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Projecten medegefinancierd door de VRV 

UMUBANO en de Province West-Vlaanderen 

Project KISARO - een 

update  

Afwerking hoevetjes te Kisaro en bouw van 

gezondheidspost te Gitatsa  verslag van Gerard Moerman, 

onze projectverantwoordelijke ter plaatse :  

Bij de verwezenlijking van de 3de schijf van de hoevetjes 

voor jonge boeren verlopen de werken iets trager dan onze 

planning voorziet. Door de grote droogte van de laatste 6 

maanden. Nu nog regent het veel te weinig. We hebben al die 

tijd geen kleiblokken kunnen maken door gebrek aan water. 

We hebben er deze week 1300 gemaakt en hopen dat ze over 

een 10-tal dagen kunnen verwerkt worden. De voorlaatste 

hoeve is 75% (foto 2543) af en de laatste is 30 % ver 

gevorderd. Vanaf 1 oktober zal de afwerking sneller 

doorgaan. 

lees het volledige verslag met foto's door hier te 

klikken 

Project medegefinancierd door de VRV 

UMUBANO en de Province Oost-Vlaanderen 

ARDI op de API-EXPO-AFRICA te Kigali 

Sinds haar oprichting in 2008, organiseert 
APITRADE AFRICA een algemene vergadering en 
een bijenteelt tentoonstelling waar 
verschillende actoren van de bijenteelt uit 

  

  

http://www.umubano.be/images/projecten/gitatsa/project%20kisaro%20en%20gitatsa.pdf
http://www.umubano.be/images/projecten/gitatsa/project%20kisaro%20en%20gitatsa.pdf


verschillende landen van Afrika, Europa, Azië en 
Amerika elkaar ontmoeten. De voorgaande API 
EXPO AFRICA (2014) werd ingericht te 
ZIMBABWE en daar werd Rwanda verkozen als 
land dat de expo in 2016 zou organiseren. Op 21 
september 2016 startte de 5de uitgave van deze 
tentoonstelling in Kigali, hoofdstad van Rwanda, 
land der duizend heuvels.            Lees het 
volledige artikel. 

DE BIJENTEELT IN RWANDA  

door Elsa Demoulin, projectverantwoordelijke 

Miel Maya Honing.                  

Hier volgt een kort, doch leerrijk verslag van 

mevrouw Elsa Demoulin die voor Maya een 

zending uitvoerde naar Rwanda en Kivu 

(Congo) om de toestand van de bijenteelt vast te 

stellen. Bij die gelegenheid ontmoette ze onder 

meer onze partner ARDI en daarom is het voor 

ons interessant haar visie over de 

bijenteeltproblematiek en de rol van Ardi te 

vernemen.      Lees verder 

Project medegefinancierd door de VRV 

UMUBANO en de Stad WAREGEM 

WIKWIHEBA MWANA 

Centrum voor kinderen met een handicap in 
NGARAMA. 

Dit centrum wordt gesteund door de VRV 
UMUBANO en de Stad WAREGEM. Ten gunste 
van dit project zal de VRV UMUBANO een actie 
lanceren in het kader van Music for Life 
2016.  Wij hopen op uw steun te mogen 
rekenen tijdens de warmste week van het 
jaar.    Klik hierna om het recentste rapport over 
dit project te lezen . 

  

                                                             Verantwoordelijke uitgever : Jean-Pierre Roobrouck 
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