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bevat informatie over de activiteiten 
rond de vereniging Kwataniza en 
nieuws uit Oeganda. 
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Inhoudsopgave: 
1. Schommel en draaimolen voor 

kinderen in Oeganda. 
2. Jaarlijkse ledenbijeenkomst. 

Waterproject afgerond. 
3. Nieuwe projecten: Armoede 

bestrijding en familieplanning. 
Schommels en draaimolen voor 
kinderen Haibaale school. 
Bouw van een timmerwerk-
plaats. 

4. Pitlatrines voor een opvang-
huis. Verminderen van geboor-
tes onder adolescenten. 

 
 
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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Schommels voor kinderen in Oeganda 
 
De vraag komt van de Haibaale lagere school, niet ver 
van Fort Portal aan de weg naar het Kibale forest. De 
school is in 1938 opgericht door de Anglicaanse kerk en 
heeft 510 leerlingen. Sommige van deze leerlingen heb-
ben een handicap waarbij het gaat om diverse beperkin-
gen of een slechte gezondheid. Er is weinig speelgoed 
voor de kinderen vandaar de vraag naar schommels naar 
op het schoolplein. Inmiddels zijn de schommels gereali-
seerd en de kinderen vinden het fantastisch. Ze zijn erg 
blij met de schommels. Het motiveert de kinderen om 
naar school te komen en om lichamelijk fit te worden en 
te blijven. 
De schommel en draaimolen zijn zo’n succes dat kinde-
ren moeten wachten om er gebruik van te maken. Daar-
om heeft de school nu een tweede schommel en draai-
molen aangevraagd. 
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Jaarlijkse ledenbijeenkomst 
Door corona maatregelen was het dit 

voorjaar niet mogelijk om een leden-
vergadering op locatie te houden. 

Omdat dit vorig jaar ook niet kon 
hebben we dit jaar besloten om een 

digitale bijeenkomst te organiseren. 
Spannend want het was voor Kwata-
niza de eerste keer. Toch hebben di-

verse mensen digitaal deelgenomen. 
Het jaarverslag, de financiën en het 

werkplan zijn besproken en toege-
licht. Er zijn vragen beantwoord over 
de voortgang van projecten en de si-

tuatie in Oeganda. Al met al een 
goede en korte vergadering maar 

zonder extra onderwerp waar we al-
lemaal in op kunnen gaan. Ter afslui-
ting sprak iedereen de wens uit om 

volgende keer weer “life” bij elkaar 
te kunnen komen. 

Ineke komt deze zomer weer naar 
Nederland en we proberen dan ook 
om samen met Ineke een bijeen-

komst voor alle Kwataniza leden te 
beleggen. Als dat gaat lukken, hoort 

u dat zo snel mogelijk. 
 
Waterproject afgerond! 

We hebben goed nieuws! Het water-
project waar mensen in Oeganda ja-

ren aan gewerkt hebben is klaar. 
Het plan was dat Kwataniza twee dorpen 
financieel zou steunen zodat men zelf wa-
terleiding kon aanleggen naar hun dorp. 
 
Kwataniza is al in 2018 gestart met fonds-
werving. Het project was in twee fases op-
gedeeld en voor elke fase was ruim € 
3300,-- nodig. Daarvoor heeft Kwataniza 
ook samenwerking met Wilde Ganzen ge-
zocht die hiervan 1/3 deel hebben betaald.  
In januari 2019 zijn mensen van de twee 
dorpen gestart met de werkzaamheden en 
in oktober 2019 was het eerste dorp van 
schoon, stromend water voorzien. Toen 
sloeg het noodlot toe. Door een aardver-
schuiving in december 2019 werd alles 
verwoest. Dat was een ramp voor de be-
woners in de bergen van Oeganda, maar 
ook voor Kwataniza. De eerste fase moest 
opnieuw / hersteld worden anders kon fa-
se twee ook niet meer doorgaan. Dat be-

tekende opnieuw geld inzamelen om her-
stel mogelijk te maken. In 2020 zijn de 
mensen in Oeganda meteen gestart met 
het herstel van fase een en de uitvoering 
van fase twee. Door de lock down van co-
vid-19 hebben de werkzaamheden maan-
den stil gelegen totdat de Oegandese 
overheid toestemming gaf om de werk-
zaamheden te hervatten. Door hard wer-
ken en vele uren arbeid is het gelukt om 
het hele project in mei 2021 af te ronden. 
De bewoners van twee dorpen hebben nu 
schoon, stromend water. Daardoor hoeven 
vrouwen en kinderen niet meer uren te lo-
pen om iedere dag weer water te gaan ha-
len.  
 
Onlangs is het verslag tot ons gekomen, 
helaas met de kanttekening van een groot 
tekort op het budget. Door de aardver-
schuiving heeft de overheid andere eisen 
gesteld aan de bouw en plaatsing van de 
watertanks en het materiaal wat hiervoor 
gebruikt wordt. Dit verklaart de overschrij-
ding van het budget wat nog opgelost 
moet worden.  
 

 
 
Mensen in twee dorpen hebben nu de 

beschikking over schoon, stromend 
water. 
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Nieuwe projecten 

Ondanks de corona pandemie zijn 
projecten weer hervat en doorge-

gaan. Er kunnen nog steeds geen 
grote bijeenkomsten plaatsvinden. 
Maar trainingen en kleine werkbij-

eenkomsten zijn wel mogelijk. Net 
zoals in Nederland op afstand of met 

mondkapjes. Het is dan ook goed om 
te weten dat de Oegandezen het le-

ven ook weer oppakken en er het 
beste van maken. 
 

Armoede bestrijding en familie-
planning 

Good Hope Foundation is een groep 
die actief is in de Rwenzori regio. Ze 
werken met kwetsbare groepen, 

vrouwen en kinderen, op gebied van 
gezondheidszorg, geboortebeperking 

en geweld tegen vrouwen en kinde-
ren. De groep vraagt steun voor een 
training voor 50 vrouwen. De training 

bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel betreft verbouwen van groenten 

op een organische manier. Zelf 
groenten verbouwen aan huis om het 
tekort aan eten op te vangen en te-

vens gevarieerder te maken. Good 
Hope heeft voor plantjes en zaaigoed 

gezorgd en de vrouwen zijn aan de 
slag gegaan. 
Het tweede deel was een training 

met informatie over familieplanning 
en geboortebeperking. Daarbij krij-

gen de vrouwen informatie over ge-
zonde voeding, geslachtsziekte, ge-
boorte planning en voorbehoedsmid-

delen. De training wordt gegeven 
door deskundigen van Kiima Foods 

en het Kagando ziekenhuis. 
Kwataniza heeft hiervoor € 340,-- 
beschikbaar gesteld. 

 
Schommels en draaimolen voor 

kinderen Haibaale school. 
Zoals u op de voorpagina al heeft ge-

zien zijn er al schommels en een 
draaimolen gerealiseerd. Maar de 
vraag is groot en kinderen enthousi-

ast. Iedereen wil gebruik maken van 
de schommels en kinderen moeten 

dan ook lang wachten op hun beurt. 
Daarom vraagt de school een tweede 

draaimolen en schommel aan. Kwa-
taniza wil de kinderen graag gelukkig 

maken met een bedrag van € 600,-- 
voor de schommels en een draaimo-

len. 
 

 
 

Bouw van een timmerwerkplaats 
De groep Huvusco werkt met kwets-

bare jongeren. Ze werken samen 
met het locale gezondheidscentrum 
om informatie te geven over gezond-

heid en voeding, belang van hygiëne 
en handen wassen. Kinderen die niet 

kunnen betalen krijgen schriften en 
pennen en de helft van hun school-
geld wordt betaald. 

De organisatie heeft nu het plan op-
gevat om een timmer- en meubel-

makeropleiding te starten voor deze 
jongeren. Vanuit Engeland hebben ze 
van “Red gereedschap” al diverse ge-

reedschap ontvangen. Ze willen nu 
met de jongeren een echte werk-

plaats gaan bouwen waar de oplei-
ding kan plaatsvinden. Het gaat om 
zowel meisjes als jongens. Kwataniza 

wil ze graag helpen om de bouw te 
realiseren met een bedrag van € 

725,-- 
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Pitlatrines voor een opvanghuis. 
Het gaat om Noah’s ark opvanghuis 

in Fort Portal. De organisatie biedt 
onderdak aan zo’n 85 kinderen. Het 

gaat om wezen en kinderen uit heel 
arme gezinnen. Het opvanghuis wil 

deze kinderen onderdak bieden en 
ervoor zorgen dat ze onderwijs krij-
gen zodat ze later een toekomst 

kunnen opbouwen. Dit unieke huis is 
opgezet als een gewoon huishouden, 

waar kinderen deelnemen aan alle 
voorkomende taken. Ze leren over 
hun cultuur en hoe ze hun eigen 

huishouden op kunnen zetten. Ze 
krijgen onderwijs, schoolmateriaal en 

andere noodzakelijke dingen. De kin-
deren die HIV positief zijn krijgen 
medicijnen. 

De bouw van het opvanghuis is een 
doorlopend project. Er is geld nodig 

om de vloer af te maken, een pit-
latrine en badkamer te bouwen en 
waterleiding aan te leggen, een muur 

te metselen en een hek te realiseren. 
Kwataniza helpt hiermee met een 

bedrag van € 1550,-- 
 

 
  

 
 

Verminderen van geboortes on-
der adolescenten. 

 

    
 
De groep YES is actief in Bakonzo 

aan de uitlopers van de Rwenzori 
bergen.  Een regio waar veel jonge-

ren in armoedige situatie leven. Veel 
vroegtijdige schoolverlaters. Het pro-
bleem is door de coronapandemie 

versterkt waardoor meer dan de helft 
van de jongeren hun lagere school 

niet afmaken. Uit cijfers van de ge-
zondheidscentra blijkt dat 28% van 

de zwangere meisjes jonger dan 18 
jaar zijn. Jonge meiden doen vaak 
aan onbeschermde seks omdat ze 

daarvoor cadeautjes krijgen. Ook 
sexueel geweld komt vaak voor. 

Door de toenemende armoede wil 
YES met de jongeren proberen om 
het aantal geboortes onder adoles-

centen te verminderen. Daarvoor wil-
len ze ver af gelegen dorpen bezoe-

ken en samen met gezondheidswer-
kers informatie en voorlichting ge-
ven. Er komt een tweedaagse work-

shop voor mensen die een apotheek 
hebben over voorlichting van voor-

behoedsmiddelen en het begeleiden 
van klanten. 
Er komt een eendaagse bijeenkomst 

voor 5 dorpen om mensen bewust te 
maken van de problemen en moge-

lijke oplossingen. 
Verder wil YES twee radioprogram-
ma’s aan dit onderwerp besteden, en 

gaan ze jongeren begeleiden en thuis 
bezoeken. Voor al deze activiteiten 

vraag YES een bedrag van € 704,--  
 


