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Projectaanvraag 224 Girlsday 2017 van AGAPE 
 

Het thema van girlsday is dit jaar: Kracht van meisjes. 

 

Informatie over de organisatie: 

Agape of Hope is een locale NGO in Kasese district Oeganda. Opgericht in 2005 met als 

doel de levens van jonge vrouwen te verbeteren. Dit doen zij door hen vaardigheden te 

geven waardoor de jonge vrouwen sterker staan. Agape geeft ook informatie over sexua-

liteit en voortplantingsrechten. 

De visie van Agape is een maatschappij  die waarden en waardigheden van jonge vrou-

wen erkent ter bevordering van duurzame ontwikkeling. 

De missie van Agape is het verhogen van de inkomens en levensstandaard van de leden 

door verhoogde productie en het creëren van banen. 

De doelen die Agape nastreeft zijn: 

. de vrouwelijke jongeren uit te rusten met kennis en informatie over mensenrech-

ten zodat ze verantwoordelijke burgers worden 

. Ervoor zorgen dat de meisjes beroepsvaardigheden krijgen om zelfstandig te kun-

nen zijn. 

. Jongeren vaardigheden te geven om geslachtsziekten en vroege zwangerschappen 

te voorkomen. 

. Helpen bij het opzetten van jeugdvriendelijke inkomsten verwervende activiteiten 

om armoede onder jongeren te verminderen. 

. het reduceren van ongeletterdheid onder jonge vrouwen door promotie van on-

derwijs voor meisjes. 

 

Waarom girlsday vieren. 

Door de VN is 11 oktober uitgeroepen als dag om de rechten van meisjes te promoten. 

Om de uitdagingen die meisjes tegenkomen aan te pakken en ongelijkheid tussen jon-

gens en meisjes te laten zien.  

De bijeenkomst vindt plaats op Rwenzori plein en de bijzondere gasten zijn de minister 

van gender en een vrouwelijk parlementslid uit district Kasese. Op deze dag zullen 50 

meisjes hun diploma krijgen als kapster, coupeuse of voor breien. 

 

De bijeenkomst 

Twee weken van tevoren zullen er via de radio talkshows zijn en wordt er via aankondi-

gingen girlsday bekend gemaakt. Scholen bereiden liederen en dramavoorstellingen voor. 

Op de dag zelf zijn er activiteiten als: 

- Voetbal, discussies, debatten tussen verschillende scholen 

- Een demonstratie door meiden, ouders, leerkrachten en vrouwengroepen 

- Muziek, dans en drama door studenten 

- Presentaties van succesverhalen en getuigenissen van jonge meiden. 

- Vrijwillige testen op aids en baarmoederhalskanker 

- Optredens van locale muzikanten 

- Speeches door locale leiders en gasten 

- Uitreiken van diploma’s aan de geslaagde meisjes. 
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Analyse van het probleem 

Meer dan 50% van de lagere school leerlingen in het Kasese district gaan vroegtijdig van 

school af. Dit zijn veel meer meisjes dan jongens. Dit komt doordat meisjes te vroeg uit-

gehuwelijkt worden en de armoede in de huishoudens. Agape wil proberen de meiden 

weer in hun kracht te krijgen door speciale aandacht te besteden aan tienermoeders. 

Het ministerie van onderwijs wil beroepsonderwijs promoten. Het ministerie van gezond-

heidzorg wil er door onderricht voor zorgen dat meiden sterker worden en op basis van 

goede informatie, keuzes kunnen maken en voorbehoedsmiddelen gaan gebruiken. Dit 

vindt ook op scholen plaats. 

Strategie 

Agape of Hope wil meiden die vroegtijdig de schoolverlaten vaardigheden aanleren zoals 

haarverzorging, naaien, breien en stoffen verven in een cursus van twee maanden. Mei-

den kopen op de markt tweedehands kleding en maken er voor de verkoop mooie shirts 

en andere kleding van met de technieken die ze leren. Dit is zeer succesvol. 

Het thema van dit jaar: 

De kracht van meisjes gaat erom dat jonge vrouwen en meisjes een doel hebben, een 

beroep leren zodat ze vooruit komen in het leven en zelfstandig een inkomen kunnen 

verdienen. 

 

Verwachtingen 

Het teruggeven van hoop aan vrouwelijk schoolverlaters door het laten zien van goede 

voorbeelden en de resultaten van de 50 meisjes die een diploma krijgen. 

 

Budget: 

Kosten Eigen bijdrage Bijdrage Kwataniza 

Diverse PR activiteiten, ra-

dioshows, en diploma’s 

drukken 

1500.000 Ush 1050.000 Ush 

Bewaking en veiligheid 900.000 Ush  

Eten en drinken 3600.000 Ush  

Apparatuur en/voor enter-

tainment 

1060.000 Ush  

Aids en baarmoederhals-

kanker testen 

250.000 Ush  

Tenten voor de activiteiten 990.000 Ush  

Huur van een band 700.000 Ush  

Flyers, banners, spandoe-

ken en shirts 

3400.000 Ush 550.000 Ush 

Totale kosten 12400.000 Ush 1600.000 Ush 

 

Ouders van diplomakandidaten en verschillende parlementsleden dragen een steentje bij 

in de kosten en er zal subsidie aangevraagd worden bij organisaties die aan meidenrech-

ten werken. Kwataniza wordt gevraagd om de PR kosten voor hun rekening te nemen. 
 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van €  370,-- 
September 2017. 


