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Het project in het kort 

Van juli 2017 tot en met mei 2018 is door de Stichting Kinderen van Uganda het project trees for the 

future uitgevoerd. Het betrof het planten van 5.000 bomen door en voor schoolkinderen in het 

plattelandsgebied Kibinge, ten noorden van Masaka in het westen van Uganda op en rond de akkers 

van voornamelijk koffieboeren. 

 

 

 

Aanleiding van het project 

Het project is ontstaan vanuit de lokale gemeenschap. Al jarenlang denkt men na over het 

aanplanten van bomen en voert met beperkte middelen zelf kleine projecten uit. De aanleidingen 

zijn als volgt: 

 

*De ernstige gevolgen van klimaatverandering in Kibinge/Uganda worden tegengegaan door de 

aanplant van bomen (met name Mutuba bomen) en de toepassing van agroforesty en intercropping 

 

*De bomen worden aangeplant op bestaande koffiepercelen van kleine/arme boeren. Dat is van 

belang voor de schaduwminnende koffiestruik opdat deze niet verbrandt in de toenemende hitte en 

een goede productie van koffiebonen levert. Dit zorgt ervoor dat de inkomsten van de boer worden 

verbeterd en hij in staat is om bijvoorbeeld de schoolgelden voor zijn kinderen te betalen. 

 

*Bovendien wordt voorkomen dat voor de aanplant van bomen landbouwareaal wordt gebruikt dat 

niet gemist kan worden in de voedselproductie. 

 

 

  



Bereikte doelen van het project 

Het project is succesvol, binnen de gestelde termijn en het budget uitgevoerd. De volgende doelen 

zijn bereikt: 

 

*Door het project ‘’Trees for the Future’’ is  een grote impuls gegeven aan het plan om in de 

komende jaren veel meer stekken aan te planten. 

 

*Door de betrokkenheid van 5.000 schoolkinderen in de aanplant van de stekken is een groot deel 

van de totale bevolking van Kibinge (circa 30.000 inwoners) direct of indirect betrokken hetgeen het 

draagvlak versterkt en aanzet om ook mee te gaan doen. 

 

*Door de aanplant van de Mutuba bomen wordt de bodem beschermd tegen toenemende erosie als 

gevolg van noodweer. Ook wordt de bodemstructuur verbeterd. 

 

 

 

 

*Aanplant van Mutuba bomen leidt ook tot versterking en instandhouding van het eeuwenoude 

ambacht van bark cloth maken van de boombast van de Mutuba boom, hetgeen eveneens leidt tot 

inkomsten voor boeren. 

 

*‘’Trees for the Future’’  zal model staan voor ook andere regio’s in Uganda waar agroforesty en 

intercropping ingezet kunnen worden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en de 

inkomsten van boeren te vergroten. 

 

 

 



Resultaten van het project 

 

*Tegengaan van de ernstige gevolgen van klimaatverandering door de aanplant van 5.000 stekken 

van de inheemse Mutuna tree door 5.000 kinderen in Kibinge/Uganda 

 

*Uitvoering van voorlichtingprogramma’s over agroforesty en intercropping waardoor het draagvlak 

wordt vergroot voor duurzame maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverandering 

 

*Vergroting van de inkomsten van arme boeren door sterk verbeterde koffieoogst waardoor 

bijvoorbeeld schoolgelden beter betaald kunnen worden (wordt pas op termijn behaald). 

 

 

 

Bereikte doelgroepen: 

Direct: 5.000 schoolkinderen, zowel jongens als meisjes op 13 deelnemende scholen verspreid over 

het werkgebied van KVU Kibinge, hun ouders, leraren en familieleden. 

Indirect: ca 30.000 inwoners van het gebied waar de boomaanplant heeft plaatsgevonden. 

 

 

 



Locatie project 

Het project is gesitueerd in Uganda, in de subcounty Kibinge. Kibinge is een subcounty in district 

Bukomansimbi in het zuidwesten van Uganda, vlakbij Masaka. Het is een arm plattelandsgebied met 

16 dorpen en ca 30.000 inwoners waar zo’n 90 % van de bevolking moet rondkomen van de magere 

opbrengsten van de landbouw, vooral koffie en bananen.  

 

 

In de rode cirkel ligt de subcounty Kibinge 

 

 

Financiële verantwoording 

De onderstaande uitgaven zijn in het kader van het project gedaan tussen oktober 2017 en mei 2018. 

De totale uitgaven bedragen € 13.495,62 en zijn daarmee binnen de projectbegroting van € 13.500,-- 

gebleven. 

gereedschappen UGX     1.487.000 € 361,89 

stekken 32.500.000 € 7.909,47 

workshops 2.375.000 € 578,00 

inhuur externe experts 4.000.000 € 973,47 

transport 710.000 € 172,79 

inzet KVU team 14.381.500 € 3.500,00 

totaal 55.453.500 € 13.495,62 

 



Over Kinderen van Uganda 

 

De Stichting Kinderen van Uganda (KvU) is een NGO in Nederland die zich richt op het kansen bieden 

aan kinderen/jongeren in Uganda.  Voorstellen voor projecten worden ontwikkeld door onze 

coördinatoren in Uganda.  Zij kennen de behoeften en de mogelijkheden. KvU beoordeelt hun 

voorstellen en zoekt naar ondersteuning in Nederland. In financieel opzicht maar ook in kennis. 

 

De uitvoering van de projecten geschiedt in Uganda door Ugandese partners. In veelvuldige 

contacten wordt deze uitvoering gevolgd zodat hulp aankomt op de afgesproken plekken. 

KvU is sinds 1995 actief in Uganda en vanaf 1998 een stichting. 

 

Het grootste projectgebied is Kibinge. Hier richten de activiteiten zich op een breed pakket ten 

behoeve van community building: agrarische scholing/training, ondersteuning van het onderwijs, 

voeding, schoon drinkwater, gezondheidszorg, sanitatie en hygiëne, aanplant van bomen en meer.  

Hiernaast ondersteunt buiten Kibinge nog drie andere scholen in Mukono, Masaka en Jinja.. 

 

 

 


