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CPPA KISARO: 

Bouw kleuterschool te GITATSA  

                                                                        

Waregem en Anzegem droegen reeds bij tot de financiering van de bouw 
van een kleuterschool te Gitatsa. Wij zijn nog op zoek naar bijkomende 
financiering. Lees meer hierover door hier te klikken... 
  

PANDAMU: Ondersteuning voedselzekerheid en 

landbouwontwikkeling te MUHANGA 

        

Deelname van Pandamu (Programme d’Appui Nutritionnel en de 

Développement Agricole de Muhanga) aan een mini-tentoonstelling van het 

Regionaal Overleg, gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen.  

Lees meer daarover in volgend artikel: 

http://www.umubano.be/images/EN/en201809/Kisaro_kleuterschool.pdf
http://www.umubano.be/images/EN/en201809/PandamuNL.pdf


  

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

MUKASHARANGABO Médiatrice, Coördinatrice van het centrum, geeft 

ons een beeld van de huidige toestand van het centrum. 

             

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

MABATOBATO 

Umubano was aanwezig op de wereldmarkt Nova Mondo en op het 

wereldfestival Mabatobato. 

 

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

Beste lezer(es), Beste Sympathisant(e), 

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 

http://www.umubano.be/images/EN/en201809/Wikwiheba_MwanaNL.pdf
http://www.umubano.be/images/EN/en201809/MabatobatoNL.pdf


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

Neem ook kennis van ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke 
levenssfeer door onze privacy-verklaring te lezen. 

Het is voldoende te klikken op volgende link: 
  

Jean-Pierre Roobrouck, Voorzitter. 

  

                                                             Verantwoordelijke uitgever : Jean-Pierre Roobrouck 
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