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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  34:  juni 2016. 
Inhoudsopgave: 
1 Training voor vrouwen- 

groepen. 
2 Lidmaatschap 2016 Kwataniza. 

Wordt vriend van Kwataniza. 
Kwataniza gaat de markt op!. 
Nieuwe projec-
ten:Spanningsregelaar voor 
KSSP. Voorlichting aan KSSP 
studenten.   

3 Onderhoud Canon Apollo 
school. Bijscholing voor “ the 
sky is the limit” school. Two si-
des of the same coin empo-
werment project 

4 Evaluatie trainingen duurzame 
landbouw 
 

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:  
Niers 21  5751 TR Deurne. 
Kwataniza@planet.nl 
www.kwataniza.nl  
 
Kwataniza wordt in Oeganda verte-
genwoordigd door Ineke Jongerius 
en Maurice Barnes. 
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Training voor vrouwengroepen 
Drie vrouwengroepen hebben met steun van Kwataniza 
een training duurzame landbouw gevolgd. De bedoeling 
van de training is om de oogst te vergroten zodat er meer 
producten overblijven die vrouwen dan kunnen verkopen 
op de markt. Hiermee kunnen zij hun inkomen vergroten. 
De training voorziet de vrouwen ook van zaai en poot-
goed, technische ondersteuning en begeleiding bij het 
aanleggen van de groetentuin. De vrouwen zijn druk aan 
de slag geweest met het vruchtbaar maken van de grond 
en het inzaaien van de groententuinen. Binnenkort kun-
nen zij gaan oogsten waardoor hun voedselpakket ver-
groot wordt met meerdere soorten groenten. De vrouwen 
leren ook om deze groenten klaar te maken en hoe deze 
groenten en kruiden te gebruiken in de keuken. 
Naast onvoldoende inkomen zijn er nog meer problemen 
in deze arme regio. Veel problemen hebben te maken 
met de grote families. Daardoor is er niet genoeg grond 
om eten te verbouwen en huizen neer te zetten. Hierdoor 
ontstaat ondervoeding en eenzijdig voedsel. De voorzitter 
van de groepen ziet het probleem en vindt dat er meer 
aan familieplanning gedaan moet worden. Daarom wor-
den de landbouwtrainingen gecombineerd met familie-
planning. Dat wil zeggen dat door de training dit onder-
werp bespreekbaar gemaakt wordt zodat mensen zich 
bewust worden van wat zij kunnen doen om hun eigen 
leefsituatie te verbeteren.. 
Lees ook de evaluatie van AMA groepen op pag. 4. 
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Lidmaatschap Kwataniza 2016 
Om projecten in Oeganda te kunnen steu-
nen zijn onze leden en donateurs van cru-
ciaal belang. Zonder uw hulp zou dat niet 
gaan. Daarom zijn we blij met alle bijdra-
gen. Veel leden hebben hun lidmaatschap 
voor 2016 al betaald. Daarvoor hartelijk 
dank. Er zijn echter ook nog leden die hier 
nog niet aan toe gekomen zijn. Daarom de 
vraag aan deze mensen om als nog hun 
lidmaatschapsgeld van 10 euro per jaar 
(en evt. donatie) voor 2016 over te maken 
naar banknummer 
NL31ABNA0553556983 in Amsterdam. 
Onder vermelding van lidmaatschap en de 
naam van het lid. U kunt de bank ook 
machtigen om de bijdrage maandelijks of 
jaarlijks automatisch over te maken. Kwa-
taniza is een ANBI, dat wil zeggen dat alle 
bijdragen voor Kwataniza aftrekbaar zijn 
voor de belasting. 
 

Word vriend van Kwataniza!  
Naast lidmaatschap biedt Kwataniza nu 
ook de mogelijkheid om vriend te worden 
van Kwataniza. Voor € 10,-- per jaar wordt 
je vriend. Vrienden ontvangen dan het 
flitsbericht en de digitale nieuwsbrief een 
jaar lang. Hiermee steunen vrienden de 
basisgroepen en projecten in Oeganda. 
Kent u mensen die lid worden van Kwata-
niza een te grote stap vinden? Vraag hen 
dan om vriend te worden. Dat kan door 10 
euro over te maken op banknummer  
NL31ABNA 55 35 56 983 in Amsterdam 
onder vermelding ‘van vriend van Kwatan-
za’  en het e-mailadres. Of stuur een mail-
tje naar Kwataniza@planet.nl 
 

 
 

Kwataniza gaat de markt op! 
Deze zomer gaat Kwataniza op twee 
markten staan. Op 17 augustus is Kwata-
niza, net als vorig jaar, vertegenwoordigd 
op de kunstmarkt in Deurne. In de kraam 
zal informatie van Kwataniza projecten lig-
gen en worden er producten uit Oeganda 
aangeboden. 
Onder het motto; ‘zaai een plantje voor 
Oeganda” zal Kwataniza zich op 11 sep-
tember presenteren op de groenmarkt in 
Deurne. Ook daar is natuurlijk informatie 

verkrijgbaar en worden producten van 
vrouwengroepen uit Oeganda te koop 
aangeboden. In beide gevallen willen we 
Kwataniza presenteren aan het publiek en 
mensen vragen om lid of vriend van Kwa-
taniza te worden. 
Wilt u Kwataniza een keer presenteren in 
uw woonplaats of bij uw vereniging? Neem 
contact met ons op en we bespreken hoe 
we dat kunnen regelen. 
 

 
 

      

Nieuwe projecten 
 

Spanningsregelaar voor KSSP 
Dorothy van KSSP heeft een aanvraag in-
gediend voor een nieuwe regulator. Een 
tijdje geleden is het elektrische systeem 
kapot gegaan. Ze heeft een elektricien la-
ten komen die constateerde dat de draden 
van de zonnepanelen doorgebrand waren. 
Hij heeft het probleem tijdelijk opgelost 
maar het is niet veilig. Dorothy is bang dat 
er iets gebeurt met de kinderen. Daarom 
vragen ze nu een nieuwe regulator aan. 
Kwataniza heeft dit toegezegd. Het gaat 
om een bedrag van € 63,-- . 
 

Voorlichting KSSP studenten 
Dit is al de vierde bijeenkomst voor KSSP 
studenten die vlak voor de grote vakantie 
plaatsvindt. Dan gaan de leerlingen hun 
vrije tijd in met het nieuwe advies: Wees 
behoudend met vrijen. Maar als je het 
doet, doe het dan veilig. 
Asaba Sedrach en Katuutu Monique van 
Ruteete Health Centre zijn al die jaren al 
de gewaardeerde voorlichters. Ze zijn ex-
pliciet in hun informatie over veilig vrijen 
en goed gebruik van voorbehoedsmidde-
len. Ze betrekken de leerlingen actief bij 
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de les. Na gezamenlijke sessies gaan jon-
gens en meisjes in aparte groepen met el-
kaar in gesprek. Daarbij wordt ook gespro-
ken over familieplanning en welke keuzes 
ze daarbij hebben om ongewenste zwan-
gerschap te voorkomen. Kwataniza heeft 
deze activiteit gesteund met € 130,-- 
 

Onderhoud Canon Apollo school 
Deze school heeft een bijdrage gevraagd 
voor groot onderhoud aan de school. Het 
geld is bedoeld voor reparatie van toilet-
ten, reparatie van schommels en een glij-
baan en voor het plaatsen van nieuwe rui-
ten. 
Het gaat om een bedrag van € 370,--. 
Inmiddels zijn deze werkzaamheden afge-
rond en kunnen de kinderen weer veilig op 
school verblijven. 
 

 
 
 

Bijscholing voor “the sky is the limit 
school” 
Dit is een privé school speciaal opgericht 
voor weeskinderen. Veel kinderen zijn 
wees geworden doordat de ouders overle-
den zijn aan aids. Deze kinderen worden 
vaak gestigmatiseerd waardoor ze ge-
traumatiseerd raken. De school wil graag 
aan de slag met de boekjes van ‘Happy 
made by’. Het boek van Zed gaat over een 
jongen die aids heeft. Het boek staat vol 

mooie tekeningen en er zijn leuke dingen-
tjes bij het boek zoals een papieren zak 
met inhoud die het verhaal ondersteunen. 
In het boek leert Zed met de situatie om te 
gaan en wordt dan weer gelukkig. 
De onderwijzers hebben nu een bijscho- 
ling gehad waarin ze getraind zijn om het 
boek en speciale oefeningen te gebruiken 
op de school. Daarbij heeft de school 40 
boekje en 2 handleidingen ontvangen. 
Kwataniza heeft dit mogelijk gemaakt met 
een bedrag van €  120,-- 
 

Two sides op the same coin  
empowerment project 
Two sides of the same coin is een women 
empowerment project dat vrouwen helpt 
om hun eigen bedrijf op te zetten. Ze zijn 
begonnen in 2012 en dit is het vijfde jaar 
dat de training plaatsvindt. Het model 
wordt steeds bijgesteld en dit jaar is er een 
internet training aan toegevoegd en is er 
een facebook pagina gekomen voor oud 
studenten. 
In de training leren vrouwen ondernemers-
vaardigheden als: planning, boekhouden, 
klantenbenadering, marketing en hun 
creativiteit inzetten voor hun bedrijf. Onge-
veer de helft van de deelnemende vrou-
wen heeft al een bedrijfje en wilt dit verbe-
teren, de andere helft gaat een bedrijfje 
beginnen. Iedere dag krijgen ze opdrach-
ten mee naar huis over een van de onder-
werpen. Na een week cursus hebben de 
vrouwen voldoende bagage om aan de 
slag te gaan. De vrouwen krijgen vervol-
gens begeleiding en supervisie bij het op-
zetten van hun bedrijf. Indien nodig kun-
nen ze een startkapitaal lenen om hun 
dromen waar te maken. 
Na een jaar vindt er een terugkomdag 
plaats. De vrouwen krijgen dan advies en 
kunnen vragen stellen aan de instructeurs. 
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Evaluatie trainingen duurzame 
landbouw en familie planning 
Door steun van Kwataniza zijn er 225 
vrouwen en 20 mannen getraind. De trai-
ningen waren erop gericht de deelnemers 
uit te rusten met verbeterde landbouw-
technieken, een doorgeef systeem van 
zaden en management van de landbouw-
gronden. Deze vrouwen en mannen bren-
gen het verbouwen van groenten succes-
vol in praktijk en de oogsten hebben geleid 
tot een uitgebalanceerder dieet en veran-
dering in de eetcultuur. 
 

 
 
Daarnaast werd als proef in de training 
aandacht besteed aan familieplanning. De 
bedoeling hiervan is om vrouwen bewust 
te maken van de keuzes die zij hebben op 
gebied van kinderen krijgen en wat zij 
kunnen doen om hun leefsituatie te verbe-
teren. 
 

 
 
Tijdens de bezoeken aan vrouwengroepen 
vertelden zij over de verbetering van hun 
gezondheid. Enkele citaten van vrouwen: 
“Ik had nooit gedacht dat ik leider in het 
dorp zou worden. We hadden het erg 
moeilijk door het tekort aan voedsel in het 

dorp en door droogte in ons gebied. We 
weten dat het klimaat verandert en de 
droogte zal toenemen, door de training in 
het planten van bomen, die ook het groei-
en van passievruchten ondersteunen, zijn 
we bezig met het conserveren van ons mi-
lieu op een betere manier”.  
 

 
 
“Ik heb mijn kennis over het verbouwen 
van groenten en duurzame landbouwme-
thoden vergroot en ik deel deze kennis 
met mijn kinderen. Vroeger wist ik niet 
welk gewas beter was om te verbouwen 
en waar ik verbeterde zaden kon krijgen”.  
“Ik weet nog heel goed dat ik voor de eer-
ste keer al mijn erwten verkocht voor 
270.000 Ush. Het voelde zo goed toen ik 
al dat geld in mijn handen had. Ik kijk terug 
naar dat moment en voel me heel trots. Ik 
heb het geld gebruikt om het dak van mijn 
huis te bedekken met golfplaten”.  
“The village savings and loan association 
groep (VSLA) heeft de relaties met onze 
echtgenoten veranderd. Onze financiële 
onafhankelijkheid geeft meer gelijkwaar-
digheid thuis en verbetert de relatie met 
mannen. Zij behandelen ons met meer 
respect en besluiten in de familie worden 
op meer gelijkwaardige basis gemaakt”.  
Deze uitspraken geven wel aan dat de 
trainingen belangrijk zijn geweest. In over-
leg met de groepen zal Kwataniza bespre-
ken welke vervolgstappen nodig zijn om 
de vrouwen verder te helpen en te onder-
steunen bij hun plannen voor een verbe-
terde leefsituatie. 


