
Rwenzori Basket Weavers in Rubingo 

 
We worden ontvangen door vrouwen uit drie verschillende groepen in 

Rubingo. De vrouwen maken allemaal mandjes en andere producten van 

verschillende grassen uit hun omgeving. Ze maken ene goede kwaliteit en 
gebruiken veel verschillende patronen en kleuren. Het materiaal wordt 

met natuurlijke planten geverfd. Denk aan bloemen, wortels en planten. 
Ze experimenteren hier ook mee om nieuwe kleuren te maken. 

 

  
 

De Rubingo vrouwen bestaan uit 5 groepen in totaal zo’n 80 vrouwen. 
Vanuit iedere groep zijn er vrouwen naar de training over sparen en lenen 

geweest (micro-credit). Een deel van deze training is door Kwataniza 
betaald. De training heeft drie maanden geleden plaatsgevonden en werd 

gegeven door Bettina, een Oegandeze vrouw die deskundig is op dit 
onderwerp. 

 

  



Een van de groepen is daarna meteen van start gegaan met een spaar en 

leensysteem. Twee andere groepen zijn 2 maanden geleden gestart. 
De groepen hebben met elkaar afgesproken hoe ze dat doen en dat 

vastgelegd in een statuut. Daarin staan vergaderregels en voorwaarden 

om te kunnen sparen en lenen. Bijvoorbeeld dat je niet meer kunt lenen 
dan 3 x het bedrag wat je zelf gespaard hebt. Je moet lid van de groep 

zijn om te kunnen lenen. De lening is dan bedoeld voor zakelijke 
investeringen en niet voor schoolgeld van kinderen of een begrafenis. Er 

wordt 10% rente over de lening betaald. 
 

  
 

  
 

De vrouwen nemen het allemaal erg serieus. Daarom zijn er ook regels 
opgesteld voor boete als je te laat op de vergadering komt, als je de 

vergadering verstoord of voor als je drie keer niet aanwezig bent geweest. 
Naast het spaar en leensysteem hebben de groepen een sociaal fonds 

waar iedere maand een kleine bijdrage in gestart wordt. Wanneer er dan 
een kind of familielid overlijdt, krijgt de betreffende vrouw een donatie uit 

het sociaal fonds. De groepen vertellen trots hoeveel ze al gespaard 

hebben. Ze zijn enthousiast over de training en het spaar en leen systeem 
ook al doen niet alle vrouwen hieraan mee. Vrouwen kiezen er zelf voor of 

ze mee willen en kunnen doen. Daarom is er voor het spaar en 
leensysteem een speciaal bestuur opgericht die alles regelen. In het begin 

wordt het geld beheerd door de penningmeester. Wanneer het bedrag erg 
groot wordt gaan ze een officiële bankrekening openen bij een bank. 
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