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Gezondheidsprogramma op scholen 
 
Kawempe Youth Center heeft in het begin van 2011 een 
aanvraag ingediend om een gezondheidsprogramma op 
scholen te kunnen verwezenlijken. Het gaat om gezond-
heid en hygiëne over de menstruatie periode voor meis-
jes op scholen. Het gaat er om dat zij deze periode als 
iets normaals gaan zien en niet iets vreselijks waar je 
bang voor moet zijn. Van de financiële ondersteuning 
door Kwataniza is maandverband gekocht voor de meis-
jes. Hiermee is KYC voorlichting gaan geven; hoe dit 
maandverband te gebruiken en hoe om te gaan met de 
menstruatie periode. Tot nu toe kenden de meisjes geen 
maandverband waardoor ze iedere maand een paar da-
gen van school verzuimen.  
Als start zijn er 100 meisjes benaderd op het Central  
College in Kawempe. Daarna heeft een medewerkster 
van Kawempe Youth Center gedurende 5 weken in juni 
en juli verschillende scholen benaderd en veel lessen 
over gezondheid en hygiëne verzorgd. Nu zijn de scholen 
bezig met voorbereidingen voor examens. Het volgende 
schooljaar gaan de lessen gezondheid en hygiëne weer 
plaatsvinden. Er zijn zelfs meer scholen die om het pro-
gramma gevraagd hebben. KYC wil op termijn het hygië-
ne en gezondheidsprogramma integreren in de mobiele 
bibliotheek die ze hebben. Deze mobiele bibliotheek doet 
zo’n 20 scholen aan en voorziet hen op tijd van boeken. 
Het maandverband is gemaakt van katoen. Deze zijn 
comfortabel om te dragen en geven voldoende hygiëne. 
Na het wassen zijn ze opnieuw te gebruiken. De jonge 
meisjes werden zich ervan bewust welke plaats hygiëne 
inneemt in hun leven. Ze waren verbaasd te ontdekken 
welke risico’s er zitten aan vroege seks, gevaren voor 
hiv/aids, seksuele overdraagbare aandoeningen en 
zwangerschap. Jonge meisjes werden hierdoor gestimu-
leerd om condooms te gebruiken wanneer ze echt seks 
willen hebben. 
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Nieuwe bestuursleden 
Op 11 maart 2012 vindt er weer een jaar-
lijkse bijeenkomst voor de leden van kwa-
taniza plaats. Dan is ook de zittingstermijn 
van de bestuursleden verstreken. Enkele 
bestuursleden zullen zich niet opnieuw 
verkiesbaar stellen. Bovendien willen we 
iedereen de kans geven om in het bestuur 
van Kwataniza te komen. Daarom zijn we 
op zoek naar enthousiaste mensen die het 
bestuur willen versterken. Heb je belang-
stelling of wilt u eerst meer informatie? 
Neem dan even contact op met de voorzit-
ter via: kwataniza@planet.nl   
 

Kwataniza op facebook 
Sinds kort is Kwataniza op facebook te 
vinden. Dat is een soort digitaal dagboek. 
Er verschijnen iedere week een paar be-
richten op facebook over Kwataniza of za-
ken die met Kwataniza te maken hebben. 
Ook kunt u hier nieuws vinden over projec-
ten wanneer daar iets over te melden is. 
Bovendien kunt u reageren op de nieuws-
berichten of zelf ook met berichten komen. 
Wat kunt u doen? U moet zelf een face-
book account aanmaken. Dat kan op 
www.facebook.com  Daarna bent u face-
book gebruiker en kunt u naar Kwataniza. 
Daar kunt u zich aanmelden als vriend van 
Kwataniza, waarna u toegang krijgt tot alle 
berichten die op Kwataniza facebook ver-
schijnen. 
Iets voor u? Of is dit te modern? 
 

Giften Kwataniza aftrekbaar   
van de belasting 
Het einde van het jaar nadert. Voor som-
mige mensen is dat een periode om nog 
schenkingen of donaties te doen. Dat kan 
ook naar Kwataniza. We zijn een erkende 
vereniging voor de belasting, aangemerkt 
als goed doel. Alle giften aan Kwataniza 
zijn dus aftrekbaar van de belasting. 
 

KYC bestaat 10 jaar 
Kawempe Youth Center is een centrum in 
een van de buitenwijken van Kampala. Zij 
zijn begonnen met het opzetten van een 
bibliotheek om jongeren te stimuleren 
meer te lezen. Daarna kwam er een studie 
ruimte bij. De gelegenheid voor jongeren 
om door middel van zelfstudie toch een di-
ploma te halen. Dit is vooral van belang 
voor jongeren die geen schoolgeld kunnen 

betalen en daardoor niet kunnen studeren. 
Na de studieruimte volgden meer activitei-
ten zoals computerlessen, spelactiviteiten, 
een mobiele bibliotheek, voorlichtingsacti-
viteiten en discussiemiddagen. KYC is uit-
gegroeid tot een centrum waar iedere dag 
meer dan 100 jongeren komen. 
In mei 2012 bestaat KYC 10 jaar. Dat 
gaan ze vieren. Kwataniza is uitgenodigd 
om naar Kawempe te komen en het feest 
mee te maken. In mei zullen er zeker een 
paar mensen vanuit Nederland naar Ka-
wempe vertrekken. We zullen deze men-
sen vragen om een verslag te maken en 
activiteiten op foto of film vast te leggen. 
We kunnen u daar dan over berichten in 
de volgende nieuwsbrief maar zeker eerst 
op Kwataniza facebook. 
 

 
 

Thema millenniumdoelen 
Voor 2012 heeft Kwataniza als thema de 8 
millenniumdoelstellingen gekozen. Op on-
ze jaarlijkse leden bijeenkomst zullen we 
hier over vertellen en een reportage laten 
zien. Bovendien zijn de 8 millenniumdoel-
stellingen in kleine quilts verbeeld. Deze 
zullen dan ook te zien zijn. De quilts zijn 
ook te lenen voor passende bijeenkomsten 
of voor een kleine tentoonstelling. Neem 
hiervoor contact op met:  
 kwataniza@planet.nl De 8 millennium-
doelstellingen zijn: 
De armoede halveren en minder mensen 
met honger. 
Elk kind naar school 
Mannen en vrouwen gelijkwaardig 
Minder kindersterfte 
Verbetering van gezondheid van moeders 
Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere 
dodelijke ziektes. 
Bescherming van het milieu, iedereen 
schoon drinkwater en minder mensen in 
sloppenwijken. 
Toegang tot betaalbare medicijnen, een 
eerlijk handelssysteem en minder schul-
den voor ontwikkelingslanden. 
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Nieuwe Projecten 
 

Speeltoestellen voor de  
Canon Apolo school 
De Canon Apoloschool is een school voor 
gehandicapte kinderen. De meeste kinde-
ren wonen bij de school omdat ze de grote 
afstand van school naar huis niet kunnen 
lopen. 
Van de Canon Apollo Demonstration 
School ontvingen we een verzoek voor 
speeltoestellen. Deze school steunden we 
al eerder bij de bouw van watertanks, latri-
nes en een omheining. In een zeer korte 
tijd zijn er schommels en klimtoestellen 
gebouwd en geplaatst door lokale hand-
werkslieden.  En in de afgelopen vakantie 
hebben de leerkrachten de toestellen een 
kleurtje gegeven.  Kwataniza steunde dit 
geheel met  € 430,- . 
 

 
 

Boekenkasten voor braille boeken 
Iganga Secondary  School geeft niet al-
leen les aan gewone kinderen maar heeft 
ook een speciale afdeling voor blinde kin-
deren. De blinde kinderen doen zoveel 
mogelijk mee met de gewone kinderen 
maar volgen daarnaast aparte lessen om-
dat ze blind zijn, men noemt dit  `inclusive 
education`. De Iganga school staat zeer 
goed bekend. Een paar blinde kinderen 
die recent door de Canon Apollo School 
naar deze school zijn doorgestuurd, doen 
het daar erg goed en zijn met succes 
overgegaan. Dit zal mede te danken zijn 
aan de ruime ervaring die de school heeft : 
de blinden afdeling is al in 1974 gestart.  
Men heeft een ruim aanbod aan braille 
boeken, maar miste tot nu toe kastruimte 
om deze boeken goed te kunnen op ber-
gen. Kwataniza heeft nu de school ge-
steund met 10 boekenkasten die begin 

november zijn afgeleverd. Het zijn kasten 
van zeer goede kwaliteit.  En hebben  €  
1000,- gekost aan  materiaal en transport.  
 

 
 
Deze foto  toont 2 leerlingen van de afde-
ling en  het unit hoofd Mr. Nkwasibwe, op 
het moment  van de levering. Een type- en 
braillemachine vonden gelijk hun plaats in 
de kast. De braille boeken volgen.  
 

Ananas project KPGA 
De Kanara Pineapple Growers Association 
diende een verzoek in om 5000 jonge 
ananas plantjes te kunnen aanschaffen 
voor een demonstratietuin. Deze jonge 
boerengroep, opgericht in 2010, bestaat 
uit 29 leden waarvan 5 vrouwen. Ze ver-
bouwen ananassen en willen graag hun 
productie verhogen. Dit gebeurt in sa-
menwerking met de SNV die in deze regio 
werkt sinds 1989. De boeren hebben  een 
demonstratietuin opgezet waar plantmate-
riaal voor de groepsleden wordt gekweekt. 
Met de demonstratietuin kunnen ze laten 
zien hoe het verbouwen van ananas werkt 
en het levert tevens genoeg plantmateriaal 
op voor de boeren.  De groep heeft zelf 
ook al 5000 planten aangeschaft zodat de 
tuin zal starten met totaal 10.000 planten. 
Het duurt ongeveer 18 maanden voordat 
de planten volgroeid zijn. Deze volgroeide 
planten zullen een groot aantal nieuwe 
jonge planten opleveren.  
De jonge planten zullen verdeeld worden 
onder eigen leden om hun productie thuis 
te vergroten. Verder zullen de ananassen 
die geoogst worden verkocht worden en 
gebruikt worden voor andere activiteiten 
van de groep. De groep wil er aan werken 
dat ook arme boeren en alleenstaande 
vrouwen die aan het hoofd van een huis-
houden staan betrokken worden bij de ac-
tiviteiten, zodat zij zelf ook ananas kunnen 



gaan verbouwen. Kwataniza steunt dit pro-
ject met € 300,- . De SNV levert een bij-
drage in de vorm van landbouwdeskundi-
gen.  
 

Twekambe Kataraka club 
Dit is een groep van jonge mensen die zelf 
HIV positief zijn. Ze vinden het belangrijk 
om andere jongeren voor te lichten om 
verdere verspreiding van het virus te voor-
komen. Hun boodschap gaat over positief 
leven, over het ervoor uitkomen als je HIV 
positief bent of aids hebt en de schaamte 
hiervoor overwinnen. Ze willen ervaringen 
met elkaar delen. Ze pleiten voor geboor-
tebeperkingsmethoden en het vergroten 
van de hygiëne in de huishoudens en de 
gemeenschap. 
De groep bestaat uit 38 mensen, het me-
rendeel vrouwen die actief zijn op gebied 
van milieu bescherming. In de locale ge-
meenschappen hebben ze het voor elkaar 
gekregen om alle afval wat niet afbreek-
baar is in te zamelen zoals glas en plastic. 
Het afval wordt dan gezamenlijk afgele-
verd bij het centrale afvalverzamelstation 
in Fort Portal. Hierdoor heeft de groep al 
een goede positie opgebouwd in de ge-
meenschappen waardoor er naar hun 
boodschap geluisterd wordt. 
De groep wil hun boodschap overbrengen 
door het uitvoeren van muziek, dans en 
drama. Ze willen zich mengen in debatten 
en discussies die onder andere gehouden 
worden op wereld aidsdag in december. 
De groep krijgt ondersteuning van Kwata-
niza voor een training drama en dans. 
Hiervoor is € 500,- beschikbaar gesteld. 
 

Latrines voor TBG educatie 
Samen met Kwataniza en de North Caroli-
na Zoo is TBG (Tooro Botanical Gardens) 
begonnen met een educatieprogramma 
over milieu, duurzaamheid en eco toeris-
me voor schoolkinderen van lagere en 
middelbare scholen. Dit programma wordt 
ook gebruikt voor de locale bevolking en 
voor toeristen. Dit programma is ontstaan 
in 2008 met steun van Kwataniza. In 2010 
waren er al 8780 leerlingen. Dit jaar is het 
programma uitgegroeid tot 27560 leerlin-
gen. Een grote toename die voor kleine  
problemen zorgt. Door het grote aantal 
bezoekers zijn er onvoldoende schone sa-
nitaire voorzieningen. Daar wil TBG wat 

aan doen. Daarom komt nu de vraag aan 
Kwataniza om hen te steunen met een be-
drag van € 1800,-- voor de bouw van 4 toi-
letten. Er zal ook rekening gehouden wor-
den met gehandicapte kinderen. De latri-
nes worden in tegenstelling tot normale 
latrines afgewerkt met cement en aange-
smeerde bakstenen. Dat maakt het moge-
lijk om de latrines leeg te halen als ze vol 
zijn en opnieuw te gebruiken. Dat bespaart 
de kosten van het bouwen van nieuwe 
latrines wat in andere gevallen gebeurt. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



Ontwikkelingshulp 
Oeganda is al jaren een politiek stabiel 
land. Mede daardoor was het voor allerlei 
organisaties een land wat steun verdiende 
in de vorm van ontwikkelingsgeld. De Ne-
derlandse overheid heeft Oeganda lang 
gesteund. Nu nog maar een stuk minder 
dan voorheen. Maar ook organisaties als 
Hivos, Novib, Care international en vele 
anderen hebben Oeganda flink gesteund 
en er veel projecten opgezet. Deze orga-
nisaties initieerden dan projecten samen 
met de plaatselijke bevolking. Daar is veel 
goed werk uit voort gekomen en heeft de 
situatie zeker verbeterd in Oeganda. De 
laatste jaren zien we dat deze organisaties 
zich aan het terugtrekken zijn. Een aantal 
jaren is er veel geïnvesteerd in Oeganda 
en momenteel wordt er weer in andere 
landen geïnvesteerd. Dat nieuwe beleid is 
echter niet zonder gevolgen voor de be-
woners van Oeganda. Doordat er geen of 
minder geld binnenkomt bij al die projecten 
zien we de projecten afbrokkelen en stop-
pen. De Oegandezen hebben niet geleerd 
om zonder donorgeld zelfstandig verder te 
kunnen. Een mooi voorbeeld is Engabu Za 
Tooro. Dit is een project waarvan Kwatani-
za ook wel activiteiten heeft gesteund.  Dit 
is een project van jongeren die zich richt-
ten op duurzame landbouwmethodes en 
ondernemerschap. Zij stimuleerden jonge 
mensen om hun eigen werk te creëren en 
op te zetten. Ieder jaar werd er een award 
uitgereikt aan de beste jonge ondernemer. 
Deze ondernemer werd dan een jaar lang 
ambassadeur van Engabu za Tooro en 
vertelde jongeren hoe je een bedrijf kunt 
opstarten en hoe je succesvol kunt zijn. 
Engabu za Tooro was een voorbeeld voor 
jongeren in de regio en in het land. Nu de 
subsidie van de Hivos gestopt is, is dit  
project ook gestopt. Heel jammer maar de 
mensen waren niet voorbereid op een or-
ganisatie zonder donorgeld die zelfstandig 
kon verder gaan. Zo is het met meerdere 
initiatieven gegaan. 
Tegelijk zien we dat de corruptie toe-
neemt. Oeganda staat nu in de top tien 
van corrupte landen. Door de corruptie 
komt veel geld niet meer op de plek waar 
het naar toe moet. Ambtenaren steken 
veel geld in eigen zakken wat bedoeld is 
voor de aanleg van een weg of voor plaat-
selijk gezondheidszorg. Dat is jammer en 

slecht voor de ontwikkeling van het land. 
Door corruptie gaan mensen geen initia-
tieven meer nemen of een bedrijfje opzet-
ten. Mensen hebben geen zin om de helft 
van hun zuur verdiende geld aan corrupte 
ambtenaren te geven voor een vergunning 
of medewerking. 
 

 
 
Voor Kwataniza betekent deze ontwikke-
ling dat we zeker doorgaan met het steu-
nen van groepen die de corruptie willen 
bestrijden zoals de Anti Corruptie Coalitie 
(RAC). Verder houden wij vast aan onze 
doelstellingen: mensen niet afhankelijk 
maken van giften of donaties. Vanaf het 
begin hebben we al als uitgangspunt dat 
we geen geld voor salarissen geven, men-
sen moeten zelf ook wat inbrengen en on-
ze steun moet een extra ondersteuning en 
stimulans zijn voor initiatieven die al door 
de mensen zelf genomen zijn. Daardoor 
zien we dat de projecten van Kwataniza 
doorgang vinden en plaatselijk vooruitgang 
brengen. Het is heel kleinschalig en heeft 
niet altijd een landelijke uitstraling. Maar 
regionaal werkt het zeker en helpt het 
mensen om een beter inkomen te genere-
ren. 

 
 



Er is een kindeke geboren  
op aard.. 
En raad eens waar de meeste kinderen 
geboren worden. In Oeganda. 
7 miljard mensen leven er nu op onze pla-
neet en maar liefst 33 miljoen daarvan in 
Oeganda. 
De bevollking neemt met ruim 3% toe. De 
Oegandese vrouw krijgt gemiddeld 6 kin-
deren.  
Tienerzwangerschappen zijn talrijk, anti 
conceptie middelen zijn lang niet voor 
iedereen beschikbaar. De bevolking is erg 
jong, 56 % is onder de 18.  
Elke 21 jaar verdubbelt de bevolking!  
 
Dit heeft ingrijpende gevolgen voor voor-
zieningen als gezondheidszorg, scholing 
en de voedselvoorziening. De beperkte 
economische groei kan de stijgende kos-
ten van deze voorzieningen nooit bijhou-
den. 
Kinderen worden hier nog vaak gezien als 
rijkdom en pensioen voorziening, vooral op 
het platteland. 
Wel is het zo dat vrouwen die een oplei-
ding hebben genoten minder kinderen krij-
gen, dus beter onderwijs is wat dat betreft 
ook een goede zaak. 
De regering denkt door de groeiende be-
volking meer werkkrachten te krijgen voor 
de industrie, maar voorlopig zijn er weinig 
bedrijven die in Oeganda willen investe-
ren. En daardoor zijn er ook veel jongeren 
werkloos, slechts 5 miljoen mensen heb-
ben een baan, de rest probeert rond te 
komen in de informele sector. Er is uitge-
rekend dat in Oeganda 16 miljoen banen 
nodig zijn om al de mensen in de produc-
tieve leeftijd aan het werk te krijgen. In 
2025 zal het dubbele aantal nodig zijn. 
 
Eindelijk beginnen er voorzichtige stem-
men over geboortebeperking op te gaan, 
zelfs verscheen in de krant van de week 
een artikel over het succes van de één 
kind politiek in China. 
Maar het zal nog heel lang duren voordat 
deze explosieve bevolkingsgroei gaat af-
nemen........en er minder kinderen geboren 
zullen worden op deze Oegandese aard. 

Ineke Jongerius 
 

 

 
 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen 
Op advies van onze leden bieden we u de 
mogelijkheid om de nieuwsbrief digitaal te 
ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief liever di-
gitaal? Geef dan uw mailadres door aan 
kwataniza@planet.nl. 
 

 

   
Kwataniza wenst u allen 
Prettige feestdagen en een gezond 2012. 
Bedankt dat we in het afgelopen jaar op u 
mochten rekenen. 
We willen van 2012 ook weer een jaar 
maken van veel solidariteit.  
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