
Kwataniza wil deze ‘kleine’ boeren helpen om deze nieuwe 

technieken in te voeren. Hiervoor hebben wij aansluiting gezocht 

bij twee lokale Oegandese organisaties, die trainingen over 

duurzame landbouw geven aan inwoners in de regio. 

Georganiseerde boeren kunnen trainingen aanvragen bij deze 

organisaties. Daarnaast worden studenten opgeleid om zelf de 

kennis weer door te geven in hun eigen dorp. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Een van de organisaties waar Kwataniza mee samen werkt is 

Western Rift Valley Ecological Farm Institute (WREFI). WREFI 

richt zich op het overdragen van organische landbouw 

technieken. Hiervoor lijdt WREFI studenten op, die daarna op hun 

beurt weer trainingen kunnen gaan geven. Kwataniza 

ondersteund regelmatig trainingen die door studenten van WREFI 

gegeven worden aan lokale boerengroepen. De initiatief komt 

van de boeren zelf. De trainingen worden gemaakt op basis van 

de vragen van de boerengroepen, en zijn dus vraaggericht. Geen 

enkele training is hierdoor hetzelfde, de onderwerpen variëren 

van efficiënte productie van traditionele gewassen tot de 

invoering van nieuwe gewassen en het tegengaan van 

bodemerosie. Daar waar mogelijk leggen de studenten een 

demonstratietuin aan. Tevens heeft Kwataniza enkele malen een 

terug-kom-bezoek gesponsord. Het grootste deel van de 

projecten gericht op duurzame landbouw worden via WREFI 

ondersteund.  
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Duurzame landbouw In Oeganda  
 
Landbouw is een belangrijke bron van inkomsten voor de 

bevolking van Oeganda. Maar liefst 90 procent van de inwoners 

van het platteland leeft ervan. Het gaat hierbij niet om grote 

commerciële akkers, maar het is eerder vergelijkbaar met de 

moestuin; producten zijn voor eigen consumptie. Omdat weinig 

mensen een betaalde baan hebben, vormt de oogst vaak hun 

gehele inkomen. Als mensen in staat zijn hun oogst te vergroten 

en daarmee een deel van de oogst over te houden voor verkoop, 

kunnen ze iets extras verdienen.  
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Een manier om de oogst te vergroten is om de landbouw om te 

vormen naar Europees en Amerikaans voorbeeld: 

schaalvergroting en een toenemend gebruik van pesticiden en 

kunstmest. Deze wijze stuit echter op veel weerstand en is 

moeilijk mogelijk te maken in Oeganda. Schaalvergroting is 

lastig, omdat elke familie een eigen stuk land bezit en daar van 

moet leven. Bovendien blijken kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen in toenemende mate onbetaalbaar voor 

kleine boeren in ontwikkelingslanden zoals Oeganda. 

 

Een andere manier om de oogst te vergroten is door de landbouw 

duurzamer te maken, onder andere door de invoering van 

biologische landbouw. De biologische landbouwnormen zijn 

gebaseerd op het behoud van milieu, natuur en landschap en het 

welzijn van dieren. Biologische boeren maken gebruik van 

natuurlijke bestrijdingsmiddelen en mest, kunstmest en 

chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zijn verboden. Een 

bijkomend voordeel van biologische landbouw is dat de 

natuurlijke leefomgeving niet verstoord word. Natuur en mens 

kunnen beter naast elkaar bestaan. Dit is van belang in een land 

als Oeganda, waar veel mensen in de buurt van natuurgebieden 

wonen.  

 

Het is erg goed mogelijk om met 

milieuvriendelijke technieken de 

opbrengst te verbeteren. Uit onderzoek 

blijkt dat in ontwikkelingslanden met 

biologische methoden soms wel tot 200% 

meer opbrengst behaald kan worden. Het 

geheim hierbij is dat bodems waarop 

biologisch geteeld wordt een betere 

bodem structuur hebben, en dus meer 

leven en organische structuur bevatten.  

 

 

 

 

Een probleem in Oeganda is dat veel van de 

vruchtbare toplaag wegspoelt, een manier 

om meer opbrengsten te behalen is het 

tegengaan van deze bodemerosie. 

Technieken die gebruikt kunnen worden om 

het water en de grond minder snel weg te 

laten spoelen zijn bijvoorbeeld het planten 

van bomen op hellingen, het door elkaar 

planten van verschillende gewassen en 

aanleggen van terrassen op hellingen. Het is 

vaak ook mogelijk om nieuwe, sterkere 

gewassen in te voeren en het gebruik van 

organische bestrijdingsmiddelen te 

promoten. Deze middelen schaden het milieu 

niet, maar zorgen voor een significante 

meeropbrengst.  

 

Oeganda exporteert steeds meer biologische producten zoals 

koffie, thee, groenten en (tropisch) gedroogd fruit. Biologisch 

geproduceerde producten hebben namelijk nog een voordeel; zij 

hebben een meerwaarde voor veel Europese importeurs, die hier 

ook extra voor willen betalen. Zo is er bij Simon Lévelt 

biologische koffie uit Oeganda te koop. Tevens worden een groot 

deel van de bekende Max Havelaar producten op biologische 

wijze geteeld.  

 

Het is dus van belang biologische landbouw te stimuleren in 

Oeganda. Deze manier van boeren is niet alleen goed voor het 

milieu, maar kan ook zeker zorgen voor een betere 

inkomenspositie voor kleine boeren in Oeganda. De oogst kan 

vergroot worden door de invoering van nieuwe milieuvriendelijke 

technieken en de producten kunnen vaak voor een hogere prijs 

geëxporteerd worden naar Europa en Amerika.   


