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Uitgave van Kwataniza nieuws: 
Deze nieuwsbrief kan worden uit-
gegeven dankzij de leden van Kwa-
taniza. 
Uitgave onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van Kwataniza. 
Reacties kunnen worden gezonden 
aan het secretariaat:  
Leusdenhof 275, 1108 DM  
Amsterdam. 
Kwataniza@planet.nl 
www.kwataniza.nl  
 
Kwataniza wordt in Oeganda verte-
genwoordigd door Ineke Jongerius 
en Maurice Barnes. 
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Vegeble farming Bundibugyo 
 
Deze projectaanvraag komt van de Kyogho vrouwen-
groep in Bundibugyo. Het doel van de groep is het ver-
groten van hun inkomen en zorgen voor betere voeding 
van arme vrouwen en hun gezinnen. Dat willen ze doen 
door op kleine schaal groenten en aardappelen te ver-
bouwen. De groep bestaat uit 35 vrouwen die elkaar gaan 
leren hoe je een eigen moestuin kunt aanleggen en on-
derhouden. Ze gaan elkaar helpen met zaden en pootma-
teriaal. Het beschikbaar stellen van marketing informatie 
en het opbouwen van contacten met handelaren in groen-
ten en aardappelen. Het implementeren van een werkwij-
ze waardoor dit project zelfvoorzienend kan worden. Ze 
starten met het vaststellen van stukken land waarop het 
verbouwen zal plaatsvinden en het afleveren van zaden 
en pootgoed waarbij de vrouwen technische ondersteu-
ning en een training krijgen. Kwataniza gaat deze groep 
steunen met een bedrag van € 450,--  
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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 
 

 

Kwataniza op OEQC Veldhoven  
Ook dit jaar heeft Kwataniza weer met een 
stand in Veldhoven gestaan tijden de 
Open Europese Quilt Kampioenschappen. 
Met dank aan de ambassadeurs die bij de 
stand wilden staan. In totaal heeft Kwata-
niza daar vier dagen gestaan. Er zijn veel 
folders uitgedeeld en daardoor is gewerkt 
aan meer naamsbekendheid. Er zijn ook 
producten zoals mandjes en kettingen uit 
Oeganda verkocht  en quiltkaarten die hier 
gemaakt zijn. Opbrengst voor Kwataniza 
projecten. In totaal was de omzet op die 
vier dagen € 665,75. Dit alles door de be-
stuursleden, ambassadeurs van Kwatani-
za en Ada de organisator van dit evene-
ment die ons in de gelegenheid heeft ge-
steld om daar met een stand te kunnen 
staan. Allen hartelijk bedankt! 
 

 
 

Ledenbijeenkomst 2014 
Op  16 maart vindt weer de jaarlijkse le-
denbijeenkomst plaats. Hier zal het be-
stuur verantwoording afleggen over haar 
activiteiten; de projecten en de activiteiten 
in Nederland. Het jaarverslag en werkplan 
zal besproken worden. Tevens zal er aan-
dacht zijn voor Oeganda als land op zich. 
Een paar mensen uit het bestuur gaan 
naar Oeganda en zullen vertellen over hun 
ervaringen en ontmoetingen in Oeganda. 
 
 

 

Vrijwilligers gevraagd! 
Oeganda begint een populaire bestem-
ming te worden. Steeds meer mensen 
gaan naar Oeganda. Hierbij ook veel stu-
denten die daar een half jaar vrijwilligers-
werk willen doen of stage lopen. Ongetwij-
feld komt een deel van deze mensen ook 
in contact met projecten van Kwataniza. 
Via het guesthouse van Ineke Jongerius is 
het heel gemakkelijk om de projecten van 
Kwataniza te bezoeken. We zien graag 
wanneer u een van de projecten bezoekt, 
dat u een kort verslagje maakt voor Kwa-
taniza. We kunnen dit op de website plaat-
sen en zo kan iedereen meegenieten. Het 
is goed te horen hoe het gaat met de 
mensen nadat het project afgelopen is. We 
willen graag zien hoe projecten een ver-
volg krijgen. Bent u van plan om naar Oe-
ganda te gaan? Neem dan even contact 
op met Kwataniza als u tevens een of 
meerdere projecten wilt gaan bezoeken. 
 

Kerstmarkt in Fort Portal 
Rwenzori View Guesthouse organiseert in 
december een kerstmarkt. Er zijn leuke 
cadeautjes, hand gemaakte artikelen en 
nog veel meer dingen te koop. Er is een 
mogelijkheid om te genieten van een voor-
treffelijke lunch en er worden activiteiten 
voor kinderen georganiseerd. We ver-
wachten veel mensen op de kerstmarkt. 
De opbrengst van de kerstmarkt zal in zijn 
geheel gaan naar Tooro Botanical Gar-
dens, een van de projecten die Kwataniza 
al een paar keer gesteund heeft met hun 
activiteiten. Deze botanische tuin doet aan 
educatie, doet onderzoek naar locale plan-
ten en bomen en brengt dat allemaal in 
kaart. Verkoopt kruiden, bloemen en plan-
ten en biedt veel werkgelegenheid voor de 
plaatselijke bevolking. De botanische tuin 
is in staat om met weinig middelen veel 
werk te verzetten. De opbrengst van de 
kerstmarkt zal een extra stimulans voor de 
medewerkers van de botanische tuin zijn. 
 

Kwataniza wenst u een mooie kerst-
periode en alle geluk voor het nieu-
we jaar. Mogen de mensen in Oe-
ganda ook in 2014 weer op uw steun 
en bijdrage rekenen? Hartelijk dank 
daarvoor. 
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Nieuwe Projecten 
 

Rena Foundation Uganda 
Deze groep vraagt ondersteuning bij de 
aanschaf van een Ultrasolar zonnepanelen 
voor de school. Het gaat hier om een mid-
delbare school in Mahyoro die door de 
gemeenschap zelf is opgezet. Reden hier-
voor was dat er geen middelbare school in 
de buurt was. Het is nog steeds zo dat de 
kinderen heel ver moeten reizen om op 
school te kunnen komen. Daarom heeft de 
school ook een aantal slaapzalen ge-
bouwd waar kinderen kunnen blijven over-
nachten (wonen). Op de school worden 
beroepsgerichte vakken onderwezen zo-
als; naaien, metselen, timmeren en wer-
ken met de computer. Er is geen electrici-
teit en daarom wil de organisatie graag 
een solar installatie aanleggen. Met de zelf 
opgewekte electriciteit kunnen de gebou-
wen verlicht worden, kan er met laptops 
gewerkt worden en kunnen er oplaadpun-
ten voor mobiele telefoons gerealiseerd 
worden. Met een financiële ondersteuning 
van € 1185,-- van Kwataniza kan de Rena 
Foundation in deze behoefte voorzien. 

 
Training Rwenzori basket weavers 
De Rwenzori basket weavers is een grote 
groep vrouwen die in hun onderhoud voor-
zien door het maken van manden. Zij ge-
bruiken hiervoor diverse materialen die ze 
zelf ook met natuurlijke verf kleuren. In to-
taal zijn er 50 vrouwen bij de groep aan-
gesloten.  
 

 
 
De vrouwen proberen hun producten 
steeds te verbeteren en daardoor een gro-
tere afzetmarkt te veroveren. Dit alles niet 
geheel zonder resultaat. Ze verdienen geld 

door het verkopen van geweven manden 
in allerlei vormen en patronen. 
Nu is het verzoek gekomen om bijge-
schoold te worden in leen-en spaarsyste-
men. Ze willen hun geld beter kunnen be-
heren en gebruiken. Het gaat om een 
driedaagse training waarin de vrouwen in-
formatie en kennis krijgen over leen-en 
spaarsystemen en het nut ervan voor de 
vrouwengroep. Hoe beheer je geld, wan-
neer uitlenen en onder welke voorwaar-
den, wat moet je met elkaar afspreken en 
hoe controleer je dat allemaal. Er zal een 
ervaringsdeskundige komen om te laten 
zien hoe het werkt en welke valkuilen je 
tegen kunt komen. De groep draagt zelf 
een groot deel van de kosten en Kwatani-
za doet daar nog  € 175,-- bij om de trai-
ning te realiseren. 
 

 
 

Ngugho women’s Group 
Deze groep kennen we al omdat we hen 
eerder gesteund hebben bij hun activitei-
ten in het verbouwen van groenten en het 
uitwerken van een spaar-en leen systeem. 
Ze hebben geleerd hoe zij ervoor kunnen 
zorgen dat de aarde niet wegspoelt door 
de regens als ze in een heuvelachtig ge-
bied werken. Ze zijn bijgeschoold over de 
voordelen van het samenwerken in een 
vrouwengroep en hoe ze hun tuinen bij 
huis kunnen opzetten en onderhouden.  
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Ze zijn nu bezig met het opzetten van 
meer groepen in de buurt. Deze groepen 
willen zij kunnen ondersteunen met kennis 
maar ook met zaden en pootgoed. Daar-
voor vraagt de groep ondersteuning van 
Kwataniza voor een bedrag van €  300,--  
 

 
 

Agape project 
Deze organisatie kennen we al van een 
eerder project. We hebben goede ervarin-
gen met deze groep.  Het is een organisa-
tie die opkomt voor de belangen van meis-
jes en jonge vrouwen, om op die manier 
hun leven te verbeteren. Het gaat dan om 
vroege schoolverlaters, adolescenten, jon-
ge moeders en meisjes die in de huishou-
ding werken. In deze groep jonge vrouwen 
komen veel vroege huwelijken voor, vroe-
ge zwangerschappen en armoede. 
 

 
 
Agape streeft naar een maatschappij 
waarin de waarden en waardigheid van 
jonge vrouwen wordt gerespecteerd en er-
kend en op die manier bijdraagt aan een 
duurzame ontwikkeling.  
In deze projectaanvraag gaat het om een 
programma seksuele voorlichting voor 
jongeren, mensenrechten en het aanleren 
van vaardigheden. 
Ze gaan meisjes, vrouwelijke leerkrachten 
en ouders voorlichten over hygiëne en hoe 

om te gaan met de menstruatie. De be-
doeling is om een 50 tal vrouwen te krijgen 
die opgeleid worden tot kaderleden. Zij 
gaan daarna vervolgens de problemen van 
jonge vrouwen bespreekbaar maken in 
hun gemeenschap. Daarbij zullen zij meis-
jes en jonge vrouwen ook leren hoe ze zelf 
maandverband kunnen maken wat gewas-
sen en hergebruikt kan worden. Op dit 
moment verzuimen meisjes erg veel op 
school vanwege de menstruatie. Er is op 
de scholen geen mogelijkheid voor de no-
dige hygiëne en ruimte om je te verzorgen 
en om je te wassen. Ook dit zal bespreek-
baar gemaakt worden op de scholen. 
Agape stelt zich de volgende doelen: 
50 mensen opleiden als kader, reduceren 
van de afwezigheid van meisjes op 
scholen en dit soort problemen 
bespreekbaar maken. 
Door deze werkwijze wil Agape minimaal 
2500 meisjes op scholen trainen in het 
maken van eigen maanverband. 
Voor dit project is ook nogal wat voorwerk 
noodzakelijk. Er zal bekendheid gegeven 
worden aan de problemen waar jonge 
vrouwen tegenaan lopen. Er zal erkenning 
moeten komen voor deze problemen en 
de wil om hier een oplossing voor te 
vinden. Uiteindelijk zullen ook scholen 
moeten gaan investeren in meer hygiene 
mogelijkheden voor meisjes die er nu niet 
zijn. Daarom zal er per school een team 
komen (bestaande uit een leerling, ouder 
en leerkracht) die er voor moeten zorgen 
dat er vooruitgang wordt geboekt en het 
project duurzaam wordt in de school en/of 
in hun gemeenschap. 
Dit project zal dan ook een heel jaar 
duren. 
Kwataniza gaat dit mogelijk maken met 
een bijdrage van 1350,-- euro. 
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Als je met een handicap 
geboren bent.................... 
 
In Oeganda zie je niet veel kinderen met 
een handicap. 
Ouders vinden het een straf om zo’n kindje 
te krijgen. Ook ziektes zoals malaria en 
ondervoeding kunnen hun kind aantasten. 
Deze kinderen worden verborgen gehou-
den voor de buitenwereld en gaan vaak  
niet naar school. Doen ze dat wel, dan zit-
ten ze voor spek en bonen in de klas. Er is 
daar geen aandacht voor kinderen met 
leermoeilijkheden. 
Zuster Theresa kon dit niet langer aanzien 
en heeft met veel enthousiasme en uit-
houdingsvermogen in de buurt van Fort 
Portal een school voor kinderen met Spe-
cial Needs opgezet. 
De school begon in 2008 met 40 kinderen 
en is langzamerhand uitgegroeid tot meer 
dan 100 kinderen, in de leeftijd van 4 tot 
17 jaar. Er zijn kinderen, die slecht zien, 
doof/stom zijn, lichamelijk gehandicapt zijn 
en/of een geestelijke leerachterstand heb-
ben, kinderen die moeite hebben met 
spreken en communiceren met medische 
problemen en met gedragsstoornissen. 

 
 

 
Leerkrachten zijn op deze school toege-
wijd bezig om het beste uit de kinderen te 
halen. Voor zover mogelijk volgen ze het 
gewone primary school programma. 
Oudere kinderen kunnen een vak leren, 
zoals manden maken, naaien en borduren 
en timmeren. Zodat ze later toch op de 
een of andere manier wat geld kunnen 
verdienen. 
Deze school maakt kinderen en hun ou-
ders weer trots en zichtbaar! 
 
Een schitterende kersttijd gewenst en tot 
volgend jaar, 
 
Ineke 
 
 
 
 
 
De school heet de Good Sheperd School. 
Onze Vincent heeft er vrijwilligerswerk ge-
daan en Key Zitman gaf er volleyball les. 
En een nieuwe vrijwilligster heeft zich via 
Kwataniza aangemeld om aan deze 
school een bijdrage te leveren. 
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Happy made by Zed 
Happy made by is ontwikkeld door twee 
Nederlandse dames Anneloes en Sulai-
kah, die in Oeganda onderzoek hebben 
gedaan.  
 

 
 
Zij hebben het niet bij onderzoek alleen 
gelaten. Zij hebben een mooi boek ge-
maakt. Het boek heet Happy made by 
Zed. Het is een eerste prentenboek met 
een therapeutische werking die inspeelt op 
de sociaal emotionele ontwikkeling van 
kinderen die te maken hebben met de ge-
volgen van aids. 
Het boek is bedoeld voor (wees) kinderen 
in de basisschool leeftijd van 6 tot 14 jaar 
in Afrika, die zich door het boek erkend en 
herkend voelen. Daarnaast worden zij op 
creatieve wijze gestimuleerd om een posi-
tiever beeld van zichzelf en hun omgeving 
te krijgen. Op deze manier wordt stigmati-
sering en discriminatie bestreden en wordt 
kinderen geleerd hoe zij om kunnen gaan 
met positive-living. 
 

 
 
Happy made by Zed wordt nu op alle lage-
re scholen in Oeganda gebruikt als lesma-
teriaal. Er is nu belangstelling om het boek 
in een lokale taal, het Tooro uit te geven. 
Dat zal dan het eerste schoolboek in het 

Tooro zijn. Het boek wordt inmiddels ook 
al in Kenya en Zanzibar (Tanzania) ge-
bruikt. Ethiopië toont nu ook belangstelling 
voor het boek en wil het ook in Ethiopië 
uitgeven. 
 

 
 
Alle kinderen in de wereld hebben de be-
hoefte om erkend en herkend te worden. 
Prentenboeken kunnen op een beeldende 
manier bijdragen aan deze behoefte waar-
bij niet de taal maar het beeld voorop 
staat. 

 
 
Zed de hoofdpersoon uit de boeken van 
Happy made by, is gemaakt in Oeganda 
door een vrouwengroep in de buurt van 
Fort Portal. Net als de hoofdpersoon uit 
het boek is deze Zed pop een weeskind en 
op zoek naar nieuwe ouders in Nederland. 
Met de aankoop van de Zed pop steunt u 
de projecten van Happy made by en de 
maakster van poppen in Oeganda. 
Meer weten of een pop ( € 6,95) bestel-
len? Ga naar www.happymadeby.com 
 

http://www.happymadeby.com/

