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Nieuws van onze partners in Rwanda  

CPPA KISARO: 

Vestiging van jonge boeren op de radicale terrassen te Kisaro-2de fase  

(met een financiering van de Provincie West-Vlaanderen). 

Het Project kleuterklas in de vallei van GITATSA-KISARO.  

(met een financiering van Waregem en Anzegem). 

                                                                        

De tweede fase van het project “Vestiging van jonge boeren” in 

Kisaro is in uitvoering. Het project kleuterklas gaat van start. lees 

meer hierover door hier te klikken...  

PANDAMU: Ondersteuning voedselzekerheid en 

landbouwontwikkeling te MUHANGA 

(met een financiering van de Provincie Oost-Vlaanderen). 

 

http://www.umubano.be/images/EN/en201803/201803_kisaro_nl.pdf
http://www.umubano.be/images/EN/en201803/201803_kisaro_nl.pdf


        

Het werk met jongeren, een beloftevolle toekomst. Sinds 2016 heeft de 

organisatie PANDAMU (Programme d’Appui Nutritionnel en de 

Développement Agricole de Muhanga) haar samenwerking met de jongeren uit 

de zone versterkt.  

Lees meer daarover in volgend artikel:  

WIKWIHEBA MWANA (Blijf hoopvol, mijn 
kind): Ondersteuning gehandicaptencentrum te NGARAMA 

(eigen financiering met inbreng van Music for life). 

MUKASHARANGABO Médiatrice, Coördinatrice van het centrum, stuurt een 

verslag over de realisaties gefinancierd met de steun van Music for life en geeft 

ons een beeld van de huidige toestand van het centrum. 

             

lees meer daarover door te klikken op deze link...  

HUMURA - Opleiding in landbouw en 
veeteelt van niet-schoolgaande jongeren, 
KIBUNGO-NGOMA: 

Dit project werd gerealiseerd met de steun van de Provincie West-

Vlaanderen. Door een storm was het dak afgewaaid en de herstellingen 

vonden plaats met onze eigen fondsen. 

 

lees meer daarover door te klikken op deze link...  

http://www.umubano.be/images/EN/en201803/pandamu_nl.pdf
http://www.umubano.be/images/EN/en201803/mfl_raport_nl.pdf
http://www.umubano.be/images/EN/en201803/humura_nl.pdf


BESTE LEZER, 

De uitvoering van de projecten is mogelijk dankzij de steun van provincies en 

gemeenten, maar ook mede door uw financiële steun. Als u sympathie hebt 

voor wat onze partners in Rwanda realiseren, aarzel dan niet om een bedrag te 

storten op onderstaande rekening. Vanaf 40 EUR op jaarbasis ontvangt u een 

fiscaal attest. 

Rekeningnummer Vlaams-Rwandese 
Vereniging Umubano vzw: 

IBAN: BE79 0682 4065 7633 

BIC: CKCCBEBB 

Lees gerust onze jaarverslagen op onze website waar u de verantwoordingen 
van uw financiële steun kunt zien. Klik op het menu “Activiteiten” – 
“Jaarverslagen”. 

  

                                                             Verantwoordelijke uitgever : Jean-Pierre Roobrouck 

 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich in ons ledenbestand bevind.  

Wil u deze berichten niet meer onvangen? Stuur ons dan een mail om dit te melden. 

 


