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Groep 16 

 

                                                                                    

Kagadi, Oeganda 

11 t/m 20 augustus 2011, door Amanda Binnendijk 

 
In den beginne 
‘In  den  beginne’  is  niet  alleen  het  begin  van  dit  verslag,  maar  ook  de  titel  van  een  boek  met foto’s  van  mensen  

uit alle delen van de wereld. Bijgaande foto uit dit boek (uitgave Meulenhoff 
International uit 1973) is vermoedelijk het allereerste zaadje geweest waardoor 
ik in Oeganda voor Libre Foundation en Derde Wereld Werkplaats een training 
heb gegeven. Als kind - uit een gezin waar we geabonneerd waren op 
tijdschriften over Derde Wereldlanden - bleef ik gefascineerd kijken naar dit 
plaatje: zo veel verschillende rassen en culturen en zo vele overeenkomsten, 
wauw! Na veel in ontwikkelingslanden gereisd te hebben en na tal van 
interculturele communicatietrainingen was  m’n  enthousiasme  dan  ook  groot  

toen ik met Libre Foundation in contact kwam en ik de kans kreeg om een training in Oeganda uit te voeren. 

Kennismaking met het SKIT-project 
Voordat ik naar Oeganda ging voerde ik voor Libre Foundation commerciële trainingen in Nederland uit. In 
februari 2011 maakte ik voor het eerst kennis met Derde Wereld Werkplaats. DWW had contact gezocht met 
Libre Foundation voor een Training of Trainers in het kader van het Sewing Knitting Information Transfer 
Project (SKIT-project). Dit project was al twee jaar eerder gestart en is gebaseerd op een soortgelijk project in 
Kenia, maar aangepast aan de behoeften en omstandigheden in Oeganda. Het doel van het SKIT-project is om 
werk te creëren voor economisch achtergestelde mannen en vrouwen uit plattelandsgebieden van Oeganda. 
Om dit te bereiken verwerven ze kennis en vaardigheden op het gebied van onderhoud en reparatie van brei- 
en naaimachines. Een aantal van de studenten gaf hier al les in, en anderen nog niet. De achtergronden waren 
net zo divers als hun didactische ervaring: mechanica, breien en (instructeur op het gebied van) 
kleermakerswerk.   

De voorbereiding 
Mijn voorbereiding bestond vooral uit het doornemen van de SKIT-rapporten/ de briefing over de leerdoelen; 
het praten met diverse mensen met ervaring in het geven van trainingen in ontwikkelingslanden; informatie 
van Libre Foundation; en daarnaast het lezen over de cultuur en situatie in Oeganda.  
 
Meer dan 90% van de Oegandezen werkt direct of indirect in de landbouw. Er wordt veel koffie geëxporteerd, 
net  als  vis,  thee  en  tabak.  Zo’n  85%  van  de  bevolking heeft als religie het Christendom. Er wonen meer dan 28 
miljoen mensen. De gemiddelde levensverwachting is 45,7 jaar en slechts 4% van de mensen heeft toegang tot 
elektriciteit (cijfers: Uganda, the Bradt Travel Guide, 2010). 

Het resultaat van het praten met diverse mensen en het lezen, gaf me een redelijk beeld. Vragen die ik vooraf 
had voor  m’n  training  waren bijvoorbeeld over hun leerstijlen, geschikte werkvormen, interculturele  do’s  and  
don’ts,  hoe kijken ze aan tegen een vrouw / westerling, welk leertempo kan ik verwachten, hoeveel hand-outs 
neem ik mee en hoe kleed ik me?  Ik  was  zowel  opgewonden  als  nerveus,  want:  ‘wat  als  ik  niet  zou  aansluiten 
bij  m’n  cursisten’?  Gelukkig kreeg ik bevestiging van een interculturele communicatietrainer uit Afrika die in 
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Nederland woont, dat mijn draaiboek aansloot. Voor de zekerheid had ik een ‘koffer  'met extra’s’  
meegenomen. Je weet immers maar nooit!  

URDT in Kagadi 
In  het  vliegtuig  ontmoette  ik  m’n  collega-trainers Wim (en vrouw Annie) en Rob, met wie ik het project zou 
uitvoeren. Zij deden de hard skills over de machines, ik de soft skills. Na twee volle dagen reizen kwamen we op 
vrijdagavond om 18 uur in Kagadi aan, in het westen van Oeganda. We waren gehuisvest op het terrein van 
URDT: Uganda Rural Development and Training Institute.  
 
Ieder van ons had een eigen lodge, met een plastic ton aan de 
buitenkant met regenwater als watervoorziening. Er was elektriciteit. 
Zo’n  30  meter  verderop  was  een  grote  boom  waar  bavianen  in  
wonen. Ik werd gewaarschuwd om m’n  deur  telkens  met  sleutel  af  te  
sluiten:  “Er  kan  een  baviaan  op  de  deur  kloppen  of  de  deur  openen”. 
Op zaterdag pakten Wim en Rob de brei- en naaimachines uit, 
bekeken we de lesruimtes en kregen we een rondleiding van Edward, 
de Oegandeze coördinator. 

Op het terrein is een echt Huis van de Toekomst gebouwd op basis 
van de visie van studenten hoe een huis er in 2035 uit zou kunnen zien. Daarnaast zagen we diverse uitingen 
van  de  ‘speaking  compound’  van  een  meisjesproject, waarbij meisjes uit zeer arme gezinnen opgeleid worden 
tot ‘change agent’. Zij krijgen onder andere les in leidinggeven en drama. Dit laatste om het belang van 
aidspreventie via toneelvoorstellingen over te brengen aan hun gemeenschap.  
 
Er wordt in dit land volop aan de toekomst gebouwd, wat naar mijn idee zeer hard nodig is, gezien de armoede 
die we onderweg tegenkwamen. Ongeveer de helft van de mensen die ik onderweg zag, had geen schoenen 
aan. Veel dorpen hebben geen elektriciteit. In de nationale krant lazen we dat in het noordoosten van Oeganda 
zo’n  5000 inwoners met hongersnood bedreigd werden.  

De trainingen 
De trainingen vonden plaats in een ruim gebouw. De studenten waren op de hoogte dat er een trainer 

‘Didactics’  zou  komen.  Ook al wisten  ze  totaal  niet  wat  ‘didactics’ 
inhield, ik werd op zondagmiddag bij de startbijeenkomst zeer 
hartelijk met een applaus verwelkomd. Er waren geen vragen over 
‘didactics’,  wel  of  ik  kinderen  heb.  Collega  Wim  heeft  toegelicht  wat  ik  
kwam doen en waarom. Het klikte meteen en ik kreeg een eerste 
indruk van mijn doelgroep waardoor ik besloot om op maandag een 
startoefening in te zetten waar ik zelf enthousiast over ben, maar die 
niet paste bij  het  advies  om  ‘traditionele  werkvormen’  te  gebruiken.  

De groep hadden we in tweeën verdeeld: acht studenten in de 
ochtend en zeven in de middag. Halverwege de dag wisselde ik de groep met collega Rob, die inhoud over brei- 
en naaimachines opfriste. Ik vond de studenten erg leuke mensen: open, respectvol en vrolijk / hartelijk. 
Mensen die oprecht blij zijn met hetgeen ze aan nieuwe dingen leren. Ook de schriftjes vielen in de smaak. 
Voor de dames had ik schriftjes met bloemetjes gekocht en voor de heren schriftjes in effen uitvoering. Ik heb 
ze  zelf  laten  kiezen.  Tot  m’n  verrassing  wilde  iedereen  de  schriftjes met bloemetjes, ook de heren. Gelukkig had 
ik er voldoende.  
 
Op dag één begonnen we na een uitgebreide kennismaking en na 
gemeenschappelijke afspraken over de werkwijze als eerste met 
de  ‘catwalkoefening’. Die vonden ze super! Met veel bravoure en 
in een super sfeer stond iedereen ‘op de catwalk’ en 
introduceerde zijn of haar collega. Iedereen had plezier (mooi om 
te zien). Naderhand  kreeg  ik  de  vraag:  “Amanda,  is  there  also  an  
elephant  walk”?  Geweldig!   
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Op m’n  vraag  of ze elke trainingsdag met  een  ‘inspirational  text’ wilden beginnen kwam een positief antwoord. 
De invulling was divers: van een raadsel tot een zit-staan-spelletje, tot een toneelstukje. Het droeg allemaal bij 
aan betrokkenheid en een goede sfeer. 
 
Wat me opviel is dat ze zinnen voluit schrijven, ook al vraag je om steekwoorden te gebruiken. Ze zijn erg 
beleefd, staan op om antwoord te geven en geven liever een sociaal wenselijk antwoord dan geen antwoord. 
Hun Engels vond ik wennen. Het Oegandees-Engelse accent maakte een trainingsdag intensief. Hoewel er met 
veel inzet aan de oefeningen werd deelgenomen, lag het tempo relatief laag. En dat lag niet aan de warmte, 
want het regenseizoen was van slag waardoor er veel bewolking was met regen, onweer en lagere 
temperaturen. De studenten hadden voor het werken met de brei- en naaimachines blauwe stofjassen 
gekregen. Die deden ze graag aan, omdat ze het koud hadden (18 graden Celsius).  
 
Tijdens de koffie-/theepauzes werd er overigens prima voor ons gezorgd: soms waren er oliebollen, soms 
koekjes en soms pannenkoeken. De flap-over werd door mij goed benut. Toen ik enkele flappen afscheurde en 
in een papieren doos wilde leggen, vroeg één van de studenten mij om ze te mogen hergebruiken. Papier is 
schaars en alles wordt hergebruikt indien mogelijk.  

De trainingsdagen vlogen voorbij. Vele werkvormen werden prima 
opgepakt. Een aantal werkvormen waren compleet nieuw, zoals de 
leerstijlenvragenlijst waarbij ze een waardeoordeel moesten geven bij 
uitspraken over zichzelf: 4 meest van toepassing en 1 minst van 
toepassing.  “Amanda,  we  get  a  headache  from  this” (vanwege het 
abstractieniveau). Het mooie was dat er een uitermate goed contact 
tussen mij en de studenten was. Via deze relatie kon alles opgelost 
worden en een plek krijgen.  
 
Op de laatste dag hebben alle studenten een presentatie gegeven, waarbij ze een instructie moesten geven. Ze 
mochten kiezen welk onderdeel ze wilden uitleggen over brei- of naaimachines. Ik had speculaasjes en 
roomboterbabbelaars meegenomen. Die vonden gretig aftrek. Wim had die dag gelegenheid om bij alle 
presentaties te zijn. Zo zag hij de progressie die de studenten hadden geboekt ten opzichte van vorig jaar. De 

studenten lieten bijvoorbeeld zien dat ze tijdig hun materiaal op 
orde hadden (een belangrijk leerdoel), allemaal een lesplan konden 
maken en een instructie konden geven. Er werden volop open 
vragen gesteld en er werd rekening gehouden met diverse leerstijlen 
(niet alleen maar praten, maar ook iets opschrijven op de flap-over 
en ook deelnemers uitnodigen om zelf iets te doen of een 
gereedschap in de hand te nemen). Wim was blij verrast. De 
studenten waren trots toen ze complimenten van Wim kregen. Na 
mijn vertrek zou Wim de studenten verder laten oefenen met 
didactiek en reparatie en onderhoud van brei- en naaimachines. Dit 

gaf mij een tevreden gevoel: de transfer wordt met grote zorg geborgd.  
 
Tijdens  m’n  trainingweek  was  één  van  de  studenten  ziek.  Ze  had  malaria.  Malaria  is  doodsoorzaak  nummer  één 
in Oeganda. Confronterend dat Oegandezen niet over klamboes beschikken.  
 
Na de training zei één van mijn studenten:  “Wat  we  van  jou  in  één  week  hebben  geleerd,  leren  we  in  één  jaar  
op  de  universiteit.”  Er  waren volop afsluitende woorden van dank. Wederzijds. Ik had de studenten in mijn hart 
gesloten en zij mij. En ook de zeer fijne samenwerking met Wim en Rob zal ik niet snel vergeten.  

De ochtend na mijn laatste trainingsdag stond  m’n  transport  om 6.45 uur gereed. Alle studenten en mijn 
collega’s waren speciaal vroeg opgestaan om mij uit te zwaaien. Ik was ontroerd. Deze ervaring, dit contact, 
heeft diepe indruk op me gemaakt. Met een gevoel van dankbaarheid en met m’n  studenten  en  collega’s  in  
mijn hart vervolgde  ik  m’n  reis.   

Ngeho,  
Amanda Binnendijk 


