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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  45 december  2021. 
Inhoudsopgave: 
1. Werkplaats voor een timmerop-

leiding. 
2. Jaarlijkse ledenbijeenkomst. 

Giften en donaties, groenmarkt. 
Corona in Oeganda. 

3. Nieuwe projecten: Radioberich-
ten. Bijenproject. Voorlichting 
en familieplanning.. 

4. Waterproject. Succes story. 
 
 
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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Werkplaats voor een timmeropleiding 
 
Huvusco is een groep die actief is in de buurt van Fort 
Portal. Ze richt zich op beroepsopleidingen, onderwijs, 
water en sanitatie en werken met kwetsbare jongeren met 
aids en met wezen. Huvusco werkt samen met locale ge-
zondheidscentra om informatie te geven over gezonde 
voeding, het voorkomen van aids en familieplanning. 
Deze organisatie heeft Kwataniza om ondersteuning ge-
vraagd voor het bouwen van een timmerwerkplaats. Van 
een Engelse organisatie heeft Huvusco veel tweede-
hands maar goed timmergereedschap gekregen. Waar-
door de wens voor een timmerwerkplaats kwam boven-
drijven. 
Samen met de leerlingen heeft Huvusco nu een timmer-
werkplaats gebouwd. Daar kunnen jongeren nu opgeleid 
worden voor timmerman of meubelmaker. Er mogen na-
tuurlijk ook meisjes deelnemen aan de opleiding. De stu-
denten hebben zich al aangemeld en zijn ingeschreven 
maar door de lock-down hebben konden ze nog niet be-
ginnen. De verwachting is dat de opleiding op korte ter-
mijn van start kan gaan. 
Huvusco worstelt nog met de aansluiting van elektriciteit 
want met elektriciteit kan ook het elektrische gereedschap 
en machines gebruikt worden. 
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Jaarlijkse ledenbijeenkomst 
De jaarlijkse ledenbijeenkomst staat 

al in de planning voor zaterdag 26 
maart in Bunnik. We hopen dat coro-

na geen roet in het eten gooit en dat 
de bijeenkomst in 2022 life kan 

plaatsvinden. Noteer de datum alvast 
in je agenda. 
 

Giften en donaties. 
Afgelopen jaar heeft Kwataniza weer 

verschillende donaties en giften ont-
vangen van leden en mensen die 
Kwataniza willen ondersteunen. We 

willen iedereen hiervoor hartelijk be-
danken. 

Leden kunnen nu al hun lidmaat-
schapsgeld voor 2022 overmaken 
naar Kwataniza op banknummer 

NL31ABNA 55 35 56 983. 
Lidmaatschap is € 10,--  wat besteed 

wordt aan ledencontact en organisa-
tiekosten. Wat hiervan over blijft en 
wat meer overgemaakt wordt gaat 

rechtstreeks naar projecten in Oe-
ganda. 
 

Groenmarkt Deurne. 
Al bijna twee jaar heeft Kwataniza 

zich niet kunnen presenteren op 
markten of andere bijeenkomsten. 

We waren dan ook blij om deel te 
kunnen nemen aan de Groenmarkt in 
Deurne op 12 september. Het was 

een mooie gezellige markt waar veel 
ruimte was om afstand van elkaar te 

kunnen bewaren. Eindelijk kon Kwa-
taniza weer eens naar buiten treden. 
 

 

 
 
 
 

Corona in Oeganda 
Oeganda heeft ca 48 miljoen inwo-

ners waarvan er ongeveer 2% zijn 
gevaccineerd. Begin 2021 kreeg Oe-

ganda 960.000 vaccins, nog geen 
miljoen, en daarna nog eens 176.000 

vaccins. Daarna kwam er niets meer. 
Het is belangrijk dat mensen tegen 
COVID gevaccineerd worden want de 

huidige lock-down is niet langer vol 
te houden. De pandemie heeft de be-

staande problemen verergerd en de 
hard bevochten vooruitgang terug-
gedraaid. Daardoor zijn veel mensen 

in diepe armoede en ondervoeding 
terecht gekomen. Mensen moeten 

vechten om te overleven en er zijn 
geen medicijnen in de ziekenhuizen 
om ziektes te voorkomen. In het be-

gin waren mensen bang voor de vac-
cinaties omdat er verhalen rondgin-

gen over bijwerkingen vooral over de 
onvruchtbaarheid van vrouwen. 
Nu hebben bewoners ondersteuning 

nodig om te kunnen eten. Daarbij 
moeten boeren geholpen worden met 

het verbouwen van snel groeiende en 
voedselrijke gewassen zodat de 
mensen weer kracht vinden om door 

te gaan. 
COVID heeft tot een ernstige econo-

mische en sociale crisis geleid met 
gevolgen voor de vrede en veiligheid. 
Oegandese leiders hebben ongehoor-

de maatregelen toegepast om be-
smettingen te voorkomen. Zo ge-

bruikt de regering de coronamaatre-
gelen om samenkomsten van de op-
positie te verbieden. Door de econo-

mische crisis hebben kinderen geen 
andere keus dan te werken op ca-

caoplantages om hun familie te hel-
pen overleven. Sinds de lock-down 

gaan kinderen niet meer naar school. 
Dat leidt ertoe dat meisjes eerder 
zwanger worden. Het aantal tiener-

zwangerschappen is schrikbarend 
toegenomen wat weer tot nieuwe 

problemen leidt. 
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Nieuwe projecten 
Radioberichten 
Agape, onze partner in Oeganda 

heeft zijn werk moeten staken door 
de corona lockdown. Het trainings-
centrum is tijdelijk gesloten. Zij laten 

echter weten dat er weer veel jonge 
meiden zwanger zijn geraakt, wat 

hen verder in armoede brengt. Daar-
om wil Agape een paar radio uitzen-

dingen wijden aan het onderwerp 
vroege zwangerschappen en de ge-
volgen daarvan. Kwataniza heeft 

hiervoor € 285,-- beschikbaar ge-
steld. 

 
Bijenproject 

Twintig jaar geleden is TBG (Tooro 
botanical garden) begonnen met het 

planten van inheemse bomen en 
planten. Een deel wordt gebruikt 
door de locale gemeenschap. Een 

ander deel zijn planten voor bijen, 
wilde vruchten, medicinale planten 

en groenten. In 2007 is een speciaal 
stuk van de tuin ingericht met plan-
ten voor de Afrikaanse honingbij een 

bedreigde diersoort doordat hun 
leefomgeving wordt aangetast. De 

bijen kunnen de planten bestuiven en 
honing produceren. De honing wordt 
door TBG in hun medicinale produc-

ten verwerkt.  Deze producten wor-
den aan de locale bevolking verkocht 

en zijn op deze manier een bron van 
inkomsten voor TBG. Bovendien kun-

nen de mensen beschikken over 
goedkopere medicijnen. 

 

 
 

Door de eigen inkomsten en spaar-
geld heeft TBG een bijenproject kun-

nen opzetten met 150 bijenkasten. 
Hiervan hebben 80 kasten een bijen-
kolonie waarvan ruim de helft honing 

heeft die al geoogst kan worden. 
Hoewel TBG heeft gespaard is er niet 

genoeg geld om de noodzakelijke ge-
reedschappen te kopen die nodig zijn 
om de honing te oogsten. Daarom 

vraagt TBG aan Kwataniza om onder-
steuning bij de aanschaf van honing-

persen, een honingtank, bijenhou-
derpakken en andere noodzakelijke 
gereedschappen. 

Kwataniza steunt dit initiatief met 
een bedrag van €  2880,--. 

 

 
 
Voorlichting en familieplanning. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we 
gemeld over het initiatief van YES 

om voorlichting te geven in achteraf 
liggende dorpen over familieplanning. 
Het eerste project is succesvol afge-

rond. Er blijkt grote behoefte te zijn 
aan meer informatie en voorlichting. 

Het doel is een afname van het aan-
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tal geboortes en tienerzwanger-
schappen van schoolverlaters. Verder 

het vergroten van bewustzijn bij jon-
ge vrouwen die vroegtijdig de school 

verlaten, en het belang van familie-
planning en voorbehoedsmiddelen. 

Tevens jonge vrouwen in contact 
brengen met familieplanningsdien-
sten en gezondheidscentra van de 

overheid. De organisatie YES wil nu 
een voorlichtingstraject starten in 

een paar veraf gelegen dorpen in een 
andere regio. 
Kwataniza steunt hen hierbij met een 

bedrag van € 825,-- 
 

 
 
Waterproject Bundibugyo 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 

kunnen lezen is het waterproject ge-
reed. Drie dorpen hebben nu de be-

schikking over schoon drinkwater. 
Echter door verschillende aanpassin-
gen tijdens de bouw is het budget 

overschreden. Daardoor was er een 
tekort van € 10.000,-. Dat is een 

groot bedrag. We hebben geadvi-
seerd om te kijken hoe dat tekort 
opgelost kan worden. Gelukkig heb-

ben ze de helft van het tekort kun-
nen inlopen. Bleef er nog een tekort 

van € 5000,-- over. Kwataniza heeft 
daarom besloten om het tekort aan 
te vullen zodat alle rekeningen en lo-

nen betaald kunnen worden. 

 
 

Successtory 
Hallo, mijn naam is Lyahinda God-

win, 25 jaar. Ik ben boer en ge-
trouwd met Milly, vader van vijf kin-

deren in de leeftijd van 1 tot 5 jaar.  
 

          
 
Ik heb altijd gedacht dat het krijgen 

van veel kinderen een manier is om 
waardigheid en respect te krijgen in 
de gemeenschap. Ik dacht dat aan 

gebruik van voorbehoedsmiddelen 
veel nadelen kleefden voor de baar-

moeder van mijn vrouw. 
In juli 2021 hoorde ik een talkshow 
van YES op de radio. Er was een dis-

cussie over verschillende voorbe-
hoedsmiddelen methoden en het be-

lang ervan. Mijn vrouw raadde me 
aan om naar een bijeenkomst van 

YES te gaan. Dat heb ik gedaan. Zij 
hebben me goed voorgelicht en later 
is mijn vrouw een implant gaan halen 

die drie jaar werkt. Mijn vrouw en ik 
hebben besloten om meer ruimte te 

laten tussen het krijgen van kinde-
ren. Ik waardeer het erg dat het YES 
team en de gezondheidswerkers veel 

voorlichting geven over familieplan-
ning en het gebruik van voorbe-

hoedsmiddelen. Ik heb ook mijn 
vrienden over het gebruik van voor-
behoedsmiddelen verteld. 

   

 
 Kwataniza wenst u prettige 
feestdagen en een gezond 2022. 

   


