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Omheining voor een gehandicaptenhuis 
 
Een huis waar gehandicapte kinderen wonen, vraagt geld 
voor de omheining van het huis. Het huis ligt bij een ba-
sisschool waar een speciale klas is ingericht voor de ge-
handicapte kinderen. Momenteel werkt Freddy, een Ne-
derlandse vrijwilligster in het huis. Ze heeft al veel gedaan 
om de aanpak op school en de aanblik van de school en 
het huis te verbeteren. Dit doet ze samen met Oegande-
se vrijwilligers. De kinderen wonen tijdens de schoolperi-
ode in het huis omdat de meeste kinderen te ver weg wo-
nen om iedere dag naar huis te gaan. Sommige kinderen 
lopen ook erg slecht. Het huis ligt open en bloot vlak bij 
de school. Dat betekent dat alles en iedereen er langs 
kan komen lopen en van water en latrines gebruikt maakt. 
Dit doet overigens niet alleen het vee, wat ook regelmatig 
over de binnenplaats stapt. De kinderen zijn vrij kwets-
baar en daarom is enige beschutting gewenst, ook vanuit 
veiligheidsoverwegingen. Het hoofd van de school heeft 
een begroting opgesteld. Daarvoor heeft het hoofd van de 
school eerst gesproken met de ouders over het belang 
van een omheining. Een aantal vrijwilligers hebben zich 
toen spontaan gemeld om mee te helpen met het graaf-
werk en om bomen te planten. De omheining moet van 
goede kwaliteit zijn maar ook een mooie en vriendelijke 
aanblik geven, dus worden er ook bomen gepland. 
Het gaat om een omheining van 212 meter met een hek 
wat in cementen kolommen wordt opgehangen. Aan de 
achterkant een kleine deur als uitgang. Het is niet de be-
doeling dat de kinderen opgesloten worden. Het hek zal 
overdag open zijn maar ‟s avonds en in de vakantie wordt 
het afgesloten. De organisatie vraag € 900,-- voor het 
hek. 
Inmiddels is er al een bericht gekomen van Freddy de 
Nederlandse vrijwilligster die er tijdelijk werkt. Lees hier-
over op pagina 3. 
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Berichten op de website 
Wij willen u attenderen op de website: 
www.kwataniza.nl  Op onze website kunt u 
naast informatie over projecten ook erva-
ringen van mensen lezen. Vrienden van 
Kwataniza die in Oeganda projecten be-
zoeken komen met leuke ervaringen en 
verhalen terug. U kunt deze zien op de 
website. Wanneer we weten dat mensen 
naar Oeganda gaan en projecten willen 
bezoeken, vragen wij hen om hun ervarin-
gen met ons te delen. Via de website kunt 
u dan ook meegenieten van deze leuke 
vertellingen met foto‟s. 
Naast de website en de nieuwsbrief zijn er 
flitsberichten die rondgemaild worden. Dit 
zijn korte berichten met foto over voort-
gang van projecten. Wilt u ook af en toe 
een flitsbericht ontvangen? Geef dan uw 
mailadres door aan: kwataniza@planet.nl  
Mocht uw emailadres gewijzigd zijn, wilt u 
dat dan doorgeven? 
 

Mondiale middag in Groningen 
Een paar maanden geleden heeft FNV 
Bondgenoten in Groningen een mondiale 
dag georganiseerd. Het was een dag voor 
en door kaderleden met bestuurders. Al-
lemaal mensen die op de een of andere 
manier betrokken zijn bij mondiale projec-
ten. Tijdens de middag waren en diverse 
presentaties en interviews met mensen die 
hun project lieten zien. Ook Kwataniza 
heeft zich daar gepresenteerd.  
Het is hartverwarmend om te merken hoe-
veel mensen zich inzetten voor een betere 
wereld en een eerlijkere verdeling van lus-
ten en lasten in de wereld. Dit kwam ook 
nog even tot uitdrukking door de hapjes en 
drankjes die allemaal fair trade waren. 
 

 Maurice in Nederland 
In augustus is Maurice Barnes, een van 
onze mensen in Oeganda in Nederland 
geweest voor een kort bezoek. Een mooi 
moment voor Kwataniza om weer even bij 
te praten. In een kleine bijeenkomst met 
bestuursleden en ambassadeurs heeft 
Maurice ons bijgepraat over de stand van 
zaken rond projecten. Over de situatie in 

Oeganda en de toekomstverwachtingen 
voor Kwataniza. 
Zo vertelde Maurice dat er een conferentie 
is geweest waarvoor Oegandezen zijn uit-
genodigd die op een of andere manier met 
ontwikkeling bezig zijn. Er waren 200 
mensen uitgenodigd waarvan er 120 zijn 
gekomen. De hoofdvraag voor de confe-
rentie was: Werkt ontwikkeling? Zo niet, 
waarom niet? Het ging vooral om reflectie. 
Er bleken enkele redenen te zijn waarom 
ontwikkeling moeizaam werkt. 
De meeste ontwikkelingsprojecten houden 
geen rekening met het huishouden en ge-
zin. 

 
Externe interventies komen met externe 
modellen, gepresenteerd door betaalde 
jonge mensen zonder veel ervaring. 
De Oegandezen waren zelf niet betrokken 
bij het tot stand komen van de projecten. 
Zij wachten dus af. De vraag hierbij is hoe 
kunnen we beginnen met dingen zelf 
doen? 
Culturele redenen. Hoe kunnen we onze 
identiteit gebruiken voor ontwikkeling; wat 
is waardevol en moet behouden blijven en 
waarom dan? 
Maurice heeft de conferentie gevraagd om 
te komen tot een strategie, basisregels 
voor ontwikkeling, zodat er een soort prak-
tijkrichtlijn kan ontstaan waaraan projecten 
moeten voldoen. 
Volgens Maurice is het belangrijkste voor 
de toekomst, dat er meer gereflecteerd 
wordt. De mensen in Oeganda moeten de 
kans krijgen om fouten te maken, als ze 
daar vervolgens maar van leren. Zelfver-
trouwen is daarbij erg belangrijk. 
Het hele verslag is op te vragen bij  
kwataniza@planet.nl 
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Nieuwe projecten 

 
Omheining voor gehandicapten 
Door Freddy Vergouwen, vrijwilligster in 
het gehandicaptenhuis. 
De mensen zijn vol enthousiasme aan de 
slag gegaan met het plaatsen van de om-
heining van unit voor kinderen met een 
handicap bij de school in Karago. Door het 
plaatsen van de omheining ontstond het 
idee om de achtertuin te egaliseren. Der-
tien scouts en de leider hebben een hele 
zaterdag hard gewerkt, samen met de kin-
deren van de unit, het hoofd van de 
school, de aannemer en mij zelf. 
 

 
 
Samen werken en samen eten is hier heel 
belangrijk. Om 10 uur was er ontbijt, een 
kop maïspap gekookt in water met suiker. 
Daar kwam een heerlijke boterham met 
pindakaas bij. Als je hard werkt moet je 
ook goed eten. Om 12 uur ene stuk suiker-
riet. Zo tegen 2 uur had de kok een lunch 
klaar, vlees, bananen, posho, kool, bruine 
bonen en een beker oploslimonade. Dit is 
werkelijk een feestmaal voor de kinderen 
hier. 

 
 

In de geëgaliseerde tuin hebben 10 kinde-
ren die in de namiddag niet naar school 
gaan, dus de kleintjes (waaronder 3 zwak-
begaafde, 2 dove en 2 bijna blinde kinde-
ren) nu een eigen stukje tuin, voor bloe-
men of een koolplantje. Met Chris een 
zwakbegaafde jongen van 16 jaar heb ik 
avocado bomen geplant. Chris heeft ook 
het hek en de autobanden geverfd. 
Aan de groenbeplanting langs de omhei-
ning wordt gewerkt, door omstandigheden 
zijn we daar nog niet aan toe gekomen.  
 
Fair in Kyenjojo. 
Voor de vierde keer wordt er in de Rwen-
zori regio een civil society fair georgani-
seerd. Deze keer in Kyenjojo district. De 
fair is een belangrijk evenement voor alle 
actieve groepen in de regio. Uit voorgaan-
de fairs zijn talrijke succesverhalen te mel-
den maar het meest belangrijke is dat het 
de mensen uit de hele regio bij elkaar 
brengt en laat samenwerken. 
Dit jaar zal er tijd ingepland worden voor 
reflectie en van elkaar te leren over ieders 
rol, bijdrage en verantwoordelijkheid voor 
ontwikkeling. Daarbij zal gekeken worden 
naar wat is ondernomen in het verleden en 
wat de plannen zijn voor de toekomst. 
Prioriteit is het “Regio programma” en dis-
cussie over een strategie en een goede 
aanpak voor ontwikkeling. Hierin is aan-
dacht voor huishoudens, grassroots, regi-
onale ontwikkeling, duurzaamheid, culture-
le transformatie en leiderschap. Via onder-
zoek zal gekeken worden hoe dat in de 
praktijk werkt. Er wordt verwacht dat de 
fair een verandering teweeg zal brengen in 
de manier waarop groepen in de regio aan 
ontwikkeling werken. Kwataniza onder-
steunt de fair met  € 2000,-- 
 
Voedselprogramma Nyarukamba 
school 
De school ligt erg afgelegen, hoog in de 
bergen. Kwataniza heeft deze school al 
eerder gesteund voor het aanleggen van 
een weg naar de school. Dat heeft ertoe 
bijgedragen dat de school nu veel meer 
leerlingen heeft. Er zijn nu 280 leerlingen. 
De school groeit en zorgt voor een grote 
impact in de locale gemeenschap, die haar 
bijdrage levert door een grote vrijwillige in-
zet. 



De kinderen die eten mee naar school 
nemen hebben eenzijdig en niet gezond 
eten bij zich. Vaak zijn kinderen de hele 
dag op school zonder eten. Dat heeft ef-
fect op hun ontwikkeling, hun leervermo-
gen en concentratie in de klas. Deze situa-
tie baart de schoolleiding zorgen en daar-
om komen ze met een voedselprogramma. 
Het idee is om een groentetuin aan te leg-
gen bij de school. De school heeft land 
waar de groenten verbouwd kunnen wor-
den. De ouders zullen vrijwillig meewerken 
om een omheining rond de tuin te maken 
zodat gewassen niet opgegeten worden 
door dieren of dieven. 
 

 
 
De school zal werken met twee koks. 
Daarnaast zullen ouders in toebeurt mee-
helpen met het bereiden van de lunch. 
Voor de kooklunch zal gebruik gemaakt 
worden van energiezuinige kooktoestellen. 
Twee mensen van Uganda wildlife Autority 
zullen een training geven in hoe deze 
kooktoestellen te bouwen. Deze manier 
van koken zal een voorbeeld zijn voor 
huishoudens in hoe het gebruik van hout 
te beperken in de steeds meer ontboste 
berghellingen van de Rwenzori bergen. 
Kwataniza steunt dit initiatief met € 1050,-- 
 

 
 

Natuurlijke omheining TBG 
Tooro Botanical garden is een non-profit 
organisatie voor de locale bevolking in Fort 
portal. Met assistentie van bevriende or-
ganisaties heeft TBG een kruidenverwer-
kingseenheid opgezet en er is een educa-
tie en een conservatieprogramma gestart 
met als doel de tuin economisch zelfstan-
dig te maken. Kwataniza heeft TBG al 
eerder gesteund met materiaal voor een 
omheining van prikkeldraad. Helaas zijn er 
brutale dieven die het draag met een tang  
 

 
 
doorknippen en zich zo toegang verschaf-
fen tot planten, kratjes en gereedschap 
van TBG. Bovendien zijn de houten palen 
gaan rotten en is een deel van het hek 
omgevallen. Daarom is het idee ontstaan 
om een duurzame oplossing te vinden 
voor een sterke omheining, namelijk door 
het planten van een ondoordringbare heg, 
met daarin verwerkt prikkeldraad. Een 
groot deel van het prikkeldraad van de ou-
de omheining is er nog en goed bruikbaar. 
Het heggenmateriaal zal gekocht worden 
van omliggende districten en als het een-
maal groeit zullen van deze planten stek-
jes gemaakt worden om meer heg te plan-
ten. Kwataniza draagt hiervoor € 1000,-- 
bij. 

 



Milieu en duurzame ontwikkeling 
De relatie tussen milieu en ontwikkeling 
wordt vaak als problematisch ervaren. Ik 
denk dat dat niet per definitie zo hoeft te 
zijn, maar dat ze gekoppeld kunnen wor-
den. Deze koppeling wordt verwoord als 
„duurzame ontwikkeling‟. De gedachte 
hierbij is dat economische ontwikkeling, de 
versterking van sociale structuren, en het 
aanpakken van milieuproblemen hand in 
hand kunnen gaan. Hierbij is het streven 
om de aarde niet alleen voor onszelf te 
gebruiken, maar haar ook voor toekomsti-
ge generaties een fijne, leefbare plek te 
laten zijn.  

 
In dit stuk wil aangeven dat de zorg voor 
het milieu kan resulteren in economische 
groei en versterking van sociale structu-
ren. Milieu en milieuproblemen zijn sterk 
verbonden met menselijk handelen. Er 
wordt pas van een milieuprobleem ge-
sproken, als het probleem door menselijk 
handelen is ontstaan én daarbij door men-
sen als een probleem gezien wordt. Dit 
houdt gek genoeg in, dat als we al ons 
chemisch afval in het IJsselmeer dumpen, 
en niemand hier een probleem mee heeft, 
er niet gesproken wordt van een milieu-
probleem. Dit houdt ook in dat een over-
stroming geen milieuprobleem is, tenzij het 
door menselijk handelen (bv. door bebou-
wing van rivierbeddingen, of het afdam-
men van de rivier) is veroorzaakt, én de 
schade door mensen als problematisch 
wordt beschouwd. Het is dus van belang 
dat dit soort problemen op de publieke 
agenda komen te staan, anders worden ze 
afgewikkeld op toekomstige generaties.  
Het milieu wordt vaak als een kostenpost 
gezien, wat het lastig maakt hierop in te 
zetten landen, zoals Oeganda, die nog 
sterk in ontwikkeling zijn. Het is natuurlijk 
moeilijk te verkopen dat mensen geld 
moeten investeren in het milieu, terwijl zij 
onder de armoede grens leven. Dit tenzij 
je kunt aantonen dat een verbetering van 
het milieu tevens zorgt voor een betere le-

venstandaard. Dat dit kan wordt bewezen 
op verschillende manieren.  
Een bekend voorbeeld hoe wij hier in Ne-
derland duurzame ontwikkeling in bv Oe-
ganda kunnen stimuleren is door het ko-
pen van Fair-Trade producten. Producen-
ten van deze producten krijgen een eerlij-
ke prijs voor hun producten (economie), 
waardoor o.a. kinderen naar school kun-
nen (sociaal). Tevens worden deze pro-
ducten vaak geproduceerd zonder onnodig 
gebruik van bestrijdingsmiddelen (milieu). 
Dit is goed voor de gezondheid van de 
boeren, evenals voor de natuurlijke kwali-
teiten van het land. 

 
Een compleet ander voorbeeld is het zo-
genaamde REDD programma. Wereldwijd 
betalen westerse landen en bedrijven geld 
voor het behoud van bossen in ontwikke-
lingslanden. Hierdoor wordt ontbossing te-
gengaan, de lokale economie gestimu-
leerd, en sociale structuren versterkt. Een 
belangrijk aspect voor de betalers is dat 
CO2 –de grootste veroorzaker van kli-
maatsverandering- wordt opgeslagen in de 
bomen. 
De bovenstaande twee „oplossingen‟ moe-
ten natuurlijk wel altijd kritisch bekeken 
worden, aangezien er sprake kan zijn van 
oneerlijke verhoudingen. Er moet te allen 
tijde kritisch gekeken worden of ontwikke-
lingslanden er echt beter van worden, of 
dat zij alleen aan extra voorwaarden moe-
ten voldoen, zodat westerse landen hun 
schuldgevoel en/of vervuiling kunnen af-
kopen.  
Een voorbeeld uit de projecten van Kwa-
taniza is de Tooro Botanical Garden. Dit 
project is een integratie van behoud van 
inheemse planten soorten, het bieden van 
werkgelegenheid en het een versterking 
van sociale structuren. Een mooi voor-
beeld dus van duurzame ontwikkeling in 
de praktijk!  
 
Dit stuk is een bewerking van de presenta-
tie gegeven door Dorien Korbee op de le-
denvergadering van 21 maart 2010. 

(figuren: 
http://www.search.com/reference/Sustainable_de
velopment & http://www.fairtrade.org.uk/) 
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Manden maken is van alle 
tijden en van alle landen 
column van Ineke Jongerius 
 
Vroeger zaten we in een gevlochten kin-
derzitje achterop de fiets en nog steeds 
doen veel mensen hun boodschappen in 
een mand. Broodmandjes, fruitmandjes, 
hondenmanden, was, manden en noem 
maar op 
Ook in Oeganda wordt veel gevlochten, 
matten om op te rusten, manden om voor-
raad in op te bergen of om spullen in te 
vervoeren. Kleine mandjes met ene punt-
deksel zijn hier bekend als “coffee bas-
kets”. Het is een traditie dat je bezoekers 
aan je huis gebrande koffieboontjes aan-
biedt om op te kauwen. Het geeft een pep 
net als een kopje koffie. 
Grotere manden met deksel “millet bas-
kets”worden gebruikt om millet bread in te 
serveren, dat is een soort dikke gierstpap. 
Kinderen, en dan vooral meisjes worden al 
van jongs af aan ingewijd in de techniek 
van het manden maken. Manden worden 
geweven voor eigen gebruik maar ook 
steeds meer om te verkopen. 
 

 
 
Rondom Fort Portal zijn wel meer dan acht 
groepen (ruim 150 vrouwen) actief met het 
produceren van manden. De kunst van het 
weven neemt steeds prachtiger vormen 
aan. Gebaseerd op oude technieken wor-
den nieuwe modellen ontworpen en uitge-

probeerd. Zo zijn er nu manden in allerlei 
soorten en maten, onderzetters, place-
mats, prullenbakken, ovale manden, dien-
bladen, wijnfleshouders en zelfs tortilla 
baskets (rond met een platte deksel). 
Stro van gierst, raffia, nerven van de ba-
nanenplant en de stam van de papyrus-
plant zijn belangrijke grondstoffen. De raf-
fia wordt geverfd door planten (wortels, 
bladeren, zaden) fijn te stampen en dan 
vervolgens te koken. Wat as en zout erbij 
om de kleur vast te houden. De natuurlijke 
kleuren laten de aantrekkelijke patronen 
goed uitkomen. 
 

 
 
De meeste vrouwen hebben een eigen 
huisje met een stuk land waarop ze bana-
nen en andere groenten verbouwen zoals 
kool, bonen en tomaten. Ze zijn veelal al-
leenstaand en hebben veel kinderen om 
voor te zorgen. Het manden maken levert 
hen contant geld op om bv. schoolgeld, 
ziektekosten en andere dringende zaken 
van te betalen en zelfstandigheid. Ze zijn 
trots op hun werk en maken plannen om 
hun economische zelfstandigheid te ver-
groten. 
Op onze website kun je foto‟s zien van de 
manden en van het maakproces. 
www.ruwenzoriview.com  
 

    
 
Via Ineke vinden veel vrouwen een afzet-
markt voor hun producten. De manden zijn 
dan in het guesthouse of via de website te 
koop of te bestellen.  
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