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Project aanvraag 216 faciliteiten voor KDC 
 

 

Dit is een nieuw project voorstel voor Kwataniza. 
Het gaat om het Kamwenge Development Centre, KDC opgericht in 2005, Kahunge sub coun-

ty in Kamwenge district. Deze groep community activisten wilde een einde maken aan de ex-
treme armoede, ziektes en onwetendheid die er in de locale gemeenschappen heerste.  

Er heersten grote problemen in het district en de subcounty, slecht leiderschap, werkloosheid, 
magere inkomsten, geen voedselzekerheid, misbruik van mensenrechten, corruptie, huiselijk 
geweld, veel HIV, problemen op het gebied van gezondheid en afbraak van het milieu. Ook 

kwamen er begin van deze eeuw veel Oegandezen terug die Tanzania waren uitgezet, dat gaf 
een druk op de bevolking en de sociale voorzieningen. Ook waren er problemen met integra-

tie van deze teruggekeerde Oegandezen qua cultuur.  
 
De afgelopen jaren is veel bereikt, door veel vrijwilligers community process facilitators, 

vrouwen en jongeren groepen, o.a. door het opzetten van spaar en kredietgroepen. Ook is er 
gewerkt aan training van boeren in duurzame landbouwmethodes, o.a. is er een maismolen 

aangeschaft. 
Verder is er gewerkt aan het opzetten van een beroepsopleiding voor jongeren, in praktische 

vaardigheden zoals timmeren, metselen en naaien. Hierdoor is geprobeerd het probleem van 
de werkloosheid aan te pakken. 
 

Een ander belangrijk thema is water, hygiëne en sanitatie. 
Gedeeltelijk zijn deze problemen aangepakt met behulp van SNV en in het verleden ook UNI-

CEF en een organisatie die bijdroeg aan projecten voor de vluchtelingen. KDC heeft nooit gro-
te bedragen ontvangen om deze projecten en problemen aan te pakken.  
Toch hebben ze met vereende krachten en veel vrijwillige inzet het een en ander bereikt, op 

het gebied van de spaar en kredietgroepen, advocacy en netwerken om lokale leiders te beïn-
vloeden in hun beleid, voorlichting en bewustwording over rechten, vrouwen rechten. 

 
 
Nieuwe aanpak. 

Na tien jaar activiteiten en projecten is men bij KDC na gaan denken over een betere manier 
om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.  

In de voorbije aanpak lag de nadruk vooral op problemen, op negatieve ontwikkelingen. Het 
ging over slechte gezondheidszorg, armoede, huiselijk geweld etc. 
Dat gaf de mensen in de dorpen een negatieve kijk op het leven, huizenhoge problemen waar 

geen oplossingen voor waren. Ontwikkeling werd op een lijn gesteld met meer geld en mate-
riële goederen hebben of zien te krijgen. 

Dat maakte veel mensen rusteloos en gestrest door altijd maar uit te zijn op financieel gewin, 
ten koste van hun eigen leven en dat van hun gezinnen. Mensen konden niet meer van het 
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leven genieten maar leden aan mentale en lichamelijke kwalen het gevolg van het streven 
naar zogenaamde ontwikkeling. 

 
 

Daarom is nagedacht over een nieuwe aanpak. 
Vandaaruit is de "fun village" aanpak ontstaan. 
Tot nu toe zijn er in drie "fun village" succesvolle evenementen georganiseerd in Rwendongo 

village of Kahunge Subcounty. 
Deze evenementen worden georganiseerd bij mensen thuis in de compound, de lokale leiders 

en vrijwilligers nemen het op zich mensen/jongeren te organiseren voor deze bijeenkomsten. 
Degenen bij wie het thuis wordt georganiseerd is verantwoordelijk voor het evenement. Ie-
dereen heeft een bijdrage in waar het bij deze bijeenkomsten over gaat en alle omwonenden 

worden uitgenodigd, niemand wordt uitgesloten. 
Ze bepalen zelf waar het evenement over gaat, bv. hygiëne en sanitatie bij de huizen in het 

dorp. 
Het is een sociaal gebeuren waarbij mensen/jongeren bij elkaar komen, als bij een party. 
Vrouwengroepen dansen, kinderen/jongeren spelen toneel en er wordt muziek gedraaid. 

 
Goede voorbeelden uit het dorp worden gewaardeerd en krijgen prijzen aangeboden, zoals 

bv. solar lampen. 
De afbraak van het milieu komt ter sprake en soms worden er fruitboompjes uitgedeeld om 

thuis te planten en er voor te zorgen dat er gezonder wordt gegeten. 
Dus het gaat om een positieve aanpak, waarbij mensen zelf ideeën kunnen aanleveren en 
waarbij ze "fun"  hebben met elkaar. Ondertussen leren ze van elkaars verhalen en aanpak. 

Het blijkt uit gesprekken met de buurtbewoners dat deze mensen een positievere kijk hebben 
op het leven en op hun toekomst. Ze zien dat ze er zelf iets aan kunnen doen.  

Het gastgezin en de buurtbewoners zorgen zelf voor drankjes en stoelen etc. 
 
 

Omdat dit zo'n succesvolle aanpak is wil KDC dit ook verder gaan stimuleren in de omliggen-
de dorpen, waar ook de positieve ervaringen zijn doorgekomen. 

Nu moet er steeds een geluidsinstallatie en microfoons worden gehuurd als ook een generator 
omdat er geen elektriciteit is in deze dorpen. Omdat ze dit in meerdere dorpen willen gaan 
doen is het logischer om de verschillende apparaten aan te schaffen als ook de dekzeilen, te-

gen regen en teveel zon. Die kunnen dan op andere plaatsen bij andere evenementen ook 
gebruikt worden. Om de mensen in de omliggende dorpen te kunnen bereiken en mobiliseren 

(daar waar een zeer beperkt openbaar vervoer is) is het goed voor de vrijwilligers een motor-
bike ter beschikking te hebben. 
De families waar de "fun"evenementen met een boodschap gehouden worden, zorgen zelf 

voor stoelen, drankjes en gezamenlijk wordt er geld bij elkaar gebracht voor de aanmoedi-
gingsprijzen. 

 
 
 

Bij Kwataniza  wil KDC een verzoek indienen voor: 

Geluidsinstallatie en microfoon 3000.000 Ush 

Een projector om films te kunnen draaien 1400.000 Ush 

Een kleine generator 1000.000 Ush 

Dekzeilen 6 x 70.000 Ush 420.000 Ush 

Financiele ondersteuning bij de aanleg van een kleine 
kwekerij voor fruitbomen 

500.000 Ush 

Financiële bijdrage voor de aanschaf van een motor  

Totaal budget 6320.000 Ush 

 

Het gaat voor Kwataniza om een bedrag van  € 1650,--  
November 2016. 

 


