Gesprek met Gerald Twebaze van Kawenge Development Center
(KDC)

Gerald is facilitator in Kamwenge district. Dat werk is op vrijwillige basis. In het
dagelijkse leven is hij boer en het facilitators werk doet hij erbij. Dat doet hij al
vanaf 2005. Gerald vertelt enthousiast en vol trots over de ‘fun village’ manier
van werken. Kamwenge is een arm district waar veel problemen zijn. Er is in het
verleden hard gewerkt om wat aan die problemen te doen. Steeds waren er weer
andere problemen om op te pakken. De mensen werden er depressief van en
kregen last van stress. Daarom hebben de facilitators van Kamwenge een andere
benadering en een andere manier van werken bedacht. Ze gaan niet meer uit
van problemen maar van de kracht van mensen. Een positieve benadering
waardoor het leuk wordt om iets te verbeteren. Dit heeft een hele verandering
teweeg gebracht in de dorpen. De mensen zijn weer vrolijker en dagen elkaar uit
om de beste te zijn. KDC stimuleert dat door kleine prijzen ter beschikking te
stellen voor mensen die bijzondere prestaties verrichten. Het zijn een soort
aanmoedigingsprijzen om mensen op te peppen en enthousiast te houden.
In maart start het nieuwe seizoen en gaan ze nieuwe gewassen inzaaien. Een
activiteit in de meeste dorpen van Kamwenge. Dit zal mensen ook weer
stimuleren het assortiment van groenten en planten in hun eigen tuin uit te
breiden. Door middel van diverse demonstraties leren mensen hoe ze een
probleem kunnen aanpakken. Het doel van Gerald is om mensen te faciliteren
zodat ze gelukkig en welvarender kunnen worden.

KDC komt met een aanvraag voor meer zaad (500.000 ush) en voor aanschaf
van demonstratiemateriaal (500.000 ush). Ze hebben nog veel meer wensen en
ideeën voor de toekomst maar alles tegelijk kan niet. Ik heb Gerald geadviseerd
om een meerjaren planning te maken zodat alles gestaag kan doorgaan en er
ieder jaar iets nieuws aangepakt kan worden. Kwataniza kan dat bekijken hoe we
KDC daar financieel bij kunnen ondersteunen.
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