
Hoe zit Kwataniza in elkaar? 
 
U kunt donateur worden als u geld stort voor projecten van 
Kwataniza in Oeganda op IBAN: NL31 ABNA 0553 556 983 ten 
name van Kwataniza in Amsterdam onder vermelding van 
donatie. 
U kunt ook lid worden van onze vereniging. Het lidmaatschap 
kost € 10,-- per jaar. Met het bedrag wat u meer geeft steunt u 
projecten in Oeganda. Als lid krijgt u zeggenschap over de 
besluiten van Kwataniza. U ondersteunt het verenigingswerk. U 
kunt zich ook kandidaat stellen voor het bestuur en ideeën 
aandragen tijdens ledenvergaderingen. 
Als u lid wilt worden zet dan op uw overschrijving: lidmaatschap 
Kwataniza. Na ontvangst krijgt u een bevestiging en wordt u 
opgenomen in het ledenbestand. 
Als u regelmatig wilt doneren, verzoeken wij u een automatische 
afschrijving te regelen met uw bank. Dan kunnen wij de 
ondersteuning van projecten beter plannen. 
Alle leden en donateurs krijgen twee keer per jaar een 
nieuwsbrief waarin de voortgang van projecten beschreven 
wordt, maar waarin ook ruimte is voor reisverslagen en verhalen 
van Oegandezen die betrokken zijn bij onze projecten. 
Via de mail wordt u op de hoogte gehouden door flitsberichten. 
U vindt nog meer informatie op onze website: www.kwataniza.nl 
 
 
 
 
Kwataniza betekent samenwerken. De vereniging 
Kwataniza doet op u een beroep om die samenwerking 
mogelijk te maken. 
Word lid of donateur zodat Kwataniza de handen ineen kan 
slaan om daadwerkelijk vorm te geven aan solidariteit en 
duurzame ontwikkeling in Oeganda. 
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Een kennismaking met Kwataniza 
 
Kwataniza is een begrip uit een Oegandese taal en betekent 
samenwerken. Voor Kwataniza is dat wederzijds begrip en 
solidariteit tussen mensen in Oeganda en Nederland vergroten. 
Kwataniza betekent in de praktijk: 

 Contacten bevorderen tussen mensen in Oeganda en mensen 
in Nederland waardoor kennis, vaardigheden, informatie en 
gastvrijheid worden uitgewisseld; 

 Op basis van wederzijds respect samenwerking met 
organisaties in Oeganda die duurzame ontwikkeling willen 
bevorderen: 

 Milieubewustzijn en het afleggen van democratische 
verantwoording bevorderen 

 Middelen bijeenbrengen die ten goede komen aan 
achtergestelde groepen in Oeganda in het bijzonder vrouwen 
en jongeren. 

 
 

Waarom Oeganda? 
 
Onze vrienden Ineke Jongerius en Maurice Barnes zijn in 1997 
naar Oeganda gegaan om daar te wonen en te werken. Zij 
hebben in Fort Portal een guesthouse opgezet om van te leven. 
Naast hun werk in het guesthouse ondersteunen zij op vrijwillige 
basis groepen in de omgeving van Fort Portal. Ter ondersteuning 
van hun werk met basisgroepen is Kwataniza opgericht. 
 

 

Hoe werkt Kwataniza? 

 
In Oeganda vertegenwoordigen Ineke Jongerius en Maurice 
Barnes Kwataniza. Zij komen via hun netwerk in contact met 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten die passen in de criteria van 
Kwataniza. Het bestuur van kwataniza in Nederland toetst de 
projectaanvragen aan de criteria zoals die zijn vastgelegd in de 
statuten en neemt vervolgens een besluit over ondersteuning. 
Ineke en Maurice zien toe op het verdere verloop van de 
projecten en geven dat door aan het verenigingsbestuur van 
Kwataniza. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomensgenererende projecten 
voor vroegtijdige schoolverlaters, activiteiten om corruptie te 
bestrijden, trainingen in duurzame landbouwmethoden  of 
communicatieve weerbaarheidstrainingen voor vrouwen. 
 
     
Enkele van onze criteria zijn: 

- Ondersteunen en betrekken van achtergestelde groepen in 
de activiteiten, in het bijzonder vrouwen en jongeren. 

- De locale partner is een democratische organisatie met 
transparante besluitvormingsprocessen. 

- Er is voldoende capaciteit om de activiteiten uit te voeren 
en daaraan een wezenlijke bijdrage te leveren. 

- Perspectief op duurzaamheid van de activiteiten. 
 

 
 

 


