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Verslag project 215 Voorlichtingsbijeenkomst 

voor KSSP studenten 
 

De workshop vond plaats in RuwenZori View Guest House, Fort Portal, Uganda op 

16 december 2016. 
Dankwoord van Mr. Katooro Patrick: 
Namens KSSP, de studenten van de computer klassen, vrienden van KSSP en 

namens mijzelf, wil ik Kwataniza hartelijk bedanken voor de financiële onder-
steuning van deze workshop. Ook Ineke wil ik bedanken voor het beschikbaar 

stellen van de ruimte in het guest house. Ook KSSP wordt bedankt voor het be-
talen van de lunch voor de studenten op deze dag. 
 

  
Verslag van de dag. 
Op deze dag kwam de chauffeur op tijd, en ook de studenten. Dit was goed. De 
eerste groep kwam aan om 10.10 en de tweede groep om 10.30. 

De studenten begonnen met zichzelf voor te stellen, hun naam, klas, leeftijd en 
waar ze vandaan komen. 

Daarna verwelkomde Patrick de studenten en vroeg hen zich actief op te stellen. 
Hij vroeg hen niemand uit te lachen, maar elkaar te adviseren en corrigeren als 
dat nodig was. 

Daarna verwelkomde Ineke de studenten. Zij benadrukte het belang van deze 
workshop en dat de studenten goed voor zichzelf moesten zorgen vooral omdat 

de kerstperiode er aan kwam. 
Ze vertelde dat HIV niet te genezen is en dat de bevolking van Uganda ontzet-
tend snel groeit. Dat kan een van de redenen zijn waarom veel jongeren niet 

meer naar school gaan en ook niet voldoende geld hebben om alle schoolbeno-
digdheden te betalen. Zij drong er bij de studenten op aan om voorbehoedsmid-

delen te gebruiken. Dorothy vertelde dat de laatste vier jaar ongewenste zwan-
gerschappen en vroegtijdige huwelijken niet meer voor zijn gekomen onder de 
studenten van KSSP. Zij denkt dat komt door het organiseren en houden van de-

ze workshops. En ook doordat KSSP de vrouwelijke studenten mee had genomen 
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naar de Marie Stopes Clinic in Fort Portal voor het verkrijgen van voorbehoeds-
middelen. Ineke bedankte Marij Steenbeek voor deze goede praktijk. Iedereen 

die dat wilde kon services krijgen bij de Marie Stopes Clinic.  
Onderwerpen voor deze dag: Ken je lichaam, HIV/AIDS en andere gerelateerde 

onderwerpen. 
Na de plenaire bijeenkomst zaten de jongens en de meiden in aparte groepen om 

de onderwerpen meer privé en in detail te bespreken. Dorothy Mabaazi leidde de 
meiden groep en Mr. Asaba de jongens groep. 
De deelnemers 

16 studenten waren aanwezig. Tien meiden van 12 tot 19 jaar en 6 jongens tus-
sen de 16 en 19 jaar. Zij zijn geselecteerd van de KSSP computer klassen en hun 

vrienden/innen. 
De facilitators: 
We hadden opnieuw twee health workers van de Ruteete Health Centre uitgeno-

digd, Monica Katuutu en Asaba Sedrach. Jammer genoeg kon Monica niet aanwe-
zig zijn. Dorothy kon haar op een goede manier vervangen. Patrick en Dorothy 

hebben de organisatie op zich genomen voor deze dag. Daarnaast heeft Patrick 
verslag gemaakt en foto’s. 
Uitgaven 

Kwataniza heeft bijgedragen           400.000 Ush 
Daarvan een facilitator                         50.000 Ush 

Transport van facilitator, organisatoren en studenten           250.000 Ush 
Kantoorbenodigdheden, pennen, stiften, masking tape           50.000 Ush 
Niet uitgegeven  50.000 Ush (was bestemd voor Monica) 

KSSP heeft bijgedragen voor de lunch                                  125.000 Us 
 

  
Lunch en een relaxing tijd in de prachtige tuin van het RuwenZori View Guest 
House 
Uitdagingen: 

Voor de follow up van de workshop, Dorothy vermelde dat de meiden niet altijd 
de kans hebben om terug te gaan naar Marie Stopes Clinic om de voorbehoeds-

middelen te kunnen blijven gebruiken. 
Aantekening van Marij Steenbeek voorzitter van de KSSP 
De standaard follow up van deze workshop is een bezoek aan de Marie Stopes 

Clinic met de meiden die meer informatie nodig hebben over family planning me-
thodes en die willen beginnen met het gebruik van voorbehoedsmiddelen. 

Het vervoer en de voorbehoedsmiddelen worden betaald door KSSP. KSSP heeft 
5 keer deze workshops georganiseerd 2012 -2016, en het aantal studenten dat 
deze praktische ondersteuning nodig heeft, blijft groeien. Bij het volgende project 

moeten we dit bespreken. 



KSSP heeft twee computer ruimtes in de huizen van Dorothy en Patrick. Studen-
ten van KSSP, hun buren en vrienden kunnen daar terecht. Deze computer ruim-

tes zijn gerealiseerd dankzij de steun van Kwataniza. 
Januari 2017. 

  
 
 

 
 

 


