Bezoek aan AGAPE of HOPE in Kasese
Met een delegatie van 6 personen gaan we op bezoek bij AGAPE. Dit is een
organisatie die op scholen voorlichting geeft over de menstruatie en hoe hiermee
om te gaan. De meisjes krijgen regelmatig al heel jong, op de lagere school met
de menstruatie te maken. Ze hebben geen maandverband en weten nauwelijks
wat er met hen gebeurt. De meisjes verzuimen dan van school tijdens deze
periode. AGAPE geeft voorlichting over wat menstruatie is en wat er dan in je
lichaam gebeurt. Zij vertellen dat je door maandverband te gebruiken niet van
school hoeft te verzuimen. AGAPE werkt samen met de ouders en de
onderwijskrachten op de scholen. AGAPE is op 10 scholen begonnen met dit
project en inmiddels met nog eens 10 scholen uitgebreid. De enthousiaste
vrijwilligers geven de voorlichting op scholen. Daarbij wordt ook herbruikbaar
maandverband gemaakt. Ze hebben een patroon voor het maken van
maandverband en brengen ook de stof hiervoor mee. Nadat het maandverband
gemaakt is wordt gedemonstreerd hoe dit te gebruiken, hoe jezelf te verschonen
en hoe je het gebruikte maandverband in een plastic zakje mee naar huis neemt
om het thuis uit te wassen.
Inmiddels zijn er al 2755 mensen bereikt met de voorlichting. Er zijn in Kasese al
215 scholen, dus AGAPE heeft voorlopig nog genoeg scholen om te bezoeken.
Tijdens de voorlichting over menstruatie wordt ook seksuele voorlichting
gegeven.

Naast dit tienerproject heeft AGAPE ook beroepsopleidingen opgezet voor
vroegtijdige schoolverlaters. Daar leren de meisjes voor modinette of kapster. De
eerste 37 studenten hebben nu een diploma in ontvangst kunnen nemen. AGAPE
wil de beroepsopleiding uitbreiden met andere beroepen. Na het behalen van een
diploma zoekt ASGAPE een bedrijfje of werkgever waar de meiden ervaring
kunnen opdoen. Daarna kunnen ze mogelijk een eigen bedrijfje opzetten.
De vrijwilligers die naar de scholen gaan laten zien hoe ze dat aanpakken. Het
enthousiasme straalt ervan af en er wordt aan allerlei details gedacht waarmee
rekening gehouden wordt. Wat opvalt is dat alles zonder gene bij naam genoemd
en uitgelegd wordt wat in Oeganda wel bijzonder is.
Elias en Joseph van het AGAPE bestuur vertellen hoe AGAPE als organisatie
werkt, welke problemen ze tegenkomen en welke uitdagingen ze hebben om aan
te werken. AGAPE wil nog meer scholen bereiken. Ze willen hun activiteiten zelfs
tot buiten KASESE district uitbreiden. Wat ze nu nodig hebben is geld om het
materiaal voor het maken van maandverband in te kunnen kopen.
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