
 

VLAAMS-RWANDESE VERENIGING  

VZW - NGO 

 
 

 
 
 
 
 

JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart 2012 
 
 



 2 

INHOUD 
 
PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DGD  ................................................................................................................. 3 
2/2008/DGD: ABAHUJE-UMUBANO 2009; Creëren van tewerkstelling in de verwerkende industrie:  
DEEL A: VOORSTELLING VAN DE ACTIE .................................................................................................................................... 3 
DEEL B : SPECIFIEKE DOELSTELLING  ....................................................................................................................................... 15 
 
2011/DGD BIJENTEELT VOOR DE SOCIAALECONOMISCHE ONTWIKKELING IN RWANDA 2011-2013 ................................. 42 
 
PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ............................................................ 64 
ARDI ................................................................................................................................................................................................ 64 
DUTERIMBERE ............................................................................................................................................................................... 72 
INGABO ........................................................................................................................................................................................... 77 
 

VOORTZETTING GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING ................................................................................................... 89 

SAMENWERKING MET DE SECTOR BUTARO ............................................................................................................................. 89 

- “RENOVATIE LAGERE SCHOOL RUNABA” FINANCIERING PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ................................. 89 

- “AARDAPPELTEELT TE RUNABA” FINANCIERING STAD KORTRIJK + privésponsors ............................................... 91 

-  “AARDAPPELTEELT TE RUNABA” FINANCIERING PROVINCIE WEST-VLAANDEREN .............................................. 93 
 

SAMENWERKING OP HET VLAK VAN HET ONDERWIJS............................................................................................................ 94 
PROJECT “BEGELEIDING VAN JONGEREN EN KWETSBARE FAMILIES TE KANSI EN TE RWAMAGANA ........................... 94 
KLEINSCHALIG PROJECT: BASISONDERWIJS EEN MENSENRECHT VOOR IEDER KIND ..................................................... 95 
STUDIEBEURZEN IN RWANDA ..................................................................................................................................................... 96 
 
EDUCATIE ....................................................................................................................................................................................... 98 
UITGAVE NIEUWSBRIEF ............................................................................................................................................................... 98 
INTERACTIEVE WEBSITE .............................................................................................................................................................. 98 
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE PROMOTIEACTIVITEITEN ............................................................................................. 98 
 



 3 

PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DGOS  
2/2008/DGD: ABAHUJE-UMUBANO 2009;  01/12/2009-01/12/2011 Creëren van tewerkstelling in de verwerkende industrie:  

Voedselzekerheid, verhoging van inkomen en tewerkstelling door de industriële verwerking  

van soja en zonnebloem in de Zuidprovincie van Rwanda” 

DEEL A: VOORSTELLING VAN DE ACTIE 
 

Dit project tussen de Rwandese coöperatie “Abahuje” en de Belgische project-NGO “Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano”  VZW met medefinanciering 

van DGD heeft in de loop van twee jaar tijd tot enkele waardevolle resultaten geleid.  

Tot voor kort kampten de leden van Abahuje met talrijke problemen op vele vlakken. In een participatief  atelier, nu een viertal jaar geleden, hadden zij hun 

analyse gemaakt en een problemen- en oplossingenboom opgesteld. Hierop gebaseerd schreven zij hun project, dat door Umubano ingediend werd bij 

DGOS in 2009. Zij moesten 5 resultaten halen, om de grote doelstelling van “Voedselzekerheid door de versterking van de productie bij de coöperatie 

Abahuje” te behalen.  

Helemaal in de beginjaren, in 1996 hadden de 7 “stichteressen” die allemaal te weinig grond hadden om te “boeren”, een groepering opgericht om toch een 

inkomen te verwerven voor hun gezinnen. Reeds in de naamkeuze was duidelijk hoe zij dit zagen; ABAHUJE betekent namelijk: “Zij die zich verenigen voor 

hetzelfde doel”.  

In de periode voor het project met Umubano-DGD kampte Abahuje met talrijke problemen. Zij beschikten enkel over aftandse machines, het meeste werk 

was handenarbeid maar in ondermaatse voedselonveilige condities. Ook was er te weinig cliënteel, en hierdoor maar enkele dagen per week productie. Bij 

de boeren-toeleveranciers was er weinig opbrengst door gebrek aan kennis. Bij Abahuje gebrek aan investeringskapitaal, weinig gevormd personeel, enz.  

Om hierin verandering te brengen, moesten de vrouwen van Abahuje samenwerken met andere organisaties en personen, die bijvoorbeeld capaciteiten 

hadden op het vlak van boekhouding. Niet in het minst was samenwerking nodig met de landbouworganisaties van hun gemeente RUHANGO, die soja 

konden telen voor hen, zodra ze bij Abahuje beslist hadden om zich te specialiseren in het bereiden van de vleesvervanger “tofoe”. De 3 grote 

landbouwcoöperaties werden in de loop der jaren hun vaste leveranciers van soja. De coöperatie ABIYUNZE “les Soudés” betekent “zij die stevig aan elkaar 

hangen” met  1120 leden, de coöperatie IMPAKOMU Imparanira Musaruro Komera Muhinzi, wat betekent: “De doorzetters voor de verhoging van de 
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productie, bravo, moed” met 2230 leden en de coöperatie UATA met 1333 leden, “Ubumwe Bw’Abahinzi Ba Tambwe, de “Unie van Landbouwers van 

Tambwe”. Samen tellen ze 4997 boeren, met 3102 vrouwen en 1895 mannen.  

Volgens de heer Antoine MUTUNZI, verantwoordelijke van het District Ruhango voor de coöperaties, zijn vijftigduizend (50.000) personen in totaal 

rechtstreekse en onrechtstreekse begunstigden van het project Abahuje-Umubano. Dit is veel meer dan de oorspronkelijke 20.000 die vooropgesteld 

werden in ons project met medefinanciering van DGD. Tijdens de beleidsdialoog hierover met DGOS werd voorgesteld om ons niet te beperken tot die ene 

coöperatie ABAHUJE, maar om ook de landbouwcoöperaties meer te betrekken in het project. Met deze aanbevelingen werd in het herschreven project 

rekening gehouden.  

OPLEIDING 

De begunstigden van de opleidingen kwamen telkens uit de 4 coöperaties. Zo werd de opleiding “HACCP, GMP, GAP” in december 2010 gegeven voor 29 

deelnemers, telkens een zestal leidinggevenden en animatoren per coöperatie. Gerdi Ampe van Umubano gaf voornamelijk voorbeelden van “Critical 

Control Points” aan de hand van de nieuwe machines bij Abahuje. Zeer interessant voor het personeel en wetenswaardig voor de boeren. Als leverancier 

van de grondstoffen voor Abahuje, gaf het hen een ruimer inzicht waarom het zo belangrijk is dat zij als producent van soja, zonnebloem… een goede 

sortering doen hiervan, alvorens aan Abahuje te leveren. Samen met Umubano, gaf de heer Innocent SIMPUNGA van Ugama/CSC deze opleiding. Vanuit zijn 

jarenlange ervaring in de landbouw, kon hij talrijke voorbeelden geven van goede en minder goede praktijken in de landbouw (GAP). Zeer leerzaam voor 

iedereen.  

Ook werden andere vormingen in een echte synergie gegeven. Vijfendertig (35) personen van de 4 coöperaties, kregen opleiding “gender” en de impact van 

HIV/AIDS gedurende vier dagen door een specialist ter zake, de heer Aimable RUZIMA, verpleger-socioloog. Later hebben 15 leden nog een voortgezette 

opleiding gekregen. Naar verluidt is er in de verschillende coöperaties een tendens waarneembaar, dat meer vrouwen het woord nemen. In de 

bestuursorganen van de 4 coöperaties, is zowat de helft vrouw. Feit is, dat twee van de vier voorzitters van de coöperaties vrouwen zijn. Vier van de acht 

leden van de zopas opgerichte “commissie” van samenwerking tussen de 4 coöperaties zijn vrouwen. 

Wat de opleiding betreft om “het coöperatief beheer en de coöperatieve spirit” te bevorderen, hebben een dertigtal leidinggevende leden van de 4 

coöperaties enkele malen hierover van gedachten gewisseld. Ook het District Ruhango bevorderde dit leerproces, door een drietal leden per coöperatie 

vorming te geven hierover. Eveneens kan de “Open Day” op 29 november 2011 van de JADF van Ruhango als een gelegenheid gezien worden ter 

bevordering van de goede sfeer tussen alle coöperaties. Hierbij werd eveneens een bedrijfsbezoek gebracht aan Abahuje en zowel brochettes, cake als 

sojamelk werden gesmaakt door het vijftigtal bezoekers van de coöperaties en het District. 
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Voor de bijna 5000 leden van de boerencoöperaties heeft de synergie tussen de vier coöperaties niets dan voordelen opgeleverd. In plaats van enkel te 

leven van de traditionele “overlevingslandbouw”, konden zij nu een industrieel gewas beginnen telen. Door de opleiding van de landbouwanimatoren, 

konden zij moderne teelttechnieken aanleren. Abahuje heeft dankzij dit project, zo’n extra 50 landbouwanimatoren of “vulgarisatoren” kunnen opleiden, 

bovenop de bestaande 90 landbouwanimatoren van de 3 landbouwcoöperaties, waarmee Abahuje ook samenwerkte. Zo hebben zij hun kennis en hun 

productiviteit kunnen vermeerderen. 

OPBRENGSTEN  

Voor het project was hun verkoopprijs van soja slechts RWF 350 en ondertussen is dit RWF 380 per kg geworden. De opbrengsten van de sojaplant per 

hectare waren voor het project 800 kg per ha. en momenteel 1200 kg, een stijging met 40%, daar waar in het project +30% voorzien was. Soms lopen de 

opbrengsten op tot 1500 kg per hectare. Ook is er nu specialisatie binnen elke coöperatie. Zo is de coöperatie UATA gespecialiseerd in boomkwekerij en 

heeft zij gezorgd voor de levering van de meeste aan te planten bomen. 

De 4 coöperaties hebben beslist om hun samenwerking voort te zetten ook nadat dit project beëindigd is. Een “Protocole  de Collaboration” tussen 

enerzijds de “verwerkende” coöperatie Abahuje en de landbouwcoöperaties Abiyunze, Impakomu, Uata werd recent ondertekend. Een van de conclusies 

voor hen is, dat zij niet enkel voor “soja” zullen samenwerken, maar ook voor andere teelten. 

Tijdens de duur van het project, werd op de individuele percelen dikwijls de “combinatieteelt” aangeleerd. Deze techniek zet de experimenten voort, die de 

koepelorganisatie UGAMA/CSC en de NGO AAA (Agro Action Allemande) enkele jaren voordien in de regio opgestart hadden. Een drietal rijen soja worden 

er afgewisseld met 1 rij zonnebloemen. Het inkomen van de boeren die dit toepasten kan met 25% stijgen door dit extra gewas. 

Een tegenslag in de opbrengsten van de zonnebloem zijn de aanslepende problemen met de oliepers, hierdoor is   er minder afname geweest en zakte het 

vertrouwen weg in de zonnebloemteelt, die de Rwandese boer uit zichzelf niet wil aanplanten. De boeren zijn maar geïnteresseerd in dit gewas, in die mate 

dat er een gegarandeerde afzet voor is, zoals de aangekondigde verwerking  tot plantaardige olie. 

En toch is het noodzakelijk om naast de soja, naar andere culturen te zoeken. Men kan niet ongestraft, jaren aan één stuk soja kweken op dezelfde grond, 

gezien dit de grond uitput. Anderzijds haalt de sojaplant de stikstof uit de lucht, en geeft ze via zijn wortels af aan de grond. Zo is de sojaplant een ideale 

plant om in “combinatie” met andere gewassen te groeien, wat één van de luiken van het project Abahuje-Umubano was. Eveneens is de grond waar het 

jaar voordien soja op groeide, ideaal om het jaar nadien, bonen, aardappelen, maïs … te telen. Momenteel wordt maïs gezien als één van de beste 

producten om aan rotatieteelt te doen in de streek van Ruhango. Abahuje, Abiyunze, Impakomo en Uata hebben recent een commissie opgericht van 8 
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personen, 2 per coöperatie, voor regelmatig overleg hierover. Het overleg 3 + 1 is een win-win situatie voor iedereen. Een van de punten die zij 

onderzoeken is om maïs als rotatieteelt te nemen en om samen met de 4 coöperaties een “maismaalderij” op te richten. 

CAPACITEITSVERSTERKING 

Bij de vier coöperaties zijn de capaciteiten de laatste jaren versterkt, mede door de vormingen die in het kader van het project met Abahuje-Umubano-DGD 

werden opgezet. Alle 4 de coöperaties beschikken over een professionele staf, met enkele vrijgestelden. Daaruit blijkt de wil om verder te evolueren. Ook 

de leden worden regelmatig geraadpleegd, de coöperaties ontwikkelen hun toekomstvisie op basis van de visie van hun leden. In het algemeen zou worden 

geconstateerd dat de leden nu beter kunnen rekenen, organiseren en ook mondiger zijn geworden. De afgevaardigde van UATA drukte het zo uit: “Nu 

begrijpen zij wat (markt)prijzen zijn, zij beslissen zelf welke culturen ze willen telen, en de vrouwelijke leden komen meer voor hun mening uit”.  

Eén van de bijkomende effecten van deze opleidingen bij de coöperaties, is dat de “boerenstiel” in Rwanda meer als een volwaardig en aantrekkelijk beroep 

gezien kan worden. Er is veel kennis nodig om aan moderne landbouw te doen. Dankzij het systeem met vaste afnamecontracten is het inkomen van de 

boeren verzekerd. 

Het is verheugend vast te stellen dat dankzij de aanbevelingen van de expert en vanuit DGD, deze vier coöperaties het nut ondervonden hebben van hun 

samenwerking en ze willen voortzetten in de Zuidregio van Rwanda.  

Abahuje is in de loop van het project verder gegaan qua inventiviteit, dan kon voorzien worden. Zo hebben zij, samen met de heer André UWITONZE, Food-

scientist van CSC, de tofoebrochette ontwikkeld. Deze brochette is zelfs lekker voor de verstokte omnivoor, want men smaakt helemaal niet dat dit geen 

vlees is! Abahuje pakt hiermee dan ook uit op de talrijke degustatiestands van Muhanga tot Kigali, die zij de laatste jaren hielden. 

Een andere toepassing  van Abahuje is de “tweede maling”. Dit komt erop neer, dat het restproduct (okara) voor een tweede keer gecentrifugeerd wordt, 

waarbij er een bijkomende hoeveelheid melk vrijkomt. Aldus verkrijgt men meer waardevol eindproduct (tofoe). De verhouding is dan ook, dat men met 7 

kg droge bonen, twaalf kilo tofoe verkrijgt, of tussen de 20% à 50 % meer dan bij conculega’s.  

 

COMMENTAAR OP DE BEHAALDE RESULTATEN 

Bij het Resultaat 1 (Verhoging van de kwalitatieve productie van levensmiddelen), was ook verpakking van eindproducten een aandachtspunt. Abahuje is 

zelf op zoek gegaan en gebruikt momenteel biologisch afbreekbare plasticzakjes om de tofoe in te pakken. Maar zij hebben nog veel meer nodig. Zij zochten 



 7 

ook een verpakkingsmachine en hebben hiervoor een nieuw businessplan opgesteld. Een vacuümverpakkingsmachine, onontbeerlijk om de tofoe enkele 

weken te kunnen bewaren is daarin voorzien. De grootwarenhuizen in Kigali en enkele klanten zijn er vragende partij voor.  

De regelmatige bevoorrading met het stremmingsmiddel, nodig om de sojamelk om te zetten in tofoe, was ook een probleem dat door dit project moest 

aangepakt worden. Gezien Magnesium Chloride (MgCl) niet in Rwanda zelf te verkrijgen is, en de bevoorrading vanuit het buitenland onregelmatig was, is 

Abahuje overgeschakeld op “gewone” azijn. De smaak van de tofoe is licht verschillend van het origineel, maar ondertussen is het cliënteel hieraan gewoon 

geraakt. De analyse van de tofoe toont aan dat hij van goede kwaliteit is. 

In de loop van twee jaar, werd veel meer reclame gemaakt dan voorheen. Er waren bijvoorbeeld uitzendingen op vier radiostations. Het netwerk van 

grossiers waaraan verkocht wordt, is met al de inspanningen voor marketing en reclame ferm uitgebreid tot een 25-tal. Tussen Kigali en de grens met 

Burundi in het Zuiden, is Abahuje de enige overgebleven producent en verkoper van tofoe.  

Het “sociale luik” van Resultaat 2 (De afzetmarkten duurzaam uitbreiden en de voeding verrijken met eiwitten) is eerder laat op gang gekomen. Maar 

hieruit zijn er vele contacten voortgekomen, waaronder deze met het districtsbestuur, dat nu wekelijks van de producten van Abahuje proeft. Ook met de 

leiding van het weeshuis in Kinini-Muhanga gaat de uitstekende samenwerking verder. En hopelijk kan ook de samenwerking met verschillende 

gezondheidscentra en enkele scholen na het beëindigen van het project worden voortgezet. 

Resultaat 3 (Het financieel beheer van de coöperatie Abahuje versterken) mikte op een beter beheer bij de coöperatie, in het bijzonder het financieel 

beheer). 

Umubano heeft kunnen vaststellen, dat dit effectief verbeterd is. De financiële controle van de stukken werd in Kigali uitgevoerd door het kantoor van de 

NGO PROTOS. Regelmatig waren er opmerkingen over ontbrekende stempels, onjuiste nummering…dit werd achteraf telkens rechtgezet door Abahuje. 

Umubano heeft ook sedert enkele jaren het systeem opgezet van “uitbetaling in schijven”, Abahuje moest dus eerst in orde zijn met de voorbije periode 

vooraleer een nieuwe schijf werd vrijgegeven.  

In de loop van het project heeft Abahuje zijn winkel gesloten, die zij huurden op de grote weg Kigali-Bujumbura. Dit winkeltje, zo’n 500 meter verwijderd 

van hun productiegebouw, had te weinig omzet en was verlieslatend. Abahuje verkoos  het tijdig te sluiten en om via bestaande handelaars te verkopen. Als 

“appeltje voor de dorst” heeft Abahuje langs deze hoofdweg een stuk grond aangekocht met daarop een klein bedrijfsgebouw. Wat betreft het huidige 

productiegebouw: Abahuje heeft opnieuw aangedrongen bij het district Ruhango, om eigenaar te kunnen worden van het gebouw dat ze betrekken. 

Abahuje heeft nu een concessie van 50 jaar aangevraagd, “om er 30 te krijgen”. Historisch was dit gebouw, samen met dit ernaast, een schenking van de 

Provincie Oost-Vlaanderen.  
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Er is een goed beleid gevoerd i.v.m. vervoersmiddelen. Daar waar in het oorspronkelijke investeringsbudget de aankoop van een bestelwagen werd 

voorzien, heeft onze financiële directeur Marcel Umans hierover gediscussieerd met Abahuje. Enkel de aankoop van een motor werd gekozen. Voor het 

vervoer van hun producten naar Huye, Muhanga, Kigali heeft Abahuje een contract afgesloten met de lijnbussen van de firma “Horizon”: voor RWF 100 per 

kg, brengen de chauffeurs de tofoe tot in de supermarkt/restaurant. 

De middelen voor een beter beheer zijn aangemaakt of aangekocht, zoals een financieel handboek (MAPAF), de nodige software en opleiding werd 

gegeven…Tot ieders tevredenheid leverde het leidinggevend personeel goed werk. Maar een “goede” maand voor het einde van het project, hebben 3 

personeelsleden ontslag genomen: de gerant, die een beter betaalde job vond, de agronoom, om “familiale redenen” en de boekhoudster, “om te gaan 

verder studeren”. Abahuje is verplicht geweest om op zeer korte tijd een nieuwe gerant en boekhoudster aan te werven. Ondanks het feit dat beiden een 

diploma “A 0” hebben (juist hoger dan A 1), was het voor deze nieuwe mensen “a hell of a job” om zich in te werken, en om alle nodige stukken en 

overzichten samen te stellen, die nodig zijn voor de (financiële) eindrapportage van het project. Met de “nodige” vertraging werd de financiële rapportage 

ondanks alles afgerond. 

De boekhoudster en een van de arbeidsters (die meehelpt aan de boekhouding bij Abahuje) zullen binnenkort voor 2 weken stage kunnen lopen bij de 

koepelorganisatie UGAMA/CSC in de boekhouding. 

De verschillende audits die gebeurd zijn in de loop van het project, waren globaal positief, zowel die van de ministeries als van de RCA (Rwanda Cooperative 

Agency). Ook werd onlangs nog een externe audit verricht door een onafhankelijke consultant, de heer Canisius SEMANOKO. Hier loopt de communicatie 

nog wel mank; deze rapporten worden blijkbaar met tegenzin vrijgegeven. 

Bij het “Resultaat 4” (De technische, organisatorische en productiecapaciteiten versterken) dat de capaciteiten van de coöperaties diende te versterken, 

was een sleutelactiviteit de verschillende “trainingen van de trainers”, de opleidingen van landbouwanimatoren (zie blz. 2 “opleiding”). 

Een andere activiteit, die ook zijn belang heeft voor de moderne landbouw, is de verdeling van verbeterd zaaigoed. Dit werd tijdens het project, zowel voor 

soja als zonnebloem gerealiseerd. De variëteit soja die hiervoor gebruikt werd is de “PK 6”, de meest geschikte voor deze streek, zoals uit het programma 

STABEX/CSC bleek. Voor de zonnebloem werd de variëteit “Kenya Fedha” gebruikt, zowel de zwarte als de witte variant. Ook voor de experimentele teelt 

van Jatropha werden een aantal plantjes verdeeld.   Om ook in de toekomst te kunnen participeren in de distributie van zaaigoed, heeft Abahuje aandelen 

gekocht in de firma APISCO Ltd (Agriculture and Inputs Supply Company). 

Ook “de verdeling van kleinvee” was een belangrijke activiteit, met een dubbele bedoeling: organische mest verkrijgen en leren gebruiken, alsook een 

sociaal oogmerk. De meest kwetsbare families hebben een geitje gekregen. In totaal werden 200 geitjes verdeeld over de 3 boerencoöperaties. De familie 
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“y” weet nu reeds, dat zij volgend jaar recht heeft op het eerstgeboren lammetje van de familie “x”. De 120 eerstgeborenen werden in 2011 reeds 

herverdeeld onder nieuwe families. Abahuje zal de opvolging doen van dit “rotatief systeem”. Voortspruitend uit ons project, kunnen wij spreken van een 

positief effect, niet alleen in de strijd tegen armoede en voor betere bemesting, maar ook door de goede verstandhouding en sociale samenhang tussen 

vele inwoners van Ruhango. Deze activiteit werd voor 100% uitgevoerd, nadat Umubano aangedrongen had om ze onverkort uit te voeren. . 

Ook het contract om 120.000 bomen aan te planten werd volledig uitgevoerd. Oorspronkelijk was niet voorzien in een gedeelte fruitbomen. Maar 

onderweg werd toch voor deze optie gekozen, vele families zullen er nog lang “de vruchten” van plukken. De bomenrijen zomen de randen van de velden af, 

zowel familieperceeltjes als het drooggelegde moeras waarover elke coöperatie beschikt. Zij zijn levensbelangrijk in de strijd tegen de erosie van vruchtbare 

landbouwgrond die van onschatbare waarde is voor zo’n overbevolkt land. Bovendien zullen deze aanplantingen nog decennia lang meehelpen om onze 

planeet te beschermen tegen de klimaatopwarming. 

Wat “Resultaat 5” (De functionering en het engagement van de werknemers van de coöperatie Abahuje verbeteren) betreft, stellen we vast dat het 

personeel van Abahuje behoorlijk werkt: de werknemers waren vroeger reeds specialisten in het maken van tofoe, weliswaar op een ambachtelijke en 

eerder omslachtige manier. Momenteel zijn enkelen van hen “machinebediener” geworden en is een grotere en betere productie realiteit. Mede dankzij de 

regelmatige opleidingen op gebied van hygiëne, kunnen zij hun voedselveilige eindproducten tot ver buiten hun oorspronkelijke regio van Ruhango 

verkopen. Tijdens de loop van het project was het noodzakelijk om twee bijkomende aanwervingen te doen, opdat de productie de stijgende vraag zou 

kunnen volgen.  

NIEUW MACHINEPARK 

Een grote uitdaging was het moderniseren van het machinepark. Hiervoor gebeurde de bestelling door Umubano in februari 2010.  Daarna vernamen wij 

dat UGAMA/CSC een bijkomende bestelling bij CoEnCo had geplaatst. Logischerwijze werd beslist, om de twee bestellingen samen op te sturen, en gezien 

hun complementariteit om ze tegelijkertijd te monteren in Rwanda. In juli 2010 kwam al dit materiaal aan op de luchthaven van Kigali. Vooraleer Abahuje 

alle formaliteiten voor de invoer en inklaring kon vervullen, gingen drie kostbare maanden verloren. Dit was deels te wijten aan hun gebrek aan ervaring bij 

de inklaring van geïmporteerde machines maar ook door het laattijdig toekennen van btw vrijstelling door de lokale overheid. De datum om de machines bij 

Abahuje te gaan installeren, werd een paar keer opgeschoven. Begin november 2010 had Luc Vanbleu van de constructeur CoEnCo een arbeidsongeval in 

België, waardoor zijn vertrek uitgesteld moest worden tot in december 2010. De installatie van de tofoe en sojamelk-productielijnen verliep goed en deze 

productielijn is dan ook volledig gemoderniseerd. 

Tijdens de opstart van de nieuwe pers voor plantaardige olie (uit zonnebloem) liep het mis: een onderdeel brak. Dit is een heel speciaal stuk, dat niet 

beschikbaar was in Rwanda. Luc Vanbleu beloofde om hiermee terug te komen in februari 2011. Uiteindelijk werd dit enkele malen uitgesteld tot juni toen 
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zijn collega John Chris Kavakure hiervoor naar Abahuje kwam. De pers was  uiteindelijk niet te herstellen en de bedrijfsleider Luc Vanbleu van CoEnCo heeft 

dan beslist een nieuwe pers te leveren, op eigen kosten. Hierdoor heeft Abahuje een eerste verlies gekend bij de aankoop van de eerste oogst van 

zonnebloem. Alsook een verlies door het niet kunnen verwerken tot kwaliteitsvolle plantaardige olie, een product waar in Rwanda veel vraag naar is, maar 

nog altijd vanuit het buitenland moet geïmporteerd worden. Dit heeft het vertrouwen van de lokale boeren om zonnebloem te telen, nog verminderd. 

Op 30 september waren we met een delegatie van Umubano aanwezig in het atelier van CoEnCo te Oostkamp bij de test van de nieuwe oliepers type 110. 

Alles verliep feilloos en we hadden het volste vertrouwen voor een goede opstart In Ruhango.  Het begin van de opstart  verliep er volgens de vastgelegde 

procedure. Wanneer het volume zonnepitten werd verhoogd blokkeerde de pers. Luc VanBleu  zal midden-april een nieuwe opstartpoging ondernemen. 

De molentjes van Abahuje om soja te vermalen uit haar pionierstijd waren tot op de draad versleten. Van de “moderne” machines die Abahuje in 2007 

verkreeg via haar koepelorganisatie Ugama/CSC was de verf al lang aan het afbladderen en waren ze ook binnenin roestig, ofwel defect zoals de grote 

hydraulische pers. Deze waren alle van Rwandees fabricaat, uit het atelier mécanique van ARDI in samenwerking met de universiteit KIST. 

Dankzij de investeringen van Umubano-DGD, had  Abahuje voor het eerst in zijn geschiedenis de mogelijkheid om machines in RVS (Roest Vrij Staal) te 

verkrijgen bij de Belgische firma CoEnCo. In december 2010 kregen de productiearbeiders (M/V) en verantwoordelijken van Abahuje een gedegen opleiding 

aan de sojamelk-unit en koelinstallaties door Luc Vanbleu, zaakvoerder van de firma CoEnCo. Assistentie werd hierbij verleend door Gerdi Ampe van 

Umubano. Sindsdien werden alle geroeste machines herleid tot schroot. Tijdens het afgelopen jaar was het nodig om enkele reserveonderdelen zoals het 

nylon zeefje en molensteentjes, op te sturen of mee te geven naar Rwanda.  

Nieuwe koelinstallaties in INOX geven aan Abahuje de mogelijkheid om ook sojamelk voor de verkoop te produceren. Deze installaties werden besteld door 

Ugama/CSC, en zijn aanvullend aan de installaties voor tofoe, geleverd door Umubano. Het potentieel om melk te verkopen wordt momenteel nog niet 

benut.  

VOORUITGANG HYGIENE 

De fabriek werd de laatste twee jaar grondig gerenoveerd om te kunnen beantwoorden aan de hoge normen van RBS (Rwanda Bureau of Standards) qua 

hygiëne en voedselveiligheid: betegeling tegen de muren, nieuwe vloertegels, een septische put voor het afvalwater, horren in de ramen, een “sas” als 

toegang, een douche, een W.C. met stromend water… Dit alles gebeurde deels met geld uit activiteit 1.3 “hygiënische maatregelen". Ook het 

elektriciteitsnet in het gebouw werd volledig vernieuwd en een nieuwe waterleiding aangelegd.  
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Dit alles heeft een grote hap genomen uit de reserves van Abahuje, alle werken waren niet vooraf te voorzien. Maar voor het eerst in haar geschiedenis, 

heeft Abahuje nu een productieruimte die beantwoordt aan de strenge normen voor de voedingsindustrie in Rwanda.  

RBS volgt van nabij de normen van hygiëne en voedselveiligheid bij Abahuje op. Hun grootste opmerking was, dat er dringend een muur tussen het terrein 

van Abahuje en dat van de “buren” van het slachthuis moest worden gebouwd. Ondertussen heeft het district Ruhango aan Abahuje beloofd dat het 

slachthuis binnen de kortste keren zal moeten verhuizen. 

Een van deze dagen wordt verwacht dat Abahuje zijn certificaat “S-MARK” zal behalen, waardoor ze over heel het nationale territorium mogen verkopen. 

Het punt van discussie dat overblijft met de constructuur CoEnCo is de “schijf” die in de centrifuge/broyeur van de soja-unit zit. Dit is een stuk dat 

roestvorming vertoont. CoEnCo zegt dat deze schijf nooit onder het niveau van de melk zit, wat klopt. RBS echter wil een schijf in INOX, omdat dit stuk zich 

in de ruimte bevindt waar de melk doorstroomt.  

CoEnCo heeft om aan de roestvorming te verhelpen een spuitbus RVS (inox) verf gegeven. Tijdens de laatste zending van Gerdi Ampe (november 2011), 

werd een dubbele deklaag aangebracht op de schijf. Eveneens werd toen door Gerdi opgemerkt dat de arbeiders van Abahuje na de dagelijkse kuisbeurt van 

de machine, deze schijf nooit afdroogden. Hierover is een aanmerking gemaakt en getoond hoe dit moet. Ook was het nodig om hen de CIP (Cleaning In 

Place) opnieuw uit te leggen en te tonen. 

Momenteel hebben wij vernomen van Abahuje, dat de schijf terug is beginnen roesten. Zij vrezen dat RBS hen het felbegeerde “S-MARK” niet zal toekennen 

omwille van deze interne roestvorming. Umubano zoekt samen met CoEnCo verder naar een definitieve oplossing: CoEnCo verklaarde zich bereid om een 

schijf in INOX aan te maken. 

PARTNERSCHAPPEN 

Gedurende de voorbije twee jaar is er een zeer intensieve communicatie geweest tussen Umubano en Abahuje. Voorstellen tot wijzigingen werden door 

Abahuje aangevraagd aan Umubano, ideeën en suggesties werden wederzijds uitgewisseld. Er is ook uitwisseling geweest i.v.m. het recept voor tofoe, het 

handboek van de soja-unit en laboresultaten van de tofoe van Abahuje en het project van SOLFA in Kisantu (D.R. Congo). Reeds enkele malen hebben wij 

advies gekregen en doorgegeven aan Abahuje, vanuit het biobedrijf “De Hobbit” uit Maldegem i.v.m. recepturen, hygiëne, verpakking… 

Uit de samenwerking tussen de vier coöperaties groeide een vast verband. Zo kwamen de landbouwagronomen en landbouw animatoren van de vier 

coöperaties telkens bij aanvang van het seizoen bijeen, om samen te bepalen welke gewassen, hoeveelheden, methodes, zaaigoed…zouden gebruikt 

worden. Vaste aankoopcontracten werden getekend en de afname gegarandeerd. 
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Alleen het  niet op gang komen van de olieproductie, en de veel beperktere afname van zonnebloem, zorgde voor wrevel tussen de coöperaties. Indien deze 

olieproductie vooralsnog op gang komt, dan zal het telen van zonnebloem en het hiermee gepaard gaande extra inkomen voor de boeren, zorgen voor meer 

welvaart en dit blijft onverkort de doelstelling van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano.  

De keuze die Umubano maakt voor projecten in Rwanda, die rekening houden met het gebrek aan vruchtbare grond in dit overbevolkte landje, is een 

consequente keuze. Weg uit de overlevingslandbouw, die gezien de bevolkingstoename geen enkel perspectief van overleving voor het Rwandese volk 

biedt. Enkel een drastische omschakeling naar een veel productievere landbouw kan voldoende voedsel voortbrengen, gecombineerd met een “recyclage” 

van landbouwers naar de industriële- en dienstensector toe. Een fabriek zoals Abahuje creëert bijkomende arbeidsplaatsen buiten de landbouw. De 

verwerkende industrie -zoals Abahuje- is in staat om meer meerwaarde voort te brengen dan de landbouwsector, en bovendien verzekert zij een grote 

afname voor de gewassen van duizenden boeren, met een toename van hun gezinsinkomen als gevolg.  

Het project Abahuje-Umubano-DGD is volledig coherent met het P.S.T.A. (Plan Stratégique de Transformation Agricultural) dat operationeel is over het 

gehele grondgebied van Rwanda. Een van de speerpunten van deze grootschalige “groene revolutie” is het opzetten van de “agro-business” sector. De 

activiteiten van de fabriek Abahuje passen hier perfect in dit plaatje. Ook is in het PSTA ingepland, dat de soja een uitgelezen teelt is voor de streek van 

Ruhango. Des temeer omdat dit district van 350.000 inwoners ingekleurd is als “rode zone”. Dit is een streek waar latente ondervoeding heerst. Soja met 

zijn hoog gehalte aan eiwitten is ideaal om ondervoeding bij kinderen, verzwakte personen, HIV/Aids-patiënten… tegen te gaan. Ook plantaardige olie, in 

het bijzonder die van zonnebloem die preventief werkt tegen cardiovasculaire aandoeningen is een prioriteit van de autoriteiten. Abahuje nam begin 2009 

deel aan de nationale conferentie van het MINICOM over plantaardige olie. Ons project heeft hier volop op ingespeeld en alle krachten in deze vruchtbare 

streek van de “Mayaga” werden hiervoor gemobiliseerd. In de eerste plaats de landbouwcoöperaties van Ruhango, maar er was ook aandacht voor goede 

afspraken met de autoriteiten van het district Ruhango. Eveneens werd de koepelorganisatie Ugama-CSC ingeschakeld, die opleidingen gaf aan de 

landbouwanimatoren, boekhouders, geranten… van deze coöperaties. 

EINDCONCLUSIE 

De coöperatie komt van ver. Daar waar ze in “de pionierstijd” zo’n 20 kg tofoe per dag konden maken, zitten ze nu aan 100 tot 150 kg, dankzij de moderne 

machines van CoEnCo, die zij door dit project met Umubano verkregen hebben. Het project Abahuje-Umubano was hiervoor onontbeerlijk; met de 

installatie van een productievere machine die eveneens betere kwaliteit van melk en okara levert, terwijl vroeger alles ambachtelijke handenarbeid was. 

Voordien werkte Abahuje enkel voor de plaatselijke markt in hun district, terwijl ze nu ook enkele verkooppunten in Kigali hebben. Bij een verdere uitbouw 

van hun commercieel netwerk kunnen ze zonder verdere belangrijke investeringen hun productie opdrijven. 
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De reden waarom dit project zo succesvol is, is dat aan alles gedacht is: zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. En ook niet in het minst, dat het project 

geschreven is vanuit de probleemstelling en de vragen van de mensen aan de basis. 

 

Het is gepast om te besluiten met de woorden van de heer Antoine MUTUNZI , die het district Ruhango vertegenwoordigde op het “Sluitingsfeest” van het 

project op 28 november: “Het partnerschap België-Rwanda dateert van lang geleden en heeft dit land veel ondersteund. Het subsidiebedrag voor dit project 

was groot en bovendien heeft niet 1 maar 4 coöperaties ervan genoten. De doelgroep was 5000 begunstigden, maar er zijn wel 50.000 indirect 

begunstigden. Het project is sterk, want goed bestudeerd en het past in de visie van het land. De coöperatie van verwerking met de anderen eromheen, dat is 

een na te volgen voorbeeld. De vormingen hebben de capaciteiten van de organisaties versterkt en de boeren weten wat ze kunnen verbouwen. Ook de 

verdeling van kleinvee bij de armere leden is voorbeeldig. Dit levert hen meststoffen op die zij kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het kweken van groenten. 

De teelt van soja in de streek moet worden voortgezet. Er zijn veel mogelijkheden hiervoor en de mensen verwachten er veel van. Voor de zonnebloem zou 

Umubano verder de technische opvolging van de machine moeten doen. De mogelijkheid om ook sojamelk te produceren in het kader van het project “a cup 

/ a child” in de scholen van het district, moet verder worden onderzocht. Het probleem van “ondervoeding” in de streek van Ruhango is vooral te wijten aan 

het feit dat vele inwoners niet weten wat “een evenwichtige voeding” inhoudt eerder dan aan een gebrek aan geld. In plaats van de mensen hun geld te 

laten uitgeven in het ziekenhuis, roep ik Abahuje op om dit geld te laten besteden aan de aankoop van producten van Abahuje”. 

Toch ook nog een dissonant geluid: we moeten vaststellen dat het normale productieritme dikwijls wordt onderbroken door stroomonderbrekingen. Hier 

zou de leverancier EWASO zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen en het net beter beveiligen en versterken. Door de dagelijkse coupures, blokkeren 

de machines , moet soms een deel van de productie weggegooid worden en wordt soms een stuk elektronica overbelast bij het terug opkomen van de 

elektriciteit. Niet alleen het productieverlies is een probleem maar de blokkering verplicht het personeel tot bijkomend werk om de machine te demonteren 

en monteren. Gerdi Ampe van Umubano heeft dit in zijn afscheidsspeech op 28 november 2011 vermeld, in aanwezigheid van de autoriteiten van het 

district en verantwoordelijken van EWASO en de vier coöperaties. Achteraf hadden dezen hier onderling discussies over. 

Op één negatief punt na (de oliepers), is er onmiskenbaar grote vooruitgang geboekt op alle andere punten. De zichtbare “moderniseringen” bij de 

coöperatie Abahuje op twee jaar tijd zijn bewonderenswaardig.  

De vooropgestelde productie van 44 ton tofoe  met vooropgestelde verkoopprijs van 1000 RWF/T  werd  in 2011 behaald. De machines werden geleverd in 

juli 2010, waar we dat eerder gepland hadden. Onze planning was gebaseerd op een goedkeuring van het project op 1 juli 2009 en dit werd uiteindelijk 1 

december 2010, zodat het vooropgestelde budget van 2010 niet werd behaald. 



 14 

Spijtig genoeg werd het budget van de zonnebloemolie niet gerealiseerd. De vervangende oliepers functioneerde goed in aanwezigheid van een delegatie 

van Umubano bij CoEnCo op 30/09/2011, spijtig genoeg niet In Ruhango. We werken er samen met de leverancier aan om dat alsnog in orde te krijgen. 

We hadden meer tijd moeten voorzien voor de technische vorming van het personeel. Een project op 3 jaren zou meer aangepast zijn. Wij hebben de 

technische kennis van het personeel enigszins overschat.   

Bovendien hadden we af te rekenen met een belangrijke personeelswissel midden 2011. De gerant en de boekhouder verlieten Abahuje, ze konden elders 

meer verdienen. Spijtig, want met hen was alles besproken en uitgewerkt. Gelukkig kunnen we verder rekenen op de nieuwe gerant, de presidente en de 

toezichtraad. De projectleider Jean-Pierre Hakizimana vervoegde op 01/01/12 het team van Protos. 

Wij rekenen erop dat Abahuje genoeg “zuurstof” gekregen heeft, om ook de volgende jaren  te kunnen doorgaan en dat de uitvoering van hun nieuw 

businessplan hun voldoende inkomen zal verzekeren voor hun verder ontwikkeling… 
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DEEL B : SPECIFIEKE DOELSTELLING  
  

Specifieke doelstelling  Voedselzekerheid door industriële verwerking van soja en zonnebloem in de Zuidprovincie van 

Rwanda 

Indicatoren  Baseline  Voorzien einde project  Behaald einde project  

Resultaat 1 : Verhoging van de 
kwalitatieve productie van 
levensmiddelen in de fabriek 
van ABAHUJE 
 

Ambachtelijke productie 
van tofoe 

Grotere kwantiteit en 
kwaliteit van tofoe 
productie uit soja. 
Productie van 
plantaardige olie uit 
zonnebloem.  

Productie soja-tofoe geslaagd.  
 
Geen productie zonnebloem-olie door niet  voldoende 
functioneren  van de oliepers = doelstelling niet behaald. Zal  
verder worden opgevolgd na het  aflopen van het project.                                                                      
 

Resultaat 2 : De afzetmarkten 

van de producten duurzaam 

uitbreiden en de voeding 

verrijken met eiwitten 

 

Afzetmarkten: 300 kg 
tofoe per week 

Uitbreiding van de 
afzetmarkten  

Afzetmarkten: verdubbeld tot verdriedubbeld = behaald.                                                                   

Resultaat 3 : Het financieel 

beheer van de coöperatie 

ABAHUJE versterken 

 

Eenvoudige 
kasboekhouding 

Accurate Boekhouding  Beter beheer en boekhouding op computer = doelstelling 
behaald.                                                 
  

Resultaat 4 : De technische, 

organisatorische en 

productiecapaciteiten van de 

werknemers van de fabriek van 

ABAHUJE en de 

landbouwcoöperaties 

Onregelmatige 
bevoorrading, 
onvoldoende kennis 
moderne 
landbouwtechnieken 

Opleidingen in de 4 
coöperaties, grotere 
volumes 
aankoopcontracten 

Diverse opleidingen voor de leiding en landbouwpromotoren 
van de 4 coöperaties. Toepassing moderne landbouwtechnieken 
op grote schaal. Voortzetten samenwerkingsverband van de 4 
coöperaties. Doelstelling behaald en beloftevol voor de 
toekomst.                                                                    
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versterken   

 

Resultaat 5 : De functionering 

en het engagement van de 

werknemers van de coöperatie 

ABAHUJE verbeteren 

 

Tijdelijke werkloosheid, 
slechts een tweetal 
dagen per week werk 
voor de 7 
personeelsleden 

Uitbreiding van het 
aantal personeelsleden 
en uitbreiding van het 
aantal werkdagen 

Personeelsbestand uitgebreid, maar geen noodzaak van 
verdubbeling. Aantal werkdagen/werkuren verdubbeld = 
doelstelling grotendeels behaald.                                                                    
  

1. De productie van tofoe is een succes. De moderne machine stelt Abahuje in staat om meer te produceren aan een betere kwaliteit. 

Tegelijkertijd is de marketing veel verbeterd en het cliënteel meer dan verdubbeld. Het beheer en de boekhouding bij de coöperatie 

Abahuje zijn verbeterd. De banden met de landbouwcoöperaties zijn stevig aangehaald. Deze synergie zet zich nu voort, ook na het 

beëindigen van dit project met Umubano-DGD. 

2. De productie van zonnebloemolie is nog niet op peil. Het technisch probleem van de blokkering van de pers bij het invoeren van een 

groter volume zonnebloempitten, hebben we ter plaatse niet kunnen oplossen. Nochtans waren we getuigen van het proefdraaien van 

de pers bij CoEnCo op 30/09/11. Deze doelstelling zal moeten worden bereikt na de einddatum van het project. Wij hebben het 

engagement van CoEnCo dat ze hier hun verantwoordelijkheid zullen opnemen. De bedrijfsleider Luc Vanbleu heeft zijn bezoek 

moeten uitstellen tot midden april omdat hij het  wil combineren met het opstarten van een installatie in Burundi. 
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Resultaat 1  Verhoging van de kwalitatieve productie van levensmiddelen in de fabriek van ABAHUJE 

 

Indicatoren  Baseline  Voorzien  

einde project  

Behaald  

einde project  

1.1 Aankoopcontracten met de 

landbouwcoöperaties van 

Ruhango getekend, 

IMPAKOMU, UATA, 

ABIYUNZE (5000 leden) 

voor 200 ton. 

Synergieprotocol met 

INGABO  

Wisselende ophaling 

bij enkele honderden 

boeren  

Stabiele 

leveringscontracten 

met 3 

partnercoöperaties 

voor 50 ton soja en 50 

ton zonnebloem  

 Voor elk seizoen werden contracten van 50 ton grondstoffen 

afgesloten met de 3 landbouwcoöperaties.  

 De ondertekening van deze contracten is een routine 

geworden.  

 Een samenwerkingsverband tussen Abahuje en de 3 

landbouwcoöperaties is tot stand gekomen en zal ook na het 

project blijven voortwerken 

1.2 Meer performante 

basisuitrusting. Machines van 

grote verwerkingscapaciteit 

geïnstalleerd voor tofoe en 

olie 

Ambachtelijke weinig 

productieve 

installaties  

Moderne installaties, 

hygiënisch en 

productief voor tofoe 

en voor olie  

 Moderne productielijn voor tofoe uit soja  is geïnstalleerd, 

en een voor sojamelk.   

 Verhoging in kwantiteit en kwaliteit van de tofoe- melk- 

okara- productie.  

 Blijvende problemen i.v.m. oliepers: de eerste pers 

functioneerde niet, ook de tweede “vervangpers” kon geen 

volle productie halen.   

 Oliefilter en decanters zijn geïnstalleerd 

1.3 Hygiënische maatregelen:  

Gesloten lokalen en 

installaties, goed 

Open lokalen, water 

buiten  

Onderhoud 

machinepark/ 

hygiënische 

 Volledige renovatie elektriciteitsnet en waternet.   
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onderhouden, installatie van 

drinkbaar water, 

ontsmettingsmiddelen …  

 

maatregelen  Productielokaal bevloerd, betegeld en beschilderd.  

 Nieuw: 2 waterreservoirs (10.000 liter), horren, toegangssas,  

douche, W.C., septische tank voor afvalwater.  

 Nieuwe werkkledij en laarzen, kuismiddelen aanwezig.   

 Controles uitgevoerd door RBS, MINAGRI, MINICOM, 

MINIFIN, District, JADF 

1.4 Verwerving van strem -

middel van goede kwaliteit 

MgCl, detergent, verpakking 

voor tofoe en olie verworven  

Bevoorrading 

onregelmatig van de 

producten die gebruikt 

worden in het 

productieproces 

Contract voor de 

MgCl, voldoende  

voorraad van alle 

benodigdheden en 

gebruikte 

verpakkingen 

 Mg Cl niet te verkrijgen in Rwanda, kan alleen ingevoerd 

worden aan hoge kostprijs.  

 Abahuje vond een alternatief in het gebruik van azijn, 

waarmee zij tofoe  van goede kwaliteit maken. 

 In zijn zoektocht naar verpakkingen, vond Abahuje 

biologisch afbreekbare plastic zakjes als verpakking voor 

tofoe. 

 Eenvoudige verpakking voor cake en meel aangekocht.  

 NIEUW project van Abahuje “emballage” om tofoe langer 

te kunnen bewaren:   

1.5 Het personeel brengt de 

opgedane kennis van de ORN 

(Rwandees agentschap voor 

de normering) in de praktijk, 

en de specifieke vormingen 

over HACCP en GMP. 

De 7 personeelsleden 

hebben een 

elementaire kennis 

over hygiëne bij de 

productie van tofoe 

De 15 leden van het 

personeel  brengen 

hun kennis over de 

normen, HACCP en 

GMP in praktijk. 

Uitwisseling tussen de 

 De 9 personeelsleden van Abahuje kregen voortgezette 

opleiding HACCP van RBS en passen de aanbevelingen van 

RBS toe in hun dagelijkse praktijk.  

 Handboek in het Kinyarwanda “hygiënische principes” 
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Uitwisseling hieromtrent 

tussen de 4 coöperaties  

4 partners. aangekocht bij  RBS.  

 De leden van de landbouwcoöperaties zijn bewust gemaakt 

van de gevraagde kwaliteit bij de levering van hun 

sojabonen en deze is verbeterd. 

1.6 Certificaat voor 

“ normering van de producten 

van de soja fabriek” 

verworven 

 

Certificaat van het jaar 

2006  

Hernieuwing 

certificaat van 

“standaardisatie” 

 Certificaat “chemische samenstelling tofoe” verkregen van 

ISAR. Biologische- microbiologische-  testen op 

voedingswaarde in labo van RBS en KIST.  

 2 controles door RBS gebeurd, nog 1 definitieve controle is 

nodig om het certificaat “S-MARK” te behalen.  

1.7 Ondersteuning bij de 

hernieuwing van de 

« rechtspersoon » als 

coöperatie. Erkenning januari 

2009 

Erkenning 5/05/06 Erkenning 01 januari 

2010 
 Abahuje is opnieuw erkend als coöperatie door het 

RCA/1042/2010. 

  De leden van Abahuje kregen vorming over “het 

coöperatief statuut”.   

 De statuten van de coöperatie en de dienstnota’s worden 

gebruikt in het dagelijks beleid.  

 Alle organen werken zoals voorzien (AV, RvB, Interne 

controle, DB) 
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Resultaat 2   De afzetmarkten van de producten duurzaam uitbreiden en de voeding verrijken met eiwitten 

Indicatoren  Baseline  Voorzien 

einde project  

Behaald  

einde project  

2.1 Marketing: Reclame op 2 

radio’s, kranten, 

publiciteitsfiches 

De tofoe van 

ABAHUJE is gekend 

en verkocht in 

Ruhango  

De tofoe en de olie 

van ABAHUJE zijn 

gekend en verkocht in 

Ruhango en 

omliggende districten 

 Reclame gemaakt op: “Radio Rwanda”, “Radio Huguka” , 

“Radio Salut”.  

 Speciale uitzending van 30 minuten op “Radio Maria”.  

 Twee artikels in de krant « IMVAHO NSHYA ».  

 Een documentaire werd gemaakt over het project, deze 

DVD wordt ook voor marketingdoeleinden gebruikt.  

2.2 Vorming van 2 dagen voor 

20 handelaars, uitbreiding van 

het verkoopsnetwerk 

Geen circuit bij 

privéhandelaars  

20 handelaars die 

gevormd zijn om de 

promotie van de 

producten van 

ABAHUJE te doen  

 Uitbreiding verkoopsnetwerk: School Sint-Bernadette te 

Kamonyi, Voeding “Mama Salomon” nabij Kigali-Airport, 

“Centre Jésus Miséricordieux Ruhango”,  Boutique “Chez 

Rachel”  Gatagara, nieuw verkooppunt van cakes in 

Ruhango. 

 Opleiding van 1 dag over “voedingswaarde en recepten van 

soja” voor 25 handelaars en partners van Abahuje. T-shirts 

voor hen met naam en logo van Abahuje erop.  

 Meerdere culinaire demonstraties in Ruhango, Muhanga, 

Huye, Kigali.   

 Leveringen aan 5 feestzalen.  
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2.3 Grote ijskast gebruikt voor 

de voorraad en mobiele 

koelinstallatie voor tofoe voor 

afgelegen markten 

 

1 oude ijskast 1 ijskast en mobiele  

ijskastinstallatie …  
 2 ijskasten zijn in gebruik.  

 Ook enkele plastic boxen -volgens aanbevelingen experten 

RBS- voor transport naar klanten 

2.4 Twee tentoonstellingen  

voor de promotie van de 

Abahuje producten vonden 

plaats  

Beperkte activiteiten 

van promotie 

2 tentoonstellingen  Demonstratie- en proefstand op “Agri-Show Mulindi” te 

Kigali (2 weken),  

 Abahuje behaalde de Gouden Medaille op de “Expo 

Muhanga” (1 week).  

 “Open Day” van de JADF Ruhango, certificaat “goede 

service” behaald 

2.5 Tofoe en sojamelk in 3 

voedingscentra, 1 technische 

school, 1 lagere school, 1 

weeshuis zijn gedistribueerd 

In voorbereiding 1 weeshuis, 2 scholen 

en 3 

gezondheidscentra 

maandelijks 

bevoorraad 

 Weeshuis JAM/MBARE en lagere school te Kinini-

Muhanga,  

 Weeshuis en gehandicapteninstelling HRD Muhanga,  

 Gezondheidscentra te Kibingo-Ruhango, Kabgayi-Muhanga 

en Kamonyi,  

 Regelmatige distributie cakes in “centre scolaire EMERU” 

(2000 leerlingen),  

 De staf van het district Ruhango voor degustaties 

2.6 Vorming over « gezonde 

voeding » en het gebruik van 

sojaproducten van 6 sessies in 

de 3 gezondheidscentra en het 

weeshuis  

Lijst van de partners 

opgesteld 

 

 

 

Permanente 

gezondheidsopvoedin

g 

 Eén vorming in het weeshuis JAM, vormingen in 3 

gezondheidscentra: Kabgayi, Kibingo, Gitwe-Ruhango.  

 Project voor vorming van mama’s in de gezondheidscentra 
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ingediend bij NGO INTRAHEALTH 

Resultaat 3  Het financieel beheer van de coöperatie ABAHUJE versterken 

Indicatoren  Baseline  Voorzien 

einde project  

Behaald  

einde project  

3.1 Handboek voor financiële 

procedures is uitgewerkt 

Instrumenten / kasboeken/ 

journaal... 

Informatica geïnstalleerd voor 

de gerant en het personeel van 

de winkel 

3 personen hebben een 

basiskennis 

boekhouden maar er 

zijn niet voldoende 

instrumenten voor 

financieel beheer 

 

er zijn voldoende 

instrumenten van 

financieel beheer 

 MAPAF (handboek administratieve en financiële 

procedures) opgesteld door CSC.  

 Kasboeken, bankboek, grootboek, bonnen in- en uit kassa, 

reçu’s worden gebruikt.  

 Informatica SAGE SAARI is geïnstalleerd op de laptop van 

de gerant en de desktop van de boekhoudster.  

 Printer en modem/internet  OK. 

 (De winkel van Abahuje was niet rendabel en werd 

ondertussen gesloten). 

3.2 15 personen gevormd door 

UGAMA/CSC die correct het 

kasboek kunnen invullen en 3 

personen kennen boekhouding 

op de computer 

3 personen hebben een 

basiskennis 

boekhouding  

15 personen brengen 

hun kennis van 

boekhouding (3 via de 

software) in praktijk 

 De personeelsleden hebben noties van eenvoudige 

verrichtingen.  

 De boekhoudster en één van de arbeidsters doen de 

boekhouding. Zij werden hierin regelmatig ondersteund 

door UGAMA/CSC (apart contract).  

 Andere vormingen door RDB (Rwanda Development 

Board) voor de gerant en presidente, die dit doorgaven aan 



 23 

 

het personeel.  

 Bijkomende opleiding SAGE SAARI voor de (nieuwe) 

gerant en boekhoudster is voorzien.  

 Eveneens een stage van 2 weken voor  de 2 boekhoudsters 

van Abahuje, bij de CSC 

3.3 Interne audit op basis van 

trimestriële interne controles 

 

Trimestriële interne 

audit  

Trimestriële interne 

audit opgestuurd naar 

Umubano 

 Semestriële interne audits zijn gebeurd.  

 Audit-rapporten maken deel uit van de justificatie stukken 

3.4 Jaarlijkse externe audit 

van de rekeningen en de 

balans 

Geen externe audit Externe audit 

opgestuurd naar 

Umubano 

 Externe audit is uitgevoerd door RCA.  

 Een andere door een externe consultant. 

 Audit-rapporten maken deel uit van de justificatie stukken 

Resultaat 4  De technische, organisatorische en productiecapaciteiten van de werknemers van de fabriek van 

ABAHUJE en de landbouwcoöperaties versterken   

Indicatoren  Baseline  Voorzien 

einde project  

Behaald  

einde project  

4.1 Vorming van 15 leden,  3 

landbouwanimatoren en 50 

boeren gedurende 3 dagen, om 

de “ coöperatieve spirit” te 

7 leden hebben de 

vorming in 

“coöperatief 

bewustzijn” gevolgd 

68 leden van de 4 

coöperaties  gevormd 

in “coöperatief 

bewustzijn” 

 65 leden van de 4 coöperaties kregen vorming in 

“coöperatief bewustzijn”.  

 3 leden van Abahuje hebben hierover vorming gekregen van 
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bevorderen het District 

 

4.2 Opleiding van 50 

landbouwanimatoren en 

synergie met 90 

landbouwanimatoren van de 3 

partnercoöperaties in GAP           

(Good Agricultural Practice) 

Vorming en 

demonstraties voor 

enkele honderden  

landbouwers  

5000 landbouwers 

omkaderd door 140 

landbouwanimatoren 

gedurende heel het 

jaar 

 50 landbouwanimatoren werden op het terrein opgeleid door 

de verantwoordelijke en de agronoom van Abahuje en een 

consultant van “Multi Purpose Company” (landbouwfirma). 

  Daarnaast waren er reeds 90 landbouwanimatoren van de 3 

landbouwcoöperaties zelf. Met deze “teelt-in-lijn” en het 

gebruik van verbeterde zaden en meststoffen, verhogen de 

opbrengsten op de schaarse grond.  

 Telkens werden ook “organisatie-vergaderingen” gehouden 

met in totaal 65 landbouwanimatoren, om elk nieuw seizoen 

voor te bereiden.  

4.3 Ingezaaide velden met soja 

en zonnebloem 100 ha. 

Multilokale proefvelden van 

koolzaad/ jatropha en 

gecombineerde 

soja/zonnebloemteelt in 

samenwerking met het ISAR 

Enkele tientallen are  Minstens 100 ha 

jaarlijks van de 

gekozen teelten 

ingezaaid 

 In totaal werd 204 ha. ingezaaid met soja over 5 seizoenen.  

 Het rendement is met 40% gestegen (van 0,8 ton tot 1,2 

ton/ha) dankzij de moderne landbouwmiddelen, de 

opleidingen en de aankoopcontracten.  

 De gronden bevinden zich ofwel in de drooggelegde 

moerassen (collectieve uitbating door alle leden van de 

coöperaties) ofwel bij de individuele boer die soms de 

combinatieteelt soja-zonnebloem toepast. Het vertrouwen in  

zonnebloem is echter verminderd . Daarom denkt men eraan 

om over te schakelen op rotatieteelt van soja met maïs. 

 10 proefvelden met Jatropha i.s.m. IRST (Institute Rwanda 
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Science and Technology). Deze activiteit zal verder 

doorgaan na het project. 

4.4 Zaden/ mest en pesticiden 

verdeeld over minstens 20 % 

van de landbouwers om de 

opbrengst te verhogen met 30 

%  

Overlevingslandbouw Minstens 20% van de 

omkaderde boeren 

gebruiken moderne 

landbouwmiddelen 

 13500 kg gecertifieerd soja zaaigoed en 700 kg zonnebloem 

zaaigoed werden aan de 3 coöperaties ter beschikking 

gesteld voor ongeveer 3000 leden.  

 De opbrengst van soja nam toe met 40% .  

 Zonnebloem kan het inkomen tot 25% verhogen.  

 De moderne landbouwmethodes van de 

landbouwanimatoren hebben een aanstekelijk effect op hun 

buren. 

4.5 200 geiten zijn verdeeld 

over de gezinnen van actieve 

armen, gebruik van verbeterde 

meststof 

In voorbereiding 200 stuks kleinvee 

verdeeld. Het gebruik 

van verbeterde 

bemesting is 

veralgemeend 

 200 geitjes werden verdeeld over de leden van de 3 

coöperaties.  

 De eerste 120 pasgeboren lammetjes werden reeds verdeeld 

aan andere arme families. Dit rotatiesysteem wordt verder 

opgevolgd door Abahuje. Deze activiteit zal de goede 

samenwerking tussen de 4 coöperaties bestendigen.  

 Het gebruik van organische meststof is gekend en 

veralgemeend 

4.6 Boomkwekerij van 

120.000 plantjes aangelegd en 

de bomen aangeplant volgens 

de hoogtelijnen 

Weinig aanplantingen  120.000 bomen 

aangeplant 

(agrobosbouw en 

fruitbomen) 

 120.000 bomen, waarvan een groot deel fruitbomen, werden 

aangeplant rond de “moerassen” en de individuele velden 

volgens de hoogtelijnen. 
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4.7 Vorming van 50 mannen 

en vrouwen over gender en 

ontwikkeling door een expert 

in deze materie 

De vrouwen van 

ABAHUJE zijn reeds 

op de hoogte van deze 

materie 

50 begunstigden 

hebben hun vorming 

verdiept over “gender 

en ontwikkeling” 

 35 personen van de 4 coöperaties, kregen opleiding 

“gender” en de impact van HIV/AIDS.  

 Hierna hebben 15 leden een voortgezette opleiding 

gekregen.  

 Er is een tendens waarneembaar, dat meer vrouwen het 

woord nemen.  

 In de bestuursorganen van de 4 coöperaties, zijn de helft 

vrouwen  

4.8 Uitwisseling know-how 

tussen de partners. Hoe een 

studie van HACCP aanvatten? 

De elementaire 

principes van hygiëne 

zijn gekend door het 

personeel van 

ABAHUJE 

Opleiding en 

uitwisseling tussen de 

4 partnercoöperaties, 

andere 

geïnteresseerden en 

Umubano 

 29 leden van de 4 coöperaties kregen vorming 

HACCP/GAP/GMP in een samenwerking van Umubano 

met UGAMA/CSC.  

 Umubano heeft ook vorming gegeven over CIP en 

veiligheid.  

 Een diepgaandere vorming over HACCP werd gegeven door 

RBS aan het personeel, samen met de opstelling van het 

HACCP-plan voor de fabriek van Abahuje.  

 Handboek HACCP beschikbaar in Kinyarwanda 
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Resultaat 5  De functionering en het engagement van de werknemers van de coöperatie ABAHUJE verbeteren  
 

Indicatoren  Baseline  Voorzien 

einde project  

Behaald 

einde project  

5.1  1 motor voor de 

verplaatsingen op het terrein 

Huur van occasioneel 

transport  

1 motor voor de 

verplaatsingen op het 

terrein 

 1 motor “AG 100” is in gebruik bij Abahuje voor de gerant, 

de agronoom, de boekhoudster, de presidente…  

 Dienstnota voor goed beheer “rollend materieel” is 

uitgehangen en wordt gerespecteerd. 

5.2  1 laptop/Directeur  1 oude computer  1 laptop/ Directeur    Laptop wordt gebruikt door de gerant.  

 Desktop wordt gebruikt door de boekhoudster.  

 Printer en modem/internet  OK. 

5.3 Vlotte communicatie 

tussen ABAHUJE 

ABIYUNZE IMPAKOMU 

UATA CSC PROTOS 

UMUBANO DGOS 

Hoogstnodige 

communicatie  

Vlotte communicatie 

tussen alle partners 

van het project  

 Vlotte communicatie tussen Abahuje- Umubano-PROTOS 

via e-mail.  

 Vlotte communicatie tussen de stafleden via e-mail en 

GSM.  

 Vlotte communicatie tussen de 4 coöperaties via e-mail en 

GSM.  

 Vlotte communicatie met de andere partners (CSC, BDS, 

RBS, BPN…) 

5.4 Preventiebeleid in de 

fabriek, aansluiting personeel 

bij een mutualiteit en 

Geen verzekering Preventiebeleid, 

aansluiting bij een 

mutualiteit en 

verzekering arbeids- 

ongevallen 

 Aandacht voor preventiebeleid tijdens opleidingen en 

productie.  

 Alle personeelsleden en hun familie zijn aangesloten bij een 
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verzekering arbeidsongevallen ziekteverzekering en “sociale kas”.  

 Medische keuring voor de  productie-arbeiders.  

 Verzekering voor de installaties nog niet kunnen afsluiten 

zolang alles niet compleet is (pers in werking) en de risico’s 

op stroompieken voor de machines  

5.5 Verhoging van het aantal 

productie uren en de hiermee 

overeenstemmende lonen 

7 loontrekkenden 15 loontrekkenden  9 loontrekkenden waarvan 7 in de productie en 2 in de 

administratie, die 6 dagen per week werken.  
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Geplande activiteiten 

 

Gerealiseerde activiteiten  Commentaar over de afwijkingen  

Resultaat 1 : Verhoging van de kwalitatieve productie van levensmiddelen in de fabriek van ABAHUJE 

 

Activiteit1.1 : De  ophaling van de 

productie bij de landbouwers 

organiseren (grondstoffen)  

 Voor elk seizoen werden contracten van 50 ton 

grondstoffen afgesloten met de 3 

landbouwcoöperaties.  

 De ondertekening van deze contracten is een 

routine geworden.  

 Een samenwerkingsverband tussen Abahuje en 

de 3 landbouwcoöperaties is tot stand gekomen 

en zal ook na het project blijven verder werken 

De activiteit werd zeer goed uitgevoerd voor het deel 

soja. Alleen gedeeltelijk voor zonnebloem, geringe 

afname door het niet voldoende  functioneren van 

oliepers. 

1.2 Nieuwe en gerenoveerde 

uitrusting van de fabriek  

 Moderne productielijn voor tofoe uit soja  is 

geïnstalleerd, en een voor sojamelk.   

 Verhoging in kwantiteit en kwaliteit van de 

tofoe- melk- okara- productie.  

 Blijvende problemen i.v.m. oliepers: de eerste 

pers functioneerde niet, ook de tweede  

“vervangpers” kon geen volle productie halen;   

 Oliefilter en decanters zijn geïnstalleerd  

De soja-lijn beantwoordt globaal aan de 

verwachtingen. 

De zonnebloemolie-lijn zelfs na 4 opstartpogingen, 

is tot op de dag van vandaag niet echt operationeel. 

De eerste pers gaf geen productie. De vervangpers 

gaf onvoldoende debiet. Een ultieme zending van 

CoEnCo om de pers te optimaliseren is gepland voor 

midden april. Ook een Rwandese specialist wordt 

door ons gestuurd om er bij aanwezig te zijn. 

Umubano zal deze technische opvolging blijven 

doen totdat bij Abahuje de problemen zijn opgelost.  

 

1.3 Hygiënische maatregelen  Volledige renovatie elektriciteitsnet en Deze activiteit heeft ruimschoots de doelstellingen 

overschreden die hiervoor voorzien waren in het 
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gebouwen, water en installaties 

 

waternet.   

 Productielokaal bevloerd, betegeld en 

beschilderd.  

 Nieuw: 2 waterreservoirs (10.000 liter), horren, 

toegangssas,  douche, W.C., septische tank voor 

afvalwater.  

 Nieuwe werkkledij en laarzen, kuismiddelen 

aanwezig.   

 Controles uitgevoerd door RBS, MINAGRI, 

MINICOM, MINIFIN, District, JADF  

project. Een deel van de middelen van het project 

werden hiervoor herschikt. Een ander deel werd door 

Abahuje uit eigen middelen betaald. 

1.4 Ondersteuning bij het zoeken 

naar kwaliteitsvolle hulpproducten 

voor het productieproces en bij de 

verpakking van de eindproducten  

 Mg Cl niet te verkrijgen in Rwanda, kan alleen 

ingevoerd worden aan hoge kostprijs.  

 Abahuje vond een alternatief in het gebruik van 

azijn, waarmee zij tofoe  van goede kwaliteit 

maken. 

 In zijn zoektocht naar verpakkingen, vond 

Abahuje  biologisch afbreekbare plastic zakjes 

als verpakking voor tofoe.  

 Eenvoudige verpakking voor cake en meel 

aangekocht. NIEUW project  van Abahuje 

“emballage” om tofoe langer te kunnen 

bewaren:   

De activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, met enkele 

aanpassingen. Abahuje heeft zelf een oplossing 

gevonden voor haar verpakkingsproblemen. 

Desalniettemin, voor een bewaring gedurende 

meerdere weken, zou Abahuje nog een 

vacuümverpakkingsmachine moeten aankopen in de 

nabije toekomst. 
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1.5 Vorming organiseren voor de 

personeelsleden van ABAHUJE en 

verantwoordelijken van de 3 

landbouwcoöperaties over de 

standaarden en normen van de 

voedingssector   

 De 9 personeelsleden van Abahuje kregen  

voortgezette opleiding HACCP van RBS en 

passen de aanbevelingen van RBS toe in hun 

dagelijkse praktijk.  

 Handboek in het Kinyarwanda “hygiënische 

principes” aangekocht bij  RBS.  

 De leden van de landbouwcoöperaties zijn 

bewust gemaakt van de gevraagde kwaliteit bij 

de levering van hun sojabonen en deze is 

verbeterd. 

De activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, met enkele 

aanpassingen.  

1.6 Ondersteuning bij het verwerven 

van het certificaat voor “ normering 

van de producten van de soja 

fabriek”  

 Certificaat “chemische samenstelling tofoe” 

verkregen van ISAR.  

 Biologische- microbiologische-  testen op 

voedingswaarde in labo van RBS en KIST.  

 2 controles door RBS gebeurd, nog 1 definitieve 

controle is nodig om het certificaat “S-MARK” 

te behalen.  

 Enig restpunt is een onderdeel (schijf) dat niet 

in RVS is.  

 

Deze activiteit is bijna bekroond met het certificaat  

« S-MARK ». Het onderdeel (schijf) dat niet in 

INOX is , wordt vervangen.   
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1.7 Ondersteuning bij de 

hernieuwing van de 

« rechtspersoon » als coöperatie 

 

 Abahuje is opnieuw erkend als coöperatie door 

het RCA/ 1042/2010.  

 De leden van Abahuje kregen vorming over 

“het coöperatief statuut”.   

 De statuten van de coöperatie en de dienstnota’s 

worden gebruikt in het dagelijks beleid.  

 Alle organen werken zoals voorzien (AV, RvB, 

Interne controle, DB)  

De activiteit werd volledig uitgevoerd zoals 

voorzien.   

Geplande activiteiten 

 

Gerealiseerde activiteiten  Commentaar over de afwijkingen  

Resultaat 2 : De afzetmarkten van de producten duurzaam uitbreiden en de voeding verrijken met eiwitten 

Activiteit 2.1 Marketing verrichten 

voor tofoe en sojamelk. Publiciteit 

in de media en publicitaire fiches  

 Reclame gemaakt op: “Radio Rwanda”, “Radio 

Huguka” , “Radio Salut”.  

 Speciale uitzending van 30 minuten op “Radio 

Maria”.  

 Twee artikels in de krant « IMVAHO 

NSHYA ».  

 Een documentaire werd gemaakt over het 

project, deze DVD wordt ook voor marketing-

doeleinden gebruikt.  

Deze activiteit heeft ruimschoots de doelstellingen 

overschreden die hiervoor voorzien waren in het 

project.  

2.2 Vorming organiseren voor de 

handelaars in tofoe/olie over de 
 Uitbreiding verkoopsnetwerk: School Sint-

Bernadette te Kamonyi, Voeding “Mama 

De activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, mits enkele 

aanpassingen. Het verkoopsnetwerk is serieus 
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conditionering en het gebruik  Salomon” nabij Kigali-Airport, “Centre Jésus 

Miséricordieux Ruhango”, Boutique “Chez 

Rachel”  Gatagara, nieuw verkooppunt van 

cakes in Ruhango. 

 Opleiding van 1 dag over “voedingswaarde en 

recepten van soja” voor 25 handelaars en 

partners van Abahuje. T-shirts voor hen met 

naam en logo van Abahuje erop.  

 Meerdere culinaire demonstraties in Ruhango, 

Muhanga, Huye, Kigali.   

 Leveringen aan 5 feestzalen.  

uitgebreid 

 

2.3 Verwerven van uitrusting voor 

bewaring en distributie van  tofoe  

 

 2 ijskasten zijn in gebruik.  

 Ook enkele plastic boxen -volgens 

aanbevelingen experten RBS- voor transport 

naar klanten 

De activiteit is behoorlijk uitgevoerd : twee 

koelkasten en transport boxen 

-volgens de normering- worden gebruikt.  

2.4 Organiseren/ deelnemen aan 2 

tentoonstellingen, nationaal en 

provinciaal voor de marketing van 

sojaproducten  

 Demonstratie- en proefstand op “Agri-Show 

Mulindi” te Kigali (2 weken),  

 Abahuje behaalde de Gouden Medaille op de 

“Expo Muhanga” (1 week).  

 “Open Day” van de JADF Ruhango, certificaat 

“goede service” behaald 

De activiteit heeft ruim de doelstellingen 

overschreden die hiervoor voorzien waren in het 

project. De zichtbaarheid van de coöperatie is 

gevoelig toegenomen in heel het land. 

2.5 Ondersteunen /distributie van  Weeshuis JAM/MBARE en lagere school te De activiteit is behoorlijk uitgevoerd  mits kleine 
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tofoe en sojamelk in voedingscentra, 

weeshuis en scholen   

Kinini-Muhanga,  

 Weeshuis en gehandicapteninstelling HRD 

Muhanga,  

 Gezondheidscentra te Kibingo-Ruhango, 

Kabgayi –Muhanga en Kamonyi,  

 Regelmatige distributie cakes in “centre scolaire 

EMERU” (2000 leerlingen),  

 De staff van het district Ruhango voor 

degustaties 

wijzigingen van de doelgroep.  

2.6 Vorming geven over « gezonde 

voeding » en het gebruik van 

sojaproducten in de 

gezondheidscentra en weeshuis 

 Eén vorming in het weeshuis JAM, vormingen in 

3 gezondheidscentra: Kabgayi , Kibingo, Gitwe-

Ruhango.  

 Project voor vorming van mama’s in de 

gezondheidscentra ingediend bij NGO 

INTRAHEALTH 

Deze activiteit werd gedeeltelijk uitgevoerd, 

sommige actoren waren hier enthousiast voor, 

anderen niet. 

Geplande activiteiten 

 

Gerealiseerde activiteiten  Commentaar over de afwijkingen  

Resultaat 3 : Het financieel beheer van de coöperatie ABAHUJE versterken 

Activiteit 3.1 Uitwerking en 

aankoop van de instrumenten voor 

financieel beheer  

 MAPAF (handboek administratieve en financiële 

procedures) opgesteld door CSC.  

 Kasboeken, bankboek, grootboek, bonnen in- en 

De activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, mits enkele 

aanpassingen. 
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 uit kassa, reçu’s worden gebruikt.  

 Informatica SAGE SAARI is geïnstalleerd op de 

laptop van de gerant en de desktop van de 

boekhoudster.  

 Printer en modem/internet  OK. 

 (De winkel van Abahuje was niet rendabel en 

werd ondertussen gesloten). 

3.2 Vorming in financieel beheer 

Opvolging door CSC  
 De personeelsleden hebben noties van 

eenvoudige verrichtingen.  

 De boekhoudster en één van de arbeidsters doen 

de boekhouding. Zij werden hierin regelmatig 

ondersteund door UGAMA/CSC (apart 

contract).  

 Andere vormingen door RDB (Rwanda 

Development Board) voor de gerant en 

presidente, die dit doorgaven aan het personeel.  

 Bijkomende opleiding SAGE SAARI voor de 

(nieuwe) gerant en boekhoudster is voorzien.  

 Eveneens een stage van 2 weken voor  de 2 

boekhoudsters van Abahuje, bij de CSC 

De activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, mits enkele 

aanpassingen. Het bleek niet nuttig om alle 

personeelsleden te vormen in boekhouding  

3.3 Interne Audit door de financial  Semestriële interne audits zijn gebeurd.  De activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, mits enkele 

aanpassingen. Met enige vertraging werden deze 
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controller 

 

 

 Audit-rapporten maken deel uit van de 

rechtvaardigingsstukken 

audits doorgestuurd naar Umubano. 

3.4 Externe audit 

 

 

 Externe audit is uitgevoerd door RCA. Een 

andere door een externe consultant. 

 Audit-rapporten maken deel uit van de 

rechtvaardigingsstukken 

De activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, mits enkele 

aanpassingen. Met enige vertraging werden deze 

audits doorgestuurd naar Umubano. 

Geplande activiteiten 

 

Gerealiseerde activiteiten  Commentaar over de afwijkingen  

Resultaat 4 : De technische, organisatorische en productiecapaciteiten van de werknemers van de fabriek van ABAHUJE en de 

landbouwcoöperaties versterken   

Activiteit 4.1 De leden en 

landbouwers zijn gevormd in 

« coöperatief bewustzijn en beheer » 

 65 leden van de 4 coöperaties kregen vorming in 

“coöperatief bewustzijn”.  

 3 leden van Abahuje hebben hierover vorming 

gekregen van het District 

De activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, mits enkele 

aanpassingen.  

4.2 Ondersteuning van de 

landbouwcoöperaties in de 

uitwerking, opvolging en evaluatie 

van de geplande activiteiten voor het 

seizoen  

 50 landbouwanimatoren werden op het terrein 

opgeleid door de verantwoordelijke en de 

agronoom van Abahuje en een consultant van 

“Multi Purpose Company” (landbouwfirma).  

 Daarnaast waren er reeds 90 

landbouwanimatoren van de 3 

landbouwcoöperaties zelf. Met deze “teelt-in-

lijn” en het gebruik van verbeterde zaden en 

De activiteit werd behoorlijk uitgevoerd. 

Regelmatige samenwerking tussen de 

landbouwdeskundigen en  animatoren van de 4 

coöperaties. 
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meststoffen, verhogen de opbrengsten op de 

schaarse grond.  

 Telkens werden ook “organisatievergaderingen” 

gehouden met in totaal 65 landbouwanimatoren, 

om elk nieuw seizoen voor te bereiden. 

4.3 De telers van soja , zonnebloem 

en nieuwe teelten van jatropha en 

koolzaad ondersteunen en 

organiseren  

 In totaal werd 204 ha. ingezaaid met soja over 5 

seizoenen heen.  

 Het rendement is met 40% gestegen (van 0,8 ton 

tot 1,2 ton/ha) dankzij de moderne 

landbouwmiddelen, de opleidingen en de 

aankoopcontracten.  

 De gronden bevinden zich ofwel in de 

drooggelegde moerassen (collectieve uitbating 

door alle leden van de coöperaties) als bij de 

individuele boer die soms de combinatieteelt 

soja-zonnebloem toepast.  

 Het vertrouwen in  zonnebloem is echter 

verminderd. Daarom denkt men eraan om over te 

schakelen op rotatieteelt van soja met maïs. 

 10 proefvelden met Jatropha i.s.m. IRST. Deze 

activiteit zal verder doorgaan na het project. 

Deze activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, mits 

enkele aanpassingen.  

Jatropha heeft een toekomst in Rwanda. 

Experimenten op verschillende locaties zijn bezig.  

4.4 Ondersteuning van de 

landbouwers voor het verkrijgen en 
 13500 kg gecertifieerd soja zaaigoed en 700 kg 

zonnebloem zaaigoed werden aan de 3 

De activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, mits enkele 

aanpassingen.  
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rationeel gebruik van moderne 

landbouw  

coöperaties ter beschikking gesteld aan voor 

ongeveer 3000 leden.  

 De opbrengst van soja nam toe met 40% .  

 Zonnebloem kan het inkomen tot 25% 

verhogen.  

 De moderne landbouwmethodes van de 

landbouwanimatoren hebben een aanstekelijk 

effect op hun buren. 

4.5 Ondersteuning landbouwers in 

organische bemesting van de velden 

door de verwerving van kleinvee 

door de arme gezinnen  

 200 geitjes werden verdeeld over de leden van 

de 3 coöperaties.  

 De eerste 120 pasgeboren lammetjes werden 

reeds verdeeld aan andere arme families. Dit 

rotatiesysteem wordt verder opgevolgd door 

Abahuje. Deze activiteit zal de goede 

samenwerking tussen de 4 coöperaties 

bestendigen.  

 Het gebruik van organische meststof is gekend 

en veralgemeend 

De activiteit werd volledig uitgevoerd zoals 

voorzien.  Abahuje zet deze « rotatie » van geitjes 

verder. Het is een grote hulp voor de armste families. 

Deze activiteit zet ook het partnerschap verder tussen 

de 4 coöperaties door de distributie van geitjes. 

4.6 Ondersteuning landbouwers in 

de strijd tegen de erosie tussen hun 

velden  

 120.000 bomen, waarvan een groot deel 

fruitbomen, werden aangeplant rond de 

“moerassen” en de individuele velden volgens de 

hoogtelijnen. 

De activiteit werd volledig uitgevoerd zoals 

voorzien. Nog decennia lang zullen « de Rwandezen 

de vruchten plukken van deze planten » in de strijd 

tegen erosie en klimaatopwarming. 
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4.7 Vorming over gender voor de 

leden van ABAHUJE en de 3 

landbouwcoöperaties 

 

 35 personen van de 4 coöperaties, kregen 

opleiding “gender” en de impact van HIV/AIDS. 

  Hierna hebben 15 leden een voortgezette 

opleiding gekregen.  

 Er is een tendens waarneembaar, dat meer 

vrouwen het woord nemen.  

 In de bestuursorganen van de 4 coöperaties, zijn 

de helft vrouwen  

Deze activiteit werd behoorlijk uitgevoerd, mits 

enkele aanpassingen. 

4.8 Opleiding 

Hygiëne/GMP/HACCP voor de 4 

coöperaties 

 29 leden van de 4 coöperaties kregen vorming 

HACCP/GAP/GMP in een samenwerking van 

Umubano met UGAMA/CSC.  

 Umubano heeft ook vorming gegeven over CIP 

en veiligheid.  

 Een diepgaandere vorming over HACCP werd 

gegeven door RBS aan het personeel, samen met 

de opstelling van het HACCP-plan voor de 

fabriek van Abahuje.  

 Handboek HACCP beschikbaar in Kinyarwanda 

Deze activiteit heeft ruim de doelstellingen 

overschreden die hiervoor voorzien waren in het 

project. 

Geplande activiteiten 

 

Gerealiseerde activiteiten  Commentaar over de afwijkingen  

Resultaat 5 : De functionering en het engagement van de werknemers van de coöperatie ABAHUJE verbeteren 

5.1. Verwerving van  1 motor “AG 100” is in gebruik bij Abahuje De activiteit werd volledig uitgevoerd zoals 
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vervoersmiddelen   voor de gerant, de agronoom, de boekhoudster, 

de presidente…  

 Dienstnota voor goed beheer “rollend materieel” 

is uitgehangen en wordt gerespecteerd. 

voorzien.  De motor is in goede staat en dient voor 

terreinbezoeken, uitbreiding van het cliënteel…  

5.2 Kantoorhardware  Laptop wordt gebruikt door de gerant.  

 Desktop wordt gebruikt door de boekhoudster.  

 Printer en modem/internet  OK. 

De activiteit werd volledig uitgevoerd zoals voorzien 

5.3 Vlotte communicatie tussen alle 

partners van het project 
 Vlotte communicatie tussen Abahuje- Umubano-

PROTOS  via e-mail.  

 Vlotte communicatie tussen de stafleden via e-

mail en GSM.  

 Vlotte communicatie tussen de 4 coöperaties via 

e-mail en GSM.  

 Vlotte communicatie met de andere partners 

(CSC, BDS, RBS, BPN…) 

De activiteit werd volledig uitgevoerd zoals 

voorzien.   

5.4 Preventiebeleid, medische 

zorgen en bescherming van het 

personeel tegen arbeidsongevallen 

 Aandacht voor preventiebeleid tijdens 

opleidingen en productie.  

 Alle personeelsleden en hun familie zijn 

aangesloten bij een ziekteverzekering en “sociale 

kas”.  

Deze activiteit werd gedeeltelijk uitgevoerd. 
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 Medische keuring voor de  productie-arbeiders. 

Verzekering voor de installaties nog niet kunnen 

afsluiten zolang alles niet compleet is (pers in 

werking) en de risico’s op stroompieken voor de 

machines  

5.5 Verhoging van de lonen en 

activiteiten voor het groepsgevoel 

voor het personeel 

 9 loontrekkenden waarvan 7 arbeiders  en 2 

bedienden, die 6 dagen per week werken.  

Het aantal personeelsleden is licht gestegen.  Het 

aantal uren/werkdagen is verdubbeld dankzij 

verhoogde omzet van tofoe, cake…De arbeiders 

hebben een stabiel werk en zijn behoorlijk betaald 

naar Rwandese normen. 
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2011/DGD BIJENTEELT VOOR DE SOCIAALECONOMISCHE ONTWIKKELING IN RWANDA 2011-2013 
 

Hieronder presenteren wij een vertaling van het verslag opgesteld door onze partner ARDI ivm de realisaties in 2011 van het project 
bijenteelt dat door UMUBANO/DGD en de Provincie Oost-Vlaanderen (PO)° wordt gefinancierd. Het overzicht dat volgt is ruimer dan de 
interventies die enkel door UMUBANO/DGD/POV zijn gefinancierd, maar wij verkiezen het geheel over te nemen omdat de lezer aldus een 
beter beeld krijgt van de ontwikkeling van dit project en het beheer van de bijenteelt door onze partner ARDI. De financiering van DGD in 
2011 is gestart op 1 juli. Voor DGD gaat het dus over uitgaven van 1 juli tot en met einde december 2011. De interventies van de 
verschillende partners en donoren zijn telkens afzonderlijk vermeld 
 
1 Inleiding 
 

De activiteiten van ARDI in de afdeling bijenteelt zijn gebaseerd op het strategisch actieplan 2010-2012 dat aandacht heeft voor de promotie 

van de bijenteelt die gericht is op het ondernemerschap en een rol kan spelen in de armoedebestrijding in het landelijke midden en in het 

bevorderen van het welzijn van de Rwandese bevolking in het algemeen.  

De specifieke doelstelling is de promotie van een waardeketen van bijenteeltproducten die op een efficiënte wijze bijdraagt tot de 

sociaaleconomische ontwikkeling van de landelijke middens op het vlak van productie, inkomensverwerving en tewerkstelling. 

De oorspronkelijk verwachte resultaten voor het jaar 2011 waren: 

- De bevordering van ondernemingskernen gericht op de bijenteelt 

- De stijging van de productie en/ of het rendement zowel op het vlak van kwantiteit als kwaliteit 

- De versterking van de institutionele en beheerscapaciteiten van de producenten verenigd in de coöperatieve beweging 

- De bevordering van gender en de bescherming van het milieu in de waardeketen van de bijenteeltproducten 

De activiteiten hadden voornamelijk betrekking op de modelcoöperaties die in2009 werden geïdentificeerd. Zij werden technisch begeleid met 

het oog op de verhoging van het rendement en van de kwaliteit van de bijenteeltproducten en de ontwikkeling van duurzame mechanismen. 



 43 

In het jaar 2011 had Ardi vooral aandacht voor de versterking van de productie en de kwaliteit van de moderne bijenteeltproducten en voor de 

ondersteuning van de institutionele en beheersstructuren van de producenten om ze te helpen echte ondernemers te worden die kunnen 

concurreren in de zakenwereld. 

De bijenteeltkalender van het jaar 2011 werd echter gestoord door de ongewone regenval (midden juli– september), die negatieve invloed had 

op de bloei van de honing producerende planten en de beschikbaarheid van nectar en pollen die als voeding dient voor de bijen. 

Als gevolg daarvan is de productiecurve gedaald met respectievelijk 39,3% en 36,4% voor honing en half gezuiverde was in vergelijking met de 

twee voorgaande jaren. Er werd gezocht naar pistes om de afhankelijkheid van het klimaat op te vangen en de leden van de coöperaties 

hebben geleidelijk aan technische opleidingen gekregen met betrekking tot het geven van voedingssupplementen aan de bijen om het tekort 

aan proteïnen en aan energetische hulpmiddelen op te vangen. 

Dit werd aangevuld door de nieuwe technieken betreffende koninginnenteelt die sinds november 2011werden getest. Hiermee zullen nieuwe 

koninginnen worden ingezet die hoge voortplantingsprestaties mogelijk maken. 

Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan mechanismen m.b.t. de integratie van jongeren en vrouwen in het circuit van de bijenteelt om de 

duurzaamheid en de dynamiek in de productieketen te verzekeren.  

De financiële middelen die in het bijenteeltprogramma werden aangewend bedroegen in het totaal 137 511 794 RWF als volgt verdeeld over 

de donoren en de partners: 

                                                 
1
 Wisselkoers: 1 EUR = 785 RWF, 1 USD = 600 RWF 

Donoren Financiering in RWF1 

UMUBANO / DGD 30 066 617 



 44 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verslag geeft de 

jaarlijkse balans weer van de activiteiten van2011 van de afdeling bijenteelteelt ten opzichte van het actieplan en de verwachte resultaten. 

 

2 Uiteenzetting van gerealiseerde activiteiten en bereikte resultaten 

 

R 1. De ondernemingskernen gericht op de bijenteelt zijn versterkt 

                                                 
2
 Nederlandse ontwikkelingsorganisatie 

3
 International Research and Exchanges Board, Project ter ondersteuning van de dienstverlening en goed bestuur van de civiele maatschappij ondersteund door 

USAID   
4
 Project ter ondersteuning van de pleitbezorging in de civiele maatschappij ondersteund door USAID  

 
5
 International Union for Conservation of Nature, 

6
 GIZ : Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Duitse ontwikkelingsorganisatie) 

7
 Initiatiief voor het landelijk ondernemerschap in Rwanda gefinancierd door ICCO 

UMUBANO/PROVINCIE Oost-Vlaanderen 19 062 177 

SNV2 16 464 000 

IREX / USAID/ CSSP -Outreach3 12 000 000 

IREX / USAID/ CSSP – Advocay(Consortium 4 43 365 000 

UICN5 6 754 000 

GIZ (vroegere DTZ)6 7 300 000 

IPER7 2 500 000 
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R 1.1: De ondernemingskernen gericht op de bijenteelt zijn versterkt 
Activiteiten en subactiviteiten 
 

Activiteit1.1.  Realiseren van een studie over de waardeketen van de bijenteeltsector 
 

Gegevens werden verzameld over de productie en het institutionele gedrag van de coöperaties bij de partnercoöperaties van ARDI en zij 

werden geanalyseerd om het niveau van ontwikkeling van de prestaties ten opzichte van de oorspronkelijk geformuleerde indicatoren te 

evalueren. 

 

Er werd een analytische studie gemaakt over de productiekost van de honing, met de financiële steun van het programma IPER (Initiative pour 

l’Entrepreneuriat Rural au Rwanda), bij de partnercoöperaties van ARDI, die werken rond het nationale park van Nyungwe. 

 

Er werden vier zones afgebakend op basis van hun honing voortbrengende capaciteiten: de Akagera, Virunga, Gishwati en Nyungwe. 

 

Bereikte resultaten: 

 

Volgens de analyse van de gegevens verzameld in de honing producerende zone van Nyungwe, tellen de door ARDI ondersteunde coöperaties 

1147 imkers (769 mannen (67%), 378 vrouwen (32,9%) en 163 jongerenminder dan 21 jaar. 

 

De studie heeft aangetoond dat de bijenteeltproductie nog het optimale niveau in de zone niet heeft bereikt, waardoor de productiekost stijgt, 

rekening houdend met het aantal bijenkorven (7445 waarvan 5590 traditionele [75%] en 1855 moderne [24.9%]) en met de afschrijving van het 

materiaal.  

Bovendien is de prijs van de honing die in Rwanda wordt geproduceerd hoger dan de marktprijs van de andere EAC-landen (Oost-Afrika).De 

studie stelt voor dat een aantal ondernemingskernen gericht op de bijenteeltbusiness zorgen voor duurzame en concurrentiële producten. 

Deze kernen moeten zorgen voor de verhoging van de kwantiteit en de kwaliteit van de bijenteeltproducten en voor de verhoging van de 

investeringen en de prestaties op de markt.  
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Activiteit 1.2. Organiseren van opleidingen betreffende ondernemerschap in bijenteelt (Businessplan, prijszetting en marketing) 
 

In samenwerking met SNV, werden twee opleidingssessies georganiseerd over de technische begeleiding betreffende het opstellen van een 

businessplan gericht op de bijenteelt om te antwoorden op de technische onkunde van de leden van de coöperatiesom projecten op te stellen 

die door banken kunnen worden gefinancierd.  

Bereikte resultaten:16 leden uit 8 modelcoöperaties in de zone van het nationaal park van Nyungwe, werden opgeleid en kregen kennis om 

projecten op te stellen die door lokale financiële instellingen kunnen worden gefinancierd. 6 op 8 coöperaties hebben al hun businessplan 

opgesteld en hebben het onderhandelingsproces over de financiering gestart. Het betreft de coöperaties: KODURU, KOPABUHU, COASEKI, 

URWIRU rwa Nyungwe, COPAGARU en COPAM.  

Deze businessplannen zullen worden voorgesteld in het seminarie « finance  fair » gepland in februari 2012 te Musanze. Deze businessplannen 

zullen op dit seminarie worden besproken en voorgelegd aan de financiële instellingen om van ideeën te wisselen over de 

financieringsmodaliteiten. 

De coöperatie COOPAGARU zette zijn project voort waarvan het financieringsproces reeds is gestart met de Banque populaire (RIF II). Er werd 

een financiering van 6 500 000 RWF toegekend door de Banque populaire tak Kamembe en werd opgenomen in het ‘journal officiel”.  

 

Activiteit 1.3. Meewerken aan het tot stand brengen en het operationaliseren van economische allianties gericht op de api-business 

 

In partnerschap met UMUBANO/DGD werden er vier workshops gehouden voor netwerking en versterking van de zakenrelaties tussen de 

landbouwcoöperaties en de privésector in de districten Nyaruguru, Muhanga, Huye en Rusizi. 

Bereikte resultaten: Het voornaamste resultaat van deze activiteit zijn de overeenkomsten en zakencontracten gesloten tussen de 

landbouwcoöperaties en de ondernemingen die de bijenteeltproducten verzamelen, behandelen en in de handel brengen.  
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De onderhandelingen hebben vooral aandacht voor het naleven van een handelsethiek in de prijszetting, het inrichten van duurzame 

mechanismen om belangenconflicten te voorkomen, de afzetcircuits en de bescherming van de kwaliteit van de bijenteeltproducten.  

In het totaal hebben 23 coöperaties zakencontracten afgesloten over de verzameling en de verkoop van bijenteeltproductenmet3 

handelsondernemingen en hebben 29,1 ton honingen821kg half gezuiverde was op de markt gebracht.  

12 bijenteeltcoöperaties hebben met succes deelgenomen aan nationale en regionale beurzen en hebben de zakenrelaties en de marketing 

van hun producten verbeterd.  

Tijdens de Api Expo en in het internationaal congres Apimondia georganiseerd te Buenos Aires in Argentinië in de laatste week van september 

2011 werden uitwisselingkaders en professionele netwerken met andere operatoren en partners op het niveau van Afrika en de wereld 

uitgewerkt. 

 

Activiteit 1.4. Ondersteuning bij de samenstelling en het gebruik van aangepaste instrumenten en systemen betreffende financieel beheer 
van de coöperaties  
 

In partnerschap met de POV en UMUBANO / DGD werden aangepaste instrumenten voor financieel beheer van de coöperaties opgesteld en 

ter beschikking gesteld van 56 beheerders van coöperaties. Zij werden opgeleid om ze regelmatig bij te houden.  

Bereikte resultaten: 38,6 % van de omkaderde coöperaties houden een basisboekhouding bij waarmee ze hun prestaties kunnen evalueren en 

een transparant financieel beheer verzekeren. Het proces betreffende opstellen van aangepaste boekhoudplannen en handboeken over 

financiële procedures zullen begin 2012 worden aangevat.  

Het gebrek aan opgeleid personeel blijft echter een grote uitdaging die naast de zwakke inbreng van de privésector in de waardeketen zorgt 

voor een zwakke operationalisering van de ondernemingskernen gericht op de bijenteelt. 
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De progressieve integratie van jongeren en vrouwen die beter opgeleid zijn betreffende organisatie van de producenten, het identificeren van 

financiële diensten die aangepast zijn aan de specifieke context van de bijenteeltproductie en de versterking van de zakenrelaties met de 

privésector blijven alternatieve oplossingen om het hoofd te bieden aan deze uitdaging. 

 

R2. De hoeveelheid van gecommercialiseerde kwaliteitsvolle bijenteeltproducten is verhoogd 

 

Act.2.1 Opleiden van leden van de bijenteeltcoöperaties in moderne bijenteelttechnieken 

De versterking van de technische capaciteiten in de loop van het jaar 2011 werd grotendeels beïnvloed door de technische begeleiding op het 

terrein door de technici van ARDI en de opgeleide bijenteeltvulgarisatoren. Met de financiering van DGD en in samenwerking met UMUBANO 

en POV werden vier sessies technische bijscholing in internaat georganiseerd in de maanden juni en augustus 2011. 96 imkers onder wie 21 

vrouwen kregen een opleiding over de moderne technieken om bijen te houden en de productie te verhogen.  

De bijscholing vulde de leemten aan die werden vastgesteld met betrekking tot de technieken om de bijenkolonies te versterken, om ziektes 

onder de bijen op te sporen en m.b.t.de technieken aangaande de koninginnenteelt. 

 

Resultaten: 

Elke coöperatie beschikt over minstens drie tot vijf animatoren die de bijenteelttechnieken verspreiden onder de leden van de coöperatie en 

die bijdragen tot de technische controle van de geïnstalleerde bijenkorven. 

In het totaal werden 256 korven regelmatig bezocht en 1152 imkers (214 vrouwen)kregen opleiding over moderne bijenteelttechnieken. De 

resultaten kregen concreet gestalte door de stijging van de bevolkingsgraad van de korven die verhoogd is van 69,3 tot 84,1% en de daling van 

de uitzwermingsgraad van de koloniën met meer dan 25% in heel de interventiezone van ARDI ten opzichte van het jaar2010.  
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Geleidelijk aan zetten de vrouwen en de jongeren zich in dit circuit in en treden toe tot de coöperaties want hun percentage is gestegen van 26 

tot 32 % in vergelijking met de twee vorige jaren. 

Er zijn nog enkele technische leemten vast te stellen op het vlak van het naleven van de technische normen m.b.t. de versterking van de 

koloniën en met de voeding van de bijen gedurende de kritieke seizoenen. Door de weersomstandigheden is de productie in het jaar2011 met 

39,4% gedaald (ongewoon regenseizoen van juli tot december).  

De grafiek hieronder toont de productiegegevens in de 3 zones met hoge bijenteeltproductie gedurende de 4 laatste jaren: 
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Ook in 2009 werd een daling van de productie vastgesteld ten gevolge van de weersomstandighedendie nadelige invloed uitoefenden op de 

bloeicyclus van bloemen en planten die als voeding dienen voor de bijen (nectar en pollen). Als men de 3 productiezones vergelijkt, stelt men 

vast dat de productiezone in het Westen (Rusizi & Nyamasheke) altijd de andere zones overtroffen, dit 4 jaar lang. 

De modernes bijenteelttechnieken voor de voeding van de bijen tijdens de kritieke seizoenen zullen als duurzaam redmiddel dienen om het 

hoofd te bieden aan dit probleem. De praktische opleiding mbt deze technieken is gestart aan het eind van het laatste kwartaal van 2011 en de 

resultaten zijn aanmoedigend.  

Activiteit 2.2. Opleiding, inrichting en operationalisering van 3 eenheden voor koninginnenteelt. 

Deze opleiding werd georganiseerd i dankzij een financiering van UMUBANO/DGD en UICN en vond plaats nauwe samenwerking met Rwanda 

Agriculture Board (RAB) en in het opzoekingscentrum voor bijenteelt van Ruhande van 19/12/2011 tot 09/1/2012. In totaal woonden 25 

deelnemers onder wie 6 vrouwen met belangstelling deze opleiding bij die voor Rwanda een première was 

 

Onder de deelnemers waren: 

 De technici van ARDI (3) 

 De technici en onderzoekers van RAB(4) 

 Een beambte van MINAGRI (1) 

 De onderzoekers en leraars van de instelling van hoger onderwijs ISAE en IPB: 2 

 De vertegenwoordigers van de coöperaties: 13 

 De technicus van het project APPEL: 1 

 Een vertegenwoordiger van Rwanda Beekeeping Company (privé-onderneming):1 

 

Resultaat: 

 25 technici uit verschillende disciplines van de bijenteelt werden opgeleid m.b.t. de versterking van de reproductieprestaties van de 

bijen. 

 Proefvestigingen m.b.t. koninginnenteelt werden opgericht en zullen als model dienen voor de capaciteitsversterking en het zoeken 

naar betere koninginnen. 
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Tijdens de opleiding werden de eerste successen geboekt, want 30 van de 45 geteste koninginnen werden aanvaard, geïntroduceerd in de teelt 

en hebben een positieve invloed gehad op de versterking van de koloniën van de bijenkorven van het onderzoekscentrum van RAB.  

Na de opleiding werden deelname-attesten afgeleverd aan de 25 opgeleide deelnemers. Er zal een plan m.b.t. onderzoek en verspreiding van 

de kennis worden gesloten tussen RAB en ARDI in februari 2012.  

Er moet worden gemeld dat tijdens deze opleiding een parasiet werd ontdekt die een ernstige bedreiging kan zijn voor de bijen als er geen 

efficiënte bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Het gaat over de varroamijt die zowel de volwassen bij als larven en nimfen bedreigt. Zij is 

afkomstig uit Zuidoost-Azië, waar ze leeft op bijen die er weerstand tegen kunnen bieden in tegenstelling tot de Europese bij Apis mellifera.  

Deze parasiet veroorzaakt aanzienlijk economische verlies in de bijenteelt over heel de wereld en is een van de oorzaken van de vermindering 

van het aantal bijen. Door de handel en de uitwisseling van bijen heeft de mijt zich bijna over heel de planeet verspreid. Enkel Australië en 

sommige delen van Centraal Afrika, waaronder Rwanda, bleven tot hiertoe gespaard.  

De eerste sporen werden opgemerkt in het onderzoekscentrum van Ruhande waar de varroamijt gelijkt op een kleine platte, rode krab van 1 à 

1,8 mm lang tot 1,5 à 2 mm breed. De poten zijn kort, het lichaam is bedekt met stekeltjes. 80% van de bezochte koloniën vertonen tekenen 

van deze gevaarlijke parasiet. 

Er werd een gemeenschappelijk plan opgesteld om snel dit gevaar te bestrijden. 

Prioriteiten: 

- Een snelle diagnose maken van de parasiet om zijn aanwezigheid op te sporen in de zones met hoge kans op rendabiliteit betreffende 

honing. 

- Contact nemen met instellingen die zich bezighouden met insectenkunde om een wetenschappelijk onderzoek te starten om de stam 

van de bestaande varroa, zijn graad van besmetting te identificeren en om duurzame bestrijdingsmiddelen voor te stellen 

- Duurzame beschermingsmiddelen uitwerken en de risico’s op verspreiding op grote schaal beperken. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Larve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera
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Activiteit 2.3. De leden van de bijenteeltcoöperaties opleiden betreffende technieken na de oogsten behandeling van de 

bijenteeltproducten 

 

Deze opleiding werd gericht op de waardeketen en op het product dat slecht gekend of slecht gewaardeerd word door de imkers in Rwanda: 

de was. 

 

In samenwerking met SNV en GIZ werden drie sessies georganiseerd m.b.t. de opleiding en de praktische demonstratie over de transformatie 

van de was in gewone producten (kaarsen, was, kunstraat, schoensmeer en boenwas) in de drie eerste weken van de maand oktober 2011. 

Met de deelname van 98 imkers van wie 39 vrouwen. 

 

Resultaten: 

98 leden van 19 bijenteeltcoöperaties hebben kennis opgedaan over de valorisatie van de bijenwas. Zij hebben zich ertoe verbonden de kennis 

door te geven om het economische verlies voortvloeiend uit de verwaarlozing van het product te beperken. Was valoriseren is nu een gouden 

regel geworden bij de leden van de omkaderde coöperaties. 

Twee bijkomende eenheden voor zuivering en verspreiding van kunstraat en andere bijproducten van was werden ingericht en operationeel 

gemaakte Kamonyi (vestiging van Rugobagoba) en Rusizi (vestiging Nkungu). 

 

Activiteit 2.4 De coöperaties begeleiden voor het behalen van kwaliteitsnormen 

In partnerschap met SNV en RDB werd het vernieuwingsproces van de attesten betreffende kwaliteitsnormen van de honing gestart sinds april 

2011 voor de coöperatie COASEKI die door het ORN (Office Rwandais de Normalisation) in 2011 werd gecertificeerd. 12 andere coöperaties 

hebben het proces voor het verkrijgen van een attest met technische inspecties van het ORN aangevat. De eerste analyses maken duidelijk dat 

sommige tekortkomingen betreffende naleving van de kwaliteitsvolle behandeling van de honing werden gemeld die het voorwerp zullen 

uitmaken van een technische begeleiding bij voorrang in de eerstvolgende opvolgingssessies.  

Het betreft voornamelijk het watergehalte, de vernieling van sommige enzymen, sporen van rook en andere onzuiverheden. Andere leemtes 

die moeten worden bijgesteld zijn het gebrek aan registratie van de bijenkorven via codering, gebrek aan sanitaire installaties in sommige 
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verzamelcentra, het ontbreken van registratiesystemen van de gegevens met betrekking tot het watergehalte voor de geoogste honing en de 

controle van besmettelijke ziekten bij de leden die in de verzamelcentra werken. 

Activiteit 2.5: Bouwen / herstellen, uitrusten en operationaliseren van de moderne bijenteeltinfrastructuur (bijenstallen) 

In het jaar 2011, werden 22 moderne bijenstallen gebouwd en uitgerust (10 in het Zuiden en 12 in het Westen) door de omkaderde 

coöperaties (eigen inbreng).  

Resultaat: Het bevolkingspercentage van de korven steeg met 11,2% in de interventiezone van ARDI ten opzichte van 2010 als gevolg van de 

progressieve toepassing van technieken met het oog op de versterking van de koloniën en de strijd tegen de roofinsecten van de bijen. 

De volgende grafiek toont een progressieve daling van het uitzwermpercentage voor de moderne korven in de 3 laatste jaren van de 

interventiezone van ARDI. 
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Er werd aandacht besteed aan het tot stand brengen van duurzame mechanismen om de verzamelcentra rationeel uit te baten. Ze zijn enkel 

tijdens de periodes van honingoogst operationeel. Er werden vergaderingen georganiseerd met de verantwoordelijken van de bijenteeltcentra 

om van ideeën te wisselen met de modaliteiten om deze infrastructuren operationeel te maken en ze zo goed mogelijk uit te baten. 

 

Er werden voorstellen geformuleerd om activiteiten te organiseren buiten de periodes van honingoogst, met name: 

 Alfabetisering van de leden van coöperaties met analfabeten; 

 Activiteiten die aansluiten bij de bijenteelt zoals snit en naad voor de jongeren 

 Aankoop en opslag van de goederen gedurende de oogstperiodes. 

4 coöperaties zijn gestart met snit en naad voor de meisjes buiten het oogstseizoen.  

Activiteit 2.6 Lokale ambachtslui opleiden betreffende productie en valorisatie van de moderne bijenteeltproducten 

Met de financiële steun van UMUBANO en de POV werden twee opleidingssessies over de fabricatienormen van de moderne inputs 

georganiseerd te Muhanga en Rusizi in de maanden 2011 ter intentie van 52 ambachtslui (kleermakers en schrijnwerkers) van wie 21 vrouwen. 

De leden van de coöperaties zijn in staat lokaal moderne inputs te maken (korven en accessoires), wat een positieve invloed heeft op de 

vermindering van de productiekost en op de kost van de honing en de bijproducten.  

Twee fabricatie-eenheden van moderne bijenteeltinputs werden ingericht te Kamonyi en Rusizi door de coöperaties COOPAF en COPAGARU.  

 

R.3. De organisatorische en beheerscapaciteiten van de bijenteeltcoöperaties zijn versterkt 

 

Activiteit 3.1 Een databank opstellen van de te omkaderen coöperaties om de begintoestand te kennen  

 

Deze activiteit bestond in het bijwerken van de databank in de omkaderde coöperaties in samenwerking met SNV. 
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De gegevens werden opgeslagen in de software SPSS en geïnterpreteerd door de technische kaders van ARDI om de vooruitgang te analyseren 

ten opzichte van de startindicatoren van het begin van het jaar.  

Na het samenbrengen van de statistieken stelt men een stijging vast van jongeren en vrouwen van 24,1% tot 31,8 % in de twee laatste jaren. 

Vrouwen en jongeren bezetten 19,6 % van de verantwoordelijkheidsposten in de partnercoöperaties van ARDI.  

Rekening houdend met het formele kanaal van verzameling van de bijenteeltproducten, heeft de honingproductie een grote daling gekend ( 

39%) te wijten aan de verstoring van de bloeicyclus van de honing voortbrengende planten die als voeding voor de bijen dienen. De oorzaak 

hiervan is het al te lange en ongewone regenseizoen.  

In partnerschap met IREX-Outreach werden Instrumenten betreffende planning, opvolging en participatieve evaluatie opgesteld in 

samenwerking met de coöperaties om de betrokkenheid en de toe-eigening van de door ARDI ondersteunde acties te vergroten. Aangepaste 

fiches PSEP8en een gezamenlijk actieplan 2012- 2013 werden ontworpen en aangepast aan de actieplannen van elke coöperatie.  

Activiteit 3.2. Opleiding over de technieken betreffende institutioneel en financieel beheer van de omkaderde coöperaties 

In partnerschap met UMUBANO/DGD en SNV vonden opleidingssessies plaats bij de coöperaties om hun beheersystemen te verbeteren door 

gebruik te maken van aangepaste boekhoudkundige instrumenten. 

45 schatbewaarders van de coöperaties hebben deelgenomen aan de sessie over het houden en invullen van boekhoudkundige 

basisdocumenten: kasboek, bankboek, voorraadfiches, en elke coöperatie heeft minstens een kit boekhoudkundige documenten ontvangen 

om ze in staat te stellen via praktische oefeningen de materie aan te leren.  

Minstens 2maal per kwartaal werden de coöperaties bezocht om de accountants te helpen bij het uitvoeren van de controle in de coöperaties.  

Deze bezoeken hebben een positieve invloed gehad op de boekhouding, het beheer en de transparantie ervan bij de coöperaties. 

Resultaat: 50% van de coöperaties gebruiken eenvoudige boekhoudkundige instrumenten die een transparant beheer van de uitgaven 

verzekeren en de interne controlecomités hebben het niveau van de prestaties van hun verantwoordelijkheden verbeterd.  

                                                 
8
PSEP: planification, Suivi et Evaluation Participatifs 
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Voor het jaar 2011, heeft elke coöperatie minstens een algemene vergadering van alle leden kunnen organiseren en 60% van de coöperaties 

hebben minstens 2 sessies gehouden betreffende financiële controle door de verkozen accountants. Toch blijven nog zwakheden op het vlak 

van de rapportering die de uitgaven niet duidelijk presenteert en op het vlak van de van toepassing zijnde goedkeuringsprocedures. Ook de 

aanbevelingen voor de verbetering van het beheer kunnen nog beter.  

 

Activiteit 3.3 De bijenteeltcoöperaties begeleiden in het opstellen van reglementaire teksten en het houden van statutaire vergaderingen.  

De technici van ARDI hebben de coöperaties ondersteund voor het klaarmaken van hun dossiers om aan de regelgeving te voldoen. 9 

coöperaties werden ondersteund en hebben rechtspersoonlijkheid verkregen in 2011. Deze activiteit was mogelijk dankzij de financiële steun 

van UMUBANO/DGD en de UMUBANO/POV. 

Resultaten: 12 op 20 coöperaties die een voorlopige erkenning hadden van het RCA9 werden ondersteund om alle nodige documenten te 

verzamelen om opgenomen te worden in het JO (Rwandees staatsblad) in 2012. Vier ervan kregen de officiële erkenning en verschenen in het 

JO.  

70 % van de omkaderde coöperaties hebben behoorlijk statutaire vergaderingen georganiseerd en de aanbevelingen voortvloeiend uit die 

vergaderingen worden in de praktijk gebracht. 

Activiteit 3.4.Studiereisen uitwisselingen van ervaringen tussen de imkers 

In het jaar 2011 werden drie vergaderingen georganiseerd betreffende uitwisseling van ervaringen tussen de coöperaties. ARDI speelt hierbij 

een faciliterende rol. Wij noteren in het bijzonder de verplaatsing van de imkers uit het zuiden (Huye, Nyaruguru, Nyamagabe) die ervaringen 

hebben uitgewisseld met hun homologen van Gashonga, uit de Westprovincie. 

Dit bezoek werd georganiseerd met de optiek goede praktijken uit te wisselen, vooral betreffende: 

- De organisatie van de coöperatie 

- Goede praktijken van financieel beheer en transparantie 

                                                 
9
RCA:  Rwanda Cooperative Agency 



 57 

- Verzameling, behandeling van honing van goede kwaliteit 

- Technieken van bijenteeltproductie 

- Samenwerking met andere instructies om financiële middelen te vinden 

 

Bereikte resultaten: 

 

De uitwisseling was nuttig voor beide groepen. De bezoekers uit het zuiden waren verder gevorderd in de artificiële voeding van de bijen, 

terwijl de bezochte groep (Coop COOPAGARU) over een beter beheerssysteem beschikte. 

De opkomende coöperaties en de individuele imkers vragen ook uitwisselingsbezoeken bij de door ARDI omkaderde coöperaties. In het totaal 

vonden 17 bezoeken plaats.  
 

Activiteit 3.5: Workshops voor het opstellen van basisgegevensbetreffende verwachte prestaties voor de omkaderde coöperaties en 

contracten te ondertekenen met ARDI 

Om de capaciteiten van de partnercoöperaties van ARDI te versterken, werd een fiche opgesteld om de prestaties van elke coöperatie te 

noteren. Deze fiche werd met de betrokken coöperaties besproken. Sinds 2009 vult elke coöperatie bij het begin van het werkjaar zijn fiche in 

(voor het einde van het 1ekwartaal), en duidt de resultaten aan die tegen het einde van het jaar moeten worden behaald. Op basis hiervan 

wordt elk jaar een contract ondertekend tussen drie partijen waarin de rol en de verantwoordelijkheid van elke partij wordt bepaald om de 

resultaten te behalen. Halfweg en op het einde van het jaar worden de resultaten geanalyseerd.  

Activiteit 3.6. De omkaderde coöperaties begeleiden om deel te nemen aan de verkooptentoonstellingen en uitwisselingsnetwerken 

ontwikkelen zowel nationaal als internationaal. 

In samenwerking met SNV/Rwanda hebben in het totaal 12 coöperaties deelgenomen aan verkooptentoonstellingen en opendeurdagen 

georganiseerd op het niveau van de districten van de Zuid- en Westprovincies. 4 coöperaties hebben deelgenomen aan een internationale 

handelsbeurs georganiseerd te Kigali in de maand september 2011.  

Dankzij de financiële steun van UMUBANO/POV heeft ARDI deelgenomen aan het uitwisselingskader betreffende promotie van de bijenteelt op 

het internationale vlak en was vertegenwoordigd in het Internationaal congres van Apimondia georganiseerd in Argentinië van 21 tot 27 

september 2011.  



 58 

Apimondia is de Internationale Federatie van de imkerverenigingen en van de andere organisaties die in de bijensector werken op wereldvlak. 
De Federatie werd gesticht door een resolutietijdens het XIII Internationaal Bijenteeltcongres van 1949 te Amsterdam en is de opvolger van het 
“International Apiarist Congress Secrétariat” opgericht in 1895. Apimondia verzekert de promotie en de ontwikkeling van de 
wetenschappelijke, technische, ecologische, sociale en economische bijenteeltsectoren voor alle landen. 

De voornaamste doelstelling van Apimondia is de uitwisseling van informatie vergemakkelijken. Dit wordt uitgevoerd door de organisatie van 
congressen en symposia waar imkers, wetenschapslui, handelaars, ontwikkelingsagenten, technici en wetgevers elkaar rechtstreeks kunnen 
ontmoeten.  

Nieuwe statuten werden gestemd tijdens de Algemene Vergadering te Buenos-Aires (Argentinië) in september 2011. Zij vormen een 

diepgaande hervorming met de inrichting van vijf nieuwe " Continentale Commissies " naast de zeven reeds bestaande "Wetenschappelijke 

Commissies”. De doelstellingen beogen, enerzijds, een evenwichtiger en efficiënter uitvoerend orgaan op te richten en anderzijds de middelen 

tot stand te brengen om de verdediging van de imkers en van de bijen in heel de wereld te verzekeren.  

Afrika heeft voortaan een continentale commissie verkregen die geleid wordt door de Ethiopiër Mulfrid Ashagrie. Dit is een belangrijk stap 

omdat Afrika zijn stem kan verheffen en zijn natuurlijke troeven zullen voortaan in aanmerking komen voor de duurzame ontwikkeling van het 

bijenteeltcircuit. Wij vermelden hierbij dat enkel vijf landenuit Afrika waarvan 2 buurlanden van Rwanda uit Oost-Afrika (Ethiopië, Kameroen, 

Zuid-Afrika, Uganda, Tanzania) een attest hebben verkregen voor de uitvoer van honing op het niveau van de Europese Unie. Er is nog veel te 

doen op het vlak van de verbetering van de kwaliteit van de honing en tijdens het congres werden wat dat betreft strategieën besproken.  

(Wij vermelden dat ARDI ook lid is van het Afrikaanse netwerk bijenteelt (Api Trade Africa) dat een conferentie en een internationale 

tentoonstelling zal organiseren over de duurzame ontwikkeling van de bijenteelt in Afrika in september 2012.) 

De aspecten met betrekking tot de milieubedreigingen, virussen, bacteriën en ziekten van de bijenpopulatie die zich snel over heel de wereld 

verspreiden hebben de aandacht getrokken van de deelnemers en meer in het bijzonder van de wetenschappelijke medewerkers 

insectenkunde. Een grote bedreiging komt van de pesticiden en van de varroamijt. Deze parasiet die verantwoordelijk is voor bijensterfte werd 

ook in Rwanda gezien(eerste sporen vastgesteld in het onderzoekscentrum van Ruhande door de expert Didier Gillet in december 2011). 

Specifieke thematische commissies over de gezondheid van de bijen, de« apitherapie », de bijenteelt en het milieu, uitwisselingen over de 

belangrijke ontwikkelingen van het circuit en bedreigingen) werden opgericht om symposiums op dat gebied voor te bereiden. 
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De Rwandese bijenteeltproducten werden gepromoot en hebben de belangstelling gewekt van de partners tijdens de internationale 

tentoonstelling die tegelijk met het Congres van Apimondia in Argentinië plaatsvond. Uitwisseling en netwerking vonden aldus plaats. 

ARDI zal weldra een officiële inschrijving bij Apimondia moeten doen om te genieten van uitwisselingen van de leden van dit belangrijk 

netwerk. 

R2.4. Verbetering van de interventies van ARDI in de transversale domeinen 

 

Activiteit 4.1 De integratie (main streaming) van gender en VIH/SIDA in de activiteiten van ARDI is versterkt 

De bijenteelt blijft nog steeds gekenmerkt door een zwak niveau van professionalisering, door de uitsluitingen van vrouwen en jongeren, 

verbonden aan de cultuur. 

Als gevolg blijft de productie zowel in kwantiteit als in kwaliteit onvoldoende in vergelijking met de grote vraag naar de producten zowel op 

het lokale vlak als op de wereldmarkt. De potentialiteiten zijn nog niet maximaal benut. 

De statistische gegevens (SNV, 2007, ARDI, 2008) tonen aan dat de bijenteelt door meer dan 205.000 personen worden beoefend, van wie 

meer dan 89% eerder een gevorderde leeftijd hebben (meer dan 45 jaar) en die voornamelijk in het landelijke milieu wonen, vooral rond 

natuurreservaten (ISAE, 2009). 

Om de rol van de vrouw te stimuleren met het oog op haar efficiënte deelname aan de economische ontwikkeling van het land, hebben vier 

organisaties van de civiele maatschappij in Rwanda (ARDI, Réseau des femmes, SERUKA et RWAMREC), samengewerkt om hun inspanningen 

te coördineren om de plannen van pleitbezorging via raadpleging en in complementariteit uit te voeren. Dit initiatief werd ondersteund door 

het programma IREX/USAID/CCSP-Advocacy. 

De bijenteeltsector werd als prioritair erkend voor de drie eerste jaar omdat het enerzijds een prioritaire sector is in het kader van de PSTA II 

en anderzijds omdat 4 Organisaties meer dan 40.000 imkers en meer dan 300.000 gezinnen omkaderen die de bijenteelt beschouwen als een 

van de voornaamste bronnen van inkomen, gezien de schaarste aan land en de steeds toenemende bevolkingsgroei.  
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Men is er van uitgegaan dat de bijenteeltsector geremd wordt door het gebrek aan een wettelijk kader die alle rechten en aspecten 

betreffende bescherming van dit beroep integreert. Bovendien is men zich bewust dat « gender » weinig op de agenda voorkomt in een sector 

waar vrouwen en jongeren cultureel gemarginaliseerd zijn. Daarom heeft het consortium als doelstelling gekozen te « Pleiten voor de promotie 

van een sociaal inclusief bijenteeltcircuit dat efficiënt bijdraagt tot de economische ontwikkeling van het land ». 

Volgens het gezamenlijk plan van pleitbezorging overeengekomen tussen de 4 Organisaties, werden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

o Informatie verzamelen over de commissie belast met het wetsvoorstel over de bijenteelt om druk uit te oefenen, hetzij via de 

parlementairen of in de commissie zelf(inclusief het forum van de vrouwelijke parlementairs)  

o Een analytisch document opstellen (position paper) om af te geven aan de parlementairs en het ministerie van landbouw en 

veeteelt om hen bewust te maken van de problemen i.v.m. het wetsvoorstel over de bijenteelt; 

o Workshops organiseren met de Unies van bijenteeltcoöperaties om ideeën uit te wisselen over het wetsvoorstel 

o Een workshop organiseren met alle spelers in het domein, en met de belanghebbende partijen om ideeën uit te wisselen en 

standpunten in te nemen/consensus na te streven. Hiermee kunnen wij bondgenoten verwerven of andere steun genieten bij 

vertegenwoordigers van de regering of de civiele maatschappij. Mediatisering is nodig om het publiek en de andere politieke 

beslissers te informeren; 

o Instrumenten ontwikkelen om ideeën te verzamelen over de wet en andere strategische documenten voor de promotie van het 

bijenteeltcircuit; 

o Debatten organiseren tussen de vertegenwoordigers van de imkers en de parlementairs zodat zij kunnen deelnemen aan het proces 

van wetsvoorstel en de belangen van hun beroep kunnen beschermen via deze wet; 

o Rechtstreekse radio-uitzendingen organiseren om de ideeën over de wet en andere strategische documenten i.v.m. de promotie 

van de bijenteelt te verspreiden en op te vangen 
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o Een workshop betreffende pleitbezorging bij de politieke beslissers en de civiele maatschappij voor een onmiddellijke/toekomstige 

actie organiseren 

 

- Resultaten: 

• De aspecten i.v.m. gender zijn voortaan in aanmerking genomen in het wettelijke kader van de bijenteelt in Rwanda 

• Het nieuwe wetsvoorstel dat ter discussie ligt op het niveau van het parlement en de andere strategische documenten over het 

bijenteeltcircuit bieden kans aan een integratie en een bescherming van de rechten van de jongeren en de vrouwen 

• De Rwandese imkers verdedigen hun zaak en hebben invloed op de wetgeving over de bijenteelt die rekening houdt met de 

realiteit van de productie en hun rechten en belangen respecteert 

• De economische operatoren in het bijenteeltcircuit nemen actief deel aan de bepaling van het wettelijke kader van de bijenteelt 

in Rwanda en verdedigen hun rechten en belangen 

• Het aantal vrouwen verhoogt aanzienlijk in de organisatorische structuren en er werd een grote stap gezet in de strijd tegen de 

culturele taboes die de vrouwen uitsloten uit de activiteiten van de bijenteeltproductie.  

Leefbaarheidsplan 

 

Rekening houdend met het feit dat de partners van Ardi de pleitbezorgingsactiviteiten ter harte nemen, en gezien het probleem van de 

bijenteelt pertinent is, rekent ARDI erop heel wat bondgenoten aan te trekken die de zaak zullen steunen en ze aldus meer duurzaamheid en 

meer invloed zullen geven. Bovendien zullen de organisaties ook persoonlijke middelen inzetten voor een geschikte follow-up om de 

verworvenheden van de pleitbezorging te verstevigen. Ook zullen de imkers worden gesensibiliseerd om op een strategische en permanente 

wijze betrokken te zijn bij de inspanningen om hun eigen rechten en belangen te verdedigen. 
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Het consortium zal andere belangrijke partners uitnodigen die grote interventies hebben in de sector om een sterkere en dwingende stem te 

hebben en tegelijk ervoor te zorgen dat er een synergie ontstaat tussen de spelers en de betrokken partijen. Aan de politieke beslissers zal 

worden duidelijk gemaakt dat de zaak gewettigd is in het belang van allen en dat ze niet beperkt is tot de eisen van enkele geïsoleerde 

vrouwen. Voorts zal het consortium zorgen voor de verspreiding van efficiënte boodschappen en geschikte instrumenten om de pleitbezorging 

kracht bij te zetten.  

 

Activiteit: 4.2 Het milieu is beschermd bij de interventies van ARDI 

Met de financiering van het programma IUCN kon de verspreiding van honing producerende planten worden uitgebreid in de interventiezone 

van ARDI: 6.391, 2.113 en1.100 planten werden geïntroduceerd, met name respectievelijk van Calliandra, eucalyptus en zonnebloem. 

Er werden veel minder broussebranden vastgesteld ten gevolge van de opleidingsactiviteiten over het goede gebruik van de berokers tijdens 

de oogst.  

3 Prioriteiten en strategische assen voor het jaar 2012-02-03 

Het jaar 2012 vormt het laatste jaar van het strategisch plan van ARDI 2010 -2012 waarvan de balans van de vorige twee jaar de voornaamste 

leidraad zal vormen van de interventies.  

Er zal bijzonder veel aandacht worden besteed aan activiteiten met de bedoeling: 

- de afhankelijkheid van de bijenteeltactiviteiten ten opzichte van de klimatologische omstandigheden te beperken; 

- het besmettings- en verspreidingsniveau van de varroa te beperken; 

- het niveau van professionalisering van de producenten te verhogen zowel op het vlak van de kwantiteit als van de kwaliteit 

- de organisatorische structuren van de producenten te dynamiseren door de integratie van jongeren en vrouwen 
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- de relaties tussen de financiële instellingen en de bijenteeltcoöperaties te verbeteren om duurzame investeringen te promoten 

- zakenrelaties tussen producenten en de privésector te versterken 

- het beheer te verbeteren zowel financieel als institutioneel om de coöperaties meer ondernemingsgericht te maken betreffende productie, 

autonomie en verwerving van inkomen bij de leden 

- het uitwisselingskader van ervaringen en beroepsnetwerken uit te breiden zowel nationaal als internationaal 

 

Deze inspanningen moeten worden aangevuld door het mobiliseren van de actoren in alle delen van de waardeketen waarin ARDI zijn rol van 
facilitator en dienstverlener kan spelen met het oog op de promotie van de apibusiness voor het welzijn van de bevolking. 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
ARDI 

 

1. Voorstelling van het project  

 

Titel van het project: moderne bijenteelt voor armoedebestrijding in landelijke milieu te Rwanda 

Centraal Thema: Bijenteelt  

Jaar van uitvoering: 2010-2011    

Verlenging van een bestaand project? Ja 

Land:  Rwanda   

Provincie:  De Zuidprovincie (vroegere provincie Gitarama) 

Districten : Kamonyi, Muhanga en Ruhango    

Milieu:  ruraal 

 

 

2. Lokale partners 

Naam van de NGO: VRV-UMUBANO 

Naam van de organisatie): ARDI 

(Association Rwandaise pour la Promotion du développement Intégré) 

Juridisch statuut: Vereniging zonder winstoogmerk ( VZW) 

Adres: BP 1295 Kigali. 

e-mail:ardi.muhima@yahoo.fr 

Telefoonnr.:(+250)0252574520/5739961 

Fax (250)252 573961 

Basisactiviteit (specificiteit): BIJENTEELT  

Verantwoordelijke: KAYIHURA Narcisse - Lokale vertegenwoordiger 

                                MUHIZI Léopold - Uitvoerend Secretaris   

Datum van de oprichting:1983 

Boekhouding: Kasregister en software SAGE en SALI 

Via UMUBANO, het rekeningnummer waarop de toelage van de Provincie Oost-Vlaanderen gestort moet worden: 068-240657-33  
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3. Resultaten op het niveau van de doelgroep (ten aanzien van een specifieke doelstelling) )  

Resultaten van de concrete doelstelling 1: Versterkte bijenteeltinfrastructuur 

Activiteit 1 : Bouw van 4 moderne bijenstallen 

 

In het jaar 2011 werden 4 modelbijenstallen gebouwd, hersteld, werkbaar gemaakt. Ze kunnen minstens 15 moderne bijenkorven bevatten. De 

bijenkorven werden ingevoerd met sterke bijenkolonies in de sectoren Byimana, Kinihira, Mushishiro en Kabacuzi voor de coöperaties 

COOPABARU, COAKAKI, URWIRU en COOBARU. Deze bijenkorven dienen voor de leden van de bijenteeltcoöperaties en voor de andere 

imkers van de streek als modelbijenkorven. Het gemiddelde rendement van productie per korf is 29kg. 

De 2 foto’s tonen 2 voorbeelden van de modelbijenkorven gebouwd door de bijenteeltcoöperaties omkaderd door ARDI   

 

 
   

 

Activiteit 2 : Organisatie van 4 opleidingssessies van elk 3 dagen over de theorie met demonstratie van moderne bijenteelttechnieken  

 

Er werd een opleiding van 4 dagen georganiseerd over de moderne bijenteelttechnieken  en 30 vulgarisatoren onder wie 12 vrouwen afkomstig 

uit de 9 omkaderde coöperaties hebben aan de opleiding deelgenomen. De opleiding werd georganiseerd om te beantwoorden aan de technische 

leemten geïdentificeerd tijdens de bezoeken bij de imkers.  

De vulgarisatoren verbinden er zich toe de technische capaciteiten van de leden van hun coöperaties te verbeteren door het doorgeven van de 

kennis opgedaan tijdens de bezoeken van de technische inspectie van de bijenkorven.  

 

Op de foto ziet men hoe de vulgarisatoren leren hoe de oude koninginnen moeten worden vernieuwd, hoe de oude was moet worden vervangen, 

hoe de bijen moeten worden gevoed tijdens de kritische periode. 
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Activiteit  3 : Moderne bijenteeltinputs voor de productie  

                     (berokers, raampjeslichters, imkerkappen, koninginnenrooster    beschermingskledij, …) 

 

Kits samengesteld uit modern imkermateriaal voor de productie werden uitgedeeld aan de coöperaties om de kwaliteit van de honing en het 

gemiddelde rendement per korf te verbeteren. Beschermingskledij en handschoenen maken het de vrouwen mogelijk moderne technieken toe te 

passen zonder te moeten vrezen gestoken te worden door de bijen. 

De eerste foto toont een technicus van ARDI die deze inputs uitdeelt aan de leden van de coöperaties, de tweede toont een vrouw die de 

bijenkorven inspecteert. 

 



 67 

Activiteit 4 : Studiereis en uitwisseling van ervaring tussen imkers 

 

Om de technische capaciteiten van de 29 vulgarisatoren en van de leden van de comités van de coöperaties te versterken, vond een studiereis 

plaats ten gunste van deze laatste in het district Huye bij een coöperatie (KOPABUHU) die goede resultaten bereikt in de productie door de 

toepassing van moderne technieken. De uitwisselingen en technische bezoeken hadden vooral betrekking op de technieken over de vernieuwing 

van de oude koninginnen en de versterking van de bijenteeltkolonies als basistechnieken om de productie te verhogen. 

 

De 3 volgende foto’s tonen de vulgarisatoren die instructies geven over de uitbating van de moderne Kenyaanse korven (1 ste en 2 de foto) ; 

technische inspecties die het voeden van de bijen beogen, de strijd tegen de predatoren van de bijen, de vernieuwing van de koningin, de 

vernieuwing van de oude was en de oogst van de honing zonder de was noch het broed te beschadigen. 

    

 
 

Activiteit 5 : Moderne inputs voor verzameling, behandeling en commercialisering van honing en van bijproducten (Een kit per zone) 

 

De inzamelcentra van Kinihira, Manyana en Rugobagoba werden uitgerust met materiaal voor inzameling, behandeling, opslag, transformatie en 

commercialisering van de honingproducten en bijproducten. Het uitgedeelde materiaal maakt het mogelijk de producten te verkopen volgens de 

normen die het Rwandese agentschap van normalisatie oplegt. 
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Beide foto’s tonen de vice / voorzitter van de coöperatie CODA die de honingslinger in roestvrij staal ontvangt (1 ste foto) die momenteel door 

het agentschap van normalisatie wordt aanbevolen; op de andere foto ziet u de voorzitster van de coöperatie Twiyegeranye die de dubbele zeven 

en de honingemmers aanbevolen door het Rwandese agentschap van normalisatie inspecteert. 

 

Activiteit 6 : Coördinatie, opvolging en evaluatie van het project 

 

- Deze activiteit omvat de activiteiten verbonden aan de technische opvolging op het terrein et aan de versterking van het partnerschap met de 

andere staatsinstellingen die bevoegd zijn voor de bijenteelt. Een goede samenwerking met de verantwoordelijke van de districten belast met de 

coöperaties heeft een belangrijke rol gespeeld in het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de coöperaties, die zijn afgeleverd door het 

Rwandese nationale agentschap: Rwanda Cooperative Agency. 

 

- De bezoeken op het terrein die regelmatig worden uitgevoerd door het hoofd van het departement en die van de bijenteelttechnicus uitgevoerd 

in de Zuidprovincie dragen efficiënt bij tot de organisatorische en technische versterking van de coöperaties. 

 

4. Realisaties in verband van de actie met het geplande regionaal overleg en met de actielijnen van de provinciale en regionale ( district) 

autoriteiten  

 

-Er werd een contract inzake goede samenwerking ondertekend tussen ARDI en de districten. 

-ARDI  is actief lid van het platform van de ontwikkelingsactoren van de betrokken districten  

(JOINT ACTION FORUM) en heeft regelmatig meegewerkt aan de overlegsessies en aan de vergaderingen die door het forum worden 

georganiseerd. 
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5. Realisaties, acties, wat hebt u gedaan om de doelstellingen te realiseren ?  

 

Actiepunt 1 : Ter beschikking stellen van stutten voor de moderne bijenkorven  

De 8 omkaderde coöperaties hebben de demonstratiebijenstallen hersteld en ARDI heeft sterke stutten ter beschikking gesteld om de korven te 

beschermen tegen de predatoren van de bijen. Elke bijenstal kan 15 tot 18 moderne korven bevatten.  

 

Actiepunt 2 : Opleidingssessies organiseren over moderne bijenteelttechnieken 

Bezoeken werden georganiseerd om de technische leemten te identificeren op het vlak van de opleiding zodat de technische capaciteiten van de 

leden van de coöperaties kunnen worden versterkt. 

Actieve leden die in staat zijn kennis door te geven werden gekozen om te worden opgeleid als bijenteeltvulgarisatoren in hun respectieve 

coöperaties. De theoretische en praktische opleiding werd voorbereid op basis van de geïdentificeerde leemtes. 30 leden uit de 8 coöperaties 

werden opgeleid en hebben kennis verworven in moderne bijenteelttechnieken.                                                              

 

Actiepunt 3: Reizen voor uitwisseling van ervaringen : Uitwisseling van ervaringen met ervaren imkers in het district Huye heeft de imkers op 

een praktische wijze technieken bijgebracht over de versterking van de bijenkoloniën, de strijd tegen de predatoren en de technische follow-up 

over de voortplanting van de koningin. Dit heeft merkwaardige positieve effecten gehad, want voortaan zijn alle bezochte bijenstallen goed 

onderhouden en de coöperaties hopen de productie met 20% ten opzichte van de productie van het jaar 2010 te verhogen. 

 

Actiepunt 4 : Moderne bijenteeltinputs : De uitdeling van de bijenteeltinputs heeft de vulgarisatoren in staat gesteld een technische opvolging te 

doen op een professionele wijze zodat er een goede voortplanting van de koloniën is gewaarborgd evenals de verhoging van de 

bijenteeltproductie zowel op het vlak van de kwaliteit als van de kwantiteit. 

 

6. Overzicht van de activiteiten/acties kalender 2010 

 

concrete acties eerste kwartaal 

jan., feb., maart, april 

tweede kwartaal 

mei, juni, juli, augustus  

Derde kwartaal 

sept., okt., nov., dec. 
1. Bouw van 4 moderne bijenstallen  X X  

2. Vier opleidingssessies van elk 3 dagen organiseren en demonstratie 

in moderne bijenteelttechnieken 

X X   

3. Bijenteeltinputs voor de productie (berokers, raampjeslichters, 

sluiers, overalls) 

 X   



 70 

4. Studiereis en –uitwisseling van ervaringen tussen imkers  X  

5. Inputs voor inzameling, transformatie en commercialisering van de 

bijenteeltproducten en de bijproducten (een kit per zone) 

 X  

6.Coördinatie, opvolging en evaluatie van het project X X  

 

7. Overzicht van de uitgaven 

 

Rubrieken Voorziene begroting Realisaties  som (in euro) 

1.Investeringsuitgaven     

Wisselkoers= 

750 

1.1.Bouw 4 moderne bijenstallen  1 071 750 860 000 1 147 

1.2.Moderne inputs voor bijenteeltproductie  1 125 000 1 484 900 1 980 

1.3.Uitrusting voor inzameling en behandeling van de 

bijenteeltproducten  669 750 990 000 1 320 

S/totaal  2 866 500 3 334 900 4 447 

2. Personeelskosten       

2.1.Lonen van het personeel  1 286 250 1 286 256 1 715 

S/totaal  1 286 250 1 286 256 1 715 

3.Andere werkingskosten       

3.1. Huur kantoor Muhanga  942 750 210 000 280 

3.2. Kantoorbenodigdheden 563 250 567 100 756 

3.3. Internet  563 250 255 000 340 

3.4. Communicatie (tel) 562 250 451 628 602 

3.5. Opleidingskosten (opleiding over moderne 

bijenteelttechnieken) 1 608 000 2 672 000 3 563 

3.6. Reis uitwisseling ervaringen 1 125 000 865 000 1 153 

s/totaal  5 364 500 5 020 728 6 694 

Algemeen totaal ( in RWF) 9 517 250 9 641 884 12 856 
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Rubrieken Voorziene begroting Realisaties  som (in euro) 

Algemeen totaal (in euro) 12 689     

        

 

INKOMSTEN 

 

Bedrag in euro 

Eigen inkomsten afkomstig uit: 

Verkopen en verwante acties: 

 

1.866 
 

Bijdragen: 2.112 
Inkomsten via derden (toelagen): - 

Naam van de geldschieter: provincie OOST-VLAANDEREN 12.689 

Andere:  

Gedaan op 7/06/2011 

 

MUHIZI Léopold , Uitvoerend secretaris / ARDI 

(Naam, functie) 
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DUTERIMBERE 

 

1. Voorstelling van het project  

 

Centraal Thema: Opleiding en vrouwelijk ondernemerschap 

Jaar van uitvoering: oktober 2010-juni 2011 

Verlenging van een bestaand project? Ja 

Land: Rwanda 

Provincie : De Zuidprovincie   

Districten : Muhanga, Ruhango, Kamonyi 

Milieu : ruraal 

 

2. Lokale partners 

 

Naam van de NGO: VRV-UMUBANO 

Naam van de organisatie: DUTERIMBERE Asbl 

Juridisch statuut: Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) 

Adres : B.P 738 Kigali 

-E-mail : duterimb@rwandal.com 

Telefoonnr: +5 73598 ; 08851727; Fax: 572184 

E-mail van de uitvoerend secretaris: mukeshadat@yahoo.fr 

Basisactiviteit (specifiek) : Opleiding in vrouwelijk ondernemerschap en toegang tot krediet 

Verantwoordelijke: LINZIZIKI Damien, TEL : +250788774744, e-mail :linziziki2006@yahoo.fr 

Datum van de oprichting: 31/05/1987 

Boekhouding: sinds oktober 2010 een kasregister en een bankregister voor de POV in de streek MUHANGA 

Via UMUBANO, het rekeningnummer waarop de toelage van de Provincie Oost-Vlaanderen gestort moet worden: 068-240657-33; daarna 

768-77 B.K Gitarama 

 

mailto:duterimb@rwandal.com
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3. Resultaten op het niveau van de doelgroep (ten aanzien van een specifieke doelstelling) )  

 

Resultaten van de concrete doelstelling 1: De verworvenheden van Duterimbere Asbl  behouden en versterken: 

 

Vergaderingen van het regionaal comité werden georganiseerd en een algemene vergadering 

in mei en juni 2011. 

 

Resultaten van de concrete doelstelling 2: De initiatieven van de leden versterken : 

  

Tien vergaderingen werden georganiseerd om een nieuwe dynamiek te doen ontstaan bij de leden van de vzw Duterimbere en de klanten van de 

IMF Duterimbere. In het totaal hebben 3.000 personen aan deze vergaderingen deelgenomen. 

Er werd een opleiding over het pre- en postkrediet gedrag georganiseerd voor de klanten en de leden. Er waren 40 deelneemsters. 

De klanten van Duterimbere IMP en de leden van Duterimbere vzw hebben actief meegewerkt aan de ceremoniën van de internationale 

vrouwendag in het district Muhanga die plaatsvond op 08/03/2011. 

 

Resultaten van de concrete doelstelling 3 : Verstevigen van het vredescultuur, de verzoening en de ontwikkeling 

 

Veertig personen gekozen in de drie districten werden opgeleid als richtingsgroepen om vrede en de ontwikkeling te bevorderen. Deze groep 

werd ook opgeleid in de preventie van AIDS, de reproductieve gezondheid en de bescherming van het milieu.  

 

 

4. Realisaties in verband van de actie met het geplande regionaal overleg  

 

De realisaties beantwoorden aan de verschillende samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met de districten Muhanga, Ruhango en Kamonyi 

in het kader van de promotie van het vrouwelijk ondernemerschap.  

 

5. Realisaties, acties, wat hebt u gedaan om de doelstellingen te realiseren ?  

 

Actiepunt 1 : Twee bijeenkomsten van de regionale comités werden gehouden om de opvolging van de activiteiten te realiseren, het 

verenigingsleven te evalueren en de regionale vergadering voor te bereiden. In juni 2011 werd een regionale vergadering georganiseerd om 
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ideeën uit te wisselen met alle leden van de vereniging over de realisaties, over de toekomstplannen en om oplossingen te vinden voor de 

problemen. 

 

Actiepunt 2 : Tien vergaderingen voor redynamisering werden georganiseerd in de streek Muhanga ter attentie van de klanten en de leden van 

DUTERIMBERE om de solidaire groepen dynamischer te maken en de klanten bewust te maken over het ondernemerschap en de naleving van 

het contract inzake het verkregen krediet. 

 

Opleidingssessies over de pre-krediethouding werden georganiseerd ter attentie van klanten om ervoor te zorgen dat de kredieten goed gebruikt 

worden en om te vermijden dat er problemen zouden ontstaan met de instelling van microfinanciering en ook om hun ondernemerscapaciteiten te 

ontwikkelen. 

 

Actiepunt 3: De groepen gericht op de bevordering van de vrede en de verzoening zijn nu operationeel en helpen de leden en de klanten om 

conflicten tussen de leden zelf en de andere personen en/of instellingen van microfinanciering te bestrijden en op te lossen. Zij dragen ook bij in 

de preventie van AIDS en de bescherming van het milieu om te strijden tegen de gevolgen van de verandering van het klimaat. 

 

5. Overzicht van de uitgaven Jaar per jaar: 

 

Rubriek Aard Bedrag in RWF Bedrag in EUR Bedrag van de rechtvaardiging in 

RWF (MU) 

Investering    

Doc  71 Bijdrage huur kantoor 600000 745,34 600.000 

Doc 51-70 Brandstof motor 162.100 201.36 162.100 

  Doc 72-73 Verzekering motor 63700 79.13 63.700 

Doc 40-46 Onderhoud kantoor 48000 59.62 48.000 

Doc 48-50c Onderhoud materiaal 251972 313 251.972 

Totaal  1125772 1398.47 1.125.772 

 

TOTAAL INVESTERINGSKOST 

 

   

Werkingskost   

 

 

Doc 105-114 Kantoorbenodigdheden 277350 337.45 277.350 
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Doc 81-87 Communicatie  70000 86.95 70.000 

Doc 47-50 Onderhoud materiaal 251972 293.85 236.552 

 

TOTAAL WERKINGSKOSTEN 

583902   

 

Kosten divers functies 

 

Doc 74-80 Versturen briefwisseling 5.000 6,21 5.000 

Doc 100-103 Koele drankjes in kantoor 82700 102.73 82.700 

TOTAAL DIVERSE FUNCTIES 87500 108.94 87500 

Opleidingskosten   

Doc 1-8 Vergaderingen van het comité en 

van de regionale vergadering 

530500 659.006 530.500 

Doc 29-38 

Taxis ? 

Vergaderingen voor het 

herdynamiseren 

300000 372.67 300.000 

Doc 14-18 Opleiding over vrouwelijk 

ondernemerschap 

2.455.000 3049.689  2.455.000 

Doc 21-24 Opleiding pre- en postkrediet 

gedrag  

2.187700 2752.17 2.187.700 

Doc 19-20 Opleiding conflictbeheer 1.562700 1941.242 1562700 

Doc 9-13 Opleiding over de reproductieve 

gezondheid, AIDS en de 

bescherming van het milieu 

2.311.630 2871.59 2.311.630 

Doc 25-28 Deelname aan de internationale 

vrouwendag  
 

320000 

 

 

397.51 

320.000 

TOTAAL OPLEIDING    

Personeelskosten     

Personeelskosten  Een enkele voltijdse beambte is    
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aan het project verbonden. 

88-96 Maandsalaris inclusief de taksen 

en de afhoudingen voor de 

periode  

 

 

3348960 

 

4160 

3348960 

Versterking van de 

capaciteit van het 

personeel 

Cursus Engels 

Doc 97 

300000 372.67 300000 

 

TOTAAL PERSONEELSKOSTEN 

3648960 4532.869 3648960 

ALGEMEEN TOTAAL    

ALGEMEEN TOTAAL IN RWF  14.839.312  

ALGEMEEN TOTAAL IN EUR 

(ontvangen 17.532,38 €) 

 

 18.421,505 
 

 

 

 

INKOMSTEN      BEDRAG : 

Eigen inkomsten afkomstig van : 
Verkoop en verwante acties  

 

-                       

Bijdragen : 197.000 

Andere inkomsten 280.0000 

Inkomsten van derden (subsidie): OXFAM GB 3.800.000              

 

 

                                                                                     Gedaan te Muhanga, op 12/09/2011 

LINZIZIKI Damien 

Verbindingsbeambte van DUTERIMBERE ASBL Streek Muhanga 
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INGABO 

 

RAPPORT - PFO /2010 

 

RWANDEES SYNDICAAT VAN LANDBOUWERS EN VEETELERS 
INGABO 

 

 
SUBSIDIE PROJECT ONDERSTEUNING FOKKEN VAN MELKVEE 

Augustus  2010 
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1. Voorstelling van het project 

  
Titel: ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA FOKKEN VAN MELKVEE  
Centraal thema: De dierlijke productie verhogen  
Uitvoeringsjaar: 2010   
Voortzetting van een vorig project? : JA  
Land:  Rwanda    
Provincie:  ZUID   
Districten: KAMONYI, MUHANGA en RUHANGO   
 
Milieu: ruraal 

 

2. Lokale partners 

Naam van de NGO : 
Naam van de organisatie: RWANDEES SYNDICAAT VAN LANDBOUWERS EN VEETELERS  
                                  (INGABO) 
Juridisch statuut: SYNDICAAT  
Adres: B.P. 50 GITARAMA 

E-mail :  ingaboop@yahoo.fr

Telefoon:   + + 250  788557757 - + 250  255117634 

Basisactiviteit (specificiteit): ONDERSTEUNING LANDBOUWERS EN VEETELERS  
 

Verantwoordelijke: Dhr NSANZINTWALI François  
Oprichtingsdatum: 17/1/1992 
Boekhoudmethode: Geïnformatiseerd (sage sari 100), kasregister: kasboek 

Bankrekeningnummer: Via Umubano 068-2406576-33 voor 056-0002077-28/RWF, met als vermelding « SYNDICAT INGABO, FINANCEMENT FLANDRE 

ORIENTALE  

mailto:ingaboop@yahoo.fr
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3. Resultaten op het niveau van de doelgroepen (met betrekking tot de specifieke doelstelling)  

Resultaten van de concrete doelstelling 1  

Minstens 8 vaarzen van verbeterd ras aan de leden van het syndicaat en aan de lokale bevolking leveren 

- Begin 2010, telde de boerderij van het syndicaat INGABO 13 stuks vee van verbeterde slag waarvan 1 vaars, 10 moederdieren en 2 
stierkalveren. Zoals de eerste doelstelling van deze boerderij het vermeldt, werden in dit kader 2 dieren afkomstig van de boerderij aan 
de leden geleverd.  

- Wij deden een beroep op grote boeren om 2 koeien te kopen die elk minstens 30 liter per dag kunnen geven. 

- Op het vlak van de genetische verbetering, was er een tekort aan synchronisatiehormonen, maar het zaad voor de kunstmatige 

inseminatie is beschikbaar en wordt gebruikt op het ogenblik van de natuurlijke tochtigheid. 
- Wij hebben ook 498 kalveren van gemengd ras geïdentificeerd (Ankolé x Jersey, Ankolé x Friese slag) afkomstig uit kunstmatige inseminatie van 

2008 tot 2010 op het niveau van de Districten Kamonyi en Nyanza. 

 

Een jersey-kalf geboren uit kunstmatige inseminatie. 
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De veearts die opgeleid is in kunstmatige inseminatie werkt nauw samen met de ontwikkelingsanimatoren die op het niveau van elke zone zijn 
aangesteld in de voorbereiding en uitvoering van de activiteit ter verbetering van het ras vooral door kunstmatige inseminatie.  
 

Versterking van de boerderij 

 
Resultaat van de concrete doelstelling 2 
De voeding van het vee verbeteren 
 

 De boerderij van het syndicaat heeft een grote hoeveelheid penissetum: 6 ha.  De oppervlakte werd verhoogd met een perceel van 2 ha 

penissetum veevoeder gemengd met peulgewassen (mucuna  en lab lab). Dit veevoeder kan gebruikt worden in de verhoging van de 

melkproductie  en het onderhoud van dit veevoeder vereist heel wat handarbeid : 5 personen houden er zich mee bezig  

 
 
      Veld met penissetum     
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Resultaten van de concrete doelstelling 3  
 

Dienen als opleidingsplaats voor het aanleren van moderne veeteelt door middel van aanschouwelijk onderwijs 

- 45 leden gekozen in de actiezone van het syndicaat hebben de boerderij bezocht en een opleiding in moderne veeteelt gekregen om te leren 

hoe koeien van verbeterd ras leven, welke hun voeding is, hoe ze genetisch worden verbeterd, enz. Er volgde een follow-up bij de gezinnen 

van onze leden veetelers. 
 

 
 
Een veeteler, lid van het syndicaat 
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4. Realisaties met betrekking tot de planning van regionaal overleg en met de actielijnen van de provinciale en regionale overheid (district) 
 

Het vijfjarenplan 2007-2011 van het syndicaat INGABO heeft als algemene doelstelling "de verhoging van de dierlijke productie". Ter 
vergelijking: de doelstelling van het regionaal overleg is "de verhoging van de landbouwproductie". Het Syndicaat blijft dus binnen de lijnen van 
de actieplannen van het regionaal overleg. INGABO volgt het beleid van de staat inzake armoedebestrijding, met de verhoging van de 
melkveestapel. Heel wat mensen hebben aldus toegang tot dierlijke proteïnen en het familiaal inkomen is gestegen door de aanwezigheid van 
een verbeterde koe opgefokt in de stal. 
 

 
Resultaat van de concrete doelstelling 4 

Productie van energie voor elektrificatie, keuken en andere 

Door de ervaring in de regio en het beleid van de staat met betrekking tot het milieu, werd 1 installatie biogas gebouwd als modeleenheid in de 

boerderij. Het is nuttig voor de bevolking energie te gebruiken tegen lage prijs en bovendien zal dat ook bijdragen tot de bescherming van het 

milieu. 
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5. Realisaties, acties, wat hebt u gedaan om de vastgesteld doelstellingen te realiseren ?  

Actiepunt 1 

 11 kalveren van het Friese slag, 1 jersey geboren tussen 2009 en 2010 zijn verdeeld aan de veetelers leden van het syndicaat afkomstig uit de hoeve van het 

syndicaat. 

 11 koeien van het Friese slag en et 1 jersey zijn bevrucht met sperma dat enkel vrouwelijke dieren geeft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In 60 zones organiseren de ontwikkelingsanimatoren vergaderingen voor de sensibilisering van kunstmatige inseminaties bij gebrek aan stieren die ziekten verspreiden in 

geval van natuurlijke dekking. 

 

Actiepunt 2  

Wat de verbetering betreft van het voederen van het vee hebben wij de oppervlakte voor de productie van voeder kunnen vergroten. 

 Er is gestart met het maken van krachtvoer 

  Sensibiliseringsvergadering door de animatoren van de zone in verband met het voederen van het vee en met het aanschaffen van basismateriaal voor het kweken 

van melkkoeien. 

 

Actiepunt 3  
90 leden hebben de boerderij van het syndicaat bezocht om technische informatie op te doen aangaande moderne veeteelt  

Actiepunt 4  
Er werd een biogasinstallatie gebouwd in de hoeve en 2 andere werden gebouwd bij de partners van het overleg (1 in het CEFAPEK/Kamonyi en 1 bij 

DUTERIMBERE/Kinazi.  
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6. Overzicht van de activiteiten/acties kalender2009 

concrete acties eerste kwartaal tweede kwartaal derde kwartaal 

1. Versterking van de boerderij 

 Productie van voeder (grasgewassen en 

peulgewassen) op 5 ha 

 Onderhoud van het voer 

  Bouw biogasinstallatie 

 Installatie van watertanks voor het te 

drinken geven en het reinigen 

 Aankoop van 3 melkkoeien 

 Bouw van de loods en openbare  latrine 

 Inkuiling van het voeder 

 

januari, februari, maart, april  

 

 

 

 

 

 

 

augustus  

 

 

juni 

oktober 

 

 

 

november 

september  

2. Kunstmatige inseminatie  

 

2.1 Kunstmatige inseminatie van 1500 koeien 

in de districten Kamonyi, Muhanga, Nyanza 

 

 

februari, maart, april 

 

 

mei, juli, augustus 

 

 

 

september 
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concrete acties eerste kwartaal tweede kwartaal derde kwartaal 

en Ruhango  

2.2 Identificatie van de geboorten uit 

kunstmatige inseminatie 

 

augustus 

 

 

november  

3. Aankoop van grondstoffen  

3.1 Fabricatie van krachtvoer 

 

februari juni, augustus november  

4. Organisatie en bezoek aan de modelhoeve  februari  augustus  september 

5. Vermenigvuldiging van peulgewassen op 10 

ha bij verschillende veetelers 

   

6. Bouw van biogas bij 4 veetelers, (2 bij de 

leden van het syndicaat INGABO en 2 bij de 

partners van het overleg van de POV) 

 augustus  september, oktober, 

november  

7. Opvolging vee van de hoeve en  van het 

verspreide vee 

januari, februari, maart, april mei, juin, juli, augustus september, oktober, 

november, december 

8. Verspreiding van geboorten gekweekt in de 

boerderij.  

  november, december 

9. Opvolging van de activiteiten januari, februari, maart, april mei, juin, juli, augustus september, oktober, 

november, december 
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7. Budget op jaarbasis  
 

Budget op jaarbasis    

Investeringen Nummer Kost in RWF EUR 

Infrastructuur en uitrusting: gebouw, gereedschappen, 

transportmiddelen, informaticamateriaal……. 

      

Aankoop laptop+printer+klavier 001-002 523 000 654 

Productie voeder en onderhoud (grasgewassen en 

peulgewassen) 

003,004,005,006,007,008, 

009, 010,011,012,013,014a 

015,016,017a,018,034b, 037b 

2 393 850 2 992 

Bouw biogas 019, 019a, 019b 1.800 000 2.250 

Bouw loods en openbare latrine  020,021,022a, 022c 2.361.360 2.952 

Inkuiling van het voeder   0 0 

Installatie van watertanks voor drinken en reinigen    0 0 

Aankoop van 2 melkkoeien 023,024 2 030 000 2 538 

Zaad voor kunstmatige inseminatie 025, 049 82 000 103 

Identificatie van de geboorten uit kunstmatige inseminatie   051 996 000 1.245 

Aankoop van grondstoffen  026,027, 050 524 000 655 

Andere: - Banktaks 028,029,030,031,032,033, 054 105 501 132 
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Subtotaal   10.815.711 13.520 

Werkingskosten :   

 

017b 

 

30 600 

 

38 Levering kantoormateriaal en opleidingsmateriaal 

Transportkosten (brandstof, bus, taxi ……) 039,040,041,042,047 230 085 288 

Communicatie  014a 10 000 12 

Subtotaal   270 685 338 

Verschillende functioneringskosten 035b, 037a, 038 85 200 107 

Opleidingskosten (studiereis) 043 153 240 191 

Subtotaal   238 440 298 

Personeelskosten     

Lokaal personeel (totaal van salariskost)     

Maandsalaris (een veearts)  044, 045, 046 4 111 602 5 140 

Buitenlands personeel   0 0 

Subtotaal   4 111 602 5 140 

Varia 022b, 34a, 035a, 036 143 500 179 

Geneesmiddelen, krachtvoer en materiaal voor veearts  

Subtotaal   143 500 179 

   -  

Externe audit    -  

ALGEMEEN TOTAAL   15.579.938 19.475 

Wisselkoers : 800 RWF/EUR    

Opvolgingskosten 8 % van het project     1.680 

Netto (na aftrek bankkosten) gestort door Umubano   19.305,4 

    

 



 88 

 
INKOMSTEN 
  

Bedrag: 

Eigen inkomsten afkomstig uit: 

   

Verkoop en verwante acties: 
   

 16 816 909 

Bijdragen : 
   

 2 725 334 

Inkomsten van derden: 
  

 65 954  511 

Naam van de donoren:  

-Agriterra 

-Développement et Paix 

-EAFF 

-VCPPD 

-IFDC 

-RSSP 

  

  

Andere: 
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VOORTZETTING GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING 

 

SAMENWERKING MET DE SECTOR BUTARO -PROJECT RENOVATIE VAN DE LAGERE SCHOOL VAN RUNABA 

FINANCIERING: PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Project : NS-2008-107  

 

“Renovatie van de klaslokalen van de lagere school van Runaba, Butaro, Rwanda” 
(Rénovation du toit des classes de l’école primaire de Runaba, dans le secteur de Butaro, Rwanda, Afrique) 

 
1. Narratief verslag 
 
Op 8 januari 2010 werd aan de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano een bedrag van 12.500 euro toegekend voor de renovatie 
van klaslokalen van de lagere school van Runba, Butaro, Rwanda. 
 
Na aftrek van 2 % opvolgingskosten en bankkosten ontving de verantwoordelijke organisatie hiervan 12.237,75 euros of 9.256.175 
RWF voor de eerste fase van het project. 
 
De werken van afbraak en nieuwe dakbedekking werden behoorlijk uitgevoerd en er werd een verslag over gestuurd aan de 
Provincie West-Vlaanderen op 5 augustus 2010. 
 
Een tweede fase van 6.500 EUR of 6.363 EUR (na aftrek van 2 % opvolgingskosten). De tweede schijf bereikte de lokale partner 
op 7 januari 2011 en bedroeg 4.860.630 RWF of het equivalent van 6.362 EUR aan de wisselkoers van 764 RWF/EUR. Zij werd 
toegekend voor de uitvoering van de inrichtingswerken nodig voor de duurzaamheid van de infrastructuur, het probleem van de 
opvang van het regenwater in plastic tanks. Verder moesten ook de werkzaamheden inzake ramen en deuren, schilderwerken en 
het herstel van de bevloering plaatsvinden.  
 
De ramen en deuren van het gebouw dateerden van 1965 en waren aan vervanging toe. De vernieuwing ervan moest de 
schoolmeubilair en didactisch materiaal beter beveiligen. Bovendien zou de opvang van het regenwater zorgen voor een betere 
schoolhygiëne. Het herstel van de bevloering en de schilderwerken hebben het esthetische aspect van de school verbeterd. 
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Spijtig kon nog niet alles uitgevoerd worden door de stijging van de prijzen van het materiaal en de nadelige wissel door de daling 
van de euro. Aldus moet er nog een tweede plastic tank met buizen worden geïnstalleerd en moet de stoep aan de achterkant nog 
worden hersteld. 
 
2. Financieel verslag 
 

Nr Beschrijving werkzaamheden Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal 

West-Vlaanderen Eigen inbreng 

1 Afnemen versleten deuren en ramen forfaitair 1 80 000  80 000 

2 Levering en plaatsing van volle metalen 

deuren  

stuk 7 142 000 993 605 395 

3 Levering en plaatsing van metalen ramen 

met roosters 

stuk 19 130 000 2 470 000  

4 Vernieling van de stoep aan de voorkant forfaitair 1 175 000  175 000 

5 Ondergrond in samengeperste stenen + 

plaveisel in gepleisterd beton  

contract 1 1 500 000 1 500 000  

6 Schilderen van vensters en deuren en 

boordplanken  

contract 1 550 000  550 000 

7 Aankoop en installatie van een plastic 

tank van 5 m3 

stuk 1 773 600  773 600 

8 Communicatie kaarten 5 2.500  12.500 

       

 TOTAAL    4 963 605 1 591 495 

 ALGEMEEN TOTAAL    6 555 100 

 
De tweede fase werd uitgevoerd met behulp van de onderneming SETRACO. Aldus kostte de uitvoering ervan 6 555 100 RWF, 
waarvan  4 963 605 RWF van West-Vlaanderen en de rest 1 591 495 RWF lokale inbreng is.  
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Overzichtstabel van de 2 fasen: 

 

Nr. Fasen Subsidie  Gebruik Lokale bijdrage 

RWF EUR RWF EUR 

1 Eerste fase 9 256 175 12237,75 9 153 200 1 245 500 

 

1 647,5 

2 Tweede fase 4 860 630 6362 4 963 605 1 591 495 1 952 

 TOTAAL 14 116 805 18599.75 14 116 805 2 836 995 3 599.5 

 
 

AARDAPPELTEELT TE RUNABA, BUTARO, RWANDA met steun van stad Kortrijk en privésponsoren 

Eind 2010 werd het project gelanceerd met een budget van 2024 euro, voornamelijk afkomstig van stad Kortrijk (1.800 euro).  
 

Doelstellingen van het project 

Algemeen doel: de levensomstandigheden van de arme bevolkingsgroepen in Runaba (Butaro) verbeteren. 
Specifieke doelstellingen:…………………………………………………………………………………………. 

- de landbouwinkomsten van de gezinnen van de arme bevolkingsgroepen verbeteren 
- de integratie van de verkopers van landbouwinputs/zaden … in de filière van de aardappelenteelt vergemakkelijken 
- de arme bevolkingsgroepen aanmoedigen tot zelfontwikkeling wat de basisbehoeften van het gezin betreft (ziekenfondsen, enz) 

Projectomschrijving: te organiseren activiteiten  

 De leveranciers van zaden identificeren door voorkeur te geven aan geselecteerd pootgoed van goede kwaliteit. 

 Het moeras heraanleggen en klaarmaken door een beroep te doen op technici en topografische gegevens. 

 Aardappelen poten nadat in 4 proefpercelen demonstraties worden gerealiseerd om als voorbeeld te dienen 

 Technische inspecties in de velden uitvoeren en ervoor zorgen dat alle betrokkenen bezocht worden. 

 Zorgen voor de strijd tegen ziektes en predatoren van de aardappel door onder meer gebruik te maken van synthetische producten 

 Ziektes bestrijden door de rotatie van teelten te organiseren 

 Bewaking organiseren om vernieling en diefstal tegen te gaan 

 Het beheer, de commercialisering en het bewaren van de oogst in goede banen leiden door 2 opslagplaatsen te organiseren voor 
doorvoer naar de markt en partnerschappen afsluiten voor de verkoop. 

 Integratie van transversale thema’s zoals familieplanning, hygiëne en gezondheid, sanitatie enz. 
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Betrokkenheid van de lokale bevolking  

4 verenigingen zijn bij het project betrokken: TWITEZIMBERE (mannen), ABISHYIZEHAMWE (vrouwen), AMIZERO (jongeren) en 

TWIVANEMUBUKENE (zowel jongeren als mannen en vrouwen), in totaal zo’n 93 personen. 

De lokale bevolking is de onmiddellijke doelgroep en mede-uitvoerder van het project aangezien de hierboven genoemde coöperaties van 

mannen, vrouwen en jongeren bij het project betrokken zijn. Ook handelaars en boeren zullen betrokken zijn bij de verschillende fasen van het 

project. 
De totale projectkost bedraagt 10.974 EUR en het project is gespreid over 3 jaar. Er werd een bijkomende financiering aangevraagd bij de 
provincie West-Vlaanderen. De eigen inbreng van de organisatie in het Zuiden bedraagt 1.914 EUR 
 
 

I. NARRATIEF VERSLAG EERSTE SCHIJF 

 

 INLEIDING 

Het aardappelproject dat in 2010 ter financiering werd voorgelegd bedroeg acht miljoen vijfentachtig duizend zeshonderd RWF (8 085 600), 

wat overeenstemt met 10 107 EUR aan de wisselkoers van 800/Euro. De eerste schijf die ons werd toegekend bedroeg 1800 Euro (stad Kortrijk) 

+ privégift, of een miljoen vijfhonderd zestig duizend zeven honderd zevenennegentig RWF (1 560 797)  

 

VOORTGANG VAN DE ACTIVITEITEN 

 

Het geld ontvangen voor de eerste schijf werd gebruikt voor de aankoop van pootgoed voor aardappelen, aankoop van chemische mest (NPK), en 

dithaan.   

Er werd een terrein van 1,5 ha beplant. De oogst was eenmaal slecht en eenmaal goed. Toch gaf het project een gevoel van fierheid aan de 

Batwa’s. Zij kregen waardering en de andere bevolkingsgroepen kwamen hun producten kopen. Een deel van de producten werd door de 

gezinnen behouden om te worden geconsumeerd, een ander deel werd verkocht tussen de families voor de aankoop van basisbehoeften ; een 

derde deel werd verkocht om een gemeenschappelijke kas op te bouwen voor het project. 

 

II. FINANCIEEL VERSLAG EERSTE SCHIJF 

 

Het toegekende bedrag werd gebruikt zoals aangeduid in de tabel hieronder: 
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Nr Beschrijving van de werkzaamheden Eenheid Hoeveelheid Eenheidsbedrag Totale prijs 

Donor Eigen inbreng 

1 Aankoop pootgoed Kg 3 750 280 1 050 000  

2 Ontginnen+planten (mankracht) Forfait    200 000 

3 Wieden Forfait    105 000 

4 Aankoop pompen voor Dithane Stuk 2 60 000 120 000  

5 Aankoop van : NPK       Kg 450 360 162 000  

6 Aankoop mest Vrachtwagen 4 30 000 120 000  

7 Aankoop Dithane M45(Ridobex) Pak 5 5 000 25 000  

8 Gebruik Dithane M45  M/d 8 1 000  8 000 

9 Bewaking M/d 15 x 2 pers. 1500  45 000  

10 Oogst+Transport  Forfait  88 000  88 000 

11 Huur balans (bij de oogst)  Forfait    5 000 

12 Communicatie Kaarten 2 2 500  5 000 

 TOTAAL     1 522 000 411 000 
 ALGEMEEN TOTAAL    1 933 000 

 
 
AARDAPPELTEELT TE RUNABA, BUTARO, RWANDA met de steun van de Provincie West-Vlaanderen 
 
Van de provincie West-Vlaanderen kregen wij eind augustus 2011 7.260 euro voor een tweede schijf voor de ondersteuning van het project 
“aardappelen”. De financiering werd overgemaakt aan Runaba, maar de fondsen kwamen net te laat aan om het aardappelseizoen nog in 2011 
te kunnen laten van start gaan en omdat op de gronden intussen maïs was aangeplant. De rapportering ervan zal dus pas volgend jaar kunnen 
plaatsvinden nadat de maïsoogst is binnengehaald.
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SAMENWERKING OP HET VLAK VAN HET ONDERWIJS 
 
PROJECT “BEGELEIDING VAN JONGEREN EN KWETSBARE FAMILIES TE KANSI EN TE RWAMAGANA” 

 

In de loop van 2011 werd in totaal 10 503,49 EUR besteed aan de projectwerking van de zusters Beranrdinnen in Rwanda.  

Dit bedrag werd aangewend voor gedeeltelijke financiering van verschillende projecten: 

 

- Aan de opvang en scholing van weeskinderen in Kansi werd 1.319,20 EUR besteed.. 

Schooluniform voor 50 weeskinderen lagere school    

Sandalen voor 100 weeskinderen in de lagere school   

Schoolmateriaal voor 80 weeskinderen    

Schoolgeld voor 4 arme jongeren secundair onderwijs   

Rijschool voor jongeren       

Mutualiteitsbijdrage weeskinderen     

 

- Vorming tot zelfredzaamheid op vlak van voeding voor kwetsbare families in Kansi: 

een project op lange termijn met als doel om gezinnen te helpen om voldoende voedsel te kunnen verwerven via landbouw, veeteelt, kleine 

commerce… o.a. hulp voor het aanschaffen van een stukje landbouwterrein, van het nodige werkmateriaal, zaden en planten. Samen met de 

mutualiteitsbijdrage werd hieraan 4 675,40 EUR besteed. 

 

- Beroepsopleiding van jongeren te Kansi en te Rwamagana die niet de kans kregen om hun studies af te werken – o.a. ook gehandicapte 

jongeren – zodat ze zich kunnen behelpen in het leven en niet gedoemd zijn om in de bedelstaf of in het banditisme terecht te komen. 

Hieraan besteedde men in 2011 een bedrage van 3 781,39 EUR.. 

 

- Vervaardiging van kunstvoorwerpen met jongeren te Kansi en te Rwamagana die een coöperatieve vormen, om financiële middelen te 

verwerven, deels gefinancierd door 727,50 EUR en aangevuld met andere middelen. 

 

Naast de aanwezigheid en het engagement van verschillende Rwandese medezusters, neemt sr. Donatilla Mukankusi – provinciaal econoom van 

de zusters Bernardinnen van de Afrikaanse provincie – de supervisie bij deze projecten op zich.  

 

zr. Mariette Martens 
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Kleinschalig project : Basisonderwijs, een mensenrecht voor elk kind. 
  

De laatste fondsen te n voordele van deze Rwandese vluchtelingen werden toegestuurd eind 2010 en intussen is het project afgesloten. Wij 

danken zuster Elza Vandenbon voor de jarenlange inzet. 
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA 

 

Project “Wie helpt Eric”    Jaarverslag 2011 

 

Doelgroep: 

Stad Waregem is verbroederd met Ngarama sedert 1987. Ngarama is nu een sector in het district Gatsibo in het noordoosten van Rwanda. Het is 

een afgelegen gebied waar veel armoede is. Veel families hebben het moeilijk om rond te komen en kunnen het schoolgeld voor hun kinderen 

niet betalen, kunnen de nodige medische verzorging niet aan en soms is er nog een voedselprobleem ook. Vandaar de actie “Wie helpt Eric?” om 

de verbroedering dichter bij de bevolking te brengen en om de meest noodlijdende kinderen te helpen bij hun studies en verzorging. De 

bedoeling is dat een Waregemse familie een noodlijdend kind financieel steunt om te kunnen naar school gaan, eventueel om medische 

verzorging te krijgen of het nodige voedsel te vinden. Het schept een speciale band tussen families in Ngarama en families in Waregem. 

 

Werkverslag: 

Op het einde van 2011 waren er 51 kinderen uit Ngarama/Gatsibo gesteund door een familie uit Waregem. Dit is 10 meer dan op het einde van 

2010. Deze families storten maandelijks 15, 10 of 5 euro voor hun beschermeling. Het verzameld bedrag wordt om de drie maanden opgestuurd, 

kwestie van de bankkosten te minimaliseren. Het comité ter plaatse telt 5 vaste leden (NKERABIGWI Athanase , BUCYANA Faustin, 

MUKASHARANGABO Médiatrice, MUKAGAGA Illuminée en UWAMBAZAMARIYA Cécile). NIZEYIMANA Pascal gaat Athanase 

Nkerabigwi bijstaan bij het dagelijks werk (brieven ophalen, brieven vertalen, brieven ronddragen, geld verdelen, lijsten bijhouden, enz). 

MUKANKURANGA Ruth et DURA James blijven als occasionele raadgevers. 

 

Het vaste comité doet de selectie van de kinderen en zorgt voor de verdeling van het geld of betaalt soms rechtstreeks het schoolgeld of medische 

kosten. Deze zomer hebben bijna alle gezinnen een brief ontvangen van hun “kindje”. Ook hebben de meeste gezinnen een briefje geschreven 

naar hun beschermeling. Op zondag 20 maart was er ook een namiddag met info, koffie, wijn en taart waar bijna alle families aanwezig waren. 

Er werd dan ook een quiz georganiseerd met uitsluitend vragen over Rwanda.  

 

Hier in Waregem is een comité van drie personen die de zaken op de voet volgt (Christa Meersman, Karel Platteau en Jozef Caudron). 2011 was 

het 4de jaar dat deze actie loopt. 

 

Financieel verslag: 

De 51 families die een kind steunen hebben tezamen 4.863 euro gestort.  

Dit bedrag mag als volgt opgesplitst worden: 

1. 4.440 euro komt volledig ten goede aan de gesteunde kinderen. 
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2. 200 euro werd forfaitair uitbetaald aan comité om hun onkosten te dekken 

3. 135,88 bankkosten 

4. 97,12 euro (2% Umubano) 

 

 

Met de 400 euro steun van stad Waregem en wat steun van sponsors, zijn de kosten van het comité in Ngarama vergoed (200 euro), de 

bankkosten (135,52 euro), de 2% afhouding voor Umubano en gedeeltelijk de kosten hier ter plaatse (postkosten, foto’s, folders, infonamiddag 

met de families, enz). Er wordt geen vergoeding uitbetaald aan het comité van Waregem. 

 

De meeste kinderen die gesteund zijn zitten nog in het lager onderwijs. Voor deze kinderen werd het schoolgeld, het schooluniform, het 

schoolgerief betaald en een gedeelte van de schoolvergoeding. Het schoolgeld, ten laste van de ouders, is ongeveer 8 à 10euro per trimester. Voor 

sommigen ook de nodige medische kosten 

 

Enkelen zitten in het secundair onderwijs waar het schoolgeld ten laste van de ouders varieert van 54 tot 95 euro per trimester volgens de school. 

 

Jaar 2012  

Op 25 maart 2012 is de jaarlijkse vergadering met de steunende families voorzien. Die gaat door om 11.00 u in de zaal “De Roose” in Waregem.  

We hopen nog enkele steunende families te vinden want er staan nog kinderen op een wachtlijst.  

 

 

Opgemaakt te Waregem op 6 januari 2011. Jozef Caudron  

 

Bovenop de studiebeurzen in het kader van “Wie helpt Eric?” werd nog eens € 1.520 extra voor diverse andere studiebeurzen overgeschreven 

naar Rwanda, wat een totaal aan studiebeurzen van € 6.383 geeft. 
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EDUCATIE 
Volledig door eigen middelen gefinancierd in 2011.  

 

UITGAVE NIEUWSBRIEF 

2 nummers werden samengesteld en op de website geplaatst. De mensen die hun e-mailadres doorgaven kregen het nummer in hun mailbox 
(zo’n 250 adressen). Gedrukte nummers werden gratis nummers uitgedeeld op de informatieve stands (hieronder vermeld). 

INTERACTIEVE WEBSITE 

De website werd verder onderhouden door Elisabeth Vanhoutte. Zij heeft intussen een volledig nieuwe website voor Umubano gecreëerd die in 
2012 verder zal worden uitgewerkt. De bestaande website kon door interne beperkingen van de structuur niet verder worden uitgebreid, bv 
onmogelijk nog foto’s toe te voegen. 
 
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE PROMOTIEACTIVITEITEN 
Op 18 februari-1 maart nam Gerdi Ampe deel als vrijwilliger op de waterstand van Protos/Hidrodoe, tijdens Wereldmeerdaagse Brasschaat.  
Op 25 februari 2011 gaf J.-P Roobrouck een uiteenzetting over de projecten van de VRV UMUBANO te Ingooigem voor de gemeente 
Anzegem. 
Op 20-03-2011 organiseerde Jozef Caudron een informatienamiddag (met quiz) over educatie in Gatsibo en Ngarama. 
Op 7 mei 2011 nam Gerdi Ampe deel aan "inspiratiedagen 11.11.11." op Mano Mundo te Boom. 
Op 06 augustus 2011 gaf J.-P. Roobrouck een uiteenzetting over de projecten van de VRV UMUBANO te Gent voor de Rwandese diaspora. 
Op 27/08 vertegenwoordigde M. Umans Umubano op de Congo dag CDI Bwamanda in Afrikamuseum. 
Op 29 augustus organiseerden Jozef Caudron en Jean-Pierre Roobrouck een stand op Mabatobato in Waregem. 
Op 30 september was Gerdi Ampe mede-organisator van Derde Wereld Quiz van het GROS Kapellen. 
Tijdens het weekend van 11november nam M. Umans deel aan de 11.11.11 actie in Keerbergen.  
Op 11-12-13 november nam Gerdi Ampe deel aan de straatactie van 11.11.11. te Kapellen (Hoogboom). 
Op 20 november  was Umubano aanwezig met een stand op de projectenbeurs Feesteditie ’40 jaar projectensteun’ van de Provincie West-
Vlaanderen in het Noord-Zuidcentrum te Roeselare  
Van 4 tot en met 6 december organiseerden Etienne Nolf, Jozef Caudron en Jean-Pierre Roobrouck een stand in Bissegem op de 
geschenkenbeurs van Oxfam ism de Noord-Zuidraad Kortrijk 
 


