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CPPA KISARO: EEN OVERZICHT VAN DE SOCIALE 
WERKEN IN 2016 

verslag van Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO VZW en Coördinator van 
het Project “Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole” van KISARO.  

Vooraf zou ik met jullie even terugbladeren in de nieuwsbrief van juni 2013 nu bijna 4 jaar geleden. Daar 

noteerde onze voorzitter Jean-Pierre:” we zijn blij dat de samenwerking tussen de werkgroep rond 

KISARO (die broeder Cyriel Wieme ondersteunt) en UMUBANO eindelijk van start gaat. Alle steun van 

onze lezers is dan ook bijzonder welkom. Er werd een samenwerkingsakkoord ondertekend en we zoeken 

financieringen ten voordele van dit prachtige opleidingscentrum”.  

Dit samenwerkingsakkoord is duidelijk geen dode letter gebleken en de droom van de intussen overleden 

Broeder Cyriel, Stichter van het Project Kisaro is, dankzij Umubano en onze samenwerking, werkelijkheid 

geworden.  

lees meer ... 

DE ORGANISATIES VAN HET REGIONAAL OVERLEG, 
PARTNERS VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, OP DE OPENDEURDAG VAN MUHANGA 
MAART 2017 

door MUKARUTESI Béatrice, vrijwilligster van PANDAMU, partner van de Vlaams-
Rwandese Vereniging Umubano vzw.  

 

http://www.umubano.be/images/EN/en201703/01-nl-cppa%20kisaro%20een%20overzicht.pdf


Met de bedoeling de cultuur van de verantwoording (accountability) ten opzichte van de bevolking aan te 

moedigen, is de gewoonte ontstaan bij de leden van het Forum van de partners van de ontwikkeling in het 

District Muhanga (JADF/Muhanga), een opendeurdag te organiseren waarop elke ontwikkelingspartner 

aan het grote publiek zijn realisaties voorstelt. 

In dit kader hebben de leden van het regionaal overleg gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen, een 

solidaire provincie, van 7 tot 10 maart 2017, die activiteiten ontplooien in het District Muhanga, met name 

ARDI, DUTERIMBERE en PANDAMU, zich aangesloten bij de andere ontwikkelingspartners voor de 

organisatie van de opendeurdag georganiseerd door het Joint Action for Development Forum van het 

District Muhanga. Dit evenement vond plaats in het Cultureel centrum van Muhanga, in de stad Gitarama.  

lees het vervolg ... 

WERK OP HET TERREIN  

Médiatrice MUKASHARANGABO, verantwoordelijke voor WIKWIHEBA MWANA, 
centrum voor kinderen met een beperking te Ngarama.   

Met het doel de aanbevelingen van de commissie van de afgevaardigden van het Rwandese parlement 

uit te voeren, uitgedrukt op 17 /11 /2016 na hun bezoek aan het centrum voor gehandicapte kinderen 

WIKWIHEBA MWANA, ontmoetten de verantwoordelijken voor het centrum de ouders van de 

gehandicapte kinderen in het dorp waar ze wonen zodat hun kinderen ter plaatse kunnen genieten van 

het fysiotherapeutisch advies (voor de epileptici) en van het toedienen van geneesmiddelen aan de 

kinderen met een mentale handicap. 

lees meer hierover... 

WHE ?? WIE HELPT ERIC? 

Jozef Caudron, penningmeester van VRV UMUBANO VZW, coördinator project “Wie 
helpt Eric?”.   

Op 16 januari 2017 ontvingen we volgende mail uit Ngarama: 

"Bonjour! C'est avec joie que je dispose de cette opportunité pour vous partager notre joie. Les enfants 

de notre école primaire ont tous réussi l'examen national! Les 2 premiers ont réussi 100%! Partage avec 

nous la joie. Même si l'école souffre des difficultés économiques nous faisons notre devoir! 

Abbé Donatien/ Ngarama Wysłano z telefonu Samsung 

Wat is er aan de hand? Lees meer hierover... 
  

   

                                                             Verantwoordelijke uitgever : Jean-Pierre Roobrouck 
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