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Project aanvraag 214 Girlsday voor AGAPE 

 
1. Informatie van de organisatie 

Agape of Hope Female Youth Development Association is een lokale NGO 

in Kasese District in Uganda. Opgericht in 2005.  AGAPE is actief in Kasese 

town en 15 sub-counties in Kasese district in the Rwenzori regio. 

2.  Over vorige dagen. 
11 Oktober is de internationale dag van de meisjes aangewezen door de 

UN. Om de rechten van meiden te bevorderen, de problemen die ze heb-
ben aanpakken en ook de ongelijkheid tussen jongens en meiden te be-

lichten. Vorig jaar lag de nadruk om sexueel geweld tegen meisjes en te-
gen het op jonge leeftijd uithuwelijken van meiden. Op die dag vorig jaar 
kregen 36 jonge vrouwen een diploma als kapster en als coupeuse. 

 3.     Activiteiten die gepland zijn voor dit jaar. 
Dit jaar zullen 40 meisjes hun diploma krijgen. 

1) Alle onderwijs instellingen zullen aanwezig zijn en zich zelf presenteren. 

2) Bewustwording van het publiek over wat de internationale dag voor meis-

jes inhoudt, wat voor problemen zij tegenkomen en hoe die aan te pakken. 

3) Diploma uitreiking aan meiden en jonge moeders, activiteiten rondom de 

bestrijding van HIV/AIDS, een band zal optreden en meiden zullen hun 

verhaal vertellen, etc. 

3.1 probleem 
Leerlingen die te vroeg de lagere school verlaten, dit percentage ligt in Kasese 
District boven de 50.The dropouts in de lagere scholen is meer dan 50% voor 

meisjes. Dat is veel hoger dan voor jongens. Oorzaken o.a. vroege zwanger-
schappen en huwelijken en ook armoede in de huishoudens waar ze vandaan 

komen. Vanuit het ministerie worden gehamerd op meer beroepsonderwijs. Ook 
het gezondheidsministerie is bezig met voorlichting aan meisjes en jonge vrou-
wen over de gevaren van onbeschermde sex en de sexuele reproductieve rechten 

ook om dit op te nemen in het curriculum van de scholen. 
3.2. Strategieën 

Agape of Hope is bezig met de verbetering van de meisjes die school te vroeg 
verlaten om hun vaardigheden te laten krijgen. O.a. door training in haarkappen, 

naaien, breien, stof verven etc.  
3.3 Thema van de dag zal zijn. 
Empowering meiden en jonge vrouwen richting 2030.  De minister van gender 

and social development is uitgenodigd. 
4. planning 

Publiciteit zal twee weken vooraf beginnen op de lokale radio station. 
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Op de dag zelf: 
a. een drumband met daarachter meisjes, ouders en leiders door de belangrijk-

ste straten van Kasese.  
b. muziek, dans en drama 

c. verhalen en ervaringen die gedeeld worden door meiden/jonge vrouwen. 
d. testen op HIV en counseling 

e. testen op baarmoederhals kanker 
f.  speeches  en presentaties  
g. diploma uitreiking. 

5. uitkomst 
Jonge vrouwen die de school te vroeg verlaten hebben, kunnen hoop krijgen uit 

de voorbeelden van de meiden die nu hun diploma krijgen in verschillende be-
roepen. 
6. verzoek zie budget 

Het totale budget is 11190.000 Ush, de eigen bijdrage is 2.500.000 Ush, van 
Kwataniza wordt een bijdrage gevraag van 1.600.000 Ush van 335 EURO. 

De rest van het budget wordt  bijgedragen door de overheid en andere organisa-
ties. 
 

Onderwerp Bijdrage Agape Bijdrage Kwataniza 

PR activiteiten 1500.000Ush 1050.000 Ush 

PR materiaal 3400.000 Ush 550.000 Ush 

Veiligheid / beveiliging 900.000 Ush  

Catering 2400.000 Ush  

Entertainment 1060.000 Ush  

HIV testen 250.000 Ush  

Accommodatie 980.000 Ush  

Muziek 700.000 Ush  

Totale budget 11190.000 Ush  

Locale contributie - 2500.000 Ush  

Benodigde budget 8690.000 Ush 1600.000 Ush 

 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van €  335,-- 
28 september 2016.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


