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Project aanvraag 212 training duurzame 

landbouw en familieplanning voor vier 
groepen van AMA 
 

 

Door het succes van de vorige groepen heet Azoli via AMA nog vier groe-
pen voorgedragen voor een training in duurzame landbouwtechnieken en 

familieplanning. In het gebied van deze groepen komt HIV veel voor, on-
geveer 18 – 22% van de volwassenen is positief en 24% van de zwangere 

vrouwen. Het gebied in Bundibugyo district grenst aan de Congo. Mensen 
wonen geïsoleerd en hebben geen toegang tot informatie. De bevolkings-

toename is een van de hoogste ter wereld onder andere door onkunde 
over familieplanning. 

Er zijn weinig mogelijkheden om geld te verdienen. Veel mannen zijn al-
coholist en veel vrouwen moeten het maar in hun eentje zien te rooien 

met hun kinderen. Ze hebben moeite om eten te vinden. 
 

Onderwerpen in dit project: 

Vier vrouwengroepen ontvangen voor het eerst ondersteuning Kwataniza. 
AMA werkt met deze groepen om hun informatie en vaardigheden bij te 

brengen over familieplanning, spaar en leenprogramma, verbouwen van 
groenten en het uitwisselen van zadenschema. 

AMA wil de groepen en de district gezondheidswerkers mobiliseren om 
meer toegang te krijgen tot familieplanning en andere gezondheidsdien-

sten. Het betrekken van de overheid gezondheidswerker maakt deze ver-
binding gemakkelijker. Vrouwen krijgen door deze informatie meer inzicht 

in het belang van familieplanning etc. voor de verdere ontwikkeling in hun 
gebied. Het hebben van minder maar gezondere kinderen draagt hiertoe 

bij. 
 

Deelnemende groepen: 
1. Bukangama womens Group 38 leden 

2. Bimara womens Group 28 leden 

3. Humya womens Group 40 leden 
4. Bumate 1 womens Group 39 leden. 

 
 

mailto:kwataniza@planet.nl


Budget: 

AMA trainers kosten 2600.000 Ush 

Kosten vroedvrouw (overheid ge-

zondheid werker) 

480.000 Ush 

Trainingskosten en materialen voor 
vier groepen 

3600.000 Ush 

Totaal vraag aan Kwataniza 6680.000 Ush 

Bijdrage van de groepen 1600.000 Ush 

Totale kosten 8280.000 Ush 

 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van €  1805,00  
Juni 2016. 

 

 


