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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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Voorlichting aan KSSP studenten. 
 
Inmiddels heeft er een succesvolle bijeenkomst plaatsge-
vonden voor studenten van het Kibale Student Support 
Programme waarin voorlichting is gegeven over voorbe-
hoedsmiddelen, voorkoming van vroege zwangerschap-
pen en informatie ter voorkoming van aids. In totaal gaat 
het om 20 studenten. Het is belangrijk dat studenten 
voorlichting krijgen en vragen kunnen stellen over voor-
behoedsmiddelen, voorkoming van vroege ongeplande 
zwangerschappen en aidspreventie. Uit recent onderzoek 
kwam naar voren dat in de regio van Batooro het hoogste 
percentage HIV infecties van heel Oeganda zijn. KSSP 
heeft ook te maken met meiden die ongepland zwanger 
raken en daardoor met hun opleiding in de knoei komen.  
De bijeenkomst heeft plaatsgevonden in Rwenzori View 
Guesthouse en de informatie werd verzorgd door mede-
werkers van May Stopes Center die hierin gespeciali-
seerd is. Patrick en Dorothy zijn de coördinatoren van 
KSSP en hebben alles georganiseerd en begeleid. Kwa-
taniza heeft hiervoor een bijdrage van € 120,-- verleend. 
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Kwataniza laat zich zien!  
Kwataniza presenteert zich al jaren tijdens 
de Europse Quilt Kampioenschappen met 
een informatiestand. Ook dit jaar zal Kwa-
taniza daar weer aanwezig zijn. Vier da-
gen lang zal Kwataniza zich aan het pu-
bliek presenteren tijdens dit evenement in 
het MECC te Maastricht op 29, 30 en 31 
okt en 1 nov 2015. 
Daarnaast zal Kwataniza 12 aug. verte-
genwoordigd zijn op de kunstmarkt in 
Deurne. Ook daar zal Kwataniza zich be-
kend maken en laten zien waar Kwataniza 
voor staat. 

 

 
 

Help Kwataniza projecten 
steunen 
Tijdens onze jaarlijkse ledenbijeenkomsten 
hebben leden de wens uitgesproken om 
meer leden te werven en donaties te ver-
garen. Dit is nodig om ook in de toekomst 
alle aanvragen vanuit Oeganda te kunnen 
honoreren. Dit kunnen we echter niet doen 
zonder 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. 
Verder zoeken we bedrijven die open 
staan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Zij kunnen een project of 
een gedeelte van een project adopteren. 
Daarmee kan het bedrijf laten zien dat zij 
echt werk maken van verantwoord onder-
nemen. 
Kent u bedrijven die hier open voor staan? 
Laat het ons weten zodat we contact kun-

nen opnemen met het bedrijf om hierover 
in gesprek te gaan. 
 

Vrijwilligers gevraagd 
Het bestuur is nog op zoek naar iemand 
die het leuk vindt om te onderzoeken wel-
ke mogelijkheden er zijn om Kwataniza 
nog beter op de kaart te zetten. Denk aan 
eigentijdse ideeën van crowdfunding, con-
tacten met scholen en bedrijven en Kwa-
taniza presenteren bij een breder publiek. 
Vindt u het leuk om uit te zoeken of te be-
denken hoe dat zou kunnen en aan 
crowdsourcing te doen? Dan zijn we naar 
u op zoek.  
Kwataniza wil zich ook vaker presenteren 
op markten en bij evenementen met een 
stand. Daarvoor vragen we vrijwilligers die 
dan de stand van Kwataniza willen bezet-
ten . De bedoeling is om informatie over 
Kwataniza te verstrekken en producten die 
in Oeganda gemaakt zijn te verkopen. Dit 
levert voor u leuke gesprekken en veel ge-
zelligheid op. 
Voor meer informatie of invulling van deze 
‘vacatures’ kunt u zich aanmelden via de 
website: www.kwataniza.nl of stuur een 
mail naar: Kwataniza@planet.nl  

 
Vernieuwde website 
Het aantal bezoekers van de website 
neemt nog steeds toe. We merken dat 
vooral door de komst van de Ipad en de 
mogelijkheid te internetten op de telefoon. 
Steeds meer mensen weten Kwataniza te 
vinden. Daarom hebben we de website 
weer aangepast en vernieuwd en in een 
modern jasje gestoken. 
Op de website vindt u informatie en foto’s 
over de projecten die Kwataniza steunt en 
over de activiteiten die Kwataniza onder-
neemt. Bovendien zijn er ervaringen van 
mensen met projectbezoeken te lezen en 
zijn er links naar tal van websites die met 
Oeganda te maken hebben. Kijk ook eens 
naar de website: www.ruwenzoriview.com  
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Nieuwe projecten 
 

 
 
Duurzame landbouw en familieplanning 
 

 
 
Vorig jaar zijn er als pilot drie groepen ge-
start met een training duurzame landbouw 
gecombineerd met familieplanning. Het 
gaat om groepen in Bundibugyo, een arme 
regio in de bergen. Deze pilot was een 
groot succes en de vrouwen waren zeer 
geïnteresseerd in alle informatie. Familie 
planning is een van de oplossingen om de 
strijd tegen armoede aan te gaan. 
Daarom is er nu een nieuwe aanvraag om 
voor drie andere groepen dezelfde training 
mogelijk te maken. AMA verzorgt de agra-
rische training en het deel over familie 
planning wordt ingevuld door het May Sto-
pes Center wat deskundig is op terrein fa-
milieplanning en gezondheid. 
 
 
 

Gedurende langere tijd zullen de groepen 
getraind en gecoacht worden. Er zullen te-
vens uitwisselingsbijeenkomsten plaats-
vinden zodat de vrouwen kunnen leren 
van elkaars groentetuinen en in gesprek 
komen over andere onderwerpen om hun 
situatie te verbeteren. Kwataniza steunt 
deze aanvraag met € 1600,-- 
 
Two Sides of the Same Coin 
Het is al gebruikelijk dat deze training ie-
der jaar plaatsvindt. Jonge vrouwen wor-
den opgeleid om hun eigen bedrijf op te 
starten en worden daar gedurende een 
jaar in begeleid. De jonge vrouwen geven 
aan waar hun passie ligt waarna ze be-
denken hoe ze van hun passie, hun werk 
kunnen maken. Ze maken een onderne-
mersplan en helpen elkaar om een eigen 
bedrijf op te zetten. De vrouwen kunnen 
ook een klein bedrag lenen om hun bedrijf 
vorm te geven. Dit jaar werd de training 
uitgebreid met informatie over familieplan-
ning. 
Inmiddels hebben 19 vrouwen de training 
gevolgd en met succes afgerond. Zij gaan 
dit jaar aan de slag om hun bedrijf op te 
starten of hun bestaande bedrijf uit te 
bouwen. 
Er is ook een terugkomdag geweest voor 
studenten van vorige jaren. Hierbij zijn 38 
vrouwen geïnterviewd. Daarbij zijn veel er-
varingen en tips met elkaar uitgewisseld 
waarbij de vrouwen steun bij elkaar von-
den. Kwataniza heeft dit initiatief gesteund 
met een bedrag van € 700,-- 
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Bliksemafleiders op school 
Het hoofd van de Canon Apolloschool 
komt met een verzoek voor aanschaf van 
twee bliksemafleiders die op de school en 
op de unit voor gehandicapte kinderen ge-
plaatst moeten worden. Het gebied waarin 
de school en de unit staan wordt vaak ge-
troffen door onweer en bliksem. Onlangs is 
er een boom bij de school zwart geblakerd 
door een blikseminslag. In Oeganda in het 
algemeen, maar zeker in de bergen is on-
weer een regelmatig terugkerend natuur-
verschijnsel. Dat maakt de schoolleiding 
en de ouders bezorgd om het lot van de 
kinderen. Kwataniza steunt dit verzoek 
met een bedrag van € 725,-- 
 

 
 
Ontwikkeling van ondernemerschap 
Dit is een projectaanvraag van Agape Ho-
pe business training. Twee oud studenten 
van Two Sides of the Same Coin, gaan 
een tweedaagse training geven in Kasese 
met wat ze geleerd hebben in de cursus 
van Two Sides of the Same Coin, aange-
vuld met hun eigen ervaringen. Er zijn 15 
vrouwen geselecteerd die aan deze trai-
ning gaan meedoen.  
 

 
 
Dit jaar zijn er geen cursisten uit Kasese 
getraind door Two Sides, alleen vrouwen 
uit Kabarole district. Daarom is het goed 
dat de kennis die opgedaan is tijdens een 

eerdere training nu wordt verspreid onder 
de vrouwen in Kasese. 
Kwataniza maakt die mogelijk met een be-
drag van  € 85,-- 
 

 
 
 

Lopende projecten 
Er zijn dit jaar al vijf projecten afgerond en 
daar hebben we dan ook al een verslag 
van ontvangen. Dat zijn: 
Kyogho women Group; training duurzame 
landbouw. 
Ngugho women Group; vervolgproject op 
duurzame landbouw training.  
AMA groep; tuinbouwproject gecombi-
neerd met familieplanning. 
Voorlichting aan KSSP studenten. 
Training Two Sides of the Same Coin. 
 
Projecten die nog lopende zijn: 
Rena Foundation; solarverlichting voor de 
school 
FORMA; een motor als vervoermiddel voor 
adviesbezoeken aan de leden. 
Agape: vervolg op het tienerproject 
AMA training landbouw en familieplanning 
voor drie groepen 
Canon Apolloschool: bliksemafleiders voor 
op de school en gehandicapten unit. 
Agape: training ontwikkeling van onder-
nemerschap in Kasese. 
Alle projectaanvragen en verslagen zijn te 
lezen op onze website: www.kwataniza.nl  
Daar zijn ook foto’s van diverse projecten 
te zien. 
Verder kunt u ons volgen op facebook 
waar ook regelmatig foto’s en korte berich-
ten op komen.  
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