
Gesprek met Azoli 

 
Azoli schetst de situatie van zijn volk in de bergen bij Bundibugyo. Er zijn 

veel problemen met eenzijdig voedsel, slechte grond waardoor de oogst 

niet zo groot is, grote gezinnen waardoor kleine landjes zover opgedeeld 
worden dat de gezinnen er niet meer van kunnen leven etc. 

Hij werkt met groepen omdat hij van mening is dat er dan meer gebeurt, 
onderling gepraat wordt en veel ervaringen uitgewisseld worden. Er zijn 

31 groepen waarvan 65% vrouw is. 
Azoli is van mening dat de situatie bij zijn volk moet verbeteren door de 

mensen zelf, door meer participatie en educatie. De mensen in de bergen 
leven erg geïsoleerd, daarom doen ze aan eco-toerisme voor de interactie 

met buiten. 
 

  
 
De problemen die er zijn hebben veel te maken met de grote families. 

Daardoor is er niet genoeg grond om eten te verbouwen en huizen neer te 
zetten. Hierdoor ontstaat ook ondervoeding of eenzijdige voeding. 

Vrouwen willen vaak wel minder kinderen maar de mannen vinden veel 

kinderen status geven. Bovendien zijn er dan meer kinderen om je te 
verzorgen als je oud bent en dochters brengen een bruidschat op als ze 

gaan trouwen. 
Toch ziet Azoli wel het probleem en wil de mensen bewust maken van de 

problemen die het hebben van veel kinderen met zich meebrengen, dat er 
daarom aan familieplanning gedaan moet worden. 

Een van de groepen heeft nu ervaring opgedaan met een training over het 
opzetten en onderhouden van een eigen groentetuin. De vraag van de 

vrouwen is nu om alle groepen zo’n training te geven. Door de discussie 
over de problemen vinden we nu samen dat de training gecombineerd 

moet worden met voorlichting over familieplanning. Vrouwen bewust laten 
nadenken over hun toekomst en toekomstperspectieven. 

Azoli zal daarom met zijn staf bespreken hoe ze dit kunnen aanpakken en 
met een voorstel komen. 

Het idee is om een pilot te starten met drie groepen. Aan de hand van 

deze ervaringen kunnen we bespreken hoe we dat verder vorm gaan 
geven naar de andere groepen toe. Het gaat dan om een mix van 



groentetuin en familieplanning. We bespreken of er rolmodellen zijn die 

een voorbeeldrol kunnen vervullen. De moeder van Azoli zou zo iemand 
kunnen zijn. Oudere vrouwen hebben veel respect en invloed op de 

gemeenschap. 

 

  
 

Verder is schoon drinkwater een groot probleem wat in de toekomst 
aangepakt moet worden. 
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