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Hoe werkt Kwataniza aan het realiseren  
van de duurzame ontwikkelingsdoelen 
 
In 2015 heeft de VN 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel werelddoelen geformuleerd en 
vastgesteld. Iedereen wordt gevraagd om mee te werken aan het realiseren van deze doelen voor 
2030 om een betere wereld te bewerkstelligen. De doelstellingen zijn gebaseerd op de volgende 
kernwaarden: 
Mensen 
Een einde maken aan armoede en honger in al hun vormen. Bijdragen aan mogelijkheden zodat 

mensen zich kunnen ontwikkelen in waardigheid, gelijkheid en in een gezonde omgeving. 
Planeet 
De planeet beschermen tegen aftakeling door duurzame consumptie, natuurlijke hulpbronnen 
duurzaam beheren en klimaatverandering tegen te gaan. 
Welvaart 
Stimuleren van economische groei, sociale en technologische vooruitgang zich voordoet in harmo-

nie met de natuur. 
Vrede 
Werken aan een vreedzame en rechtvaardige samenleving zonder angst en geweld. 
Partnerschap 
Versterken van mondiaal partnerschap gebaseerd op solidariteit met de armste en meest kwetsba-
re groepen. 
Kwataniza wil hier een goede bijdrage aanleveren en heeft daarom alle doelen onder de loep ge-

nomen. Per doel benoemen wat Kwataniza doet om een betere wereld te realiseren. Natuurlijk 
kunnen we als Kwataniza niet de wereld veranderen. Daarvoor is onze organisatie te klein. Maar we 
kunnen wel een goede bijdrage leveren aan de uitwerking en realisatie van de werelddoelen door 
de volgende activiteiten: 
 

1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede. Kwataniza wil de armen weer-
baarder maken door meet kennis en informatie. Door mogelijkheden te scheppen waardoor 

deze mensen toegang hebben tot basisdiensten en gezondheidszorg. Stimuleren van micro-
financiering. We zien dit gebeuren in de diverse trainingen die er plaatsvinden, over ge-
zondheid, aidspreventie, over sparen en lenen.  

2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw. Kwatani-
za werkt mee aan beëindiging van honger in Oeganda. Dit doen we door het vergroten van 
kennis over organische landbouw waardoor de productiecapaciteit toeneemt, een grotere 

diversiteit aan producten verbouwd wordt, kwaliteit van het voedsel toeneemt en door het 
geven van informatie over bereiding van voedsel. Tijdens de trainingen over duurzame 
landbouw worden ook zaden en pootgoed verstrekt om mensen te stimuleren meer ver-
schillende producten te verbouwen. 

3. Gezondheid voor iedereen. Kwataniza wil de sterfte onder moeders en baby’s terugdrin-
gen. Ziektes als aids en malaria uitbannen en een betere gezondheid stimuleren. Dit doen 
we door voorlichtingsbijeenkomsten over aids en het gebruik van condooms. Door de dis-
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cussies over familieplanning en door voorlichting en het stimuleren van hygiëne op scholen 
waarbij tieners leren hoe om te gaan met menstruatie en het maken van eigen maandver-

band. 

4. Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.  Kwataniza helpt scholen met 
lesmaterialen, aanschaf van computers, bouwen van toiletten en verstrekken van voorzie-
ningen voor gehandicapten.  

5. Gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Kwataniza stimuleert vrouwen om hun 
krachten in te zetten voor een betere leefsituatie. Dit doen we door weerbaarheidtrainingen 
voor vrouwen in beleidsfuncties, talenten in te zetten bij het opzetten van een eigen be-
drijf, bevorderen van deelname van vrouwen in gemeenten (local councils), informatie over 

vrouwenrechten en het stimuleren van discussie over familieplanning. Het effect is een 
meer gedeelde verantwoordelijkheid binnen het gezin en zelfredzaamheid en financiële on-
afhankelijkheid van de (jonge) vrouwen. 

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Kwataniza wil graag dat 
iedereen toegang heeft tot schoon water in de buurt. Daarom werken we aan een betere 
watervoorziening in de bergdorpen van Bundibugyo. Sanitaire voorzieningen op scholen 
door het bouwen van toiletten en kennis over waterbeheer in de trainingen over duurzame 

landbouw. Daarbij tevens aandacht voor organische mogelijkheden in plaats van gebruik 
van chemicaliën. Herstellen van het ecosysteem en het tegen gaan van woestijnvorming 

door het planten en herplanten van bomen. 
7. Toegang tot betaalbare, moderne en duurzame energie. Kwataniza draagt bij aan 

aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. Hierdoor kunnen mensen hun eigen energie op-
wekken voor gebruik van verlichting en computers. Hierdoor krijgen mensen toegang tot 

kennis en informatie van internet. 

8. Economische groei en werkgelegenheid voor iedereen. Voor Kwataniza een belangrij-

ke doelstelling. Omdat Oeganda weinig industrie en werkgelegenheid heeft stimuleren we 
jongeren om een eigen bedrijf te beginnen. Jongeren die samenwerken krijgen van Kwata-
niza een startkapitaal gekoppeld aan een training hoe een eigen bedrijf te runnen. In de 
projecten van Two sides of the same Coin leren jonge vrouwen om hun talenten in te zet-
ten voor een eigen bedrijf. Zij krijgen daar tevens langdurige begeleiding bij. We stimule-
ren werkgelegenheid ook voor gehandicapten door scholen speciaal voor gehandicapten 
van extra materialen te voorzien. In trainingen wordt aandacht besteed aan het vergroten 

van kennis over marketing en bedrijfsvoering. Mensen leren over sparen en lenen en het 
opzetten van een eigen microcredit systeem. 

9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie. Kwataniza stimuleert verbetering van 
wetenschappelijk onderzoek door TBG (Tooro Botanical Gardens) en de universiteit van 

Fort Portal door financieel te steunen bij hun activiteiten. Verder wil Kwataniza de toegang 
tot informatie en communicatie technologie verbeteren door groepen te helpen bij de aan-

schaf en gebruik van computers en zonnepanelen. 
10. Kloof tussen arm en rijk en de ongelijkheid tussen landen verminderen. Kwataniza 

stelt de ongelijkheid tussen landen, met name tussen Nederland en Oeganda aan de kaak. 
We proberen de ongelijkheid te verkleinen door het organiseren van informatie en discus-
siebijeenkomsten en een bijdrage te leveren aan realisatie van de werelddoelen. Kwataniza 
wil financiële stromen richting Afrika aanmoedigen. 

11. Veilige en duurzaam groene steden. Kwataniza wilnatuurlijk erfgoed beschermen. We 

stimuleren activiteiten waarbij mensen leren wat de rijkdom van je eigen land is en hoe die 
rijkdom te behouden en te benutten. Denk hierbij vooral aan natuur in Oeganda. De aan-
dacht voor milieu is altijd al een belangrijke doelstelling van Kwataniza geweest. Daarnaast 
willen we de vrede bevorderen en corruptie bestrijden door het ondersteunen van anticor-
ruptie coalities in Oeganda. 

12. Duurzame consumptie en productie. Kwataniza stimuleert de mensen in Oeganda om 
zelf initiatieven te nemen. Kwataniza zet geen projecten op maar ondersteunt initiatieven 

van basisgroepen. Daarbij stimuleren we gebruik van natuurlijke hulpbronnen. In Oeganda 
en in Nederland stimuleren we een levensstijl in harmonie met de natuur, beperking van 

plastic en afval en het tegengaan van voedselverspilling. 
13. Klimaat verandering aanpakken. Een onderdeel van de training organische landbouw is 

bewustwording van de klimaatverandering en hoe hierop te anticiperen. Gewassen aanpas-
sen aan meer droogte in Oeganda. In Nederland willen we de uitstoot van broeigassen 

verminderen en de klimaatverandering onder de aandacht van politieke partijen brengen. 
14. Bescherm de oceanen en zeeën. Kwataniza wil vervuiling van onze zeeën en oceanen 

tegen gaan door initiatieven op dit gebied te ondersteunen en mee te werken aan herstel 
van onze ecosystemen. 

15. Bescherm de natuur en bossen en ecosystemen. Kwataniza stimuleert aanplant en 
herplant van bomen om woestijnvorming tegen te gaan. Door activiteiten van TBG te on-



dersteunen stimuleren we de biodiversiteit. Zij doen onderzoek naar inheemse planten en 
bomen, zorgen voor behoud van de biodiversiteit die er is en doen aan educatie voor scho-

lieren en volwassenen om hen bewust te maken van het belang o0m de biodiversiteit te 

behouden en op de juiste manier te gebruiken. 
16. Bevorderen van vrede en veiligheid. Kwataniza wil een einde maken aan huislijk geweld 

en kindermishandeling door voorlichting en educatie. Theater (drama) groepen die dit soort 
thema’s op een ludieke manier onder de aandacht brengen om vervolgens de discussie aan 
te gaan met het publiek worden door Kwataniza ondersteund. We bevorderen en bena-
drukken het belang van transparantie in organisaties, beleid en instellingen om corruptie en 
omkoperij te bestrijden. Kwataniza wil participatie van burgers en van vrouwen in het bij-

zonder bevorderen mede door kennis over emancipatorische wetten in Oeganda en in Ne-
derland. 

17. Samenwerken aan werelddoelen en versterken van mondiaal partnerschap. Kwa-
taniza heeft een hechte band met onze partners in Oeganda gebaseerd op wederzijds res-
pect, solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. Door het kopen van fairtrade en duurzame 
producten willen we eerlijke handel bevorderen. Kwataniza werkt in Nederland samen met 
andere organisatie die werken aan realisatie van de werelddoelen om zo een groter effect 

te resulteren. Door uitvoering te geven aan de doelstellingen van Kwataniza werken we 
mee aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. 

 
 

                       


