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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  39 december 2018. 
Inhoudsopgave: 
1 Geef voor water in Oeganda. 
2 Wat kunt u doen? Bezoek Oe-

ganda. Ledenbijeenkomst 
2019. 

3 Nieuwe projecten: waterproject 
fase 2,  Voedselzekerheid voor 
Kamwenge, uitwisseling tussen 
boerinnen 

4 Training ondernemersvaardig-
heden, Duurzame landbouw en 
familieplanning, Irrigatiesys-
teem en renovatie van een 
keuken.  

 
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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Geef voor water in Oeganda succesvol 
 
Groot nieuws: dit jaar hebben we het hele jaar door kleine 
en grotere acties georganiseerd en veel mensen geïnspi-
reerd om geld in te zamelen voor het project “Geef voor 
water in Oeganda”.  Het was en is hartverwarmend hoe-
veel mensen zich hiervoor hebben ingezet en wat er niet 
allemaal bedacht is om donaties te verwerven . Zo zijn er 
op heel wat verjaardagsfeestjes aanzienlijke bedragen 
door de gasten gegeven . Of ging de opbrengst van yoga-
les geven naar Kwataniza. Begin 2018 leek het wel heel 
ambitieus om met de Kerst maar liefst minimaal 22.000 
euro te hebben ingezameld. Want dat is het bedrag om in 
drie dorpen met de aanleg te kunnen starten. Maar zie: al 
een maand eerder is de stand €  22.000!!!! Hier kunnen 
we supertrots op zijn. Want dit betekent dat de Wilde 
Ganzen hier  € 11.000 bij doet. Met dit geld gaan mensen 
in Oeganda aan de slag om in drie dorpen in de bergen 
water aan te leggen. In de vorige nieuwsbrief hebben we 
u daar uitgebreid over geïnformeerd. 
Voor de dorpsbewoners betekent dit heel veel. De men-
sen, en vooral vrouwen, hoeven dan niet meer iedere dag 
twee uur heen en twee uur terug te lopen om water te ha-
len. Het vrij over water kunnen beschikken heeft veel 
meer positieve effecten.  Water is belangrijk voor het be-
reiden van voedsel, hygiëne en daarmee het voorkomen 
van ziekten. De babysterfte kan hierdoor afnemen. Ook 
de voedselzekerheid in het gebied zal toenemen doordat 
het water gebruikt kan worden voor de groentetuinen en 
voor het vee. De mensen in de dorpen zelf doen overi-
gens ook heel veel werk voor het project. 
We willen dan ook iedereen die hieraan bijgedragen heeft 
heel hartelijk bedanken voor inbreng, donaties en sup-
port. En we hopen in  2019 het voor elkaar te krijgen om 
fase twee van het waterproject te kunnen starten! 

Bedankt voor uw donaties en support! 
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Wat kunt u doen in 2019. 
Het wordt in 2019 spannend  om fase 

2 van het waterproject bij zoveel 
mensen onder de aandacht te bren-

gen. Daarvoor hebben we ook uw 
steun nodig. We zoeken nieuwe le-

den: voor 10 euro per jaar bent u dat 
al. Meer geven in het algemeen of 
specifiek voor het waterproject kan 

natuurlijk altijd. Het spreekt voor 
zich dat donaties welkom zijn. 

En wij hopen dat u een warm pleit-
bezorger van het waterproject wordt.  
Dat kan bijvoorbeeld door het water-

project onder de aandacht te bren-
gen bij vrienden, familie, kennissen 

of collega’s. Het zou mooi zijn als u 
de informatie doorgeeft aan anderen.  
De eerste stap is om zoveel mogelijk 

mensen te informeren. Dat kan door 
een link naar de website van Kwata-

niza aan iedereen die belangstelling 
toont, door te sturen. 
Verder helpen alle kleine beetjes zo-

als het inzamelen van statiegeld, een 
potje rond laten gaan op de sportclub 

of andere bijeenkomsten, een doos 
voor bijdragen op een verjaardags-
feest, bruiloft, afscheidsreceptie of 

wat dan ook. Dit jaar bleken veel 
mensen het vaak heel fijn te vinden 

om aan een duidelijk doel als het wa-
terproject iets bij te kunnen dragen.  
Zo zijn er vele “inzamelingsacties” te 

bedenken.  
Via de flitsberichten houden we u op 

de hoogte van de voortgang van het 
waterproject en de acties die in het 
land plaatsvinden. 

 

    
 

 

Kwataniza is een ANBI daardoor 
zijn giften en donaties aftrekbaar 
van de belasting. 

Ons banknummer is:  
NL31ABNA 055 35 56 983 

 
Kijk ook naar de film; geefvoor water 

in Oeganda op: www.kwataniza.nl  
 
Bezoek Oeganda 

In januari gaan een paar bestuursle-
den naar Oeganda. Dit gebeurt ge-

heel op eigen kosten. Zij zullen een 
aantal projecten gaan bezoeken en 
afspraken maken over de voortgang 

en rapportage van het waterproject. 
Zij zullen met onze mensen - Ineke 

en Maurice – in Oeganda spreken 
over toekomstige projecten. Twee 

bestuursleden gaan voor de eerste 
keer naar Oeganda. We zijn be-
nieuwd naar hun ervaringen en ver-

halen. Het spreekt voor zich dat u 
daar over zal horen. 

 
Ledenbijeenkomst 2019 
Op 24 maart hebben we weer onze 

jaarlijkse ledenbijeenkomst. Daar zal 
verslag gedaan worden van de reis 

en projectbezoeken in Oeganda. Te-
vens zal er meer informatie gegeven 
worden over fase twee van het wa-

terproject. In februari kunt u de uit-
nodiging hiervoor verwachten. 

 

 
Prettige feestdagen 
Kwataniza wenst iedereen prettige 

feestdagen en een in alle opzichten 
goed 2019. We bedanken iedereen 

voor de steun en support en hopen 
ook in 2019 weer op uw support te 
kunnen rekenen. 
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Nieuwe projecten 
Naast het waterproject noemen we 
een aantal andere projecten waar 

Kwataniza een bijdrage aan levert. 
 
Waterproject fase 2 
Deze fase 2 houdt in dat wij hopen 

nog twee andere dorpen van water te 
kunnen voorzien. Ook daar loopt 
men nu nog uren per dag om water 

te halen met als gevolg dat er altijd 
een tekort aan schoon drinkwater is 

met alle gevolgen voor de dagelijkse 
hygiëne en volksgezondheid. Daarom 

willen we ook deze mensen helpen 
om in hun dorp een paar waterpun-
ten te realiseren. Hier is wederom 

veel geld voor nodig. Denk aan €  
30.000,-  

Het zou een fantastisch resultaat zijn 
als het komend jaar lukt dat we met 
elkaar kunnen “doorpakken” voor de-

ze volgende fase. Wij hopen dat we 
ook in 2019 hier voldoende donaties 

voor bij elkaar kunnen brengen.  We 
hopen dat ook  u mee kan en wil 
doen om dit doel te bereiken en fase 

2 van het waterproject ondersteunt. 
 

 

 
Voedselzekerheid in Kamwenge 
Kamwenge is een arm gebied waar 
veel problemen zijn. De mensen 

werken hard om de problemen op te 
lossen maar dat vergt veel inzet. Dat 

volhouden is niet eenvoudig. Daarom 
vragen de bewoners hulp en support 
om dit als gemeenschap vol te hou-

den. Met dit doel hebben ze een aan-
tal activiteiten ontwikkeld zoals het 

faciliteren van gemeenschapsactivi-
teiten en het promoten van spel en 

sport voor jongeren. Ook kwam er 
een verzoek voor vier ossen en een 

ploeg om het land te bewerken. Kwa-
taniza steunt deze gemeenschappen 

met de aanschaf van materialen die 
nodig zijn voor hun activiteiten zoals 
een digitale camera en een printer. 

Ook de aanschaf van vier ossen en 
een ploeg hebben we gehonoreerd. 

Kwataniza steunt dit met een bedrag 
van € 2250,--  

 
 
Uitwisseling tussen boerinnen 

De bedoeling is om van elkaar te le-
ren en kennis door te geven. Daar-

voor zijn een paar boerinnen uit 
Bundibugyo naar Fort Portal geko-
men om bij een succesvolle boerin te 

kijken en mee te werken. Deze boe-
rinnen hebben daar inspiratie en 

kennis opgedaan waar ze thuis weer 
mee aan de slag kunnen gaan. Dit is 
mogelijk gemaakt met € 130,- 

 
Training ondernemersvaardighe-

den 
Ook in 2018  heeft de organisatie 
“Two sides of the same coin” weer 

een training gegeven voor jonge 
vrouwen die een eigen bedrijf willen 

starten. Hier hebben 16 vrouwen aan 
deelgenomen. De aard van het werk 
varieert van cassave verkoopster, 

kapsters, tweede hands kleding ver-
koop, massage, breisters en naai-

sters. In de training hebben ze ge-
leerd hoe zij een bedrijf kunnen op-
zetten, runnen en continueren. 

Vrouwen die al eerder de training 
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hebben gevolgd en succesvol zijn 
hebben hun ervaringen verteld. 

De bijdrage van Kwataniza voor de 
training is € 275,- 

 

 
 
Duurzame landbouw en familie-

planning. 
Dit is een terugkerende training. De-
ze wordt ieder jaar voor andere 

groepen gegeven. Er is veel behoefte 
aan. Daarom hebben dit jaar weer 4 

groepen zo’n training gevolgd. Na-
tuurlijk krijgen de vrouwen ook na de 
training begeleiding en advies om het 

geleerde goed in de praktijk te kun-
nen brengen. Kwataniza steunt de 

trainingen met  € 1600,-  
 

 
 

Irrigatiesysteem 
Door de droogte in Oeganda is de 
vraag naar een irrigatiesysteem ont-

staan bij TBG (Tooro Botanical Gar-
dens). Daarvoor is een waterput no-

dig. Ze hebben uitgezocht waar die 
waterput het beste geplaatst kan 
worden en vervolgens is er een diepe 

put gegraven. De muren van de put 

zijn met cementblokken gemetseld. 
Daarna werd er een pomp geïnstal-

leerd die op elektriciteit werkt. De 
put moet een watertank van 5000 li-

ter van water voorzien. Hiermee kan 
de hele kwekerij besproeid worden. 

Eerder gingen veel jonge planten en 
bomen dood door de droogte. Door 
het irrigatiesysteem is het verlies van 

planten met 26% afgenomen. Door 
de constante aanvoer van water 

heeft de kwekerij zelfs kunnen uit-
breiden. Kwataniza heeft dit project 
gesteund met een bedrag van € 

2600,-- 
 

 
 
Renovatie keuken 

Deze vraag komt van de Canon Apol-
loschool, een school voor gehandi-
capte kinderen. Deze kinderen kun-

nen meestal niet iedere dag naar 
huis dus verblijven ze in een aparte 

unit bij de school. Daar krijgen de 
kinderen te eten en worden ze ver-
zorgd. De keuken is na een aantal ja-

ren van intensief gebruik in een 
slechte staat. Daarom wil de school 

de keuken renoveren en opknappen.  
Kwataniza wil dit mogelijk maken 
met een bedrag van € 651,- 

 

 

Kwataniza is een ANBI daardoor 
zijn giften en donaties aftrek-

baar van de belasting. 
Ons banknummer is:  
NL31ABNA 055 35 56 983  

  

 


