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KWATANIZA NIEUWS 
bevat informatie over de activiteiten 
rond de vereniging Kwataniza en 
nieuws uit Oeganda. 
 
Verschijnt 2 x per jaar 
Nummer  30: december  2014. 
Inhoudsopgave: 
1 Wereld meisjesdag. 
2 Kwataniza op OEQC Veldho-

ven.Uw hulp is hard nodig! Wat 
kunt u nog meer doen? Vacatu-
re fondswerving. 

3 Nieuwe projecten: AGAPE tie-
nerproject, Forma Boeren coo-
peratie. 

4 En de vogels vliegen… Hoe 
kun je lid worden van Kwatani-
za? 
 

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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Wereld meisjesdag op 11 oktober. 
De United Nations General Assembly heeft 11 oktober 
uitgeroepen als internationale meisjesdag. De bedoeling 
hiervan is de rechten van meisjes en jonge vrouwen te 
promoten en de problemen die zij tegenkomen onder de 
aandacht te brengen. De ongelijkheid tussen jongens en 
meisjes aan de kaak stellen. Vorig jaar was in Oeganda 
de aandacht speciaal gericht op de vroege “kind” huwelij-
ken. Er werd een bijeenkomst gehouden in Kasese town 
met een aantal belangrijke sprekers zoals het vrouwelijke 
parlementslid en de district commissaris. Op die dag kre-
gen 54 jonge vrouwen hun diploma als kapster of modi-
nette. Deze dag is belangrijk omdat meer dan 50% van 
de vroegtijdige schooluitvallers meisjes zijn. Vroege hu-
welijken maar ook armoede op gezinsniveau zijn daarvan 
de oorzaak. 
Daarom biedt onze partner in Oeganda; Agape, beroeps-
opleidingen aan in naaien, breien (op de machine) kap-
ster en textiel verven. Dit om meiden te helpen hun eigen 
inkomen te kunnen verdienen. 
Op de meidendag zullen jonge vrouwen gezamenlijk hun 
ideeën en ervaringen delen met leiders, ouders, onder-
wijzend personeel en de zakelijke gemeenschap. De pro-
blemen die zij tegenkomen worden onder de aandacht 
gebracht en er wordt besproken op welke manier ze hun 
leefsituatie kunnen verbeteren. 
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Kwataniza op OEQC Veldhoven  
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is heeft 
Kwataniza ook dit najaar weer met een 
stand op de Open Europese Quilt Kampi-
oenschappen gestaan. Vier dagen lang 
hebben bezoekers van dit evenement 
kennis kunnen maken met Kwataniza. De 
stand trok veel belangstelling mede door 
de producten uit Oeganda die we daar 
verkochten. Daarnaast was er natuurlijk 
informatie over Kwataniza, onze activitei-
ten en de nieuwsbrief. In totaal was de 
omzet van vier dagen was € 573,50. Dit 
alles door de bestuursleden, ambassa-
deurs van Kwataniza en van Ada de orga-
nisator van dit evenement die ons in de 
gelegenheid heeft gesteld om daar met 
een stand te kunnen staan. Allen hartelijk 
bedankt! 

 
Uw hulp is hard nodig! 
Tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst is 
het idee geboren om meer werk te maken 
van ledenwerving en fondswerving. 
Kwataniza heeft met suggesties van uw 
kant een promotieplan gemaakt om het 
aantal leden en donateurs te vergroten. 
We willen graag alle projectaanvragen die 
vanuit Oeganda komen, kunnen honore-
ren. Dit kunnen we echter niet doen zon-
der uw hulp. Wij vragen u om in uw familie, 
vrienden en kennissenkring rond te kijken 
en mensen te vragen om (steun) lid te 
worden van Kwataniza. Met meer leden 
kunnen we ook meer projecten steunen. 
Wat heeft Kwataniza te bieden? Om te 
beginnen doet u iets voor de mensen in 
Oeganda die het hard nodig hebben. We 
selecteren projecten die de gemeenschap 
ten goede komen. We steunen geen indi-
viduele mensen. Alleen projecten die ten 
goede komen aan groepen mensen, een 
vereniging of deel van de gemeenschap in 
het dorp of stad komen voor selectie in 
aanmerking. Daarnaast krijgt u regelmatig 
informatie over de projecten via de 
nieuwsbrief, flitsbericht en via facebook. U 
krijgt jaarlijks een verslag van alle (financi-
ele) activiteiten en u hebt stemrecht bij be-
langrijke besluiten. 
 

Wat kunt u nog meer doen? 
Het is ook mogelijk om zelf initiatieven te 
ontplooien. In dat geval krijgt u alle mede-
werking vanuit het bestuur. Zo hebben we 

informatiemateriaal en een videofilm / 
DVDfilm over de projecten van Kwataniza. 
Bij activiteiten kunt u bijvoorbeeld aan de 
volgende dingen denken: Op verjaardag of 
feest een donatie voor Kwataniza vragen 
waarmee een project gesteund kan wor-
den. 
Bijeenkomsten organiseren met de film 
‘klein beginnen’ over Kwataniza projecten. 
Meer bekendheid geven aan het werk van 
Kwataniza in uw familie en kennissen kring 
Uitwisselingsprojecten met scholen vorm 
geven. 
Duurzaam toerisme bevorderen. 
Een themabijeenkomst organiseren over 
de situatie in Oeganda 
Een hardloopwedstrijd, een bingoavond 
organiseren of een maaltijd bereiden voor 
vrienden of andere activiteiten opzetten 
waarbij de opbrengst naar projecten van 
Kwataniza gaat. Ook zoeken we bedrijven 
die duurzaam ondernemen in hun doelstel-
ling hebben staan om een partnerschap 
aan te gaan met Kwataniza. 
 

 
 
Vacature fondswerving 
Het bestuur is nog op zoek naar iemand 
die het leuk vindt om te onderzoeken wel-
ke fondsen Kwataniza zouden kunnen 
helpen. Er zijn tal van fondsen voor de 
meest uiteenlopende projecten. Vind u het 
leuk om uit te zoeken van welke fondsen 
Kwataniza gebruik kan maken? Dan zijn 
we naar u op zoek. Meld u aan via de 
website: www.kwataniza.nl of stuur een 
mail naar: Kwataniza@planet.nl  
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Nieuwe projecten 
AGAPE Tienerproject 
We hebben een uitgebreid verslag ont-
vangen van het AGAPE tienerproject. Dit 
project is een jaar geleden van start ge-
gaan met het trainen van meisjes op lage-
re scholen in het maken van maandver-
band wat hergebruikt kan worden.  AGA-
PE heeft hiervoor een doordachte strate-
gie gevolgd. Zij hebben eerst voorlichting 
gegeven en bijeenkomsten georganiseerd 
om de problemen te bespreken met de lo-
kale bevolking, onderwijzers, schoolbestu-
ren en gezondheidswerkers. Daarna zijn 
er zestig Community Peer Educators ge-
traind in het produceren van maandver-
band op scholen. Nadat er voldoende 
draagvlak was onder alle betrokkenen is 
AGAPE de scholen ingetrokken om daar 
de meisjes te leren hoe ze zelf maandver-
band kunnen maken en gebruiken. Ui-
teraard ging dit samen met voorlichting in 
hygiëne. 
Tegelijkertijd was er veel promotie van het 
project door radio spotjes, radioprogram-
ma’s en een talkshow naast nieuwe voor-
lichtingsbijeenkomsten in de dorpen om 
het belang van herbruikbaar maandver-
band onder de aandacht te brengen. 
De resultaten van het project zijn dat er 95 
mensen zijn getraind om de vaardigheden 
en kennis wat betreft herbruikbaar maand-
verband over te brengen. Op vijf scholen 
zijn er clubs opgezet om het project te 
promoten. Er is apparatuur beschikbaar 
voor het maken van maandverband zoals 
een naaimachine en een overlock machi-
ne. Er is bereidheid bij de onderwijsafde-
ling van het district om dit project te onder-
steunen wat betekent dat er geld beschik-
baar komt voor materiaal wat nodig is. 
Scholen voelen zich nu verantwoordelijk 
voor de problemen en willen meisjes on-
dersteunen door ze meer mogelijkheden 
voor hygiëne te geven zoals een plek waar 
zij zich kunnen wassen. 
Problemen die AGAPE tegenkwam tijdens 
het project waren dat de materialen erg 
duur zijn. Sommige getrainde vrouwelijke 
leerkrachten werden overgeplaatst naar 
een andere school waardoor de uitvoering 
van het project werd gehinderd. Er is een 
grote vraag naar training in het maken van 
maandverband, waar nog niet aan voldaan 
kan worden. 

 
AGAPE is tot de conclusie gekomen dat 
ook meisjes die niet meer op school zitten 
de mogelijkheid moeten krijgen om her-
bruikbaar maandverband te maken en te 
gebruiken. 
Als aanbeveling vanuit de evaluatie stelt 
AGAPE dat het belangrijk is dat schoolbe-
sturen een budget opnemen in hun jaar-
plannen voor dit werk. De district educati-
on officer heeft AGAPE verzocht om het 
programma uit te breiden naar meer scho-
len om de afwezigheid van meisjes op 
school te verminderen. 
AGAPE heeft nu een project ingediend bij 
Kwataniza om het project verder uit te 
breiden. 
 

 
 
FORMA Boeren coöperatie 
Forma is een regionale boeren coöperatie 
in de Rwenzori regio en heeft 22 boeren-
groepen als lid. De groepen bestaan voor 
het grootste deel uit vrouwen. Forma is 
een organisatie voor sparen en lenen (mi-
cro krediet) en werkt uitsluitend voor de 
boeren die lid zijn van de coöperatie. For-
ma bezoekt de leden regelmatig om ze te 
adviseren, niet alleen over het geldzaken 
maar ook hoe men de opbrengsten van 
het bedrijf kan vergroten. Een van de pro-
blemen van Forma is het vervoer. Het is 
noodzakelijk leden regelmatig te bezoe-
ken. Het gaat om een grote regio waar niet 
overal openbaar vervoer aanwezig is. 
Daarom vraagt Forma een bijdrage voor 
een tweede hands motor waarmee mede-
werkers naar de boeren toe kunnen. Kwa-
taniza honoreert deze vraag met een bij-
drage van € 2300,00. 
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En de vogels vliegen 
van…………. 

Meer dan 1.000 soorten vogels vliegen er 
rond in Oeganda. Op een relatief klein op-
pervlak is er een grote biodiversiteit. Zo 
zijn er tropische regenwouden en bosge-
bieden,  savanna’s en moerasgebieden, 
gebergtes en veel meren en rivieren. 50 % 
van de Afrikaanse vogelsoorten kun je 
vinden in Oeganda. Daarnaast zijn er hon-
derden vogelsoorten die twee keer per jaar 
migreren van het warme zuiden naar het 
zomerse noorden.                                                                              
In de Tooro Botanische tuinen zijn er al 
meer dan 270 waargenomen  en in de tuin 
van ons guesthouse 65 soorten.                                              
‘s Morgens ontwaak je hier met vogelge-
luiden. De nationale vogel is de sierlijke 
kraanvogel (grey crowned Crane). Deze is 
het middelpunt van de Oegandese vlag en 
staat ook afgebeeld op de munt van 500 
Shillings.  
 

 
 
De paringsdans van de “etuuha” wordt 
door menig dansgroep uitgevoerd.                                                              
Oeganda wordt steeds meer gezien als 
een “birders paradise”, een mecca voor 
vogelliefhebbers. Ook Oegandezen raken 
steeds meer in de ban van de vogels die 
hen omringen. Sommige vogels hebben 
voor hen een nare bijklank, het gekrijs van 
de Hadada Ibis brengt ongeluk en als er  
een uil in je tuin overnacht, betekent dat 
niet veel goeds. Maar als er een gestreep-
te zwaluw landt dan kun je je geluk niet op.                                                                                                                       
Nature Uganda (www.natureuganda.org) 
doet er veel aan om (jonge) Oegandezen 
de vogelpracht te laten waarderen. Zo or-
ganiseren ze  in november the Big Birding 
Day.  In het hele land gaan dan 24 uur 
lang teams vogelsoorten tellen. Ook In 
Fort Portal staan er al 5 enthousiaste 
groepen in de startblokken.                                                                         

….omdat ze soms in Europa maar ook 
graag in Oeganda willen zijn. 
Ineke Jongerius 
www.ruwenzoriview.com  
 

 
 
 

Hoe word je lid van Kwataniza? 
Dat is heel eenvoudig. Voor € 10,- per jaar 
bent u al lid. U stuurt een mail naar: Kwa-
taniza@planet.nl of u meldt zich aan via 
de website: www.kwataniza.nl  en u krijgt 
vanzelf bericht met informatie over projec-
ten en het banknummer waar uw donatie 
naar over gemaakt kan worden. Ook voor 
giften die aftrekbaar zijn voor de belasting 
kunt u banknummer NL31 ABNA 0553 
5569 83 gebruiken. 
 

Kwataniza wenst u 

prettige feestdagen 

en een solidair 2015. 

 
 
 
Kijkt u ook eens op www.kwataniza.nl We 
horen graag wat u van onze website vindt! 
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