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Achtergrond van het project 
Amudat ligt in het noordoosten van Uganda, tegen de grens met Kenya. Het is een droog gebied, waar de 
bevolking leeft van veeteelt. Dit betekent ook een deels nomadische leefstijl, meetrekkend met de koeien op 
zoek naar water en gras.  
 
Aan het einde van de vorige eeuw kende het gebied veel gewelddadige vee-roofovervallen. De 
bevolkingsgroep Pokot werd hierdoor het ergst getroffen. Zij verloren hun vee, en daarmee hun 
levensonderhoud. Velen sloegen op de vlucht, de grens over naar Kenya. Hun achtergebleven bezittingen 
en huizen werden geplunderd en vernield.  
 
Na ingrijpen van de overheid nam het wapenbezit en het aantal veediefstallen aanzienlijk af. ZOA startte een 
programma in 2009, om de Pokot die terugkeerden naar hun eigen gebied te ondersteunen bij de 
wederopbouw van hun bestaan.  
 
Daarbij richten we ons op duurzame middelen van levensonderhoud. Als mensen namelijk uitsluitend 
afhankelijk zijn van veeteelt, zijn ze extreem kwetsbaar in het geval van bijvoorbeeld droogte of veeziektes. 
Daarom besteden we veel aandacht aan het spreiden van inkomensbronnen. Bovendien werken we door al 
onze activiteiten heen aan goede samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen en aandacht voor 
geweldloze conflictoplossing.  
 
De terugkerende rust en ontwapening gaat hand in hand met de groei van de kerken en hun rol in deze 
sociale verandering. 
 

  
 
 
Situatie in Amudat 
Amudat is een district binnen de Karamoja-regio. Deze regio kent hoge armoedecijfers. Vanwege de 
nomadische levensstijl en de jaren van gewelddadige conflicten zijn er maar heel weinig onderwijsfaciliteiten 
beschikbaar, waardoor weinig kinderen naar school gaan, 97 procent van de bevolking analfabeet is en het 
belang van onderwijs nauwelijks wordt ingezien. 
 
De oorzaken van de armoede in dit gebied zijn o.a. het beperkte opleidingsniveau, beperkte economische 
mogelijkheden, zware en tegenwoordig ook onvoorspelbare klimatologische omstandigheden en diverse 
conflicten. De regio ligt geïsoleerd van de rest van Uganda en ontbeert goede investeringsmogelijkheden. 
Schaarsheid van water en afwezigheid van andere mogelijkheden om een inkomen te verdienen werkten als 
een katalysator voor conflicten.  
 
We zien echter een positieve verandering in de laatste paar jaren. Het geweld is grotendeels achter de rug 
en de bereikbaarheid van het gebied is toegenomen. In bijna alle gebieden is nu elektriciteitsvoorziening – 
ook in Amudat –, waardoor er veel meer mogelijkheden zijn om een onderneming te starten, o.a. ook over 
de grens met Kenya. De staat van de wegen is nog wel vrij slecht, wat vooral in het regenseizoen vervoer 
lastig maakt.  
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Rol van kerken 

 
De kerken spelen een sleutelrol bij het herstel van deze 
gemeenschappen.  
 
Doordat mensen op de vlucht zijn geweest, zijn sociale 
structuren en verbanden verbroken en heerst er soms 
onderling wantrouwen.  
 
De kerken groeien echter snel, en zij pakken hun rol als 
sociale verbinder op. Hier komen mensen vanuit 
verschillende achtergronden bijeen, en wordt een begin 
gemaakt met herstel van onderling sociaal vertrouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondersteuning van deze kerken 
In gesprek met de kerkleiders zijn de volgende vier punten naar voren gekomen waarbij deze lokale kerken 
graag hulp zouden krijgen. De activiteiten zijn beoordeeld op hun mogelijke impact voor  verandering en 
sociale transformatie:  
 

1)  Bouw van onderdak 
Kerkgemeenschappen komen vaak bijeen in de schaduw van een grote boom. Tijdens de regentijd maakt 
dat de samenkomsten vrijwel onmogelijk. Ook zijn dergelijke grote bomen in dit droge gebied vrij zeldzaam.   
 
Het aantal kerken in Amudat groeit snel. Veel mensen voelen zich aangetrokken tot de boodschap van 
Christus, en in veel dorpen ontstaan nu voor het eerst kerkgemeenschappen. De mensen zelf zullen een 
aanzienlijke bijdrage leveren voor de bouw van onderdak, in de zin van arbeid en materialen.  
 

De plaats van samenkomst, hoe het vaak begint. Een ‘kerkgebouw’ geschikt voor samenkomsten 
en diensten.  
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2) Theologische training voor kerkleiders en voorgangers 
Naar schatting 97 procent van de bevolking in Amudat is analfabeet. Voor de 
kerken betekent dat dat er slechts een paar mensen zijn die de bijbel in de 
lokale taal kunnen lezen. Veel gemeentes zijn afhankelijk van jongeren die wat 
onderwijs hebben gevolgd en de enigen zijn die kunnen lezen, preken en de 
Bijbelse boodschap uitleggen.  
 
Deze jonge pastors, meestal tussen de 18 en 25 jaar oud, hebben nooit enige 
theologische training gevolgd en vinden het – begrijpelijk – moeilijk om de 
bijbel goed uit te leggen. Maar zij zijn zeer gemotiveerd om zich in te zetten 
voor Christus en haar kerk. Velen van hen leggen indrukwekkende 
getuigenissen af over hoe hun geloof hen heeft veranderd van een leven 
waarin geweld, veediefstal en alcoholisme de boventoon voerden, tot een 
vreedzaam en productief leven.  
 
Graag willen wij hen ondersteunen en in staat stellen een theologische training 
te volgen aan het theologische instituut in het Keniaanse Kachebila. Dit is 
ongeveer op een uur rijden afstand, en de opleiding is in hun moedertaal 
Pokot. 
 
 
 
 

3)  Theologische conferenties georganiseerd door de lokale kerken voor hun leden 
In Amudat bestaan diverse schadelijke praktijken, zoals meisjesbesnijdenis, en kind- of gedwongen 
huwelijken. Ouders ontvangen hoge bruidsprijzen voor hun jonge besneden dochters. Al jarenlang is de kerk 
actief in voorlichting over en bestrijding van deze praktijken.  
We willen de kerken steunen bij dit belangrijke werk. Het concrete plan voor deze projectperiode is de 
organisatie van een tweedaagse conferentie, waarin een sociaal onderwerp wordt besproken vanuit een 
bijbels gezichtspunt. Kennis en bewustwording staat centraal.  
  

Peter Longirokou (23) is 
een van de gemotiveerde 
jeugdige pastors van de 
kerk in Amudat.  
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4. Vredesboodschap 
Naar aanleiding van een vredesweek en – conferentie in augustus 2015 zijn dominees / pastors van drie 
verschillende denominaties aan het woord geweest op KalyaFM radio. Zij spraken over vergeving, 
verzoening en vertrouwen. Gelet op de geschiedenis van geweld en roof tussen de verschillende stammen, 
is dat geen overbodige boodschap. Graag zouden de kerkleiders in Amudat daarom invulling geven aan een 
wekelijkse radio-talkshow over deze onderwerpen.  
 
Budget 
 

Activiteit Unit Kosten 
per unit 
(Euros) 

Gepland 
aantal / 
frequentie 

€ 

Construction of kerkgebouwen 
(Basisstructuren met een dak 
voor gemeentes die tot op heden 
onder een boom samenkomen) 

 
 

Kerken 

 
 

1500 
 
3 

 
4500 

Theologische training 
(Theologische training / cursus / 
module in Kacheliba, Kenya) 

 
 

Studenten 
 

 
 

767 
 
3 

 
2300 

Theologische conferenties 
(Bijeenkomsten georganiseerd 
door de locale kerken over 
sociale onderwerpen vanuit 
bijbels perspectief) 

 
 

Conferenties 

 
 

675 2 1300 

Verzoening en vergeving 
(Steun aan initiatieven die 
vergeving en verzoening 
bevorderen tussen diverse 
etnische groepen, vanuit bijbels 
perspectief) 

 
 

Talkshows 
en 

campagnes 
op de radio 

 
 

400 
1 400 

Projectkosten staf, vervoer, 
verblijf, begeleiding 

  
 4000 

Totaal    12.500 
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Informatie 
Voor meer informatie over dit projectvoorstel kunt u contact opnemen met:  
Yolenta Pater 
Email: y.pater@zoa.nl 
Telefonisch (tijdens kantooruren): 055 3663339 of 06 55830718. 

 
 
 

 


