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Introductie 
Kamwenge Development Center (KDC) is een organisatie die opbouwwerk doet in 

het district Kamwenge. Ze zijn aan de slag gegaan met een nieuwe manier van 
werken die zij “fun village” noemen. De bedoeling is om op een luchtige en posi-
tieve manier problemen in de dorpen bespreekbaar te maken en aan te pakken.  

Met de bijdrage van Kwataniza is er een pilot uitgevoerd in enkele dorpen om de-
ze manier uit te proberen en het effect daarvan te meten. Van de bijdrage van 

Kwataniza is een muziekinstallatie, een projector en dekzeilen gekocht voor eve-
nementen. Ook is er een kweekplaats voor jonge bomen opgezet. Deze onder-

steuning heeft het project een grote stimulans gegeven wat bijdraagt aan het 
succes en duurzaamheid van deze nieuwe manier van denken en werken. 
Achtergrond van het project. 

Na een lange periode van werken met de gemeenschappen in de dorpen, is 
Kamwenge Development Center begonnen met het nadenken over een nieuwe 

aanpak, die het leven van veel mensen kan veranderen. Ze kwamen er achter 
dat veel mensen stress oplopen als ze proberen geld te verdienen voor levensbe-
nodigdheden en bezit. Wat goed zou werken in de Afrikaanse context was te kij-

ken naar hoe Afrikaanse mensen van het leven genoten. 
Vandaaruit is the fun village initiatief ontstaan. Het brengt mensen samen om na 

te denken over hun leven, ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen, 
erkennen en te waarderen. En bovenal om van het leven te genieten door een 
aantal voorstellingen/optredens. Kortom meer vreugde en plezier. 

Hoe is het georganiseerd. 
Iedere maand vindt er een evenement plaats in een van de dorpen in Kahunge 

sub county of Kamwenge District. Het Kamwenge Development Center team 
werkt samen met de leiders van de dorpen om deze events zoveel mogelijk met 
betrokkenen te organiseren. In vergaderingen komen ideeën naar boven waar-

van de betrokkenen denken dat die relevant en belangrijk zijn. De leden van de 
community participeren en dragen bij aan de events. Het  KDC team adviseert en 

ondersteunt daarbij. 
Door deze fun village evenementen komen de mensen uit het dorp bij elkaar in 
een van de huishoudens. Dit wordt geroteerd. Allerlei mensen zijn betrokken zo-

wel jongen als ouderen. Dit draagt bij tot verbondenheid en is ook goed voor het 
delen van ervaringen, waardoor mensen ook van elkaar kunnen leren. 

Voorafgaand aan het fun village evenement, werken KDC staf en community pro-
cess facilitatior samen met de locale leiders, zoals het local council comité and 
the Village Health teams om de mensen op de been te brengen en om de voort-

gang in de gaten te houden. Het geeft ook de mogelijkheid om te kijken wie ge-
selecteerd kunnen worden om een prijs te kunnen ontvangen voor hun uitzon-

derlijke bijdrage aan de gemeenschap. 
Voor de toekenning van een prijs doen locale leiders een voordracht waarbij ook 
gekeken wordt naar het thema van de bijeenkomst. Zij adviseren ook over wat 

voor prijs past bij de bijzondere prestatie. KDC zorgt voor de prijzen. Tijdens de 
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bijeenkomsten worden de namen van degenen die gewonnen hebben voorgele-
zen en de gelukkigen krijgen de gelegenheid om te vertellen hoe ze zo uitzonder-

lijk gepresteerd hebben waarvoor ze de prijs krijgen. Daar leren zowel de geluk-
kigen als de community van, het motiveert hen.  

Er is veel entertainment, zoals zang, raadsels, traditionele liedjes, culturele dans, 
moderne dans, drama, comedy en verschillende soorten rollenspelen. Daarna 

worden de mensen betrokken bij de antwoorden over wat er van geleerd is in 
een debat. In het drama en de liedjes komen ook boodschappen naar voren over 
het thema waardoor de deelnemer/sters gaan nadenken over hun leven. Er 

wordt aandacht besteed aan hoe je gelukkig kunt leven met anderen en hoe je 
van het leven kunt genieten. 

 
Wat is tot nu toe bereikt. 

 Gemeenschapszin.  Een van de positieve effecten van de fun events is 

dat er meer samenhang en betrokkenheid is in de gemeenschappen van 

de dorpen. Het heeft de spirit aangewakkerd van samenleven en werken. 

Iedereen speelt een rol en er is waardering voor ieders bijdrage. 

Daarvoor werkten mensen voor zich zelf en leefden meer langs elkaar 

heen. 

 Talent ontwikkeling.  Er zijn dramagroepen gevormd voor volwassenen, 

jongeren en kinderen. Andere mensen zoals ouderen en mannen met spe-

ciale talenten hebben de kans gekregen om verschillende voordrachten te 

doen. Door deze bijeenkomsten zijn heel veel mensen naar voren geko-

men met een aantal nieuwe ideeën, die bijgedragen hebben aan de ge-

meenschap en aan de fun village evenementen  in het bijzonder. 

 Gemeenschappelijke focus. Tijdens de events, zijn verschillende onder-

werpen naar voren gekomen, zoals goede sannitatie en voeding. Er is over 

gedebateerd en er is prioriteit aan gegeven. De gemeenschap is zich nu 

bewust van de belangrijke onderwerpen die er spelen en zijn bezig om 

strategieën te bedenken hoe die punten aan te pakken. Daarvoor was er in 

de gemeenschap nooit een focus op een bepaald onderwerp dat de hele 

gemeenschap ter verbetering aanging. 

 Wederzijds vertrouwen. Wederzijds vertrouwen onder de bevolking is 

ontzettend toegenomen. Mensen voelen zich gecommiteerd aan de taken 

en rollen die aan hen worden toevertrouwd bij de organisatie en de uitvoe-

ring van de events. Vertrouwen en zelfverzekerdheid onder mensen zijn 

belangrijke hoekstenen voor  gemeenschapsontwikkeling. 

 Gezamenlijk leren door reflectie en entertainment. Fun village 

events, hebben tot nu toe immens bijgedragen tot kennis opbouw en het 

delen van kennis/ervaringen. Door o.a. drama, debatten, presentaties, 

speeches, uitwisseling van ervaringen, testimonies en demonstraties. De 

aanwezige kennis en ervaringen in de dorpen zijn lange tijd niet aange-

boord geweest. Door de constant fun village events, krijgen mensen nu 

handige en noodzakelijke kennis waarbij gebruik gemaakt wordt van nieu-

we mogelijkheden die te betalen zijn. Dit draagt positief bij tot het geluk 

van de mensen en tot duurzame ontwikkeling. 

 Het mobiliseren van geld/bronnen. De Fun village events hebben ge-

leid tot het gezamenlijk mobiliseren van geld/bronnen en het gebruik er-



van. De evenementen zijn grotendeels georganiseerd door de lokale men-

sen met ondersteuning van het Kamwenge Development Center team.  

Er is veel draagvlak in de dorpen voor de evenementen en om elkaar te 
ondersteunen. Om goede ervaringen vast te houden, van het leven te ge-
nieten en duurzame ontwikkeling te ervaren. 

 

Enkele uitdagingen. 
1. Transport en communicatie. Dit is essentieel voor de implementatie. Dat 

gaat van mobilisatie, organisatie, coördinatie en transport van materialen 

naar de verschillende dorpen. Voor de dorpen en KDC is het duur om de 

apparatuur op een goede manier te verplaatsen. Zeker nu er nieuwe dor-

pen bijgekomen zijn en andere dorpen ook belangstelling hebben, is het 

verplaatsen van mensen en apparatuur een grote uitdaging. 

2. Begrijpen van het concept. Sommige andere dorpen hebben nog niet vol-

ledig het concept van de fun village omarmd en begrepen. Daarom is er 

meer training en orientatie nodig. 

3. Een toenemende vraag naar activiteiten vanuit andere aangrenzende dor-

pen. Veel andere dorpen hebben de wens om ook betrokken te worden bij 

de fun villages. 

4. Ervaringen uitwisselen. Er is weinig bekend over hoe op andere plaatsen 

dergelijke activiteiten worden georganiseerd. Er zijn een aantal dorpen die 

goede ervaringen hebben met ontwikkelingswerk wat  minder stress geeft. 

KDC wil hiervan leren en praktische lessen uithalen. Het belangrijkste 

struikelblok is het gebrek aan middelen om deze ervaringen te bestuderen 

en te bekijken wat de successen zijn elders. 

5. The time factor. De tijd voor een event is niet genoeg om alle aktiviteiten 

en programma’s uit te voeren. Dit leidt ertoe dat leden naar huis gaan 

wanneer het donker wordt en dat er gehaast door het programma gegaan 

wordt. Er vertrekken al mensen voordat de belangrijkste activiteiten heb-

ben plaatsgevonden. De evenementen worden eens per maand op een 

middag georganiseerd.  

6. Prijzen. De prijzen hebben een belangrijke rol in de events. Ze zijn motive-

rend voor de winnaars en ook een belangrijke les voor de rest van de ge-

meenschap. De prijzen die nu gegeven worden met de steun van OBUMU 

en KDC  zijn beperkt in aantal, en duurzaamheid. 

Aanbevelingen. 

1. Uitbreiding van de fun village naar andere nieuwe dorpen. Sommige ande-

re dorpen hebben interesse getoond en willen ook fun village events. Het 

is belangrijk om deze nieuwe dorpen erbij te betrekken. Dit helpt om het 

concept te verspreiden en draagt bij aan de duurzaamheid doordat een 

grotere groep capabele leden het mogelijk maakt om de events naar een 

ander nivo te tillen. 

2. Aanschaf en onderhoud van apparatuur.  Er is meer apparatuur nodig die 

aangeschaft moet worden. Denk aan een geluidsinstallatie, projector, 

computers, printers en camera’s. Ook moet er rekening gehouden worden 

met het onderhoud van deze apparatuur. 

3. Netwerken en uitwisseling met andere mensen van goede wil, verenigin-

gen of organisaties. The fun village project moet geïntroduceerd worden 



en verbonden worden met andere mensen, organisaties, instituties voor 

strategisch samenwerking en partnerships. Te denken valt aan de overheid 

en andere instellingen. Dit zal een tweezijdige benadering zijn, van de ene 

kant dat leden uit de gemeenschap bij andere op bezoek gaan, maar ook 

dat andere delegaties op bezoek komen. 

4. De tijd voor de events moet worden uitgebreid, door ze vaker en regelma-

tig te laten plaatsvinden.    

5. De kweekplaats. Voor duurzaamheid en milieu doelen, moet de kweek-

plaats voor jonge bomen worden ondersteund en uitgebreid. Dit zal dan 

een andere bron van prijzen kunnen zijn voor deelnemers en het is tegelij-

kertijd goed voor het milieu wanneer er meer bomen geplant worden. Dit 

kan een inkomensverwervende activiteit worden voor de gemeenschap en 

daardoor bijdragen aan de duurzaamheid van het project.  

6. Het organiseren van de fun village week en fair. Hierdoor worden de leden 

en de stakeholders betrokken om te laten zien en demonstreren wat ze 

gedaan hebben. Andere mensen kunnen uitgenodigd worden om kennis te 

maken met creatieve en innovatieve werkmethoden. Dit zal een week du-

ren met een climax dag waarbij alles wat in die week gebeurt samenkomt. 

7. Het organiseren van de community merk. De lokale gemeenschap zou 

moeten komen met tenminste één product dat het goed doet. De uniciteit 

van dit product zal een lokaal gemeenschapsmerk zijn, wat ook een in-

komsten bron is, een bron van eigenwaarde, trots, plezier en happiness. 

 

Aanbeveling. 

KDC is dankbaar voor de steun die het tot nu toe heeft ontvangen voor de voor-

uitgang van het project. De financiële steun van Kwataniza voor de aanschaf van 

de apparatuur wordt erg op prijs gesteld. Ook de ondersteuning van OBUMU 

heeft het project en het concept naar een ander nivo getild. Naast de financiële 

ondersteuning komt ook  de technische en morele ondersteuning van Maurice 

Barnes. Al deze steun heeft het mogelijk gemaakt om het fun village concept uit 

te voeren en duurzaam te maken. 

 

Conclusie. 

Tot dusverre, is het fun village project, werkelijk, vitaal en duurzaam. Het is een 
uniek model dat positieve energie heeft gegenereerd en tot resultaten in de dor-

pen heeft geleid. 
Het project brengt mensen bij elkaar en laat gelijk de mogelijkheden in de dor-
pen zien.  Vreugde en geluk zijn fundamenteel in het leven van de mensen en 

leiden tot groei en ontwikkeling. Het fun village project heeft de mogelijkheid om 
mensen te veranderen en daarmee het leven in de gemeenschappen te verbete-

ren.



  

 

Machines en operator gedurende een fun village evenement 
     

   
 
Links is de fun Christmas cake gedurende een fun village evenement in 2016 en 
rechts is een ander evenement. 


