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Integrated Development for Marginalised Community 
 
Projectnummer:  17-069 
Plaats:  Rukoki, Kasese 
Land:  Oeganda 
Soort organisatie:  Lokale basisorganisatie 
Aantal personen:  58 
 
Achtergrond  
Kasese is sinds 2008 een autonome regio binnen Oeganda. Sindsdien is de regio stabiel en 
kent aanzienlijke economische groei, maar de lokale industrie is nog zwak ontwikkeld door 
gebrek aan opgeleide vakmensen en kwalitatief goed materiaal zoals gereedschap. 
Kasese kent een grote mate van sociale ongelijkheid. Vooral jongeren en vrouwen blijven ver 
achter op grootgrondbezitters. IDMC is opgericht om armen te helpen zichzelf aan uit de 
armoede te ontworstelen door ze veelgevraagde vaardigheden aan te leren. De organisatie 
verstrekt ook microleningen waarmee deze groepen hun eigen bedrijf kunnen opstarten. 
 
Doelen  

• De gemeenschap uit de armoede te helpen; 
• Duurzame economische groei; 
• Ontwikkeling van de lokale economie en bedrijvigheid; 
• Verbeteren van mensenrechten in de regio; 
• Gezondheid verbeteren. 

 
Doelgroep  
IDMC zet zich in voor arme mensen die niet of nauwelijks rond kunnen komen: jongeren, 
straatkinderen, wezen en weduwen. Een derde is vrouw, een kwart is wees. Veel van de 
jongeren hebben vanwege geldtekort voortijdig de school verlaten om aan het werk te gaan 
als slecht betaalde arbeidskrachten voor grootgrondhouders. 
 
Activiteiten  
IDMC geeft opleidingen in houtbewerking, 
metaalbewerking en kleermaken. De organisatie heeft ook 
een grote landbouwtak waar het merendeel van haar 
inkomsten vandaan komt. De organisatie verbouwt mais, 
graan, cacao en rijst op een duurzame wijze, met redelijk 
betaalde werknemers. De organisatie houdt ook koeien, 
varkens, en pluimvee, en doneert biggen en pluimvee aan 
jongeren en vrouwen buiten de organisatie die in armoede 
verkeren. 
De organisatie verstrekt ook microleningen aan mensen die een eigen bedrijf willen starten. 
Daarnaast beoogt IDMC de mensenrechten in de regio te bevorderen. 
 
Resultaten tot nu toe  
De organisatie heeft een zogenoemde ‘zero-kap’ lening gekregen van de Nederlandse 
organisatie FEMI, waarmee ze meer mensen kan helpen met het opstarten van een eigen 
bedrijf, het houden van vee, of het zich anderzijds duurzaam ontwikkelen.  
IDMC heeft ook 1.038 stuks pluimvee en 238 biggen gedoneerd aan mensen in nood. 
De organisatie heeft in de afgelopen vijf jaar 153 leerlingen opgeleid, van wie 80 procent een 
baan heeft gevonden. 



2	
	

 
Aanvraag  
IDMC is een organisatie die op veel 
manieren de lokale bevolking 
probeert te helpen zich duurzaam te 
ontwikkelen en mee te liften op de 
economische groei in Kasese. De 
organisatie heeft zich tot nu toe 
vooral gericht op landbouw; de 
vakopleidingen die ze zijn gaan 
verzorgen tonen aan dat ze de kennis 
hebben om goed van ons 
gereedschap gebruik te kunnen 
maken. 
 
 
Gevraagd:  

 2 klaslokaalsets houtbewerking 

2 klaslokaalset metaalbewerking 

10 elektrische machines 

4 trapnaaimachines 

 
 
 
	


