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Een kantine voor Kawempe Youth Center 
 
De laatste negen jaar heeft KYC steeds gewerkt aan fi-
nanciële zelfstandigheid. Op de eerste plaats staat de 
continuïteit van de activiteiten in de toekomst, ook wan-
neer de donors afhaken. 
We werken er voortdurend aan om alle activiteiten zelf-
standig te laten zijn. Zo proberen we steeds meer inko-
men te genereren, los van de donororganisaties. We ge-
nereren eigen inkomen uit het lidmaatschap van de biblio-
theek, computertrainingen, internet service en secretarië-
le ondersteuning zoals typewerk, printen, copieren, lami-
neren en binden van boekjes. Van deze inkomsten kun-
nen we de maandelijkse lasten voor water en elektriciteit 
betalen en het salaris van drie medewerkers. 
Met steun van Kwataniza en een paar goede vrijwilligers 
heeft KYC een nieuwe inkomensgenererende activiteit 
kunnen realiseren; een groene kantine. Hierin worden 
producten voor verkoop opgeslagen en verkocht. Hier-
mee wil KYC meer inkomen genereren voor de activitei-
ten van KYC. 
Waarom een groene kantine? Naast het verkrijgen van 
inkomen streven we ook naar gezondheid, daarom ver-
kopen we een groot assortiment aan gezond voedsel en 
drankjes. 
Esther Kyaziki (coördinator KYC Kampala).  
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Jaarlijkse ledenbijeenkomst 
Op 11 maart hebben we onze jaarlijkse le-
denbijeenkomst gehad. Daar heeft het be-
stuur verteld over de activiteiten en de fi-
nanciën van afgelopen jaar. Op verzoek 
van de leden gaat Kwataniza onderzoeken 
of het mogelijk is als vereniging een spaar-
rekening bij de Triodosbank te openen. 
Verder was het uitdrukkelijke verzoek om 
U te vragen om een digitaal abonnement 
te nemen op de Kwataniza nieuwsbrief. 
Dat scheelt namelijk veel geld voor post-
zegels. De portikosten zijn de grootste 
kostenpost van Kwataniza. 
In deze bijeenkomst hebben we ook Bep 
van Oostrom begroet als nieuw bestuurslid 
en twee maanden later is ook Bea van den 
Bosch toegetreden als nieuw bestuurslid. 
We hebben afscheid genomen van Dorien 
Korbee die de PR voor Kwataniza ver-
zorgde. Dorien heeft als laatste nog een 
heel mooi fotoboek over de projecten van 
Kwatanzia gemaakt. 
Als thema hebben we gesproken over de 
millenniumdoelen. Dat zijn 8 doelen door 
de VN geformuleerd die de armoede in de 
wereld moeten terugdringen. We hebben 
vooral gesproken over millenniumdoel 8; 
meer eerlijke handel, schuldverlichting en 
hulp. Dat is een doel waar in de rijke lan-
den aan gewerkt moet worden.  
Er is ook een nieuwe folder gemaakt over 
de millenniumdoelen en wat Kwataniza 
hieraan doet. De folder is te zien en te be-
stellen via de website: www.kwataniza.nl  
Hier kunt u ook het verslag van de jaarlijk-
se ledenbijeenkomst zien. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief digitaal ontvangen? 
Help ons om de portikosten terug te drin-
gen en geef uw mailadres door als u dat 
nog niet gedaan heeft aan: 
kwataniza@planet.nl 
 

 

 
 

Presentatie Kwataniza op de Euro-
pese Quilt Kampioenschappen. 
Begin mei heeft Kwataniza vier dagen lang 
met een stand op de Europese Quilt Kam-
pioenschappen gestaan. We hadden een 
grote stand ter beschikking gekregen waar 
we veel informatie op kwijt konden. Zo was 
er de nieuwsbrief en alle folders van Kwa-
tanzia ter informatie en om mee te nemen. 
Blikvanger was het mooie foto boek wat 
Dorien nog gemaakt heeft voordat ze af-
scheid nam van het bestuur. 
Naast informatie hadden we ook wat pro-
ducten om te verkopen. Mandjes en boe-
kenleggers van vrouwengroepen in Oe-
ganda en quiltkaarten die door iemand 
gemaakt zijn. De producten vielen wel in 
de smaak bij het publiek en we hebben 
dan ook voor 715,- euro omgezet. Daar-
mee hebben we extra inkomsten om pro-
jecten in Oeganda te kunnen steunen. 
We hebben dit kunnen doen door inzet 
van ambassadeurs van Kwataniza; men-
sen die Kwataniza een warm hart toedra-
gen en zich af en toe willen inzetten bij ac-
tiviteiten van Kwataniza. Hartelijk dank 
daarvoor, evenals dank voor Ada Honders, 
organisator van de Europese Quilt Kampi-
oenschappen die ons in de gelegenheid 
heeft gesteld om daar met een stand te 
kunnen staan. 
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Nieuwe Projecten 

 
Bureaus voor Inganga blindenschool 
De Inganga Secondary School kent een 
speciale afdeling voor blinden. Eerder 
kreeg de school via Kwataniza geld voor 
boekenkasten. In het vervolg hier op zijn 
er 25 bureaus, die met een klep opengaan 
en afgesloten kunnen worden, en stoelen 
gefinancierd. In totaal  1200 euro. 
 

 
 

 
 
Electriciteit om laptops te gebruiken in 
de vorm van twee solarsystemen voor 
KSSP studenten. 
De KSSP (Kibale student support pro-
gramme) is een Nederlandse stichting die 
tot doel heeft Oegandese wezen en half-
wezen in het gebied van het Kibale Forest 
de mogelijkheid te bieden om de basis- en 
middelbare school te volgen. Marije 
Steenbeek, een Nederlandse vrouw die 
zo’n tien jaar in Oeganda gewoond heeft, 
nam hier het initiatief voor. De stichting 
bestaat nu al meer dan 20 jaar en heeft 
zo’n 60 leerlingen naar hun eindexamen 
begeleid. In Oeganda is het gebruikelijk 
dat wezen door hun familie, vaak de 
grootouders of andere oudere familiele-
den, opgevangen worden. De opleiding 

van deze kinderen schiet er dan vaak bij in 
waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt 
al bij voorbaat gering zijn.  
In Oeganda wordt dit project geleid door 
twee leerkrachten: Katooro Patrick  leer-
kracht aan de basisschool Kanyawara en 
Dorothy Mbabaazi leerkracht aan de ba-
sisschool Kasiisi. Beiden hebben zelf door 
dit project een lerarenopleiding kunnen 
volgen en daardoor een baan gekregen. 
Via de KSSP beschikken beiden over een 
laptop en krijgen er als taak bij om leerlin-
gen te oefenen in het omgaan met compu-
ters. In totaal zullen er 20 leerlingen, hun 
familie en vrienden gebruik van kunnen 
maken. Maar beiden beschikken niet over 
stroom. Dat probleem kan opgelost wor-
den door een solarsysteem. Het KSSP 
heeft hier de middelen niet voor. Een so-
larsysteem bestaat uit een batterij, panels, 
inverter en installatiekosten.  Kwataniza 
draagt hier aan bij met  € 2.600,==  
 
Computerlessen voor KSSP studenten. 
De groep heeft de solarsystemen aange-
schaft en dat werkt nu. De groep had 
naast een bijdrage van Kwataniza ook een 
subsidie verzoek ingediend bij de overheid 
voor deze zonnepanelen. Dat heeft de 
groep gekregen waardoor er € 100,-- 
overbleef. De groep heeft gevraagd of ze 
daar computerlessen van mogen betalen. 
Als Kwataniza zijn we de mening toege-
daan dat het heel goed is dat ze ook leren 
hoe een computer werkt. Zeker wanneer 
zij die kennis weer door moeten geven aan 
anderen. Het overgebleven geld is dus 
met instemming van Kwataniza gebruikt 
voor computerlessen. 
 

 
 



 

Bankjes voor de Canon Apoloschool 
Het werd een beetje krap op deze school: 
zes kinderen op een bankje. Dan kun je 
nauwelijks nog ademhalen laat staan 
schrijven. Via Freddy en Cees Vergouwen 
is het verzoek binnengekomen om via 
Kwataniza een aantal bankjes te laten ma-
ken. Van de door  directeur Muhenda 
Thomas vervolgens bestelde desks zijn er 
in eerste instantie 15 gemaakt. Eventueel 
kunnen daar later nog meer bijkomen. De 
totale kosten van deze 15 bankjes zijn  
€ 500,--. 
 

 
 
Inmiddels is er een nieuwe aanvraag bin-
nen gekomen voor de aanschaf van 20 
bankjes. De eerste 15 bankjes zijn al afge-
leverd. Nu nog 20 bankjes erbij zodat in 
alle klassen voldoende bankjes zijn. Deze 
schoolbanken worden door een plaatselij-
ke timmerman gemaakt. Mr. Tadeo is een 
goede vakman en betrouwbare timmer-
man. Hij krijgt de opdracht om nog een 
keer 20 bankjes te maken. 
Het gaat dan om een bedrag van €  670,--  
 

 
 
Van de straat af. 
Basiseducatie voor kinderen uit de 
sloppenwijken 
In de sloppenwijken van Kabalagala zijn er 
veel kinderen die niet naar school gaan. In 
2006 besloot oprichter Moshin Juma om 

hier wat aan te doen en startte met de or-
ganisatie People Concern Children’s Pro-
ject. Ze zijn als alfabetiseringscentrum ge-
start met het lesgeven aan 26 kinderen. 
Maar dit breidde zich al snel uit tot meer 
dan 100. In 2009 werd dit project formeel 
een CBO (Community Based Organisati-
on). In dit project wordt samengewerkt met 
kunstenaars die de kinderen trainen in het 
maken van crafts maar ook in het spelen  
 

 
 
van theatervoorstellingen. Als de kinderen 
dit kunnen verdienen ze zowel wat voor dit 
project als dat ze in de toekomst meer 
mogelijkheden hebben. Het gaat er ook 
om het zelfbewustzijn en de eigenwaarde 
van de kinderen te vergroten.  Het project 
wordt door verschillende organisaties en 
personen ondersteund met giften als kle-
ding, eten en schoolboeken.  Hoewel het 
geen officiële school is doen de kinderen, 
nu zo’n 135, wel examens want die testen 
kun je tegen betaling afleggen. Met dit pro-
ject doneert Kwataniza geld voor het ver-
beteren van de pitlatrines (die erg vies en 
onhygiënisch zijn) en wat schoolspullen 
als meubilair en een schoolbord. In totaal 
gaat het om € 1000,-- 
 

 



 

 

Energie in Oeganda 
 
Bossen in Oeganda verdwijnen als 
sneeuw voor de zon, zo’n 73.000 hectare 
per jaar.  
De bevolking neemt hier in een razend 
tempo toe, met 3,2%. Er wonen nu 34 mil-
joen mensen in Oeganda in 1991 waren 
dat er nog maar 16 miljoen. 
95% van de mensen gebruikt brandhout of 
houtskool om op te koken, verder worden 
bomen gekapt voor het bakken van ste-
nen, voor de aanleg van (ver)bouwgrond.  
De gebruikelijke alternatieven voor het ko-
ken, zoals elektra en gas zijn voor de ge-
middelde Oegandees veel te duur, een 
gasfles kost tegenwoordig 35 Euro, bijna 
een maandsalaris. 
 

 
 
De ontbossing heeft desastreuze gevolgen 
voor het klimaat, voor het hele ecosysteem 
en heeft al op  verschillende plaatsen door 
de erosie landverschuivingen veroorzaakt. 
Gelukkig worden er veel initiatieven ge-
nomen, ook in de buurt van Fort Portal om 
deze problemen aan te pakken. 
 

 
 
 
Zo heeft het Kibale Fuel Wood Project er 
de laatste 5 jaar aan gewerkt dat nu 66% 

van de mensen die in de buurt van het Ki-
bale Forest wonen  bomen planten op hun 
land (de winnaar maar liefst 1.000 bomen) 
en meer dan de helft van hen gebruikt 
energie besparende kooktoestellen. De 
gemiddelde familie gebruikt hierdoor 40% 
minder brandhout. 
Ook wordt er nu geëxperimenteerd met 
het maken van briketten van organisch af-
val zoals bananenschillen, die samenge-
perst met ander afval, gebruikt worden om 
op te koken. 
Veel voorlichting wordt gegeven ook door 
de Tooro Botanical Gardens om jongeren 
en volwassen bewust te maken van het 
belang van het behoud van de bossen en 
de natuur. Inheemse boomsoorten worden 
verzameld en gekweekt in de tuinen en 
verspreid over de regio. Het is belangrijk 
om bomen te planten maar dan wel bomen 
die goed zijn voor het milieu. Geen euca-
lyptus bomen, die groeien snel, maar put-
ten de bodem uit. 
In een prachtig door de TBG uitgegeven 
boek, kun je lezen en zien welke 85 in-
heemse boomsoorten goed zijn om te 
planten. In de kwekerij van de TBG kun je 
deze boompjes kopen. 
En dan is er de zon! Volop zonne-energie! 
Meer en meer mensen en organisaties zo-
als scholen, gaan over op het gebruik van 
zonne energie, voor verlichting, het opla-
den van hun mobieltje, voor hun radio en 
ook voor het verwarmen van water. 
Ze kopen een mooie lamp die zichzelf gra-
tis oplaadt in de zon; -geen brandgevaar-
lijke kaarsjes of stinkende olielampen 
meer - of schaffen zich met behulp van 
subsidie van de Wereldbank zonnepane-
len aan. 
Een mooie zomer gewenst vanuit een 
zonovergoten Oeganda,  
Ineke Jongerius. 
 

 



 

KYC bestaat 10 jaar! 
 
Kawempe Youth Center bestaat 10 jaar 
Dus reden voor feest. KYC is een organi-
satie die werkt aan ontwikkeling en educa-
tie voor jongeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esther Kyaziki is de oprichter en coördina-
tor van KYC en zij vertelt “Ongeveer 17 
jaar geleden kreeg ik een droom. Ik moest 
stoppen met school omdat mijn vader 
werkloos werd. In die tijd ontmoette ik Ju-
dith Grootscholten, terwijl ik werkte in een 
openbare kinderbibliotheek. Ik ben toen 
weer een studie gaan doen voor bibliothe-
caresse en informatiekunde. Mijn droom 
om een bibliotheek te starten waar jonge-
ren zich kunnen ontwikkelen groeide. Ju-
dith had dezelfde visie en samen zijn we 
Kawempe Muslim primary school gestart. 
Dit initiatief groeide uit tot Kawempe Youth 
Center in mei 2002. Een non-government 
organisatie die informatie en studiefacilitei-
ten, cursussen en sportprogramma’s voor 
jongeren biedt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KYC werkt geheel onafhankelijk en is zelf-
voorzienend. Dat wil zeggen dat we per-
soneel wat bij KYC werkt kunnen betalen 
uit de inkomsten die we hebben uit de ac-
tiviteiten die we organiseren. 
KYC is in 10 jaar uitgegroeid tot een cen-
trum dat niet alleen voor jonge kinderen 
werkt maar ook onderdak biedt aan stu-
denten in de buurt en verre omgeving. 
KYC heeft kunnen groeien met de support 
van donoren, individuele mensen en 
vrienden van over de hele wereld”. Esther 
wil iedereen bedanken die KYC geholpen 
heeft en wil in de toekomst graag samen 
blijven werken met deze mensen. 
Voor dit 10 jarig jubileum organiseert KYC 
veel activiteiten zoals; een expositie over 
het werk van de afgelopen 10 jaar, een 
groene kantine, succesverhalen vertellen 
en delen. Er is ook een recreatief pro-
gramma maar de kern activiteiten blijven 
de informatievoorziening en studiefacilitei-
ten bieden. KYC werkt samen met scholen 
in de omgeving en promoot het lezen op 
die scholen. Kawempe Youth Center vindt 
het van belang dat jonge mensen in staat 
worden gesteld om zichzelf te kunnen 
ontwikkelen. 
KYC heeft een eigen website waar u de 
activiteiten kunt volgen, en is ook te vinden 
op facebook. 
www.kawempeyouthcentre.org   
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