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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  41 december 2019. 
Inhoudsopgave: 
1. Waterproject fase een afge-

rond. 
2. Ledenbijeenkomst. Kwataniza 

op fair trade markt. Leden-
werfactie. Nieuwe donaties 
voor Kwataniza. Mooie feest-
dagen. 

3. Nieuwe projecten: Landbouw 
expo. Girlsday. Handenarbeid-
materiaal voor gehandicapten. 
Een nieuw dak voor een 
school. 

4. Bouw van een keuken voor 
TBG. Cultureel event door 
Koogere. 

 
 
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. 
 

 

 

KWATANIZA 
Solidariteitsvereniging Oeganda 
P/a Niers 21, 
5751 TR Deurne. 

IBAN: NL31ABNA 0553556983 in Amsterdam. 
www.kwataniza.nl  e-mail: kwataniza@planet.nl 

 
 

KWATANIZA NIEUWSBRIEF 41 
 
 
 

Waterproject fase 1 gereed 
 
Groot nieuws! De eerste fase van het waterproject is met 
succes afgerond. Het doel om een veilig en schoon 
drinkwatersysteem aan te leggen in Mughomba, een dorp 
hoog in de bergen, is dus bereikt. Dit mede door inzet van 
de bewoners zelf die alle materialen de berg op gedragen 
hebben, geulen hebben gegraven voor de leidingen en 
stenen voor de watertanks hebben gebakken. Daar heb-
ben ze samen bijna een jaar lang aan gewerkt. Ze zijn nu 
terecht heel trots dat het allemaal gelukt is. In het dorp 
zijn nu 15 waterpunten gerealiseerd met schoon drinkwa-
ter voor de bewoners. Hiermee is de hygiëne in het dorp 
sterk verbeterd. De bouw van het watersysteem was te-
vens een eyeopener voor het opstarten van een spaar en 
creditgroep in het dorp. 
De bewoners zijn allemaal getraind in sanitatie. Er is een 
comité gevormd met de verantwoordelijkheid voor het in 
goede staat houden van het watersysteem en eventuele 
reparaties. 
Het water wordt gebruikt voor huishoudelijk gebruik, ko-
ken, wassen en voor irrigatie van de groentetuinen bij de 
huizen. Vooral voor de vrouwen betekent dit veel meer 
kwaliteit van leven doordat ze niet meer iedere dag twee 
uur heen en twee uur terug hoeven te lopen om water in 
het dal te halen. Het is een hele verbetering voor de be-
volking, kinderen hoeven niet meer alleen gelaten te wor-
den en er is meer tijd om rondom het huis te werken. 
 
Fase twee gaat nu van start. Hopelijk kunnen er nog twee 
dorpen op dezelfde manier van water voorzien worden. 
Ook dit gebeurt samen met de bevolking waardoor het 
watersysteem ook echt iets van hen zelf wordt. Daardoor 
voelen mensen zich ook verantwoordelijk voor het water-
systeem en wordt het een duurzaam project. 
Wilt u het hele verslag van fase een waterproject ontvan-
gen? Stuur van een mailtje naar; Kwataniza@planet.nl 
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Jaarlijkse ledenbijeenkomst 
Op zondag 22 maart is er weer een 

jaarlijkse ledenbijeenkomst. Deze zal 
in Utrecht plaatsvinden. Houdt u de-

ze dag alvast vrij. Over een paar 
maanden ontvangt u een uitnodiging 
en  alle informatie voor deze bijeen-

komst. 
 

Kwataniza op fair-trade markt 
Kwataniza stond in oktober en no-
vember op de fairtrade markt in 

Helmond en op de wereldmarkt in 
Eindhoven. Zo willen we ons presen-

teren en aandacht vragen voor de 
projecten van Kwataniza. Dit heeft 
tot meer bekendheid van Kwataniza 

geleid. 
 

 
 
Ledenwerfactie 

We staan altijd open voor nieuwe le-
den die Kwataniza een warm hart toe 

dragen. Leden zijn van belang om 
projecten in Oeganda te kunnen blij-

ven steunen. Kent u nog mensen die 
misschien wel lid willen worden voor 
10 euro per jaar? 

U krijgt twee maal per jaar een 
nieuwsbrief met het laatste nieuws 

over de projecten. 
Regelmatig een flitsbericht over een 
project. 

Stemrecht op de ledendag over het 
beleid en toekomstplannen van Kwa-

taniza. 
Nieuw lid aanmelden kan op:  
Kwataniza@planet.nl 

 

 
Nieuwe donaties voor Kwataniza 

Afgelopen jaar hebben veel mensen 
weer kleine en grotere donaties voor 

projecten overgemaakt. Dat geldt 
zowel voor het waterproject als ook 
de andere projecten. Donaties komen 

bijvoorbeeld tot stand door een af-
scheid op het werk, een verjaardag, 

een wedstrijd op school of een optre-
den. We willen alle mensen die zo lief 
zijn geweest dit voor Kwataniza te 

doen van harte bedanken.  
 

 
 
Mooie feestdagen 

Kwataniza wil U prettige feestdagen 
wensen en een goede start van 
2020. We kijken terug op een mooi 

jaar met veel activiteiten, projecten 
en bijdragen van leden en sympathi-

santen. We willen u dan ook hartelijk 
bedanken voor alle steun en bijdra-
gen. Zonder uw hulp was dit niet al-

lemaal mogelijk geweest. Nogmaals 
hartelijk dank en een gezond 2020. 
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Nieuwe projecten 

 
Landbouw expo 
Het gaat hier om een landbouwdag 
met expositie en demonstraties voor 

jonge boeren. De regio Kamwenge 
organiseert die evenement om het 

belang van boeren en het boeren-
werk te promoten. Landbouw is be-
langrijk in Oeganda maar veel jonge-

ren kijken daarop neer. In de dorpen 
is landbouw weinig professioneel en 

vormt het meer een manier van 
overleven. Daardoor worden jonge-

ren niet echt  geïnspireerd om hier 
hun werk van te maken. Zij trekken 
dan liever naar de stad om daar een 

baantje te zoeken. Een klein aantal 
jonge boeren / boerinnen is succes-

vol met hun bedrijf. Daarom is het 
belangrijk dat zij jongeren laten zien 
hoe ze een winstgevend bedrijf op 

kunnen  zetten. Zij kunnen uitleggen 
wat wel en wat niet werkt. Het doel 

van de landbouw expo is dan ook dat 
jongeren zich kunnen oriënteren. Zo 
zien ze dat het boerenbedrijf een be-

langrijke voedsel en inkomstenbron 
kan zijn. Jonge boeren kunnen zien 

dat een professioneel landbouwbe-
drijf succesvol en winstgevend kan 
zijn. De jonge boeren die al succes-

vol zijn worden hiermee gewaardeerd 
en beloond. 

Kwataniza maakt de landbouw expo 
mogelijk met een bijdrage van € 
1000,-- 

 
Girlsday 

Zoals ieder jaar organiseerde  AGAPE 
ook dit jaar weer een girlsday. De VN 
heeft 11 oktober uitgeroepen als in-

ternationale dag van de meisjes. In 
Oeganda wordt daar uitgebreid bij 

stil gestaan. Op deze dag zijn er di-
verse festiviteiten zoals een optocht 

met muziek door de straten van de 
stad Kasese. Jongerengroepen laten 
dans, muziek en dramavoorstellingen 

zien. Er worden succesverhalen ver-
teld en doorgegeven. Er zijn inleidin-

gen over gezondheidsthema's. Er zijn 

mogelijkheden om je te laten testen 
op aids en er is veel informatie. Een 

van de belangrijkste dingen op deze 
dag is de diploma uitreikingen aan 

meiden die een beroepsopleiding 
hebben gevolgd en daarvoor ge-

slaagd zijn. Kortom: het is een fees-
telijke dag met veel informatie en 
educatie voor jonge vrouwen. Kwa-

taniza steunt deze dag met een be-
drag van € 408,-  

 

 
 
Handenarbeid materiaal voor ge-
handicapten. 

De Canon Apolloschool is een school 
die onderdak biedt aan gehandicapte 

kinderen. Veel van die kinderen wo-
nen in een unit bij de school omdat 
ze door hun handicap niet iedere dag 

naar huis kunnen. Voor deze kinde-
ren worden na schooltijd activiteiten 

georganiseerd. Daarvoor zijn ook 
knutselmaterialen nodig. De activitei-

ten worden door vrijwilligers bege-
leid. Er is een schema van diverse 
activiteiten gemaakt.  Kwataniza 

steunt deze activiteiten met een be-
drag van € 280,-- 

 
Een nieuw dak voor de school 
De vraag komt van de school The sky 

is the limit in Fort Portal. Deze school 
is speciaal opgezet voor weeskinde-

ren die aids positief zijn en kinderen 
die te arm zijn om naar school te 
sturen omdat ze geen schooluniform 

en basisbenodigdheden kunnen beta-
len. Deze school wil deze kinderen 

toch een kans geven op een positieve 
toekomst.  
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Op dit moment is het dak van de 
school aan vervanging toe. Het is be-

langrijk dat dit gebeurt voordat het 
regenseizoen start anders lijdt de 

rest van gebouw er ook onder. De 
school wil de muren wat ophogen 

voordat er een nieuw dak op komt.  
Kwataniza neemt een deel van de 
kosten voor haar rekening zodat de 

school in elk geval het dak kan ver-
nieuwen. Het gaat dan voor Kwatani-

za om een bedrag van € 3010,-- 
 
Bouw van een keuken voor TBG 

De Tooro Botanical Garden is in 2001 
opgericht als een centrum voor het 

houden van een levende plantencol-
lectie uit de regio. Hier worden regi-
onale planten en bomen in kaart ge-

bracht, Voor uitsterven behoed en 
zonodig vermeerderd. De botanische 

tuin heeft ook veel medicinale plan-
ten en geeft veel educatie lessen aan 
studenten en lagere scholen. 

TBG heeft gedurende 7 jaren een 
conservatieprogramma gedraaid 

waarbij studenten en groepen uit 
omliggende gemeenschappen een 
tijd lang doorbrengen in de botani-

sche tuin met diverse activiteiten. 
Het aantal scholieren en studenten 

uit omliggende gemeenschappen 
neemt gestaag toe. 
Drie jaar geleden heeft TBG een be-

zoekersinformatiecentrum gebouwd. 
Mede daardoor is het aantal mensen 

wat gebruik maakt van de tuin ge-
groeid. Zo ontstond de behoefte om 
een keuken met restaurant te heb-

ben waar men kan eten en waar ze 
inkomsten uit kunnen genereren. De 

ruimte kan ook gebruikt worden als 
tweede conferentiezaal. Dat geldt 

met name voor het regenseizoen: 
dan kunnen de mensen niet buiten 
zitten om de educatieprogramma’s te 

volgen. De wens is om een multi-
functioneel gebouw te bouwen. Kwa-

taniza geeft een bedrag van € 2400,- 
voor de start van de eerste fase. 
 

 
 
Cultureel event door Koogere 
De Koogere foundation is een groep 

mensen die culturele waarden en 
tradities hoog in het vaandel hebben 

staan. Ze organiseren met jongeren 
muziek en dramavoorstellingen. Ie-
der jaar organiseren ze een groot 

event voor kinderen en jongeren uit 
de regio. Het thema van dit jaar is: 

Werken aan een betere toekomst 
door respect voor cultuur en gezond-
heid. 

Het doel is om 150 jongeren te mobi-
liseren en deel te laten nemen. Het 

programma is erop gericht om jonge-
ren zich verantwoordelijke te laten 

voelen voor de culturele waarden en 
hard werken. Tijdens het event zijn 
er groepen die debatteren over di-

verse onderwerpen, voorbeeld groe-
tentuinen, tentoonstellingen, compe-

tities in het traditioneel malen van 
granen en diverse sprekers. Kwatani-
za steunt deze activiteit met een be-

drag van € 300,- 
 

 


