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ject. Training  duurzame land-
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AGAPE. Apparatuur en meubi-
lair voor TBG. Bedden voor Sky 
is the limitschool. 

4. Bezoek aan het naaiproject van 
AGAPE. 

 
 
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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Corona in Oeganda 
 
De Corona pandemie slaat ook om zich heen in Oegan-
da. Vanaf het begin in maart heeft de regering wel hard 
ingegrepen. 
Zoals een avondklok,de  bars dicht, verplichte mondkap-
jes  en beperking van het openbaar vervoer.   En natuur-
lijk handen wassen en schoonhouden. De verkopers van 
sanitizer gel doen goede zaken. En afstand houden na-
tuurlijk, maar dat is op veel drukke plekken niet mogelijk. 
De scholen zijn gesloten. Met name voor meisjes een 
groot probleem: tienerzwangerschappen nemen weer toe. 
Door velen wordt 2020 gezien als een ‘dood’ jaar. On-
derwijs op afstand bijvoorbeeld is hier vrijwel onmogelijk. 
Alleen de examenkandidaten mogen sinds kort weer naar 
school.  
Toch zijn er officieel niet veel personen besmet met coro-
na: ruim 14.000 en 130 mensen zijn overleden. Dit komt 
waarschijnlijk doordat veel mensen buiten leven en de 
van de bevolking zo’n 50% onder de 20 is. Het kan ook 
zijn dat er al eerder corona verwante virussen hebben 
rondgewaard waardoor  mensen nu immuun zijn. 
Hoewel het met corona dus mee lijkt te vallen zijn er 
enorme economische en sociale gevolgen. Veel mensen 
verdienen geen shilling meer omdat hun handel is opge-
droogd. Ze worden op straat gezet en zitten zonder in-
komsten. Zieken en zwangere vrouwen gaan te laat naar 
het ziekenhuis en krijgen hun medicijnen niet op tijd. Kin-
deren lopen een onderwijsachterstand op omdat de scho-
len gesloten zijn. 
Sexueel geweld neemt toe. En er  staan berichten in de 
krant dat in de laatste 6 maanden maar liefst 3.500 tie-
nermeisjes zwanger zijn geworden. Zij zullen niet meer 
naar school terugkeren.  
En nu maar hopen dat een werkend vaccin ook snel in 
Oeganda beschikbaar is. Zodat het gewone leven weer 
op gang kan komen en de toeristen weer toe zullen stro-
men om dit prachtige land te bezoeken. 

           Ineke.
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Fair-remake-design 
Kwataniza werkt met verschillende 

organisaties samen aan hergebruik 
van textiel en rest materialen.  In de 

vorige nieuwsbrief hebben we hier al 
wat over geschreven. Dit najaar heb-

ben de remake groepen gewerkt aan 
een modeshow van hergebruikte ma-
terialen. Er zijn heel mooie creaties 

gemaakt die allemaal aandacht vra-
gen voor een of ander project of 

doel. Het is dan ook heel jammer dat 
de modeshow wegens corona niet 
door kan gaan. Daarom is er nu een 

boekje uitgegeven waarin alle crea-
ties getoond worden. Tevens is er tot 

15 januari een tentoonstelling van de 
creaties in de wereldwinkel van Eind-
hoven. Daarbij ook informatie over 

de projecten waar aandacht voor ge-
vraagd wordt. Te bezoeken van di tot 

en met za van 1200 tot 1700 uur. 
Verder zijn er berichten en foto’s van 
de remake creaties te zien op face-

book (fairtrade040) en op  instagram 
(projectwereldreis_fairtrade040). 

Verder is er nog de website: 
https://www.fair-remake-design.nl 
die laat zien hoe je iets kunt maken 

van herbruikbaar materiaal.  
 

 
 

Jaarlijkse ledenbijeenkomst 
Corona heeft er ook toe geleid dat 

onze ledenbijeenkomst dit jaar he-
laas niet is doorgegaan. Op dit mo-

ment weten  we nog niet of dat in 
maart 2021 wel mogelijk is. We ho-

pen op verandering nu er een vaccin 
in de maak is. Mocht dat niet het ge-
val zijn dan vragen we u om te rea-

geren op de jaarstukken die u in 
maart via de mail toegestuurd krijgt. 

Zo gauw als er meer duidelijkheid is 
hoort u van Kwataniza. 
 

Kerst 
Dit jaar wordt wel een bijzondere 

kerst en alles zal anders zijn door de 
coronapandemie. Maar als we ons 
richten op de dingen die we nog wel 

kunnen doen zal kerst dit jaar ook 
weer goed kunnen worden. Kwatani-

za wenst iedereen een mooie en ge-
zonde kersttijd en de beste wensen 
voor 2021. 

 

     
 

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@planet.nl

https://www.fair-remake-design.nl/


3 
 

Nieuwe projecten 
Ondanks de corona pandemie zijn 
projecten weer hervat en doorge-

gaan. We kunnen wel zien dat alles 
moeilijker gaat en langer duurt maar 
er gebeurt toch van alles. Er zijn ook 

weer een paar nieuwe projecten van 
start gegaan. 

 
Waterproject 

Zo is het waterproject nog in volle 
gang. De ambitie was om dat eind 
2020 af te ronden. Maar de activitei-

ten hebben 3 maanden stil gelegen 
door de corona pandemie. Nu wordt 

er weer hard gewerkt. Een groep 
werkt aan het herstel van de eerste 
fase die vorig jaar door een aardver-

schuiving is verwoest. Een andere 
groep werkt aan de tweede fase 

waarmee een paar andere dorpen 
van water worden voorzien. Kwatani-
za volgt het proces op de voet. 

 
Training duurzame landbouw en 

familieplanning door YES  
YES empowerment Services is een 
groep die werkt in een arm gebied. 

Ze willen de armsten ondersteunen 
met een training duurzame landbouw 

om de productie en daarmee de  
hoeveelheid eten te vergroten. Deze 
training is gekoppeld aan een infor-

matiebijeenkomst over familieplan-
ning. Doel is om hiermee de armoede 

tegen te gaan en te werken aan be-
tere leefomstandigheden. Kwataniza 
steunt de training met € 335,-- 

 
Duurzame landbouw Agape 

Deze organisatie kennen we van het 
maandverbandproject. Nu gaat AGA-
PE zijn activiteiten uitbreiden naar 

duurzame landbouw en familieplan-
ning. Ze willen dit project starten op 

2 scholen waarbij ook de leraren en 
ouders betrokken worden. Bij de 

school zal een demonstratietuin op-
gezet worden. Het wordt een geïnte-
greerd project waarbij ook aandacht 

is voor sparen en lenen, nieuwe 
landbouwtechnieken, gezondheid, 

armoede bestrijding en het voorko-
men van huislijk geweld. Kwataniza 

steunt dit project met € 800,-- 
 

Apparatuur en meubilair voor 
TBG 

Tooro Botanical Gardens (TBG) heeft 
dit jaar een nieuwe multi-functionele 
ruimte gebouwd. Het gaat om een 

gebouw wat als restaurant en als 
conferentiezaal gebruikt kan worden. 

Daar is ook een keuken bij gebouwd 
om de gasten van eten en drinken te 
kunnen voorzien. TBG vraagt nu 

steun aan Kwataniza voor het afwer-
ken van de keuken. Het betreft lood-

gieterswerk en electra. Daarnaast 
vragen ze hulp bij het inrichting van 
de keuken en meubilair voor het res-

taurant. Door de multi-fuctionele 
ruimte is TBG beter in staat om in-

komensgenererende activiteiten te 
ontplooien en daarmee de lonen van 
het personeel te betalen. 

Kwataniza steunt dit initiatief met € 
2700,--  

 
Bedden voor Sky is the Limit. 
Het betreft hier een opvang voor 

weeskinderen en kinderen uit de al-
lerarmste gezinnen. Kinderen die 

zonder hulp niet naar school kunnen 
en geen toekomst hebben. Zij wor-
den opgevangen door Sky is the Li-

mit school. Een school waar kinderen 
ook intern verblijven en opgevangen 

worden. Deze organisatie vraagt nu 
om nieuwe matrassen en bedden-
goed zoals lakens en dekens. Door 

de corona pandemie zijn de kosten 
van voedsel en medicijnen verhoogd. 

Bovendien slijt het meubilair, bed-
dengoed en kleding veel meer. De 

school vraagt nu hulp om de matras-
sen te vervangen en beddengoed aan 
te kunnen schaffen. Kwataniza helpt 

hen met een bedrag van € 1660,-- 
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Bezoek aan de naai-opleiding van 
AGAPE 

AGAPE of hope, female Youth Deve-
lopment Association zit in de stad 

Kasese en verzorgt twee goed lopen-
de beroepsopleidingen: een naai en 

een kappersopleiding. Daarnaast 
kent AGAPE een bijzonder maand-
verbandproject op 60 scholen. Hier-

over hebben we in vorige nieuws-
brieven al geschreven. Bij een be-

zoek in januari door een vertegen-
woordiging van het bestuur en leden 
van Kwataniza blijkt de kappersop-

leiding dicht te zijn vanwege vakan-
tie. De naaiopleiding is wel open en 

directeur Joseph Kahyana geeft een 
uitgebreide rondleiding. Hij heeft 10 
jaar geleden AGAPE gesticht.  

AGAPE betekent Liefde, en die liefde 
komt ook duidelijk naar voren in het 

verhaal van Joseph. Hij vertelt dat 
meisjes zonder op-leiding naar de 
stad komen en bijvoorbeeld lover-

boys leren kennen. Vroege zwanger-
schappen zijn dan ook een probleem. 

AGAPE brengt de meisjes naar de op-
leidingen en leert hen vaardigheden. 
Daarmee kunnen zij geld verdienen 

om zichzelf en eventuele kinderen en 
familie te onderhouden. Door de ar-

moede en hoge werkloosheid onder 
jongeren, gekoppeld aan huislijk ge-
weld en culturele normen is er een 

verhoogde uitval op scholen. Daar-
door vroege zwangerschappen, hu-

welijk op jonge leeftijd en er zijn veel 
kinderen die het hoofd van het huis-
houden zijn in diverse families. Dit 

heeft eraan bijgedragen dat veel 
meisjes en vrouwen willen deelne-

men aan de beroepsopleidingen van 
AGAPE. Daarom heeft Kwataniza bij-

gedragen met twee trapnaaimachi-
nes, een lockmachine, een electri-
sche borduurmachine en met scharen 

en stoffen. Er zijn nu 10 naaimachi-
nes, 24 leerlingen en twee ervaren 

docenten. De leerlingen wonen intern 
in bijgebouwen achter het hoofdge-
bouw.  De opleiding duurt zes maan-

den. Vijf leerlingen zijn na hun oplei-

ding docent geworden en dragen zo 
op hun beurt een steentje bij. De 

stoffen en verdere materialen worden 
in de stad gekocht. De kleding die 

gemaakt wordt: jurken, rokken, 
overhemden, broeken en schooluni-

formen worden goed verkocht op de 
markt in de stad. Van deze opbreng-
sten worden de onkosten weer be-

taald. De opleiding loopt dus goed en 
AGAPE heeft dan ook geen nieuw 

verzoek voor 2020 hoeven in te die-
nen voor een extra bijdrage van 
Kwataniza. Wel is er een verzoek 

voor een nieuw initiatief binnenge-
komen en goed gekeurd: training 

duurzame landbouw en familieplan-
ning. 
 

 
 

Er zijn twee vertrekken voor de op-
leiding in het gebouw. In het voorste 
vertrek staan de naaimachines en 

zijn de docenten en leerlingen aan 
het werk. In het achterste vertrek 

staan de lock en borduurmachine die 
door een vrouw worden bediend. 

Daar hangt ook de kleding die klaar 
is voor verkoop. 
Alles maakt een goede indruk. De lo-

kalen zijn goed verzorgd, de machi-
nes werken goed, de kleding is mooi 

en de ontvangst door leerlingen, do-
centen en de directeur is allerharte-
lijkst. De bijdrage van Kwataniza is 

dus goed besteed. 
                                 Marijke Lok. 


