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CONDOMWISE

Op 4 april 2013 vloog ik met duizend euroglider condooms (particuliere donatie) naar
Oeganda. Deze condooms worden nu gebruikt voor ons nieuwe Condomwise project. Een
project dat zich nu richt op vijf verschillende gebieden: HIV/AIDS, SOA’s, ongewenste
zwangerschappen, ‘sexual rights’ en anticonceptie. Samen met de Oegandese organisatie
HOPEnet. ben ik bezig met creëren van een Condomwise informatie centrum in het
overheidsziekenhuis Mulago Hospital. Doel: verstrekken van gratis condooms, toegankelijke
informatie over hiervoor genoemde onderwerpen verstrekken, en het testen en begeleiden van
patiënten. Ook zullen we in de nabije toekomst workshops geven voor verschillende groepen
mensen waarbij een stel houten penissen en het Condomwise trainer T-shirt natuurlijk niet
kunnen ontbreken.

PETERS' CHICKEN AND SEEDS PROJECT

Begin 2012 zijn we begonnen met het Peters’ Chicken and Seeds project. Het doel van dit
project is alleenstaande moeders en oma’s met een HIV besmetting in hun eigen voedsel
te laten voorzien. Vijftien huishoudens kregen kippen, zaden en training. Vorige week ben
ik samen met Shaban (onze kippen en zaden trainer) op bezoek gegaan bij vijf
alleenstaande moeders om de voortgang van het project een halfjaar later te zien.

Ik heb gezien dat het project erg inspireert! De alleenstaande vrouwen vertelden dat ze nooit
hadden gedacht zo intensief bezig te kunnen zijn met kippen en gewassen. Sommige
vrouwen hebben zich ontpopt tot echte boerinnen, één gezin heeft zelfs, dankzij de
opbrengsten van het verkopen van haar eieren en groenten, haar kippenren uitgebreid van 5
naar 36 kippen! Andere vrouwen hebben naast extra kippen het gezin ook uitgebreid met
een varkentje of kalkoen. Één vrouw vertelde een paar weeskinderen uit de buurt
geadopteerd te hebben en door dit project geld te hebben voor schoolboeken. De kinderen
hebben nu genoeg te eten en kunnen naar school. Alle moeders zijn geïnspireerd en
gemotiveerd geraakt om meer met agricultuur te doen en verbouwen nu onder andere ook
matooke en avocado’s. Dankzij het project zijn ook vriendschappen ontstaan en werken
vrouwen nu samen om bedrijfjes op te zetten. Bijvoorbeeld door nu ook african crafts te
maken en te verkopen.
In april is ronde twee gestart. Ook aan deze ronde nemen 15 huishoudens deel. Het blijft
mooi om te zien dat het project erg gewaardeerd wordt; er is zelfs al een wachtlijst voor de
volgende ronde.
Samen met Shaban heb ik het project geëvalueerd. We hebben veel goede ideeën en
verbeteringen voor de toekomst!

PEARLS OF UGANDA

En last but not least: Pearls of Uganda. Momenteel is een groep van 17 alleenstaande
moeders druk met het maken van prachtige sieraden, rieten mandjes, tassen,
portemonnees van riet, stof en andere ruwe materialen zoals palmbladeren en gerecycled
papier. Deze ‘Pearls’ neem ik over drie weken mee naar Nederland om te verkopen. Zo
krijgen Nederlands toffe, unieke, duurzame Oegandese crafts, en zij nieuwe kennis,
vriendschap en een inkomen.

