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KWATANIZA NIEUWS 
bevat informatie over de activiteiten 
rond de vereniging Kwataniza en 
nieuws uit Oeganda. 
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Inhoudsopgave: 
1. Waterproject  Herstel fase een 

en voortgang fase twee. 
2. Ledenbijeenkomst. Kwataniza 

activiteiten en donaties. Fair-
remake-design. Ledenwerfac-
tie. 

3. Nieuwe projecten: Training fa-
milieplanning voor YES. On-
derhoud voor de Canon Apollo-
school. Noodhulp voor mensen 
in het rampgebied bij Bundi-
bugyo.  Steun aan ontheemde 
gezinnen. 

4. Training voor jonge onder-
neemsters. Tafels en stoelen 
voor de Sky of the limitschool. 

 
 
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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Waterproject  
In de laatste nieuwsbrief hebben we met trots laten weten 
dat fase 1 van het waterproject voltooid was. Door hard te 
werken was dit de mensen in Oeganda gelukt en wat wa-
ren ze blij om nu dicht bij huis water te hebben en niet 
meer de berg af te moeten. Maar helaas: het genot bleek 
van korte duur want op 6 december voltrok zich een ware 
ramp.  Een hevige regenval veroorzaakte een aardver-
schuiving die de aanleg van het waterproject verwoestte. 
Het vele werk van de eerste fase werd daarmee te niet 
gedaan.  Inmiddels waren de mensen wel al gestart met 
fase 2. Dit bleef nu stil liggen omdat daar de infrastructuur 
van de eerste fase voor nodig is. 
Als Kwataniza zagen wij ons voor een enorm dilemma 
geplaatst: geld inzamelen voor herstel van de eerste fase 
van het waterproject of alles afblazen.  Want het tweede 
deel hangt samen met  het eerste.  Helemaal niets doen 
zou betekenen dat de mensen in de drie dorpen nog 
steeds geen water zouden hebben. Dit konden we niet 
over ons hart verkrijgen.  Dus wederom stonden we voor 
de uitdaging om een groot bedrag, € 20.000,  bijeen zien 
te krijgen voor de herstart van fase een.  Als dit lukte zou 
Wilde Ganzen dit aanvullen tot het totaal benodigde  be-
drag voor herstel van € 30.000,= 
Het is aan u, de leden en donateurs te danken dat er in 
relatief korte tijd  dit grote bedrag bijeen gebracht is. Ook  
hebben we, voor zover dat mogelijk is tijdens de corona 
crisis, met als doel geld voor het waterproject acties ge-
organiseerd.  Zo heeft de verkoop van mondkapjes, waar 
een team van drie vrijwilligers drie weken aan genaaid 
hebben, een mooi bedrag opgeleverd. 
We zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat het 
herstel van fase een door kan gaan. Met nog een flinke 
donatie uit de kas van Kwataniza hebben we het bedrag 
bijeen gekregen. Natuurlijk zijn giften en donaties nog 
steeds welkom voor het waterproject of voor andere pro-
jecten van Kwataniza. 
Oeganda heeft door de corona helaas ook te maken met 

een lock-down. Dat betekent dat de werkzaamheden aan het waterproject nu noodgedwon-
gen stil liggen. Maar zo snel als mogelijk gaan de mensen weer aan het werk om water voor 
de drie dorpen in de Rwenzori bergen te realiseren. 

mailto:Kwataniza@planet.nl
http://www.kwataniza.nl/
http://www.kwataniza/
mailto:kwataniza@planet.nl
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Jaarlijkse ledenbijeenkomst 
Door de coronacrisis is onze leden-

bijeenkomst in maart helaas niet 
doorgegaan. Op dit moment weten  

we nog niet of dat in het najaar wel 
mogelijk is. Zo niet dan hopen we in 

2021 een grote ledendag te kunnen 
organiseren. U hoort nog hoe dat 
gaat aflopen. 

 
Activiteiten en donaties 

Bij Albert Heijn Deurne is een statie-
geldactie gehouden voor Kwataniza. 
Een maand lang konden klanten hun 

statiegeld aan Kwataniza schenken. 
Dat heeft € 71,10 opgeleverd. 

In het voorjaar heeft Kwataniza ook 
een flinke donatie van Emmaus 
Haarzuilens ontvangen voor herstel 

van het waterproject eerste fase. Het 
gaat om een bedrag van € 2500,--

Kwataniza heeft een actie verkoop 
van mondkapjes gehouden. Een paar 
vrijwilligers hebben mondkapjes ge-

naaid en die zijn voor 4 euro per stuk 
verkocht. Leden van Kwataniza heb-

ben veel reclame gemaakt en daar-
door was er een grote vraag naar  
mondkapjes. Deze actie heeft  onge-

veer € 2800,- opgeleverd voor het 
waterproject.   

 

 
 
En niet te vergeten: veel leden heb-

ben een extra donatie gedaan waar-
door het benodigde bedrag gehaald 

is.  Iedereen die op zijn of haar ma-
nier een bijdrage heeft geleverd 
HARTELKIJK DANK. Zonder uw finan-

ciële steun zou een herstel van het 
waterproject niet mogelijk zijn ge-

weest. 

 
 

Fair-remake-design 
Kwataniza werkt met verschillende 
organisaties samen aan hergebruik 

van textiel en rest materialen. Dit om 
hergebruik van spullen te bevorde-

ren. Dit zien we mede in relatie met 
Oeganda omdat daar ook alles ge-
bruikt en hergebruikt wordt. We 

kunnen  leren van de Oegandezen 
hoe spullen te hergebruiken en iets 

nieuws te maken van restmaterialen. 
Hiermee werken we aan een beter 
milieu, klimaatverbetering en duur-

zaamheid. Het geeft ons de moge-
lijkheid om hier iets te doen waar 

mensen in ontwikkelingslanden ook 
beter van worden. De website: 

https://www.fair-remake-design.nl 
laat zien hoe je iets kunt maken en 
hoe je elkaar kunt stimuleren om te 

onderzoeken wat we met gebruikte 
spullen en resten kunnen doen. Op 

deze website zijn ook veel ideeën en 
filmpjes over hoe dit aan te pakken 
te vinden. 

 
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 en regelmatig een flits-
bericht met nieuws over de projec-

ten.  En u heeft op de ledendag 
stemrecht  over het beleid en toe-
komstplannen van Kwataniza. 

Nieuw lid aanmelden kan op:  
Kwataniza@plnet.nl 

 

https://www.fair-remake-design.nl/
mailto:Kwataniza@plnet.nl
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Nieuwe projecten 
 
Familieplanning voor YES 
Youth Empowerment Services (YES) 

is een organisatie die zich inzet voor 
kwetsbare jongeren. Zij vragen on-

dersteuning bij familieplanning en 
gezondheid. De bedoeling is dat jon-
geren voorlichting krijgen over voor-

behoedsmiddelen en hoe aids en an-
dere ziektes te voorkomen. Ze zetten 

zich ook in voor jonge moeders. Deze 
groep krijgt informatie over gezonde 

voeding voor zichzelf en voor de ba-
by’s. De moeders krijgen toegang tot 
kinderzorg en voorlichting over fami-

lieplanning. Dit is noodzakelijk omdat 
deze regio de meeste geboortes van 

het land kent. Dit heeft veel armoede 
tot gevolg waardoor 85 % van de ge-
zinnen slechts één maaltijd per dag 

eet. Kwataniza steunt het werk van 
YES met € 542,- 

 
Onderhoud van de Canon Apollo-
school 

Deze school is een bekende partner 
van Kwataniza. Deze keer vragen ze 

een bijdrage voor onderhoudswerk-
zaamheden van de unit waar de ge-
handicapte kinderen wonen. Het gaat 

om een nieuwe vloer in de keuken, 
herstel van het toegangspad en het 

schilderen van de toiletruimten. 
Kwataniza steunt deze vraag met € 
560,- 

 

Noodhulp voor het rampgebied 
bij Bundibugyo 

Zoals eerder gemeld heeft er een 
grote aardverschuiving plaatsgevon-
den in de bergen bij Bundibugyo. He-

le huizen, wegen en landerijen zijn 
weggevaagd en veel mensen raakten 

ontheemd. Deze families zijn direct 
opgevangen in kampen beneden in 

het dal. Daar kregen ze noodhulp in 
de vorm van dekens, water en voed-
sel. AMA,  de plaatselijke organisatie 

die hulp bood, heeft nauw samenge-
werkt met het Rode Kruis om de eer-

ste nood te ledigen. Deze hulp stelde 
de mensen in staat   om tot op zeke-
re hoogte met de ramp om te kun-

nen gaan en de moed erin te houden 
voor de toekomst. 

Kwataniza heeft € 3000,- voor deze 
noodhulp naar Oeganda gestuurd. 
 

 
 

Steun aan ontheemde gezinnen 
Als vervolg op de noodhulp heeft 

Kwataniza een projectaanvraag voor 
verdere steun gehonoreerd. Het gaat 
hierbij om ontheemde gezinnen die 

niets meer hebben. Zij moeten op-
nieuw hun leven op gaan bouwen. 

Dat kunnen ze niet alleen. AMA, onze 
samenwerkingspartner ter plekke 
biedt hulp en ondersteuning. Kwata-

niza heeft € 620,- bijgedragen voor 
landbouwgereedschap jerrycans, za-

den en planten om opnieuw een 
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groentetuin voor voedsel aan te kun-
nen leggen. 

In totaal hebben we hier 27 gezinnen 
mee vooruit geholpen. 

Onlangs is er helaas een overstro-
ming geweest aan de andere kant 

van de bergen. Ook daar is een 
noodsituatie ontstaan. Voor informa-
tie over Oeganda kunt u op internet 

kijken bij: www.monitor.co.ug en bij 
www.newvision.co.ug  

 
 
Training voor jonge onderneem-

sters. 
Zoals ieder jaar geeft Two Sides of 

the Same Coin nu voor de negende 
keer weer een training voor jonge 
startende onderneemsters.  Dit jaar 

is de training in Kamwenge waar veel 
belangstelling voor is. De training 

wordt in de loop der tijd aangepast. 
Zo is er nu het maken van een plan-
ning en het werken met mentoren 

opgenomen in het programma. On-
derdelen in de cursus zijn o.a. Wat is 

een onderneemster,  marketing en 
het bijhouden van de boeken en ad-
ministratie. Klantenservice, het bepa-

len van je doel en successen visuali-
seren. Planning, omgaan met druk 

en stress en de risico’s van het on-
dernemen. Two sides of the same co-
in bezoekt alle deelneemsters na de 

training en adviseert hen in het ver-
volgtraject gedurende een heel jaar. 

Wanneer nodig kunnen de onder-
neemsters een geldbedrag lenen om 
hun bedrijf op te starten. Kwataniza 

steunt de training met € 250,-- 
 

 

Tafels en stoelen voor een school 
De vraag komt van “The sky is the 

limit school” in Fort Portal. Dit is een 
school die vooral gericht is op wezen 

en kinderen uit de allerarmste gezin-
nen. De school verzorgt ook een 

maaltijd op school voor de kinderen 
die thuis vaak niet te eten krijgen. 
Veel kinderen zijn ondervoed en dat 

heeft op de lange termijn negatieve 
gevolgen voor de gezondheid en de 

voor de concentratie van de kinde-
ren. Door de maaltijden zijn de 
schoolresultaten van de kinderen erg 

verbeterd. De school heeft een nieu-
we eetzaal geopend maar had nog 

geen stoelen en tafels. Kwataniza 
zorgt nu voor het meubilair met een 
bedrag van € 3000,-  

 

 
Covid-19 
In Oeganda wordt ook hard gewerkt 

om de besmettingen met het corona-
virus tegen te gaan. Er wordt veel 
voorlichting gegeven over hoe het vi-

rus tegen te gaan en hoe zoveel mo-
gelijk hygiëne in acht nemen zoals u 

in bovenstaande folder kunt zien. Dit 
gebeurt ook in de plaatselijke taal. 

http://www.monitor.co.ug/
http://www.newvision.co.ug/

