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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” 

 

Vooraf:  

het project Abahuje-Umubano in medefinanciering van de Belgische overheid (DGD) liep af op 1 december 2011. 

Er zijn ontegensprekelijk successen geboekt:  

 Diverse opleidingen (op het veld) voor de 3 landbouwcoöperaties van Ruhango (5000 leden). 

 Rotatiesysteem met 200 uitgedeelde geitjes bij arme families 

 10.000 bomen aangeplant rond de velden. 

Maar Umubano doet nog verdere opvolging voor de toestellen die geïnstalleerd werden bij Abahuje:              

 De soja/tofoe  unit waarvan onderdelen moeten vervangen worden .De soja unit werkte niet meer sinds 31/08/12!!Bij bezoek van Marcel 

Umans  op 22/06/13 werd vastgesteld dat ze in belabberde toestand was!!  

 De oliepers:  de tweede vervangpers functioneert  nog niet volgens de wensen van Abahuje verantwoordelijken..Alhoewel de pers werkte  

tijdens het bezoek van Jean-pierre Roobrouck en Lieven Vandoorn op 6/11/12;werd ze geweigerd door Abahuje. Tijdens het bezoek van 

Marcel Umans  samen met François Mugwaneza op 22/06/2013 werd vastgesteld dat de pers niet meer kon werken gezien ze beschadigd 

was:Wie en wat de oorzaak was is nooit beantwoord.!! 
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Oplossingen 

     1-Soja-unit 

Op 22/06/13 werd een akkoord bereikt met  François Mugwaneza Lecturer of Manufacturing Processes at ISAE-campus Rubilizi voor  analyse 

en  herstelling. CoEnCo zou de beschadigde onderdelen leveren. Het leveren van  de juiste wisselstukken  heeft tijd gevraagd. We rekenen er op 

dat tegen begin april 2014 de soja terug werkt. 

 

Zo zou er terug moeten   uitzien en werken 

 

 

    

 

 

 

 

 2-Oliepers 

François Mugwaneza onderzocht ook de mogelijkheid van herstelling van de vroeger geleverde persen. De  benodigde onderdelen waren  niet 

verkrijgbaar in Kigali, de Chinese leverancier reageerde niet op de vraag voor levering ervan. 

Om uit de impasse te geraken werd  beslist, in kostendeling met CoEnCo, een nieuwe pers te kopen bij La Mécanique Moderne in ARRAS-

France. 

Na een bezoek op 27/02/14 van Jean-Pierre Roobrouck en Marcel Umans, vergezeld van Luc Vanbleu CoEnCo, werd beslist tot de aankoop van 

een Oléane 50 die van structuur en bouw de meeste waarborg gaf en geen extra vaardigheid vraagt voor de  werking  (zie model onder) 

Gerard Moerman volgde op 19 maart 2014 een geslaagde test met aangepaste vorming. 

Midden april 2014  is de levering aan Abahuje gepland. De installatie wordt voorbereid door François Mugwaneza die het nodige moet voorzien 

voor de juiste voeding van elektriciteit. Voor de installatie, de voorlopige en definitieve oplevering wordt Gerard Moerman gemandateerd door 

Umubano. De definitieve oplevering en aanvaarding heeft plaats 2 maanden na de indienststelling. 

We rekenen erop dat we nadien het project met 2 jaar aanslepende problemen definitief  kunnen afsluiten. 

 



4 

 

  
  



5 

 

2011/DGD BIJENTEELT VOOR DE SOCIAALECONOMISCHE ONTWIKKELING IN RWANDA 2011-2013 
 

TITEL PROJECT : BIJENTEELT VOOR DE SOCIAALECONOMISCHE ONTWIKKELING IN RWANDA 

 

FINANCIERING : DGD via UMUBANO 

 

PARTNER  FINANCIELE UITVOERING : PROTOS - KIGALI 

 

LOKALE PARNTER :  ARDI ( ONG)   

 
(a) Algemeen  

 

 

Rekening houdend met het gebrek aan beschikbare landbouwgronden in Rwanda, heeft ARDI sinds 2003 in samenwerking met de VRV 
Umubano en met de financiering van DGD, een promotieprogramma van de bijenteelt op touw gezet voor de bestrijding van de armoede in 
Rwanda. De activiteiten van de 8 eerste jaren waren voornamelijk gericht op de versterking van de technische capaciteiten die de verhoging 
van de productie beoogden door de traditionele bijenteelt om te vormen in een moderne bijenteelt. 

De exitfase is opgevat als een vooruitzicht om de waardeketen van de bijenteeltproducten te versterken door de geest van ondernemerschap 
te bevorderen bij de leden van de imkercoöperaties en de uitbouw van een netwerk met de andere economische operatoren om dit beroep 
rendabeler te maken in de rurale omgeving in Rwanda. 

De integratie van dynamische jongeren en vrouwen in de organisatorische imkerstructuren (coöperaties), de versterking van de capaciteiten 
van het rurale ondernemerschap en de realisatie van economische allianties van alle economische operatoren in de waardeketen  (leveranciers 

van uitrustingen, producenten, behandelaars en handelaars in bijenteeltproducten worden als de belangrijkste steunpilaren beschouwd om de 
verwachte resultaten te bereiken. 

De activiteiten van het project passen in een context waarbij de Rwandese imkers worden ondersteund om hun beroep te versterken in een 
geest van ruraal ondernemerschap om autonoom te worden, onafhankelijk van externe ondersteuning en hulp.  
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Het is in deze context dat een overeenkomst voor het uitvoeren van een project genaamd « Bijenteelt voor de sociaaleconomische ontwikkeling 

in Rwanda » werd ondertekend tussen ARDI en UMUBANO vzw-ngo voor een periode van 24 maanden (van 1 juli 2011 tot 30 juni 2013 met 

financiering van DGD). 

(B) Specifieke doelstellingen en verwachte resultaten 

De specifieke doelstelling werd als volgt geformuleerd: “Via opleiding bijdragen tot het structureren en uitwerken van duurzame en 
winstgevende productiecircuits en valorisatie van de bijenteeltproducten om bij te dragen tot de armoedebestrijding in het ruraal milieu in 
Rwanda” 

 

De verwachte operationele resultaten van dit project ten gunste van de doelgroep en de objectief verifieerbare indicatoren  (OVI), werden als 

volgt bepaald: 

 Resultaat 1 : De technische capaciteiten inzake productie en valorisatie van de bijenteeltproducten zijn versterkt in de 25 
modelcoöperaties omkaderd door het project 

 OVI 1: Stijging van het gemiddelde seizoensrendement van de honing per moderne korf 

 OVI 2: Stijging van de totale honingproductie in de interventiezone 

 IOV 3: Aantal coöperaties die in staat zijn honing te verzamelen, te verpakken en te commercialiseren volgens de vereiste 
kwaliteitsnormen; aantal die worden gecertificeerd door het ORN (Rwandees Kantoor voor normalisatie) 

 Resultaat 2 : De organisatorische en institutionele structuren van de producenten zijn beter georganiseerd en op een transparante wijze 

beheerd 

 OVI 1: Aantal of percentage bijenteeltcoöperaties die geherstructureerd zijn om de actieve deelname van alle leden te 
bevorderen en een effectieve weerslag op de economische verrichtingen met betrekking tot de bijenteelt te verkrijgen  

 OVI 2: Aantal of percentage van coöperaties waar de statutaire organen van de omkaderde coöperaties op een correcte 
wijze functioneren 

 OVI 3: Aantal of percentage van de coöperaties die een transparante en geauditeerde boekhouding houden.         

• Resultaat 3: 25 bijenteeltcoöperaties ontwikkelen een visie inzake ondernemerschap en financiële autonomie 

 OVI 1: Aantal of percentage omkaderde coöperaties die financieel leefbaar en autonoom zijn  (bijenteeltkredieten, inbreng 
van de leden en winsten op de ingezamelde bijenteeltproducten)) 
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 OVI 2: Aantal of percentage van de omkaderde coöperaties die hun driejaarlijks businessplan hebben ontwikkeld 

 OVI 3: 80 % van de omkaderde coöperaties hebben zakenrelaties over bijenteeltproducten aangeknoopt met de andere 
privé operatoren  

 OVI 4: Aantal of percentage van coöperaties die professionele diensten leveren met betrekking tot de bijenteelt en die een 
bijkomend inkomen halen uit de bijenteelt 

De doelgroep van het project bestaat uit 25 landbouwcoöperaties die ongeveer 2.585 gezinnen vormen die over weinig of geen 
landbouwgrond beschikken in het rurale gebied van Rwanda (Zuid- en Westprovincies). 
 

Resultaat 1: De technische capaciteiten inzake productie en valorisatie van de bijenteeltproducten zijn versterkt in de 25 modelcoöperaties 
omkaderd door het project 

Resultaat 2: De organisatorische en institutionele structuren van de producenten zijn beter georganiseerd en transparant beheerd  

Resultaat 3: 25 bijenteeltcoöperaties ontwikkelen een visie inzake ondernemerschap en zelfbeheer  

Resultaat 4: De activiteiten van het project zijn gepland, opgevolgd, geëvalueerd en weldoordacht uitgevoerd 

 

(c) Voortgang van de specifieke doelstellingen (zie tabel hieronder)  

 

Specifieke doelstellingen Via opleiding bijdragen tot het structureren en uitwerken van duurzame winstgevende circuits inzake 

productie en valorisatie van de bijenteeltproducten met het oog op de armoedebestrijding in ruraal 

milieu in Rwanda. 

Indicatoren 
2
 Begintoestand Gepland einde project Gerealiseerd einde project 

OVI 1:  
De bijenteelt draagt bij tot 
een verhoging van het 
inkomen van 2585 

gezinnen in ruraal gebied 
met weinig of geen 
landbouwland (Zuid- en 
Westprovincies van 

De bijenteelt draagt voor 18,5% 

bij tot het inkomen van 2.248 

gezinnen van imkers in ruraal 

gebied met weinig of geen 

landbouwland. Zij kunnen nog 

niet in al hun vitale behoeften 

voorzien 

De bijenteelt draagt voor 40% 
bij tot het inkomen van 2.585 
gezinnen van imkers in ruraal 
gebied met weinig of geen 
landbouwland en verbetert hun 
levensomstandigheden 

De bijenteelt draagt voor 29.6 % tot de 

inkomsten van de omkaderde gezinnen, 

dit is 74 % van de beoogde resultaten.  

De imkers hebben nog het 

professionele en ondernemingsniveau 

niet bereikt om het maximale 

rendement uit de bijenteeltproducten 
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Rwanda)  te halen ten opzichte van de bestaande 

mogelijkheden  

 

 

 

 

 

 

 

Eind 2010, bedraagt het 
jaarlijks netto-inkomen 
afkomstig uit de 
bijenteeltproducten per 
coöperatie 6.425 EUR  

Het jaarlijks netto-inkomen 
afkomstig uit de 
bijenteeltproducten stijgt van 
6.425 tot 11.501 EUR, of tot een 
totaal netto-inkomen van 
287.523 EUR, een stijging van 
44 % bij de betrokken 
coöperaties 

Het jaarlijks netto inkomen uit de 
bijenteeltproducten is gestegen van 

6.425 tot 8475 EUR ( 31.9 % bij de 
omkaderde coöperaties), dit is 70 % 
van de oorspronkelijk beoogde 
resultaten. Er zijn nog zwakke 
elementen op het vlak van beheer. 

IOV 2 :  Hoeveelheid 
geproduceerde honing en 
percentage van de honing 
die werd 
gecommercialiseerd op de 
formele markt,  in 
optimale voorwaarden 
volgens de vereiste 
kwaliteitsnormen 
(normaal circuit 
goedgekeurd door het 
ORN) 

 

Eind 2010 werd 60,4 ton honing 
geproduceerd en slechts 36,8 % 
werd gecommercialiseerd op de 
formele markt in optimale 
omstandigheden volgens de 
vereiste kwaliteit (normaal 
circuit goedgekeurd door het 
ORN) 

 

Productie van 94,5 ton honing 
en minstens 60% is 
gecommercialiseerd op de 
formele markt in optimale 
omstandigheden volgens de 
vereiste kwaliteit (normaal 
circuit goedgekeurd door het 
ORN)1 

 

72,3 ton honing werd geproduceerd en 

minstens 47 % is terecht gekomen op 

het formele marktcircuit en 

beantwoordt aan de kwaliteitseisen van 

het ORN. Door de 

weersomstandigheden en de nieuwe 

ontdekte parasieten (varroa) kon de 

beoogde productie niet worden 

gehaald. Sommige eisen worden 

langzamerhand beheerste met de 

moderne technologie i.v.m. het 

voederen van de bijen en de controle 

van de predatoren.  
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 (c) voor elk resultaat van de specifieke doelstelling 3 

 

Resultaat 1: 

 

De capaciteiten inzake productie en valorisatie van de bijenteeltproducten zijn versterkt in de 25 

coöperaties betrokken bij het project 

Indicatoren 
4
 Baseline  Gepland einde project  Gerealiseerd einde project 

IOV 1 Stijging van het 
gemiddelde seizoensrendement 
van de honing per moderne korf  
 

Eind 2010 bedraagt het 
gemiddelde 
seizoensrendement van de 
honing per korf 28,9 kg. 
 
 

Het gemiddelde 
seizoensrendement van de 
honing per korf stijgt van 31 
tot 35 kg  
 
 
 

De gemiddelde jaarlijkse productie 
van honing per korf is 15 % 
gestegen (van 28,9 kg per korf tot 
32,7 kg). Indrukwekkende 
resultaten van de opleiding werden 
bereikt door de coöperaties 
KOPABUHU en KOPABUKA waar het 
jaarrendement per korf schommelt 
tussen 40 en 55 kg. 

OVI 2: Stijging van de totale 
honingproductie in de 
interventiezone 

De productie van de honing 

bedraagt eind 2010 60,3 ton 

De totale productie stijgt van 
60,3 tot 94,9 ton, dit is een 
stijging met 34,5 % ten 
opzichte van 2010 

De totale jaarlijkse productie is 
lichtjes gestegen van 60 tot 72,3 ton 
honing ten opzichte van het jaar 
2011 in de interventiezone van 
ARDI; De voornaamste redenen van 
de lichte stijging is het grillige 
klimaat,  de zwakke beheersing van 
de moderne technologie die de 
afhankelijkheid ten opzichte van de 
natuurlijke omstandigheden 
probeert te beperken en de 
parasieten van de bijen die zich 
verspreiden in de kolonies. 

OVI 3: aantal coöperaties die in 
staat zijn honing te verzamelen, 
te verpakken en te 
commercialiseren volgens de 
vereiste kwaliteitsnormen; 

19% van de coöperaties zijn in 

staat de honing in optimale 

omstandigheden te 

verzamelen en te 

commercialiseren volgens de 

60% van de coöperaties zijn 

in staat de honing in optimale 

omstandigheden te 

verzamelen en te 

commercialiseren volgens de 

Twaalf coöperaties hebben het 
proces van certificatie  van de 
geoogste bijenteeltproducten 
aangevat met bezoeken van ORN ; 
waaronder 
♦ 11 coöperaties die opgeleid zijn 
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aantal die worden gecertificeerd 
door het ORN (Rwandees 
Kantoor voor normalisatie) 

optimale kwaliteitseisen. Geen 

enkele coöperatie is 

gecertificeerd door het ORN 

optimale kwaliteitseisen en 

zijn gecertificeerd door het 

ORN 

over de kwaliteitsnormen die een 
voorlopige goedkeuring hebben 
voor de verzameling van honing  en 
de samenwerking met 
ondernemingen die in staat zijn 
deze honing te behandelen en door 
te verkopen aan de consument. 

♦ De coöperatie COOPAGARU heeft 
het attest van RBS over de 
kwaliteitsnormen van honing 
ontvangen sinds begin juli 2012. 
Deze honing werd gepromoot in de 
bijenteeltexpo Afrika 2012 te Addis 
Abeba, van  26/9 tot 30/9/2012. 

Resultaat 2 : 

De organisatorische en institutionele structuren van de producenten zijn beter georganiseerd en op een 

transparante wijze beheerd 

OVI 1: Aantal of percentage 
bijenteeltcoöperaties die 
geherstructureerd zijn om de 
actieve deelname van alle leden 
te bevorderen en een effectieve 
weerslag op de economische 
verrichtingen met betrekking tot 
de bijenteelt te verkrijgen 

De huidige structuur maakt 
geen actieve deelname 
mogelijk van alle leden van de 
coöperaties noch een efficiënt 
beheer van de activiteiten in 
de coöperatie 

Alle 25 model 

bijenteeltcoöperaties zijn 

geherstructureerd om een 

actieve deelname van alle 

leden te bevorderen bij de 

economische verrichtingen 

met betrekking tot de 

bijenteelt 

♦ 74,4 % van de omkaderde 
coöperaties werden 
geherstructureerd op een wijze die 
de actieve deelname van alle leden 
mogelijk maakt. De resultaten ervan 
zijn: 
 
√ 15 coöperaties beschikken over 
een officiële erkenning en zijn 
geregistreerd in het officiële 
staatsblad ; 

√ 4 coöperaties zijn erkend op het 
niveau van de RCA ; 

√ 4 coöperaties zijn erkend op het 
niveau van de  districten ; 

√ 2 coöperaties zijn erkend op het 
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niveau van de sectoren. 

OVI 2: Aantal of percentage van 

coöperaties waar de statutaire 

organen van de omkaderde 

coöperaties op een correcte 

wijze functioneren 

Institutionele zwakheid van de 

bijenteeltcoöperaties omdat 

rollen en 

verantwoordelijkheden van de 

statutaire organen niet worden 

beheerst 

Alle 25 coöperaties 
organiseren regelmatig 
vergaderingen en hun 
statutaire organen zijn 
operationeel. De AV, RB en 
accountants oefenen hun 
activiteiten regelmatig uit.  

♦ 89,3 % van de omkaderde 
coöperaties hebben op een correcte 
wijze de statutaire vergadering 
omkaderd en de aanbevelingen 
afkomstig uit deze vergadering 
worden in de praktijk gebracht. 
Bijvoorbeeld in 2012, werden  62 
algemene vergaderingen, 31 
bestuursvergaderingen en 51 
technische vergaderingen 
georganiseerd. 
 

OVI 3: Aantal of percentage van 
de coöperaties die een 
transparante en geauditeerde 
boekhouding houden. 

Geen enkele coöperatie 
beschikt over een transparante 
en geauditeerde boekhouding 

Elke coöperatie stelt zijn  
aangepast boekhoudplan op 
en houdt een transparante 
boekhouding bij die jaarlijks 
aan een audit van de 
bevoegde organen (revisoren) 
wordt onderworpen 

Alle 25 coöperaties beschikken 
momenteel over enkele 
basisinstrumenten  van financieel 
beheer, zoals: kasboek, bankboek, 
voorraadfiche, debetboek. Het 
gebruik van deze instrumenten is 
echter nog niet voldoende beheerst. 
De coöperatie COOPAGARU van 
Gashonga (West-provincie) beschikt 
over een relatief verbeterde 
boekhouding wat het beheer van de 
instrumenten betreft. Toch heeft ze 
nog het optimale niveau niet bereikt 
voor het opstellen van haar 
financiële staten aan het einde van 
het jaar of van het bijenteeltseizoen. 
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Resultaat 3:  25 bijenteeltcoöperaties ontwikkelen een visie inzake ondernemerschap en financiële autonomie  
OVI 1: Aantal of percentage 
omkaderde coöperaties die 
financieel leefbaar en autonoom 
zijn  (bijenteeltkredieten, 
inbreng van de leden en winsten 
op de ingezamelde 
bijenteeltproducten)  

Geest inzake 
ondernemerschap minder 
ontwikkeld in de omkaderde 
coöperaties.  Afhankelijkheid 
en afwachtende houding ten 
opzichte van externe steun.   

Minstens 60 % van de 

coöperaties hebben andere 

investeringsbronnen en 

werkingskapitaal kunnen 

mobiliseren die bijdragen tot 

hun financiële en 

institutionele autonomie 

(bijenteeltkredieten, inbreng 

van de leden en winsten op de 

ingezamelde 

bijenteeltproducten) 

Van de 15 coöperaties die contact 

hadden met financiële instellingen, 

hebben 7 businessplannen, voor het 

einde van het project, een gunstig 

gevolg gekend.  Het betreft de 

businessplannen van de coöperaties 

COOPAGARU en COOPAN uit Rusizi, 

KAUKI, Impuyabaki, Intimirwa . 

Impuzaruvumvu, Kuaga - Urwiru 

OVI 2: Aantal of percentage van 
de omkaderde coöperaties die 
hun driejaarlijks businessplan 
hebben ontwikkeld 

 

Slechts 4 op 25  omkaderde 
coöperaties hebben een 
driejaarlijks businessplan  

 

Alle 25 omkaderde 
coöperaties hebben een 
driejaarlijks businessplan  
 

Alle 25 coöperaties hebben hun 
eigen businessplan. De activiteit 
verhoogde het bewustzijn en 
ontwikkelde bij de coöperaties de 
ondernemersgeest en een 
zakenvisie gericht op de bijenteelt.  

OVI 3: % van de omkaderde 
coöperaties hebben 
zakenrelaties over 
bijenteeltproducten 
aangeknoopt met de andere 
privé operatoren 

Slechts een 
ondernemingscentrum of 
economische alliantie over 
bijenteelt werd gemaakt rond 
het  Nationaal Nyungwewoud 
en de operationalisering ervan 
is nog zwak 

8 ondernemingscentra in 

bijenteeltbusiness zijn 

operationeel in de 

interventiezone van het 

project en hebben 

zakenrelaties aangeknoopt 

met de andere privé-

instanties aangaande de 

bijenteeltproducten 

3 ondernemingscentra in 
bijenteeltbusiness zijn operationeel 
in de interventiezone van het 
project en hebben zakenrelaties 
aangeknoopt met de andere privé-
instanties aangaande de 
bijenteeltproducten.    Volgens de 
nieuwe administratieve kaart, werd 
het nuttig geacht 
ondernemingscentra op te richten 
per productiezone en niet langer 
per district want het was moeilijk 
alle economische operatoren in elk 
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district te vinden.  

OVI 4: Aantal of percentage van 
coöperaties die professionele 
diensten leveren met betrekking 
tot de bijenteelt en die een 
bijkomend inkomen halen uit de 
bijenteelt 

Geen enkele eenheid op het 
vlak van de bijenteeltbusiness 
is operationeel in de 
coöperaties en haalt er een 
bijkomend inkomen uit 

60% van de omkaderde 

coöperaties beschikken over 3 

bedrijfseenheden 

(bijenteeltinputs, 

bijenteeltvulgarisatie en 

verkoop bijenteeltproducten) 

die operationeel zijn, 

werkgelegenheid creëren en 

bijkomende inkomsten 

genereren voor de leden    

43 % van de omkaderde 
coöperaties beschikken over  
minstens au 3 bedrijfseenheden 
(bijenteeltinputs, 
bijenteeltvulgarisatie en verkoop 
bijenteeltproducten) die 
operationeel zijn, werkgelegenheid 
creëren en bijkomende inkomsten 
genereren voor de leden    

Resultaat 4:  De activiteiten van het project zijn gepland, opgevolgd, geëvalueerd en weldoordacht uitgevoerd 

OVI 1: Aantal bekwame human 
resources die aangesteld zijn 
voor het beheer en de uitvoering 
van het project en die er 
maandelijks voor worden 
bezoldigd 

ARDI beschikt over vier 
technische kaderleden die 
ervaring hebben inzake 
projectbeheer en agrobusiness 

4 technische kaderleden 

worden voltijds aangesteld in 

het project 

(programmacoördinator en 3 

gedecentraliseerde 

kaderleden in de 

interventiezone van het 

project) en worden er 

maandelijks voor bezoldigd 

4 technische kaderleden werden 

voltijds aangesteld in het project 

(programmacoördinator op het 

niveau van de zetel en 3 

gedecentraliseerde kaderleden in 

de interventiezone van het project) 

OVI 2: Aantal bijeenkomsten 
inzake planning, opvolging en 
evaluatie die regelmatig worden 
georganiseerd 

De opvolging- en 
evaluatietools zijn 
voorhanden. Er werd een 
databank ontworpen. 

De opvolging- en 
evaluatiesessies worden 
regelmatig georganiseerd 
(terreinbezoeken, 
opvolgingsvergaderingen, 
enz).  

De opvolging- en evaluatiesessies 

werden regelmatig georganiseerd 

door het technisch en 

administratieve team van ARDI. 

Minstens twee terreinbezoeken per 

maand werden georganiseerd  

OVI 3: Logistieke middelen die ARDI beschikt over Bijkomende materiële en ARDI heeft bijkomende materiële 
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voorhanden zijn voor de 
efficiënte uitvoering van die het 
project 

elementaire logistieke 
middelen voor de uitvoering 
van het project (gebouwen van 
de zetel op nationaal niveau en 
gebouwen in het binnenland, 4 
x 4 voertuigen en 
informaticamateriaal) 

logistieke middelen zijn ter 

beschikking gesteld voor de 

uitvoering van het project 

(kantoorbenodigdheden, 

onderhoud, brandstof, 

communicatie) 

en logistieke middelen ter 

beschikking gesteld voor de 

uitvoering en de evaluatie van 

het project. Het betreft een 4x4 

wagen voor de project coördinator, 

terreinmotoren voor de technici op 

het terrein. Alle technici beschikken 

over pc’s en zijn verbonden aan het 

internet. 

Uitgaven per resultaat 

 

Zie financieel verslag  

 

Commentaar: her verschil uitleggen tussen wat is gepland en uitgevoerd, heroriënteringsmethode, en de wijze waarop het resultaat bijgedragen 

heeft tot de realisatie van de specifieke doelstelling.  

 

Geplande activiteiten  

 

Uitgevoerde activiteiten 

 

Commentaar    

Resultaat 1: De technische capaciteiten inzake productie en valorisatie van de bijenteeltproducten zijn versterkt in de 25 

modelcoöperaties omkaderd door het project 

1.1 Opleiding en recyclage over 
moderne bijenteelttechnieken 

Opleidingssessies over moderne 

bijenteelttechnieken (theoretische 

vorming, coaching en praktische 

demonstraties)  (TAM) 

De versterking van de technische productiecapaciteit in de bijenteelt 
was vooral te danken aan de begeleiding van de technici van ARDI op 
het terrein en de opgeleide  bijenteeltvulgarisatoren. Theoretische 
bijscholingssessies en praktische demonstraties werden 
georganiseerd voor 112 vulgarisatoren (33 vrouwen en 89 mannen). 
Zij hebben knowhow opgedaan met betrekking tot de moderne 
technologie in bijenteeltproductie. De opleidingssessies voor 
technische begeleiding gingen over de volgende thema’s: 
1) De biologie en het sociale leven van de bijen ; 

2) De controle van de zwermen ; 
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3) De technieken voor de vernieuwing van de koninginnen ; 

4) De technieken i.v.m. de artificiële voeding van de bijen; 

5) De technieken i.v.m. preventie en strijd tegen de ziekten en de 
parasieten van de bijen ; 

6) De technieken om de bijenkolonies te versterken; 

7) Het technisch beheer van de bijenteeltseizoenen; 

8) De controletechnieken over de gezondheidstoestand van de 
koloniën; 

9) De moderne technieken i.v.m. controle van de predatoren. 

De 112 vulgarisatoren hebben op hun beurt praktische 
opleidingssessies georganiseerd bij de andere leden van de 25 
omkaderde coöperaties. In 2012, is het aantal vrouwen die de 
basistechnieken van bijenteeltproductie beheersen gestegen met 15 
% ten opzichte van het jaar 2011. 
De coöperaties beschikken over 3 tot 5 vulgarisatoren die de 

technieken verspreiden bij de leden van eenzelfde coöperatie en die 

bijdragen tot de technische controle van de ingerichte bijenstallen. 

1.2 Opleiding, montage en 
operationalisering van 
kweekeenheden van de 
bijenkoninginnen 

Technische opleiding over het 

kweken van bijenkoninginnen  

Onder begeleiding en in technische samenwerking met de Belgische 
expert van Umubano, dhr. Didier Gillet en Rwanda Agriculture Board 
(RAB), heeft ARDI een technische opleiding georganiseerd over het 
kweken van koninginnen in het opzoekingscentrum van Ruhande, in 
de Zuidprovincie. Tijdens deze opleiding werden de eerste successen 
opgetekend, want 30 op 45 geteste koninginnen werden aanvaard, 
opgenomen in de kweek en hebben een positieve rol gespeeld in de 
versterking van de kolonies van de testbijenstallen van het 
opzoekingscentrum van het RAB. 
Tijdens deze opleiding heeft de Belgische technicus en opleider (dhr. 
Didier Gillet) voor de eerste maal een parasiet ontdekt, de «Varroa» 
die een grote dreiging vormt voor de bijen als er geen efficiënte 
bestrijdingsmaatregelen worden genomen. De «Varroa» mijt, 
parasiet van de volwassen bij, van de larven en de nimfen. Deze 
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parasiet zorgt voor grote economische verliezen in de bijenteelt over 
heel de wereld. Het is een van de oorzaken van de bijensterfte. 
Technisch overleg voor de diagnose van deze parasiet op nationaal 
niveau en uitwisselingen over de bestrijdingsmiddelen werden 
aangevat met de regering (MINAGRI en RAB).  
Op het niveau van de begunstigden, werden 4 modelcoöperaties 
gekozen voor de eerste demonstratietesten voor de verspreiding van 
de koninginnen bij de andere coöperaties. Het betreft KOPABUHU, 
COAMU–ABATICUMUGAMBI, CODA en KOABAKI. 
In het jaar 2012, werd 31 % van de koninginnen vernieuwd en 
vervangen door actieve koninginnen die voortkomen uit bijenkorven 
met een grotere productiviteit en die minder agressief zijn. 
Resultaten van de opleidingen : 
De resultaten van de opleidingen kregen concreet gestalte door de 
bevolking van de bijenkorven die gestegen is van 69,3 tot 84,1%, 
terwijl het verlaten van de koloniën verminderd is met meer dan 25 
% in heel de interventiezone van ARDI ten opzichte van het jaar 
2010. 
De gemiddelde jaarlijkse productie van honing per korf is met 15% 
gestegen (van 28,9 kg per korf tot 32,7 kg). Indrukwekkende 
resultaten van de opleiding werden geboekt in de coöperaties 
KOPABUHU en KOPABUKA waar het jaarrendement per korf 
schommelt tussen 40 en 55 kg. 
De totale jaarlijkse productie is lichtjes gestegen van 60 naar 72,3 

ton honing ten opzichte van het jaar 2011 in de interventiezone van 

ARDI. De voornaamste redenen voor de geringe stijging komt door 

de grillen van het klimaat, het zwakke beheersen van sommige 

moderne technologieën die de afhankelijkheid van de natuurlijke 

omstandigheden proberen te beperken en door de parasieten van de 

bijen die zich in de koloniën verspreiden. De voornaamste parasiet is 

de varroa destructor waarvoor tot op heden geen echt efficiënte 

preventiemiddelen zijn gevonden 

1.3 Opleiding over technieken na Opleidingssessie over technieken Met deze opleiding is gestart met het valoriseren van de was van de 
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de oogst en verpakking van 
bijenteeltproducten 

na de oogst, behandeling en 

verpakking van bijenteeltproducten  

bijen die tot nu onbekend was of slecht gevaloriseerd door de 
Rwandese imkers. 3 opleidingssessies en praktische demonstraties 
over de transformatietechnieken van was en andere gebruikelijke 
producten (kaarsen, kunstraat, boenwas en wrijfwas) werden 
georganiseerd in oktober 2011 voor 98 imkers onder wie 39 
vrouwen. 
Opleidingssessies over de technieken na de oogst en de behandeling 
van de bijenteeltproducten werden georganiseerd met het doel de 
kwaliteit te verbeteren en de op de markt te brengen 
bijenteeltproducten volgens hun juiste waarde uit te baten. De 
moderne aangeleerde technieken hebben te maken met de extractie, 
het filteren, de behandeling, verpakking en opslag van honing. 
Terreinbezoeken en technische omkadering van de coöperaties en 
verzamelcentra van de bijenteeltproducten werden georganiseerd 
om de imkers te steunen bij het in praktijk brengen van de 
aangeleerde technieken en de overdracht van de verworven kennis 
aan de andere leden tijdens praktische demonstraties in situ. 
Bereikte resultaten : 
De opleiding over de technieken na de oogst heeft als resultaat 
gehad: 
 De valorisatie van de bijenwas is voortaan een gouden regel bij 

de leden van de begeleide coöperaties. 

 Valorisatie van 1.595,5 kg verzamelde was in kunstraat en 
kaarsen. 

 3 bijkomende eenheden voor zuivering en verkoop van 
kunstraat en kaarsen werden geïnstalleerd te Huye (coöperatie 
KOPABUHU), Muhanga (coöperatie CODA) en Rusizi (coöperatie 
COOPAGARU). In het totaal zijn 8 fabricage-eenheden van 
kunstraat operationeel met een capaciteit van 6 tot 10 ton 
kunstraat per jaar. 

 Oude kunstraten werden vernieuwd voor 436 korven. 

 16 op 25 opgeleide coöperaties hebben handboeken opgesteld 
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voor kwaliteitscontrole en naspeurbaarheid van de honing. 

 Elk van de 25 coöperaties heeft minstens 2 personen aangeduid 
belast met de activiteiten van verzameling, behandeling en 
kwaliteitscontrole. 

 De honing wordt verkocht, goed gerijpt, goed geëxtraheerd en 
onderworpen aan het voorafgaande  kloppen om de snelheid van 
kristallisatie te beperken. 

 De behandeling van de honing is verbeterd en de gemiddelde 
vochtigheidsgraad is 17,6 %. 

 Ook werden verbeteringen vastgesteld in de controle van de 
rook bij de oogst. 

De coöperaties hebben de kennis i.v.m. de zuiverheid van de was 

verspreid om het economisch verlies verbonden aan de slechte 

valorisatie van dit product te beperken. 

1.4 Technische begeleiding over 
de normen inzake kwaliteit en 
certificatie van de geoogste 
bijenteeltproducten 

Technische begeleidingssessies 
over de normen inzake kwaliteit 
en certificatie van de geoogste 
bijenteeltproducten 

Twaalf coöperaties zijn gestart met het proces i.v.m. het verkrijgen 
van een attest voor de geoogste bijenteeltproducten via technische 
bezoeken van het ORN. 
Recyclage over de kwaliteitsnormen van de honing: in samenwerking 
met Rwanda Bureau of Standard (RBS), werd een recyclagesessie 
georganiseerd over de technieken verbonden aan de 
kwaliteitsnormen en het certificeren van de geoogste 
bijenteeltproducten. 46 imkers namen er aan deel, van wie 21 
vrouwen en 25 mannen. 
Terreinbezoeken, begeleidingen en demonstraties met technisch 
advies werden georganiseerd  samen met de technische kaders van 
het RBS in de operationele verzamelcentra van de interventiezone 
van ARDI. Dankzij deze bezoeken konden de vastgestelde leemtes op 
niveau van de coöperaties worden verbeterd. Het ging vooral over: 
1) hoge niveau van watergehalte, (2) vernietiging van sommige 
enzymen, (3) sporen van rook en andere onzuiverheden, (4) 
gebrekkig systeem van registratie van de korven met codificatie, (5) 
gebrek aan sanitaire installaties voor sommige verzamelcentra, (6) 
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niet bestaan van registratiegegevens over het watergehalte van de 
geoogste honing en (7) gebrek aan controle over besmettelijke 
ziektes van mensen die in de verzamelcentra werken. 
Resultaten bereikt dankzij de hierboven vermelde 
recyclagessessies: 
 De coöperatie COOPAGARU heeft het attest van RBS over de 

kwaliteitsnormen van honing gekregen vanaf begin juli 2012. 
Deze honing werd gepromoot op de bijenteeltexpo Afrika 2012 
te Addis Abeba, van 26/9 tot 30/9/2012. 

 11 coöperaties die de kwaliteitsopleiding gevolgd hebben 
beschikken over een voorlopige vergunning om honing te 
verzamelen en samen te werken met bekwame 
ondernemingen,  deze honing te behandelen en te verkopen 

aan de consument. 

1.5 Ondersteuning van de 
versterking van de infrastructuur 
inzake verzameling, behandeling 
en commercialisering van de 
bijenteeltproducten (herstelling 
van bijencentra)  

Renovatie van de bijencentra en 
bouw van bijenstallen  

Versterking van de infrastructuur voor verzameling, behandeling 
en verkoop van de bijenteeltproducten: 
In het jaar 2012, werden 2 verzamelcentra die door natuurrampen 
waren beschadigd (aardbevingen, hevige wind, enz) hersteld. Het 
betreft de centra van Cyeza en Kabacuzi (District Muhanga). Deze 
herstelde centra beschikken over de basisinrichting om de 
verzameling, behandeling en verkoop van bijenteeltproducten 
mogelijk te maken. Zij worden beheerd door de coöperaties 
KOABAKI en TWIYEGERANYE. De beheercontracten van deze centra 
werden ook herzien volgens de bepalingen van de nieuwe wet over 
het grondbeleid. 
22 moderne bijenstallen, waarvan 10 in de zuidprovincie en 12 in de 
westprovincie, werden gebouwd en uitgerust met eigen fondsen 
door de omkaderde coöperaties. 

1.6 Ondersteuning voor het ter 
beschikking stellen van moderne 
uitrustingen inzake verzameling, 
behandeling en 
commercialisering van de 

Ter beschikkingstelling van 
moderne uitrustingen voor 
verzameling, behandeling en 
commercialisering van 
bijenteeltproducten  

ARDI heeft modern materiaal ter beschikking gesteld van de 
coöperaties voor extractie, verzameling, behandeling en verkoop van 
honing die beantwoordt aan de normen van kwaliteitsvolle voeding 
(Food Grade). De verdeelde kits zijn samengesteld uit : 
 4 honingslingers in roestvrij staal; 
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bijenteeltproducten   4 rijpers in roestvrij staal; 

 8 dubbele zeven in roestvrij staal; 

 16 emmers met zeef in Nylon (sterk model) ; 

 8 bakken & schragen ; 

 8 Ontzegelvorken ; 

 4 refractometer ; 

 1 wafelijzer. 

Voornaamste bereikte  resultaat: 
Dit verdeelde materiaal heeft de controle van RBS vergemakkelijkt 
voordat de coöperaties de toestemming kregen om honing te 
verzamelen en mee te werken met gespecialiseerde firma’s voor het 
op de markt brengen van de honing. De systemen van verzameling 
en behandeling van de bijenteeltproducten die kwaliteitsnormen 
respecteren werden versterkt. 

1.7 Opleiding over het valoriseren 
van de andere bijproducten van 
de korf (was, pollen en propolis) 

Opleiding over het valoriseren van 
de andere bijproducten van de korf 
(was, pollen en propolis) 

ARDI heeft de nadruk gelegd op het sensibiliseren van de imkers om 
was te verzamelen om het economisch verlies te wijten aan het niet 
gebruiken van dit bijproduct van hoge waarde te voorkomen. 
In de tweede helft van juni 2012, werd een opleiding georganiseerd 
over de zuivering en de transformatie van was voor 42 imkers van 
wie 12 vrouwen. 
Terreinbezoeken en praktische demonstraties over de 
zuiveringstechnieken van was vonden ook plaats.  
Bereikte resultaten 
 De opleiding maakte het de coöperaties mogelijk 1595,5 kg was 

te valoriseren die werd verzameld in kunstraat en kaarsen,  
 Kunstraat werd vernieuwd in 436 korven 
 De coöperaties hebben de kennis verbonden aan de zuivering 

van was verspreid om het economisch verlies verbonden aan de 
niet-opwaardering van dit product te voorkomen.  

 3 bijkomende eenheden van zuivering en verkoop van kunstraat 
en kaarsen werden geïnstalleerd te Huye (coöperatie 
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KOPABUHU ), Muhanga (coöperatie CODA) en  Rusizi (coöperatie 
COPAGARU).  

1.8 Bijscholing over de lokale 
aanmaak van moderne 
bijenteeltinputs 

Bijscholingsessies over de lokale 

aanmaak van moderne 

bijenteeltinputs 

Twee opleidingssessies over de fabricagenormen van moderne 
bijenteeltinputs werden georganiseerd te Muhanga en Rusizi voor 
52 ambachtslieden (couturiers en schrijnwerkers) onder wie 21 
vrouwen. De opgeleide leden van de coöperaties zijn in staat lokaal 
de moderne basisinputs te vervaardigen (korven en accessoires), 
wat een positieve impact heeft op de vermindering van de kostprijs 
van de productie van honing en bijproducten. 
Een eenheid voor het aanmaken van bijenteeltinputs werd ingericht 
te Rusizi door COOPAGARU. 
Het gebrek aan voldoende goed uitgerust menselijk kapitaal om het 
financiële beheer van des coöperaties te verzekeren blijft een grote 
uitdaging die komt bij de zwakke inzet van de privésector en van de 
financiële instellingen in de waardeketen van de 
bijenteeltproducten. Als gevolg daarvan is er een zwakke 
operationalisering van de ondernemingspolen gericht op de 
bijenteelt. 
De progressieve integratie van goed opgeleide jongeren en vrouwen 

in de coöperaties en de versterking van de zakenrelaties tussen de 

privésector en de imkers blijven alternatieve oplossingen om het 

hoofd te bieden aan de operationalisering van de 

ondernemingspolen gericht op bijenteelt die leefbaar zijn. 

1.9 Productie van 
vulgarisatietools van moderne 
bijenteelttechnieken  

Productie van vulgarisatietools van 

moderne bijenteelttechnieken 

In het jaar 2012, heeft ARDI  zijn inspanningen geconcentreerd op 
het bijwerken van een nieuw handboek over de moderne 
bijenteelttechnieken om de verspreiding van nuttige begrippen op 
grote schaal in heel het land mogelijk te maken.  Dit handboek bevat 
basiskennis en nieuwe geïntegreerde technieken van 
bijenteeltproductie: 

 Technieken van artificiële voeding van de bijen tijdens de 

periodes van zwakke nectarvloed, 

 Ziektes, parasieten van de bijen en bestrijdingsmiddelen, 

 Biologie en sociaal leven van de bijen, 
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  Controletechnieken van de zwermen, 

 Uitbatingsactiviteiten van de bijenstallen 

 Beheer honing gevende planten enz… 

In het totaal werden 1500 kopieën geproduceerd en verdeeld.  
De praktische opleiding en de visualisatie via brochures met 

illustraties en foto’s zullen nog moeten worden versterkt want er 

zijn nog heel wat imkers die analfabeet zijn. 

 

Resultaat 2: De organisatorische en institutionele structuren van de producenten zijn beter georganiseerd en transparant 

beheerd 

2.1 Institutionele, 
organisatorische en 
beheersdiagnose van de 25 
omkaderde coöperaties 

Institutionele, 
organisatorische en 
beheersdiagnose van de 25 
omkaderde coöperaties 

Sessies voor institutionele, organisatorische en 
beheersdiagnose van de 25 omkaderde coöperaties werden 
georganiseerd om de gezondheidstoestand ervan te evalueren 
Tijdens deze diagnose werden volgende leemtes geïdentificeerd : 
 Zwak beheer te wijten aan een gebrek van sommige 

basisinstrumenten voor het beheer,  
 Gebrek aan kennis om balansen en exploitatierekeningen op te 

stellen , 
  Niet-naleven van sommige reglementaire teksten met 

betrekking tot de coöperaties, 
 Niet geactualiseerde documenten voor het aanvragen van de 

rechtspersoonlijkheid  
 Coöperaties  die geen actieplan hebben 
 Coöperaties waarvan de meerderheid uit te oude leden bestaat  
 De boekhoudkundige verrichten zijn nog niet betrouwbaar en 

transparant bij sommige coöperaties, 
Voorgestelde oplossingen en bereikte resultaten 
ARDI heft zijn inspanningen geconcentreerd op het zoeken naar 
oplossingen van de problemen met name : 
 Jonge boekhouders identificeren die in staat zijn de  coöperaties 

te helpen bij het bijwerken van hun documenten van beheer, 
boekhouding en inlichting voor het gebruik ervan, 

 De coöperaties ondersteunen om businessplannen en 
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actieplannen te hebben, 
 De coöperaties bijstaan om sneller documenten en teksten op te 

stellen voor het aanvragen van de rechtspersoonlijkheid, 
  De coöperaties ondersteunen bij de integratie van jongeren 

(jongens en meisjes van minstens 21 jaar),  
 Er wordt elke jaar een driepartijen contract ondertekend over 

prestaties waarin de rollen en verantwoordelijkheden van elke 
partij om de resultaten te bereiken worden bepaald. Halfweg en 
aan het einde van het jaar wordt het contract geëvalueerd. 

2.2  De coöperaties ondersteunen 
voor het verkrijgen van de 
rechtspersoonlijkheid 

De coöperaties ondersteunen 

voor het verkrijgen van de 

rechtspersoonlijkheid 

 15 coöperaties beschikken over een officiële vergunning en 
zijn geregistreerd in het staatsblad; 

 4 coöperaties zijn erkend op het niveau van RCA ; 

 4 coöperaties zijn erkend op het niveau van de districten ; 

 2 coöperaties zijn erkend op het niveau van de sectoren. 

 89,3 % van de omkaderde coöperaties hebben correct hun 
statutaire vergaderingen georganiseerd en de aanbevelingen 
die voortkomen uit deze vergaderingen worden in praktijk 
gebracht. 

 74,4 % van de omkaderde coöperaties werden 
geherstructureerd op een wijze die de actieve deelname van 
alle leden vergemakkelijkt 

2.3  Opleiding over de technieken 
inzake institutioneel en financieel 
beheer van de coöperaties 

Opleiding over de  technieken 
inzake institutioneel en 
financieel beheer van de 
coöperaties 

De penningmeesters van de 25 coöperaties hebben deelgenomen 
aan een sessie van upgrading over het bijhouden en het invullen van 
boekhoudkundige basisdocumenten: kasboek, bankboek, 
voorraadfiches, rechtvaardigingsstukken, … Elke coöperatie heeft 
minstens een kit boekhoudkundige documenten ontvangen om de 
praktische opleiding te vergemakkelijken. 
Bereikte resultaten: 
De bereikte resultaten zijn voelbaar voor zover er daarover niets 
bestond in de jaren 2009/2010. Alle coöperaties beschikken 
momenteel over enkele basisinstrumenten voor boekhouding zoals: 
kasboek, bankboek, voorraadfiche, boek van de debiteuren. Het 
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gebruik van deze instrumenten is echter nog niet beheerst. De 
coöperatie COOPAGARU uit Gashonga (Westprovincie) heeft een 
verbeterde boekhouding op het vlak van het gebruik van de 
beheerinstrumenten. Toch heeft ze nog het optimale niveau niet 
bereikt wat het opstellen van de financiële staten betreft aan het 
einde van het jaar of van het bijenteeltseizoen. 

2.4 Ondersteuning ontwerp en 
gebruik van aangepaste 
instrumenten en systemen voor 
het financieel beheer in de 
coöperaties 

Ondersteuning ontwerp en 
gebruik van aangepaste 
instrumenten en systemen voor 
eenvoudig  financieel beheer in 
de coöperaties 

16 jonge boekhouders bijgestaan door technici van ARDI hebben 
begeleidingssessies georganiseerd om de coöperaties te helpen bij 
het houden van een eenvoudige boekhouding en het verzekeren van 
de financiële controle.  
Elke jonge boekhouder die tijdelijk door ARDI werd aangesteld heeft 
2-3 coöperaties begeleid inzake het houden van een eenvoudige, 
transparante boekhouding. Wekelijks werd een bezoek 
georganiseerd om elke coöperatie te helpen om zijn financiële staten 
bij te werken en een boekhoudkundige balans en een 
exploitatieprognose op te stellen. 
Het ontwerp van businessplan werd toevertrouwd aan een externe 
consultant die geholpen heeft bij het opmaken van 20 
businessplannen. De activiteit heeft bijgedragen tot de 
bewustmaking en de ontwikkeling van een ondernemersgeest en een 
zakelijke visie gericht op de bijenteelt bij de coöperaties. Deze 
documenten zijn ook nuttig voor het verkrijgen van 
investeringsfondsen bij de economische operatoren die te werk 
gesteld zijn in de waardeketen van de bijenteelt, inclusief bij de 
financiële instellingen. 
In november 2012, werd een recyclagesessie georganiseerd over de 
boekhouding en het financiële beheer voor de voorzitters van de 
coöperaties, de commissarissen van de rekeningen en de 9 jonge 
boekhouders. Deze recyclage werd geleid door een  externe expert 
en was gericht tot 33 leden van coöperaties en 9 jonge boekhouders 
die tijdelijk werden aangeworven om de coöperaties te helpen. Zij 
was bedoeld om de leden van de coöperaties en vooral de 
beheerders en de jonge boekhouders op te leiden in 
ondernemerschap en financieel beheer van de bijenteeltcoöperaties. 
De opleiding ging over de volgende thema’s : 
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- Ondernemerschap gericht op bijenteelt-business ; 

- Financieel beheer in de coöperaties ; 

- Het zich eigen maken en de uitvoering van opgestelde 
businessplannen. 

Bereikte resultaten : 
 Matige resultaten betreffende sessies voor begeleiding en 

technische opvolging in het financieel beheer van de 
coöperaties ; 

 Matige resultaten voor de 20 opgestelde businessplannen: 
enkel 7 werden geldig geacht voor financiering door de lokale 
financiële instellingen. Het gaat over de businessplannen van 
de coöperaties COOPAGARU en COOPAN van Rusizi, KAUKI, 

Impuyabaki, Intimirwa . Impuzaruvumvu, Kuaga - Urwiru. 

2.5 Ondersteuning bij de 
bijwerking van de reglementaire 
teksten en het houden van de 
statutaire vergaderingen 

Terreinbezoeken en 

ondersteuningssessies bij de 

bijwerking van reglementaire 

teksten en het houden van de 

statutaire vergaderingen  

ARDI heeft de nadruk gelegd op het opstellen en bijwerken van de 

reglementaire teksten, de begeleiding in het registratieproces en de 

juridische erkenning. In 2012, bijvoorbeeld werden 62 algemene 

vergaderingen, 31 vergaderingen van raden van bestuur en 51 

technische vergaderingen georganiseerd door de 25 coöperaties met 

de bijstand van de technici van ARDI. 

Resultaat 3: 25 coöperaties ontwikkelen ondernemingszin en zelfbeheer 

3.1 Participatieve workshops 
voor het opstellen van een 
databank over de verwachte 
prestaties van de omkaderde 
coöperaties en contracten 
dienaangaande te ondertekenen 
met Ardi 

Organisatie van participatieve 

workshops voor het opstellen 

van een databank over de 

verwachte prestaties van de 

omkaderde coöperaties en 

contracten dienaangaande te 

ondertekenen met Ardi 

ARDI heeft terreinbezoeken en workshops bij de  coöperaties 

georganiseerd om een gezamenlijke databank op te stellen over de 

verwachte prestaties en de verbintenissen van alle betrokken 

partijen. Deze verbintenissen hebben geleid tot ondertekende 

samenwerkingscontracten van prestaties die geleidelijk aan worden 

geëvalueerd en stapsgewijze uitgevoerd. 

3.2 Ondersteuning bij het 
opstellen van driejaarlijkse 

Opstellen van driejaarlijkse 

businessplannen van de 

De activiteit van ontwerp van businessplan werd toevertrouwd aan 

een externe consultant die geholpen heeft bij het opstellen van 20 



26 

 

businessplannen van de 
omkaderde coöperaties 

omkaderde coöperaties businessplannen. De activiteit heeft bijgedragen tot de 

bewustmaking en de ontwikkeling van een ondernemersgeest en een 

zakelijke visie gericht op de bijenteelt bij de coöperaties. 

Resultaat: Sommige coöperaties hebben hun businessplan 

voorgesteld in het seminarie « finance  fair «  in december  2012 te 

Rusizi, 2 ervan werden voor het einde van het project voldoende 

geacht en hebben een gunstig gevolg gekregen.  

 

3.3 Opleiding over de technieken 
inzake landelijk 
ondernemerschap (business 
planning, prijszetting, marketing 

Twee sessies i.v.m. opleiding 

over de technieken inzake 

landelijk ondernemerschap 

(business planning, prijszetting, 

marketing) werden georganiseerd 

voor 52 vertegenwoordigers uit de 

25 omkaderde coöperaties. Het 

ging vooral over de beheerders en 

de boekhouders van de coöperaties 

52 vertegenwoordigers uit de 25 omkaderde coöperaties kregen 

basiskennis en knowhow met betrekking tot het landelijk 

ondernemerschap gericht op de bijenteelt.  

3.4 Opleiding over de principes 
van de waardeketen (value chain) 

Een opleidingssessie over de 

principes van de waardeketen 

(value chain) gericht op de 

bijenteeltproducten werd 

georganiseerd voor 36 imkers  

De economische operatoren hebben 3 economische allianties 

gevormd (ondernemingscentra) met het oog op de bescherming 

van de belangen van het bijenteeltberoep en de promotie van de 

bijenteeltproducten. De samenwerkingscontracten tussen de 

verschillende operatoren werden ondertekend 

(privéondernemingen en bijenteeltcoöperaties) 

3.5 Workshops voor netwerking 
met andere operatoren in de 
waardeketen inclusief de IMF 
(business linkages) en (3.6 
Ondersteuning bij het uitwerken 
van de economische allianties 
gericht op bijenteeltbusiness 

Organisatie van workshops voor 
netwerking met andere 
operatoren in de waardeketen 
inclusief de IMF (business 
linkages) en (3.6 Ondersteuning 
bij het uitwerken van de 
economische allianties gericht 

4 workshops voor netwerking van de coöperaties met andere 
operatoren in de waardeketen werden georganiseerd. Bij deze 

gelegenheid werden de opgestelde businessplannen voorgesteld en 

werd er gediscussieerd over de mechanismen van hun financiering 

en de beperking van de risico’s.  

Behalve de talrijke vormen van financieringen sluiten deze 

mechanismen in: de systemen van ontvangstbewijzen van  opslag, 

de termijncontracten, de financiering van de leidinggevende 



27 

 

(market linkages) op bijenteeltbusiness (market 
linkages) 

ondernemingen (leider van PEA - ondernemingscentra), en de 

financiering van inbare vorderingen. 

De ontwikkeling van waardeketens in de bijenteelt vergt een 

substantiële injectie van kapitalen voor vaste investeringen en 

rollende fondsen. De privébeleggers en de financiële sector in 

Rwanda hebben de capaciteit om de nodige middelen te leveren. 

Maar om heel wat redenen is de bijenteeltsector nog niet 

aantrekkelijk voor de beleggers van de privésector en de financiële 

instellingen.  

De onderhandelingen hebben voornamelijk gehandeld over de 

handelsethiek in de prijszetting, de inrichting van duurzame 

mechanismen van preventie van belangenconflicten, het 

verkoopcircuit en de bescherming van de kwaliteit van de 

bijenteeltproducten.  

In het totaal hebben 25 coöperaties zakencontracten afgesloten 

gericht op de verzameling en de verkoop van bijenteeltproducten 

met 2 handelsondernemingen en 69,3 ton honing en 1926 kg half 

gezuiverde was op de markt gebracht, waarvan bijna de helft 

afkomstig is uit het Nationaal Park van Nyungwe 

3.7 Bijscholing en structurering 
van een netwerk van 
bijenteeltvulgarisatoren in de 
coöperaties 

Bijscholing en structurering van 

een netwerk van 

bijenteeltvulgarisatoren in de 

coöperaties 

112 opgeleide vulgarisatoren (33 vrouwen en 89 mannen) hebben 

knowhow verworven met betrekking tot de moderne technologie 

inzake bijenteelt. 

3.8 Opstellen van een databank 
over marktinformatie (Market 
information systems) 

De marktinformatiesystemen 

werden opgesteld en 

geoperationaliseerd door de 

omkaderde coöperaties   

De prijsonderhandeling werd verlicht en de regelmatige opvolging 

van de marktinformatie wordt verzekerd door de omkaderde 

coöperaties. Bij gebrek aan elektrische stroom gebruikt de 

meerderheid van de coöperaties nog geen informaticatools.  

3.9 Deelname aan 
tentoonstellingen op het 
nationale en regionale niveau   

Ondersteuning bij de deelname 

aan tentoonstellingen op het 

nationale en regionale niveau   

ARDI heeft de partnercoöperaties gesteund voor hun deelname in 

2011 en 2012 in de verloop-tentoonstellingen en opendeurdagen 

(open days) georganiseerd door de forums van de partners in 

ontwikkelingssamenwerking van de districten (JADF=Joint Action 

Development Forum). Bij deze gelegenheid verzorgen de 
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coöperaties de marketing van hun producten, maar ze komen ook 

in contact met andere economische operatoren waarmee ze 

zakenrelaties kunnen onderhandelen. 

Gezien de organisatorische en materiële eisen die vaak 

ontoegankelijk zijn voor de coöperaties, worden zij vaak op het 

nationale en internationale niveau ondersteund door ARDI en/of, 

sinds 2012 door ABDC Ltd (Api Business Development Company), 

handelsfirma waarin sommige coöperaties aandelen hebben. In 

2011 en 2012, namen 4 coöperaties deel aan internationale 

beurzen georganiseerd te Kigali. De coöperatie COOPAGARU van  

Rusizi nam deel aan de bijenteeltexpo Afrika van 2012 gehouden 

te Addis Abeba (in Ethiopië) van 26/9 tot 30/9/2012. 

3.10 Een workshop organiseren 
over de analyse van de voordelen 
om toe te treden tot de structuren  
gespecialiseerd in het verdedigen 
van de belangen van landbouwers 
en veetelers zoals imbaraga en 
ingabo  

Drie workshops tussen de 

coöperaties en de andere 

landbouwoperatoren werden 

georganiseerd in de districten 

van Muhanga, Huye te Rusizi  

Er werden zes unies van bijenteeltcoöperaties en een Nationale 

Federatie van imkers opgericht. De reglementaire teksten die deze 

organen regelen werden opgesteld. 

Via deze verdedigingsnetwerken hebben de imkers actief 

deelgenomen aan het opstellen van een nieuwe wet die de 

bijenteelttak regelt in Rwanda. Deze wet werd goedgekeurd en 

gepubliceerd in het staatsblad in de maand juni 2013 

3.11 Reis voor uitwisseling van 
ervaringen met de coöperaties 
die ervaring hebben in 
bijenteeltbusiness en die succes 
boeken in de buurlanden (Uganda 
en / of Tanzania) 

Organisatie van reizen voor 

uitwisseling van ervaringen met 

de coöperaties die ervaring 

hebben in bijenteeltbusiness en 

die succes boeken in de 

buurlanden (Uganda en / of 

Tanzania) 

Drie reizen voor uitwisseling van ervaringen tussen coöperaties 

werden georganiseerd, waaronder een waarin ARDI een 

ondersteunde rol heeft gespeeld. Het gaat over de reis van de 

imkers van de zuidprovincie (Huye, Nyaruguru, Nyamagabe) die 

zich verplaatst hebben om hun ervaringen uit te wisselen met hun 

collega’s van Gashonga in de Westprovincie. De uitwisselingen 

gingen over de goede praktijken gerealiseerd door de coöperatie, 

met name : 

- Organisatorische structuur van de coöperatie ; 

- Goede praktijken van financieel beheer en transparantie ; 

- Verzameling en behandeling van honing van goede 
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kwaliteit; 

- Productietechnieken ; 

- Samenwerking met andere instellingen om financiële 

middelen te vinden; 

16 vertegenwoordigers van de omkaderde coöperaties hebben 

deelgenomen aan een uitwisselingsreis over bijenteeltbusiness 

georganiseerd in Tanzania (District Kibondo) voor de laatste week 

van oktober 2012. 

Bereikte resultaten : 

De uitwisselingen waren nuttig voor beide groepen door de 

communicatie van de praktische ervaring. De groep bezoekers uit 

het zuiden was bijvoorbeeld verder gevorderd in de artificiële 

voeding van de bijen terwijl de bezochte groep COOPAGARU een 

beter beheersysteem op poten had gezet. 

3.12 Jaarlijkse evaluatie van de 
prestaties van de coöperaties en 
ondersteuning van de audit 

Twee jaarlijkse evaluaties van de 

prestaties van de coöperaties 

met ondersteuning van de 

interne audit werden 

georganiseerd  

De technische prestaties over de productie en de valorisatie van de 

bijenteeltproducten waren overtuigend met enkele zwakheden op 

het vlak van de beheersaspecten (niveau ondernemerschap en 

boekhouding) 

 

 

 

Resultaat 4: De activiteiten van het project zijn gepland, opgevolgd, geëvalueerd en weldoordacht uitgevoerd 

4.1 Aanstelling van het bevoegde 
personeel voor de coördinatie 
van het project, opvolging en 
technische uitvoering van de 
projectactiviteiten 

4 technische kaderleden en twee 

administratieve kaderleden 

werden aangesteld voor 

verschillende professionele 

taken in verband met de 

uitvoering van het project   

De taken voor opvolging en omkadering werden toevertrouwd 

aan 3 kaderleden per productiezone terwijl de coördinatie van het 

project werd toevertrouwd aan de verantwoordelijke van het 

departement bijenteelt in ARDI bijgestaan door de Uitvoerend 

Secretaris en de Financiële Beheerder  

4.2  Workshops voor zelfevaluatie Workshops voor zelfevaluatie Met de steun van het hoofd van het departement bijenteelt ARDI, 
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met de omkaderde coöperaties  met de omkaderde coöperaties  vonden twee halfjaarlijkse zittingen van zelfevaluatie plaats met de 

door ARDI  omkaderde coöperaties.  

Tijdens deze bijeenkomsten hebben de technici en de 

vertegenwoordigers van de coöperaties van ideeën gewisseld over 

de voortgang van de geplande activiteiten, de ondervonden 

moeilijkheden en de belangrijke successen.    

Bij deze gelegenheid werden herstelplannen van de 

geïdentificeerde leemten en uitdagingen opgesteld.  

In de maand november 2012, heeft een delegatie van UMUBANO 

geleid door de voorzitter (dhr. Jean Pierre Roobrouck) en een 

nieuwe financiële beheerder (dhr. Lieven Vandoorne) een 

opvolgingsbezoek uitgevoerd en van ideeën gewisseld met ARDI 

over de voortgang, het succes, de uitdagingen en de strategie van 

de toekomst. 

Deze delegatie heeft de vordering van de coöperatie Twiyegeranye 

uit Cyeza die ze heeft bezocht kunnen naar waarde schatten samen 

met de algemene verworvenheden en realisaties van ARDI in het 

kader van het exitproject gefinancierd door DGD (Zendingsverslag 

Rwanda , Umubano 2012) 

4.3 Terreinbezoeken voor 
opvolging en evaluatie van de 
activiteiten 

Terreinbezoeken voor opvolging 
en evaluatie van de activiteiten 

De talrijke terreinbezoeken georganiseerd door de regionale 

technici en die van het hoofd van het departement bijenteelt 

hebben bijgedragen tot de versterking van de technische, 

organisatorische en beheerscapaciteiten van de omkaderde 

coöperaties. 

In het totaal werden 129 terreinbezoeken met technisch advies en 

ondersteuning bij de coöperaties georganiseerd.  

4.4 Driemaandelijkse 
vergaderingen voor de planning, 
opvolging en evaluatie voor de 
technische kaders van het project 

Driemaandelijkse vergaderingen 

voor de planning, opvolging en 

evaluatie voor de technische 

kaders van het project 

De planning- en evaluatievergaderingen werden regelmatig 

georganiseerd per kwartaal. Vooral de technische kaderleden van 

het departement bijenteelt waren bij deze vergaderingen 

betrokken. Zij evalueerden de voortgang ten opzichte van de 

oorspronkelijk opgestelde plannen. In de loop van deze 

vergaderingen presenteren de regionale technici de realisaties van 
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het voorbije kwartaal en plannen samen de activiteiten van het 

volgende kwartaal. 

4.5 Evaluatieworkshops midden 
en einde van het project 

Een evaluatie halfweg van het 

project werd georganiseerd samen 

met MINAGRI en de lokale 

overheden van de interventiezone 

van het project. 

Een externe eindevaluatie werd 

georganiseerd door UMUBANO 

vertegenwoordigd door zijn  

financiële controleur (dhr. Marcel 

Umans en zijn penningmeester 

(dhr. Joseph Caudron) en door een 

externe consultant 

landbouwkundig economist (dhr. 

KAYUMBA Joel). 

Cf Evaluatieverslagen ( UMUBANO en Consultant)  

4.6 Overlegworkshops met de 
andere ontwikkelingsactoren en 
met de lokale overheden 

Overlegworkshops met de 
andere ontwikkelingsactoren en 
met de lokale overheden 

In de loop van de uitvoering van dit project heeft ARDI, net als 

elke partner in ontwikkelingssamenwerking, zijn registratie 

hernieuwd als actief lid van de ontwikkelingsforums op het niveau 

van de provincies, districten en sectoren. ARDI is ook lid van de 

economische commissies van de platformen op het niveau van de 

districten die de interventiezone vormen.  

Deze organen hebben de uitwisseling en de samenwerking 

vergemakkelijkt via vergaderingen en bezoeken die elk kwartaal 

door dit forum worden georganiseerd. De door  ARDI uitgevoerde 

activiteiten zijn vermeld in de ontwikkelingsplannen van de 

districten. 

Sinds 2012, werkt ARDI nauw samen met RAB –MINAGRI  waar 

heel wat gesprekken, bezoeken en vergaderingen werden 

georganiseerd om de technische capaciteiten van de imkers te 

versterken. Ook de bestrijding van de ziekten en parasieten van de 

bijen, met name de varroa stond op het programma.  Sinds januari  



32 

 

2012, heeft ARDI  bezoeken en vergaderingen georganiseerd met 

de commissie belast met de landbouw in het parlement om uitleg 

te geven over het wetsvoorstel dat de bijenteelt in Rwanda zou 

regelen. ARDI heeft ook meegewerkt aan het ontwerp van de 

kwaliteitsnormen en de technische gedragscode voor de 

bijenteeltproducten die werden goedgekeurd en gepubliceerd door 

Rwandese Kantoor voor Normalisering (RBS).   

4.7 Inrichting van de 
institutionele werkingsmiddelen 
voor uitvoering en efficiënt 
projectbeheer 

De financiële middelen voor de 

werking werden ter beschikking 

gesteld door DGD via UMUBANO. 

De overdracht van fondsen en de controle van de financiële 

verslagen werden verzekerd door PROTOS – Kigali  na presentatie 

van de rechtvaardigingsstukken en overzichten van de financiële 

verslagen. Er werden soms vertragingen in de overdracht van de 

fondsen genoteerd 
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Prestaties van de bijenteeltcoöperaties ondersteund door ARDI   

De prestaties van de coöperaties zijn de spiegel van de ondersteuning van ARDI in 

samenwerking met UMUBANO/DGD. Deze prestaties werden onder 5 aspecten bekeken: (1) 

prestaties in de interne organisatie (werking van de statutaire instanties en financieel beheer) 

(2) prestaties op gebied van bijenteeltproducten, (3) ontwikkeling van ondernemersgeest, (4) 

capaciteiten wat de dienstverlening betreft (aan de leden en aan de gemeenschap) (5) 

capaciteiten inzake ontwikkeling van externe relaties. 

Organisatie en intern beheer van de coöperaties 

Interne organisatie van de coöperaties 

Alle 25 coöperaties beschikken over een goede interne samenwerking. De vergaderingen van 

de statutaire instanties worden regelmatig gehouden: de algemene vergadering wordt 

minstens 2 maal per jaar gehouden (gewoonlijk in het begin en op het einde van het jaar). 

Volgens de voorziene activiteiten in hun jaarlijks plan, kunnen sommige coöperaties tot 4 

algemene vergaderingen houden per jaar (2 statutaire vergaderingen en wanneer, bij 

voorbeeld, alle leden opgeroepen worden voor de bouw van een bijenstal of andere 

werken).   

In coöperaties van een zekere omvang (bij voorbeeld meer dan 50 leden) worden de AV 

samengesteld uit leden van de verschillende werkgebieden, waarvan elk gebied samengesteld 

is uit imkers die een of twee bijenstallen uitbaten. 

De AV worden telkens voorafgegaan door vergadering van de raad van beheer. Deze 

vergadert minstens 4 maal per jaar (om de AV voor te bereiden, maar ook om kleinere 

problemen op te lossen zoals de voorbereiding van de campagne voor de commercialisering 

van de honingproducten).  

De toezichtraad vergadert regelmatig om de rekeningen van de coöperaties na te zien 

(normaal 2 maal per jaar: aan het einde van iedere campagne van commercialisering en vòòr 

de AV).  

De meeste coöperaties hebben de juridische erkenning verkregen op nationaal vlak (18 met 

erkenning van de RCA en 4 met erkenning van het district), wat hen  een statuut van 

betrouwbare partner verleent op het zelfde niveau dan de andere ontwikkelingspartners op 

nationaal niveau en/of op niveau district.  Enkele moeilijkheden in de interne organisatie van 

de coöperaties:  

- In sommige coöperaties zijn er interne conflicten. Enkele voorbeelden : 

 Bij KOAKAKI (zuidprovincie) bij voorbeeld, was de voorzitter een kleine dictator die de 

coöperatie beschouwde als zijn eigendom zonder rekening te houden met de mening de 

andere leden. Het probleem werd opgelost door het overlijden van de voorzitter. 

 Bij  COOPANZA (westprovincie) heeft de voorzitter, die ook gerant was, de fondsen van 

de coöperatie slecht beheerd. Het ging niet over verduistering maar hij had geld verdeeld 

aan sommige leden zonder het advies van de AV. Hij werd ontzet als voorzitter maar 

werd voorzitter van het toezichtscomité. 

 Ironie van het lot, sommige leden zeggen: « Wanneer de productie verhoogt, hadden 

sommige coöperaties meer geld en de gevallen van verduistering zijn ook gestegen », wat 

ook het geval was van IMPUZARUVUMVU die een verduistering door haar voorzitter van 

335.000 RWF vastgesteld heeft. 

- Men kan ook een zeer afwachtende houding naar buiten toe vaststellen. 

Financieel beheer van de coöperaties 

De behaalde resultaten zijn voelbaar in vergelijking met 2009/2010 waar er niets was. Alle 

coöperaties beschikken op vandaag over enkele basismiddelen voor financieel beheer: 
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kasboek, banklijsten, voorraadkaarten, debiteurlijsten.  Alleen het gebruik van deze middelen 

is nog niet optimaal. COOPAGARU van Gashonga (westprovincie) beschikt over een betere 

boekhouding wanneer men kijkt naar het gebruik van deze middelen. Nochtans heeft ze nog 

niet het optimaal niveau bereikt wat betreft het opstellen van de financiële staten op het 

einde van het jaar of van een oogst. 

De commissarissen van de rekeningen hebben niet de optimale vorming die nodig is om het 

financieel beheer van hun coöperatie te controleren. 

De zwakheden op gebied van financieel beheer zijn het gevolg van : 

- Analfabetisme in sommige ondersteunde coöperaties (weinig leden kunnen schrijven of 

rekenen op een correcte manier). De jonge boekhouders, aangeworven door ARDI, 

waren niet in staat om de coöperaties bij te staan voor een optimaal financieel beheer. 

- Weinig gekwalificeerd personeel bij ARDI voor de vorming van de coöperaties op 

financieel gebied aangepast aan de seizoenactiviteiten van de bijenteelt 

- De meeste coöperaties zijn weinig gewend te werken met banktransacties (vooral 

spaaractiviteiten ) die hun de toegang tot een lening zouden vergemakkelijken. Met de 

winsten van de bijenteelt, zijn ze veel meer geneigd de sociale problemen van hun 

leden op te lossen: bijdrage aan de ziekenbond, scholing van de kinderen, aankoop 

van klein vee, enz... 
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Prestaties op gebied van de bijenteeltproductie 

De prestaties van de coöperaties op gebied van de productie werd geëvalueerd volgens de opbrengsten van de korven, de hoeveelheid honing 

geoogst door de coöperaties en de winst afkomstig van bijenteeltactiviteiten. 

Tabel 1 : Enkele prestaties van coöperaties op gebied van bijenteeltproductie  
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Zuiden/ Huye-Nyamagabe 

1 IMBONEZAMUTSAMA 220   1,000 1,220 7,476 7,649 Ja - - 

2 COOAMU 46   523 569 5,114 5,555 Neen 10,500 90,800 

3 IMPUZARUVUMVU 75   624 699 5,320 5,766 Neen 520,000 840,000 

4 KAUKI 50 6 1,200 1,256 4,212 3,965 Neen - - 

5 KOPABUHU 270 70   340 8,456 9,876 Neen - - 

6 KOPABUKA 50 8 350 408 3,434 3,888 Neen 343,400 388,800 

7 IMPUYABAKI 148   516 664 3,088 4,416 Neen - - 

8 KUAGA URWIRU 

RWA GATARE 

78   3,000 3,078 4,055 4,441 Ja 360,000 360,000 

9 KOAMU 

ABATICUMUGAMBI 

43 2 75 120 3,200 3,526 Neen 140,000 300,000 

Zuiden  / Muhanga 

10 CODA 40   20 60 1,600 1,600 Neen - - 

11 KOABAKI 92 15 13 120 2,400 2,600 Neen 33,400 52,000 

12 URWIRU 

MUSHISHIRO 

60 18 46 124 627 1,424 Neen     
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13 TWIYEGERANYE 15 10 20 45 800 850 Neen - - 

14 KOPABARU 20   60 80 2,064 2,086 Neen - - 

15 KOAKAKI 65 7 35 107 1,978 2,275 Neen 89,200 74,600 

16 CECAGA KORA 

NDEBE 

60   160 220 1,800 1,970 Neen 40,000 60,000 

Westen 

17 COOPRA 27 40 30 97 1,500 1,700 Neen 400,000 550,000 

18 URWIRU RWA 

NYUNGWE 

75 121 1,500 1,696 9,200 5,100 Neen 1,600,000 800,000 

19 COOPAIBU 28 62 10 100 123 87 Neen 169,000 61,000 

20 COOPAM 108 63 15 186 350 1,800 Neen 70,000 36,000 

21 COOPANYAKA 27 8 21 56 200 27 Neen 30,050 4,050 

22 KOPAGARU 203 17 56 276 1,325 500 Ja 209,750 277,600 

23 COOPAN 117 208 507 832 511 832 Ja - - 

24 GIRIMBUGU 20 12 290 322 312 534 Neen - - 

25 COOPANZA 61 10 151 222 100 333 Neen     

  Totaal 1,998 677 10,222 12,897 23,796 46,915       

  In  % van totaal 15% 5% 80% 100%           

 

Het rendement van de korven verschilt volgens de locatie. In het zuiden (Huye, Nyamagabe et Muhanga), worden de korven geplaatst waar het 

redelijk warm is en de opbrengsten zijn hoger dan in het westen. Per soort korf, zijn de opbrengsten ongeveer als volgt: 

- Moderne Langstrothkorf  : 40 – 50 kg per korf per jaar ; 

- Keniaanse korf             : 12 – 15 kg per korf per jaar ; 

- Traditionele korf   : 3 – 5 kg per korf en per jaar. 

Het klimaat in het westen  (Nyamasheke) is tamelijk koud en de opbrengsten zijn minder groot dan in het zuiden. Per soort korf zijn de 

opbrengsten ongeveer : 

- Moderne Langstrothkorf  : 25 – 35 kg per korf en per jaar ; 

- Keniaanse korf             : 8 – 10 kg per korf en per jaar ; 

- Traditionele korf   : 2 – 3 kg per korf en per jaar. 
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Capaciteiten op het vlak van de dienstverlening aan de leden en aan de communauteit. 

De moderne technieken onderwezen aan de vertegenwoordigers van de coöperaties profiteren aan alle leden. De korven van de coöperaties 

worden gewoonlijk individueel beheerd door de leden die ook hun eigen korven hebben. Zo, kan men vaststellen dat de leden relatief rijker zijn 

dan de coöperatie zelf.   Enkele voorbeelden: 

- COPANYAKA heeft  27 Langstrothkorven in eigendom, maar een lid heeft zelf 25 korven gekocht die hij uitbaat.  

- COOPAM is eigenaar van  102 Langstrothkorven verspreid bij de leden. 

 Een lid werkt met 3 korven van de coöperatie maar heeft zelf 65 Langstrothkorven  . 

 Een andere baat 2 korven van de coöperatie uit maar heeft ook zijn eigen 18  Langstrothkorven. 

 Nog een andere : 2 korven van de coöperatie maar heeft zijn eigen 18 Langstrothkorven. 

- De leden van KOPABUHU zijn jonge professionele imkers. De coöperatie heeft 260 Langstrothkorven voor 20 leden. Maar individueel is 

het voor deze jongeren een soort wedstrijd om het grootste aantal Langstrothkorven te bezitten. Een zegt dat hij er 50 heeft. 

Alle ondersteunde coöperaties beschikken een  over moderne uitrusting die moet dienen om de honing te behandelen.  Voor deze dienst betalen 

de leden gewoonlijk in natura, ongeveer 1 à 2 kg honing per Langstrothkorf. 

Dankzij de coöperaties, hebben de imkers begrepen dat de korf ook andere interessante producten kan voorbrengen. De exploitatie van de 

bijenwas is een gouden regel geworden bij de leden.  De ruwe was wordt opgevangen en dan verwerkt in was voor kaarsen en kunstraat. 

De ondersteunde coöperaties zijn een goed voorbeeld voor de imkers niet alleen in hun regio maar ook voor de imkers van andere regio’s. Zo 

zijn er in de 2 laatste jaren 17 bezoeken geweest van opkomende coöperaties en imkers afkomstig van andere regio’s.   

Sommige coöperaties (zoals COOPAGURU in Rusizi) hebben een vorming gekregen om te leren hoe ze de benodigdheden voor moderne korven 

moeten vervaardigen (zoals korven en bijhorigheden). Deze inputs worden verkocht niet alleen aan de leden van de ondersteunde coöperaties 

maar ook aan andere imkers aan een schappelijke prijs (tussen 25.000 à 30.000 RWF per korf Langstroth). 

Ontwikkeling van ondernemersgeest 

In de meeste coöperaties is de ondernemersgeest nog weinig ontwikkeld. Zwakke innovatiegeest. Alle coöperaties hebben een bankrekening maar 

weinig gebruiken bankkredieten om hun business te ontwikkelen. Nochtans tonen de coöperaties met jonge leden zich ondernemender dan de 

coöperaties met oudere leden.  

Capaciteiten in het ontwikkelen van externe relaties 

De coöperaties hebben meerdere partners (of soorten partners ) in de waardeketen van hun sector waarvan: 

- 4 partners in de bevoorrading van basisinputs (ARDI, bijenteeltcoöperaties, traditionele imkers, plaatselijke ambachtslui); 

- 1 partner voor het leveren van moderne bijenteeltuitrusting (ARDI) ; 
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- 4 soorten klanten voor de bijenproducten (ABDC Ltd., andere economische operatoren, individuele consumenten uit de regio of van 

elders) ; 

- 5 partners op het vlak van technische bijstand/organisatie van activiteiten van bijenteeltproductie (ARDI, RAB, RBS/ORN, SNV, District & 

Sector) ; 

- 4 financiële instellingen (Banques Populaires du Rwanda, DUTERIMBERE Banque, Vision Finance Banque, Umurenge SACCO). 

Tabel 2 : Netwerk van de partners van de coöperaties 

Partners Gebied van samenwerking 

ARDI Technische bijstand 

Levering van benodigdheden en uitrusting 

DUTERIMBERE Banque Financiële instelling voor kredieten en sparen  

Banques Populaires Financiële instelling voor kredieten en sparen 

Vision Finance Banque Financiële instelling voor kredieten en sparen 

SACCO Umurenge Financiële instelling voor spaarwezen 

RBS/ORN Homologatie en controle van de kwaliteit van de uitrusting en de honing 

Technische bijstand 

MINAGRI/RAB Regulering en wetten in de sector 

Technische bijstand 

Plaatselijke ambachten Fabricatie van basisuitrusting 

Levering van de basisuitrusting 

Bijenteeltcoöperaties Fabricatie van basisuitrusting 

Levering van de basisuitrusting 

Traditionele imkers Fabricatie van traditionele korven  

Levering van basisuitrusting 

ABDC Ltd. Aankopers van de producten van de korf 

Andere economische actoren Aankopers van de producten van de korf 

Individuele consumenten Aankopers van de producten van de korf 

District  en Sector Organisatie van de activiteiten van de imkers 

Ter beschikking stellen van gronden voor de bijenstallen 

SNV Technische bijstand en eventuele geldschieters 

RCA Regulering en wetten over de coöperatieve beweging 

Juridische erkenning van de  coöperaties 
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De belangrijkste partners in het alledaagse leven voor de coöperaties zijn : 

- ARDI voor de technische bijstand i.v.m. de opleiding over de moderne bijenteelttechnieken, de organisatie van de coöperaties, het 

financieel beheer en de levering van inputs en bijenteeltuitrusting; 

- De klanten van de producten van de bijenteelt ; 

- De financiële instellingen voor de krediet- en spaaractiviteiten. 
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De cartografie van de waardeketen in de sector is voorgesteld zoals hierna : 

- De actoren op het niveau van de institutionele omkadering van de bijenteeltsector; 

- De operatoren van de waardeketen van de bijenteelt ; 

- De actoren op het niveau van de ondersteuning van de bijenteeltsector. 

Beeld 1 : Cartografie van de waardeketen van de bijenteeltsector 

 

MINAGRI/ 
RAB RBS/ORN MINICOM 

RCA 

Lokale  
ambachtslui 

ARDI 

Volks- 
banken SNV MINAGRI/ 

RAB RBS/ORN 

SACCO 

Vision Finance Banque Traditionele  
Imkers 

ABDC Ltd Andere economische operatoren ARDI Traditionele imkers 

ARDI 

DUTERIMBERE Bank Bijenteeltcoöperaties 
 

Institutionele omgeving 

Reglementen & Wetten 

Bijenteeltcoöperaties 

Ondersteuningsdiensten 

Technische ondersteuning/organisatie productie-activiteiten  
 

Levering basisinputs bijenteelt Financiële instellingen 

District & Sector 
Lokale ambachtslui 

Beleid bijenteelt Prijszetting 

Individuele consumenten 

Commercialisering bijenteeltproducten 

Operatoren van de waardeketen 

Productie en behandeling van de  
bijenteeltproducten 

Levering moderne bijenteeltuitrusting  Fabricatie van basisinputs  bijenteelt 

 

MINAGRI/RAB 



41 

 

Sterktes en zwaktes van de door ARDI omkaderde coöperaties  

De ontmoetingen met de 25 omkaderde coöperaties hebben het mogelijk gemaakt de sterkte  

en de zwakke punten ervan vast te stellen in de volgende tabel: 

Tabel 3 : Sterke en zwakke punten van de door ARDI omkaderde coöperaties  

Sterktes Zwaktes 

- Goede beheersing van de moderne 

bijenteelttechnieken ; 

- Juridische erkenning voor de meerderheid 

van de omkaderde coöperaties (dus 

erkend als partners in ontwikkeling) ; 

- Goede basis voor de productie van 

kwaliteitsvolle honing (meer dan 70 % 

van de coöperaties hebben moderne 

uitrusting) ; 

- Rendabiliteit erkend door de coöperaties, 

steeds meer ontwikkelde diensten aan de 

leden en aan de gemeenschap ; 

- De injectie van nieuw bloed of de 

aanwerving van nieuwe jonge leden 

begint een positieve impact te hebben op 

het dynamisme van de coöperaties. 

- Zwakke capaciteit in financieel beheer (voor 

beheerder en raad van toezicht) ; 

- Overheersing van de traditionele korf die 

niet zo productief is (70 % van het totaal 

van de korven in de omkaderde 

coöperaties) ; 

- Vrees van risico’s verbonden aan het krediet 

(3 coöperaties op 25 maken gebruik van 

krediet in hun business) ; 

- Zwakke exploitatie van de verzamelcentra 

(2 à 4 keer per jaar) ; 

- Zwakke ondernemersgeest ; 

- Bijenparasiet (Varroa) nog weinig beheerst. 

 

Op basis van de vastgestelde zwaktes kon de consultant aanbevelingen formuleren voor de 

coöperaties met het oog op de toekomst (zie laatste hoofdstuk). 
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Verbeteringen ten opzichte van de toestand van het jaar 2010 

Om de toestand van het jaar 2010 te kennen, heeft de consultant zich geïnspireerd op het verslag « Evaluation des coöperaties apicoles encadrées 

dans le cadre du projet ARDI/UMUBANO » van januari 2010. Ten opzichte van het jaar 2010, stelt men veel duidelijke verbeteringen vast in de 

prestaties van de door ARDI omkaderde coöperaties. 

Tabel 4 : Verbetering ten opzichte van de toestand van het jaar 2010 

# Prestatiedomein Toestand einde jaar 2010 Toestand op 30 juni 2013 

1 Basisbijenteeltinputs Overwicht van de traditionele korf die zeer weinig 

productief is  

De imkers investeren meer en meer in de productievere 

Langstroth korven (in enkele coöperaties, dient de traditionele 

korf enkel voor het vangen van de bijen om ze over te plaatsen 

naar de moderne korf). 

2 Beheer van 

bijenteeltproductie 

Overwicht van traditionele imkerij met zeer weinig 

activiteiten van opvolging op het niveau van de 

korven. De meeste imkers die korven plaatsen 

komen slechts terug naar de korf bij de oogst. 

De imkers passen de aangeleerde technieken toe inzake controle 

van de zwermen, de vernieuwing van de koninginnen, de 

artificiële voeding van de bijen en de preventie en bestrijding 

van de bijenparasieten  

3 Oogst van de honing Gebruik van rook bij de oogst van de honing Alle coöperaties hebben beschermingsuitrusting (hoeden, 

handschoenen, werkpakken) waarmee ze kunnen oogsten door 

zoveel mogelijk het gebruik van rook te vermijden  

4 Behandeling van 

bijenteeltproducten 

De coöperaties hebben oude slingers (niet in 

roestvrij staal) die niet door RBS (Rwanda Bureau 

of Standards) worden aanvaard. 

De technieken na de oogst en de behandeling van de 

bijenteeltproducten staan op punt. Meer dan 60 % van de 

omkaderde coöperaties hebben voldoende infrastructuur en 

uitrusting voor de verzameling en behandeling van de 

bijenteeltproducten (verzamelcentra uitgerust in honingslingers 

en rijpers in roestvrij staal, …)  

5 Kwaliteit van de 

geproduceerde honing 

De kwaliteitsnormen zijn niet gekend in de 

bijenteeltcoöperaties. De kwaliteit wordt 

gecontroleerd met het oog, de tastzin of de vinger. 

Een enkele coöperatie bezit een refractometer. 

Met het optreden van RBS/ORN in de technische ondersteuning 

van de coöperaties, is de kwaliteit van de honing aanzienlijk 

verbeterd. Veel coöperaties hebben een refractometer. Als ze  er 

geen hebben ontlenen ze er een bij ARDI en/of andere 

coöperaties. Het gemiddelde van de vochtigheidsgraad die voor 

geproduceerde honing werd opgetekend in de 25 coöperaties is 

17,6 %. Meer dan 50 % van de omkaderde coöperaties voldoen 

aan de basisvoorwaarden nodig voor de productie van 
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# Prestatiedomein Toestand einde jaar 2010 Toestand op 30 juni 2013 

kwaliteitsvolle honing volgens de normen erkend door 

RBS/ORN. 

6 Rendement / productie 

van honing 

Gemiddeld rendement van 25,6 kg per korf en een 

productie van 60 ton honing in de interventiezone 

van ARDI 

Gemiddeld rendement van 32.7 kg per korf en een productie van 

72,3 ton honing. De grillen van het klimaat en de nieuwe 

parasiet van de bijen (Varroa) waren de voornaamste factoren 

die de productiviteit hebben afgeremd. 

7 Verkoop 

bijenteeltproducten op 

de markt  

60 % van de geoogste honing verkocht op de 

markt. Was is nog weinig bekend als product dat 

voor inkomen kan zorgen. 

47 % van de geoogste honing wordt verkocht op de lokale 

markt. 44,3% van de geproduceerde was wordt gezuiverd en 

verkocht op de lokale markt. 

8 Niveau i.v.m. 

professionalisme in 

bijenteeltproductie  

Bijenteelt is een secundaire activiteit ten opzichte 

van landbouw 

De imkers investeren steeds meer in moderne apparatuur 

(korven en moderne uitrusting) 

Ontstaan van coöperaties samengesteld ui jongeren zonder 

grond die de bijenteelt als een beroep met toekomst 

beschouwen dat rendabel is (geval van KOPABUHU) 

Bijenteelt wordt een belangrijke en rendabele activiteit in die 

mate dat ze zelfs de landbouw financiert  

9 Ontwikkeling 

ondernemersgeest 

Alle coöperaties zijn passief met een sterk 

afwachtende houding ten opzichte van de partners  

In de meeste coöperaties, is de ondernemersgeest nog zwak 

ontwikkeld: weinig innovatie; alle coöperaties hebben een 

bankrekening maar weinig gebruiken bankkrediet voor de 

ontwikkeling van hun zaken. Nochtans leggen de coöperaties 

met jongeren of jonge leden die onlangs werden opgenomen in 

de coöperaties meer ondernemersgeest aan de dag dan hun 

oudere collega’s. 

10 Organisatie/ werking Zeer zwakke organisatorische capaciteiten op het 

niveau van het leadership. Voor de meerderheid 

van de coöperaties, spelen de statutaire organen 

hun rol niet efficiënt. 

Op het institutionele vlak zijn de 25 coöperaties veel beter 

georganiseerd met het regelmatig houden van statutaire 

vergaderingen, businessplannen en actieplannen. Toch kennen 

sommige ervan machtsstrijd en/ of hebben te maken met 

geldontvreemding. 

  De meerderheid van de coöperaties zijn enkel 

erkend op het niveau van de districten. 

Het merendeel van de nieuwe coöperaties (19 op 25) zijn 

wettelijk erkend op nationaal niveau bij de RCA (Rwanda 

Cooperative Agency) (zie tabel als bijlage). 
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# Prestatiedomein Toestand einde jaar 2010 Toestand op 30 juni 2013 

11 Ledenkwaliteit De coöperaties bestaan vooral uit te oude leden 

(meer dan 50 jaar) die weerstand bieden tegen 

positieve veranderingen op het vlak van moderne 

imkeractiviteiten en qua organisatie/beheer van hun  

coöperaties  

Het aantal jongeren en vrouwen is aanzienlijk gestegen in de 

coöperaties. Sommige coöperaties zijn zelfs enkel samengesteld 

uit jongeren (meisjes en jongens van minstens 21 jaar), geval van 

KOPABUHU en TWIYEGERANYE. 

12 Financieel beheer De beheerders van de dagelijkse activiteit van de 

coöperaties zijn niet ingericht om hun rol efficiënt 

te spelen. De coöperaties kennen de 

boekhoudkundige documenten niet die moeten 

worden gebruikt in het financiële beheer van hun 

activiteiten. 

Men stelt zeer weinig verbetering vast in het financiële beheer 

van de coöperaties. Er zijn enkele beheerinstrumenten (zoals het 

kasboek, de voorraadfiche, het boek van de debiteuren, …) 

maar er zijn opmerkelijke zwakheden in het regelmatig 

bijhouden ervan. 

13 Dienstenaanbod aan de 

leden en aan de 

gemeenschap  

Behalve het onderricht van de leden over de 

bijenteelttechnieken, nemen vele coöperaties 

sommige uitgaven op zich zoals de bijdragen tot de 

gezondheidszorg van hun leden. De imkers die 

ARDI gevormd heeft zijn progressieve imkers die als 

referentie dienen voor heel de actiezone van hun 

coöperatie. 

Naarmate de inkomsten van de bijenteelt verhogen, zijn er meer 

diensten aan de leden: de coöperaties betalen de bijdragen aan 

de ziekteverzekering die tot 18.000 FRW per lid bedragen, zij 

kopen ook klein vee aan (gieten en varkens) voor hun leden. De 

coöperaties kregen 17 bezoeken van opkomende coöperaties en 

van individuele imkers die van andere streken van het land 

afkomstig zijn. 

14 Plaats van de 

coöperaties in de 

waardeketen 

De plaats van de coöperaties in de waardeketen 

van de bijenteelt is zeer marginaal. Zij kennen 

slechts twee belangrijke spelers: ARDI voor de 

technische opleiding en de levering van inputs en 

modern imkermateriaal; CESAPI voor de aankoop 

van honing. 

Het netwerk van partners van de coöperaties is breder 

geworden. Naast ARDI en ABDC Ltd., zijn de andere belangrijke 

partners de financiële instellingen, RBS/ORN voor de 

kwaliteitscontrole, een ruimere clientèle (zie cartografie van de 

waardeketen). Sommige coöperaties hebben aanzienlijke 

kredieten kunnen krijgen (8 à 18.000.000 FRW). 
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Impact en gevolgen van de steun van ARDI  

Drie impactsgebieden werden ontleed: de technische, de economische en de sociale en 

institutionele impact. 

Technische impact  

De technische impact is vooral voelbaar geweest bij de verbetering van de productie en de 

verhoging van de opbrengst door de  invoering van moderne bijenteelttechnieken bij de 

imkers en hun gezinnen. De verspreiding van moderne technieken voor het oogsten,  

behandelen en bewaren, alsook de samenwerking met RBS/ORN, hebben de kwaliteit van de 

honing aanzienlijk verbeterd.  

De technische vormingen en demonstraties in de bijenstallen van de coöperaties alsook de 

studiereizen hebben hun steentje bijgebracht bij de professionalisering van de Rwandese 

imkers en meer bepaald bij degenen die rechtstreeks verbonden waren bij het project. 

Economische impact 

Het werk van ARDI heeft een stijging van de inkomsten van de imkers mogelijk gemaakt. De 

evaluatieopdracht heeft meerdere verklaringen van verhoogde inkomsten genoteerd. Dat 

heeft de betrokkenen in staat gesteld te investeren in meerdere activiteitsgebieden. Hierna 

enkele genoteerde gezegden: 

 3 imkers hebben hun huis kunnen bouwen met half duurzame materialen voor een 

waarde van ongeveer  2.500.000 RWF ; 

 Bijna alle leden van de ondersteunde coöperaties zijn aangesloten bij de 

ziekteverzekering:  

 De meerderheid van de ondersteunde bijencoöperaties hebben werkgelegenheid 

gecreëerd voor jongeren die geen lid zijn van de coöperaties ; 

 Veel vrouwen zijn echte professionele geworden en hebben een inkomen dankzij de 

bijenteelt ; 

 Ongeveer 86% van de leden van de ondersteunde coöperaties hebben een 

bankrekening geopend en doen mee aan sparen. 

Sociale en institutionele impact 

Het werk van ARDI heeft de sociale samenhorigheid van de coöperatieve partners verhoogd: 

professionele solidariteit rond gemeenschappelijke problemen, verdeling van verantwoor-

delijkheden in de coöperaties, opzoeking van aanvullende activiteiten tussen de verschillende 

betrokkenen door de ontwikkeling van de waardeketen in de bijenteelt. 

Op institutioneel niveau is de impact voelbaar op 2 vlakken : 

- Een goed beheer bij de coöperaties die vertaald wordt door regelmatig vergaderingen 

van de raad van bestuur en AV te houden.  

- De juridische erkenning van de meeste ondersteunde coöperaties heeft hen het statuut 

bezorgd van erkende ontwikkelingspartner in hun domein.  

Duurzaamheid 

De bereikte resultaten van de begunstigden op gebied van kennis en bijenteelttechnieken zijn 

onbetwistbaar van blijvende duur. Deze technieken hebben ze onder de knie en ze kunnen ze 

gedurende een lange periode toepassen. 

Op het institutioneel vlak, is het dynamisme van de coöperaties sterk. Toch hebben de 

ondersteunde coöperaties een zwak punt op gebied van financieel beheer. Dit vraagt 

bijzondere aandacht.  
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Op sociaal en cultureel gebied, is het duidelijk dat de werking van ARDI heeft bijgedragen tot 

het tot stand brengen van een groep leiders in ruraal gebied die bekwaam zijn een belangrijke 

rol te spelen in zijn ontwikkeling. Ze beheersen de basistechnieken van de bijenteelt en 

hebben geleerd hoe vergaderingen te organiseren en discussies te voeren.  In deze optiek, zijn 

ze in staat al de geleerde bijenteelttechnieken te verspreiden. 

 

Verankering van de verworvenheden door de lokale actoren : we kunnen een zekere 

verankering van de verworvenheden door de lokale actoren vaststellen in bijzonder bij de 

bijenteeltvulgarisatoren van de ondersteunde coöperaties. Ze zijn vastberaden het dynamisme, 

gecreëerd door ARDI, voort te zetten. Wat niet betekent dat ze zullen in staat zijn alle 

verworvenheden te vereeuwigen want de beschikbare middelen bij de coöperaties zijn 

beperkt. Er is een goede samenwerking met de technische staatsorganismes (landbouw-

kundigen van de sectoren) die eveneens belangrijke partners zullen zijn voor de continuïteit 

van de diensten die de moderne bijenteelttechnieken verspreiden. ARDI heeft een belangrijke 

rol gespeeld door te pleiten voor een macroaanpak. De bijenteelt wordt vanaf nu beschouwd 

als prioritair en een hoeksteen van de economische ontwikkeling van het land. Een wet, die 

de bijenteelt regelt, is zopas gepubliceerd in het officieel staatsblad en verschillende strategieën 

en ontwikkelingsplannen op dit gebied werden aangenomen. Dit is een waarborg voor de 

continuïteit van het project en het behoud van zijn verworvenheden.  

Op economisch-financieel gebied, is de duurzaamheid van de verbeteringen in de productie 

verworven op voorwaarde dat de economische samenwerkingen, ontwikkeld door ARDI, 

kunnen blijven bestaan. De commercialisering van de bijenteeltproducten is goed beheerst.  

 

 



Besluiten en aanbevelingen voor de toekomst 

Besluiten 

De evaluatieopdracht heeft de rol, die  ARDI gespeeld heeft in de professionalisering 

van de bijenteelt om de primaire doelstellingen om armoede te bestrijden te bereiken, 

duidelijk naar voren gebracht.   

ARDI is aanwezig op het vlak waar de Staat, met een beleid van budgettaire restricties, 

zich geleidelijk terugtrekt. We noteren hier de belangrijke rol die ARDI gespeeld heeft 

door te ijveren voor een macroaanpak in  de promotie van de bijenteelt als 

veelbelovende filière. De basis voor het behoud van de verworvenheden van het 

project is sterk en geruststellend.   

De omkadering van de begunstigden met technische opleidingen, het op zich nemen 

van sommige noden die een  voorwaarde zijn om kwaliteitsvolle productie te 

verkrijgen (onder ander de promotie van de Langstrothkorf, hulp bij de 

uitbouw/rehabilitatie van verzamelcentra alsook ter beschikking stellen van moderne 

uitrusting) tonen voldoende de positieve impact van ARDI aan in de promotie van de 

bijenteelt. ARDI beschikt over de nodige capaciteiten en wil om te lukken in de sector 

van de bijenteelt.  

De ondersteuning van de coöperaties om juridische erkenning te behalen heeft veel 

aandacht gekregen. Deze omkadering was zeker noodzakelijk maar de opgedane 

kennis in verband met financieel beheer blijft zwak. 

De toe-eigening van de verworvenheden door de plaatselijke actoren blijft prioritair. 

Deze verworvenheden zijn o.a. de kennis in moderne bijenteelttechnieken ingevoerd 

in de coöperaties en, in het algemeen, in het interventiegebied van de vulgarisatoren 

van de bijenteelt.  

 

Aanbevelingen voor de toekomst 

In de toekomst zou ARDI volgende aanbevelingen moeten in acht nemen :  

1. Coöperaties versterken in hun financieel beheer 

De door ARDI omkaderde coöperaties beheersen de moderne technieken van 

de bijenteelt, hebben de juridische erkenning verkregen, maar blijven kwetsbaar 

indien ze niet de verschillende aspecten van het financieel beheer beheersen.  

Indien ze niet in staat zijn hun juiste financiële resultaten te berekenen op het 

einde van het jaar of bij het einde van een oogst, op het ogenblik dat ze de 

dividenden toekennen en/of andere diensten aan hun leden, lopen ze het risico 

hun geïnvesteerd kapitaal in plaats van de winst te verdelen. ARDI zal de 

coöperaties moeten aanzetten om hun financiële staten op te stellen. Men 

moet vermijden het in hun plaats te doen. Financiële staten = balans en 

exploitatierekeningen.  
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2. Ontwikkelen van de ondernemersgeest 

In het algemeen mag men zeggen dat de geest van financieel en organisatorisch 

zelfbestuur nog niet het gehoopte resultaat heeft bereikt. Men kan nog een 

afwachtende houding ten opzichte van externe ondersteuning opmerken.  Het 

zal er op aankomen een innovatiegeest te ontwikkelen die hen zal in staat 

stellen hun eigen zaken te runnen zonder externe hulp.  Bij voorbeeld, hen 

aanmoedigen om hun relaties met de financiële instellingen te verbeteren ten 

einde toegang te krijgen tot duurzame investeringen. Daarbij zou de 

ondernemersgeest zich ook manifesteren door andere activiteiten te ontplooien 

die bijkomende opbrengsten genereren, zoals bij voorbeeld de schrijnwerkerij 

(het timmeren van moderne Langstroth en Keniaanse bijenkorven) en het 

vervaardigen van andere bijenteeltuitrusting zoals overalls, sluiers, berokers, 

enz.   

 

3. Verder de moderne Langstrothkorven, die veel productiever zijn, promoten  

De moderne Langstrothkorf is zeker duurder dan de traditionele korf( 25.000 

tot 30.000 RWF tegenover 2.000 tot 3.0000 RWF) maar op korte termijn 

rechtvaardigt zijn hoger rendement (tot 10 maal) ruimschoots zijn kost. 

 

4. Verbetering van het beheer van de inzamelingscentra 

De inzamelingspunten zijn operationeel gedurende 2 à 4 maanden per jaar. De 

rest van het jaar, t.t.z. 8 à 10 maanden, zijn ze inactief. Drie mogelijke 

voorstellen: 

a) Deze centra rendabel maken door ze te gebruiken als handelscentrum 

voor de bijenteeltproducten.  

b) Deze lokalen verhuren maar met de contractuele zekerheid dat ze 

telkens vrij zijn in de periodes van inzameling van de honing.  

c) In het kader van de ondernemersgeest, deze lokalen gebruiken om er 

activiteiten in uit te oefenen die  nieuwe opbrengsten gaan generen in 

afwachting van de commercialisering van de bijenproducten.   

5. Samen met de honing en de was, beginnen met de exploitatie van andere 

producten van de korf :: 

Tot op vandaag, heeft ARDI zich gebogen op de exploitatie van de honing en 

de was. Om de zaken nog meer te rentabiliseren, zou ze moeten bijzonder 

aandacht besteden aan andere producten van de korf zoals de propolis en 

andere producten van de was.  

 

6. De samenwerking tussen de investeerders van de private sector die willen 

investeren in de bijenteelt versterken : 

De private investeerders die zich willen professionaliseren in de bijenteelt 

hebben de financiële middelen, maar hebben niet de expertise van ARDI. Ze 

zijn bereid te betalen voor de diensten van de vereniging ten einde de 

bijenteelt te ontwikkelen als een rendabele zaak. De samenwerking met deze 

personen zal dus het voordeel hebben bij te dragen tot de autofinanciering van 

ARDI.   
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7. Een prijs (award) inrichten voor de beste bijenteeltcoöperatie en een prijs voor 

de beste imker.  

Om de ontwikkeling in de bijenteelt aan te moedigen, zou het aangewezen zijn 

na te gaan hoe een prijs (award) uit te reiken voor de beste 

bijenteeltcoöperatie en voor de beste imker.   

 

8. De praktische opleiding versterken door het aanplakken van beelden met 

illustraties en foto’s en meer praktische demonstraties geven omdat we 

vaststellen dat heel wat imkers niet kunnen lezen noch schrijven.  
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1 : Lijst van de door ARDI omkaderde coöperaties  

# Naam der coöperaties 
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Streek Zuiden / Huye-Nyamagabe 

1 IMBONEZAMUTSAMA 2009 1,000 62 18 80 X   

2 COOAMU 2002 1,420 21 11 32  X  

3 IMPUZARUVUMVU 1997 5,000 75 21 96 X   

4 KAUKI 2007 3,000 47 9 56 X   

5 KOPABUHU 2010 13,000 17 3 20  X  

6 KOPABUKA 2008 10,000 10 7 17  X  

7 IMPUYABAKI 2008 6,200 26 8 34 X   

8 KUAGA URWIRU RWA 
GATARE 

2010 2,000 30 19 49 X   

9 KOAMU ABATICUMUGAMBI 2009 5,000 20 8 28  X  

Streek Zuiden / Muhanga 

10 CODA 1998 5,000 8 5 13 X   

11 KOABAKI 2009 5,000 33 6 39 X   

12 URWIRU MUSHISHIRO 2007 5,000 25 8 33 X   

13 TWIYEGERANYE 1996 5,000 4 61 65 X   

14 KOPABARU 2007 5,000 22 8 30 X   

15 KOAKAKI 2005 10,000 7 5 12 X   

16 CECAGA KORA NDEBE 2007 6,600 50 50 100 X   

Streek Westen 

17 COOPRA 2007 20,000 15 10 25   X 

18 URWIRU RWA NYUNGWE 2008 20,000 51 33 84 X   

19 COOPAIBU 2009 8,000 13 10 23  X  

20 COOPAM 2008 50000 F 
in natura 

89 13 102   X 

21 COOPANYAKA 2007 5,000 12 8 20 X   

22 KOPAGARU 2007 10,000 47 39 86 X   

23 COOPAN 2007 7,000 29 11 40 X   

24 GIRIMBUGU 2008 2,000 40 16 56 X   

25 COOPANZA 2007 3,000 30 14 44 X   

Bijlage 2 : Gebouwen en uitrusting eigendom van de coöpératies 

Naam van de coöperatie Infrastructuur en uitrusting voor de 
behandeling van de honing 

Uitrusting ter 
bescherming en bewaring 

van de honing 

Zone Zuid / Huye-Nyamagabe 

IMBONEZAMUTSAMA 2 verzamelcentra  

Roestvrije Honingslingers  Hoeden 

Roestvrije rijpers  Berokers 
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Naam van de coöperatie Infrastructuur en uitrusting voor de 
behandeling van de honing 

Uitrusting ter 
bescherming en bewaring 

van de honing 

Dubbele roestvrije zeven  Overalls 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Handschoenen 

Kuipen & staanders  Plastieken vaten 

Ontzegelvorken Zeven 

Refractometers Plastieken emmers  

Wafelijzer  

COOAMU Roestvrije Honingslingers  Hoeden 

Roestvrije rijpers Berokers 

Dubbele roestvrije zeven  Overalls 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Handschoenen 

Kuipen & staanders  Plastieken vaten  

Ontzegelvorken  Zeven 

Refractometers  Plastieken emmers  

Wafelijzer   

  

IMPUZARUVUMVU 2 verzamelcentra  Hoeden 

 Berokers 

 Overalls 

 Handschoenen 

 Plastieken vaten  

 Zeven 

 Plastieken emmers  

  

KAUKI 1 verzamelcentrum Hoeden 

 Berokers 

 Overalls 

 Handschoenen 

 Plastieken vaten  

 Zeven 

 Plastieken emmers  

KOPABUHU 1 verzamelcentrum  

Roestvrije Honingslingers  Hoeden 

Roestvrije rijpers Berokers 

Dubbele roestvrije zeven Overalls 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Handschoenen 

Kuipen & staanders  

Ontzegelvorken Plastieken vaten 

Refractometers Zeven 

Wafelijzers Plastieken emmers 

KOPABUKA Roestvrije Honingslingers Hoeden 

Dubbele roestvrije zeven   Berokers 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Overalls 

Kuipen & staanders  Handschoenen 

Ontzegelvorken  Plastieken vaten  

Refractometers  Zeven 

Wafelijzer Plastieken emmers  

IMPUYABAKI 1 verzamelcentrum   

Roestvrije Honingslingers  Hoeden 

Roestvrije rijpers  Berokers 

Dubbele roestvrije zeven  Overalls 
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Naam van de coöperatie Infrastructuur en uitrusting voor de 
behandeling van de honing 

Uitrusting ter 
bescherming en bewaring 

van de honing 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Handschoenen  

Kuipen & staanders   

Ontzegelvorken  Plastieken vaten  

Refractometers  Zeven 

Wafelijzer  Plastieken emmers  

KUAGA URWIRU RWA GATARE Roestvrije rijpers  Hoeden 

Dubbele roestvrije zeven  Berokers 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Overalls  

 Handschoenen 

  

 Plastieken vaten  

 Zeven 

 Plastieken emmers  

KOAMU ABATICUMUGAMBI Dubbele roestvrije zeven  Hoeden 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Berokers 

Ontzegelvorken  Overalls 

 Handschoenen 

 Plastieken vaten  

 Zeven 

 Plastieken emmers  

Zone Zuid / Muhanga 

CODA 1 verzamelcentrum  

Roestvrije honingslingers Hoeden 

Roestvrije rijpers Berokers 

Dubbele roestvrije zeven Overalls 

Emmers met nylon zeven (model sterk) Handschoenen 

Kuipen & staanders Plastieken vaten 

Ontzegelvorken Zeven 

Refractometers Plastieken emmers 

KOABAKI 1 verzamelcentrum  

Roestvrije honingslingers Hoeden 

Roestvrije rijpers Berokers 

Dubbele roestvrije zeven Overalls 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Handschoenen 

Kuipen & staanders Plastieken vaten 

Ontzegelvorken Zeven 

 Plastieken emmers 

URWIRU MUSHISHIRO Roestvrije honingslingers Hoeden 

Dubbele roestvrije zeven Berokers 

Emmers met nylon zeven (model sterk) Overalls 

Ontzegelvorken Handschoenen 

 Plastieken vaten 

 Zeven 

 Plastieken emmers 

TWIYEGERANYE 1 verzamelcentrum  

Roestvrije honingslingers Hoeden 

Dubbele roestvrije zeven Berokers 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Overalls 

Kuipen & staanders Handschoenen 

Ontzegelvorken Plastieken vaten 
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Naam van de coöperatie Infrastructuur en uitrusting voor de 
behandeling van de honing 

Uitrusting ter 
bescherming en bewaring 

van de honing 

 Zeven 

 Plastieken emmers 

KOPABARU Roestvrije honingslingers Hoeden 

Dubbele roestvrije zeven Berokers 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Overalls 

Kuipen & staanders Handschoenen 

Ontzegelvorken Plastieken vaten 

Refractometers Zeven 

Wafelijzer Plastieken emmers 

KOAKAKI Roestvrije honingslingers Hoeden 

Dubbele roestvrije zeven Berokers 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Overalls 

Kuipen & staanders Handschoenen 

Ontzegelvorken Plastieken vaten 

 Zeven 

 Plastieken emmers 

CECAGA KORA NDEBE 2 verzamelcentra  

Roestvrije honingslingers Hoeden 

Dubbele roestvrije zeven Berokers 

Emmers met nylon zeven (model sterk) Overalls 

Kuipen & staanders Handschoenen 

Ontzegelvorken Plastieken vaten 

Refractometers Zeven 

Wafelijzer Plastieken emmers 

Zone Westen   

COOPRA 1 verzamelcentrum  

Roestvrije honingslingers Hoeden 

Dubbele roestvrije zeven Berokers 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Overalls 

Kuipen & staanders Handschoenen 

Ontzegelvorken Plastieken vaten 

Refractometers Zeven 

Wafelijzer Plastieken emmers 

Bijenborstel  

URWIRU RWA NYUNGWE Roestvrije honingslingers Hoeden 

Dubbel roestvrije zeven Berokers 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Overalls 

Kuipen & staanders Handschoenen 

Ontzegelvorken Plastieken vaten 

Spoorwieltje Zeven 

Refractometers Plastieken emmers 

Wafelijzer  

COOPAIBU Ontzegelvorken Hoeden 

Spoorwieltje Berokers 

 Overalls 

 Handschoenen 

 Plastieken vaten 

 Zeven 

 Plastieken emmers 

COOPAM 1 verzamelcentrum  
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Naam van de coöperatie Infrastructuur en uitrusting voor de 
behandeling van de honing 

Uitrusting ter 
bescherming en bewaring 

van de honing 

Roestvrije honingslingers Hoeden 

Dubbele roestvrije zeven Berokers 

Ontzegelvorken Overalls 

Wafelijzer Handschoenen 

Bijenborstel Plastieken vaten 

Spoorwieltje Zeven 

COOPANYAKA  Hoeden 

 Berokers 

 Overalls 

 Handschoenen 

 Plastieken vaten 

 Plastieken emmers 

KOPAGARU 1 verzamelcentrum  

Roestvrije honingslingers Hoeden 

Roestvrije rijpers Berokers 

Dubbele roestvrije zeven Overalls 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Handschoenen 

Kuipen & staanders Plastieken vaten 

Ontzegelvorken Zeven 

Refractometers Plastieken emmers 

Wafelijzer  

COOPAN 1 verzamelcentrum  

Roestvrije Honingslinger Hoeden 

Dubbele roestvrije zeven Berokers 

Emmers met nylon zeven (sterk model) Overalls 

Ontzegelvorken Handschoenen 

Refractometers Plastieken vaten 

Wafelijzer Zeven 

 Plastieken emmers 

GIRIMBUGU 1 verzamelcentrum (gebouw geleend door de sector) 

 Dubbele roestvrije zeven Hoeden 

  Berokers 

  Overalls 

  Handschoenen 

  Plastieken vaten 

COOPANZA Roestvrije Honingslinger Hoeden 

 Emmers met nylon zeven (sterk model) Berokers 

 Refractometers Overalls 

  Handschoenen 

  Plastieken vaten 

  Plastieken emmers 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
ARDI 

 

Rechtvaardiging van de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen   

1. Voorstelling van het project 

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

Rwanda 

 
Centraal Thema: bijenteelt 
 
Jaar van uitvoering: 2012 -2013    
 
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: Lokale NGO 

 

Adres: BP 1295 Kigali. 

 

e-mail:ardi.muhima@yahoo.fr 

 
Telefoonnr:(+250)0252574520/5739961 / Fax (250)252 573961 
 
Basisactiviteit (specificiteit): BIJENTEELT 

Verantwoordelijke:  KAYIHURA Narcisse - Wettelijke vertegenwoordiger 
                                 MUHIZI Léopold - Uitvoerend Secretaris                              
Datum van de oprichting: 1983 
 
Boekhouding: Kasregister en software SAGE en SALI 
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Via UMUBANO, het rekeningnummer waarop de toelage van de Provincie Oost- 
Vlaanderen wordt gestort: 068-240657-33 
 

 
3. Resultaten op het niveau van de doelgroep (ten aanzien van een specifieke 

doelstelling) )  

Resultaten van de concrete doelstelling 1:  Verhoging en valorisatie van de 
bijenteeltproductie in de zuidprovincie 

Activiteit 1 : Technische recyclage organiseren over de bestrijding van de predatoren met de 
nadruk op de varroa 
 

-  Er werd een nieuwe module over de moderne bijenteelt verdeeld met hoofdstukken die 
goede informatie bevatten over de varroa en technieken die aangepast zijn aan de 
coöperaties om ze te bestrijden. Deze module heeft efficiënt bijgedragen tot de versterking 
van de technische capaciteiten van de leden van de omkaderde coöperaties. Bij het laatste 
technische bezoek werd een vermindering van de aanwezigheid van varroa vastgesteld van 
17 tot 4 %.  

Resultaten : De bijenteeltcoöperaties tellen 84 vulgarisatoren onder wie 32 vrouwen die de 
bijenteelttechnieken toepassen en hun kennissen aan de andere leden kunnen doorgeven. Het 
seizoensrendement van honing per korf is gestegen van 31 tot 32,7 kg. De totale productie van 
honing is gestegen van 60,3 tot 72,3 ton in de interventiezone van het project. 15 op dus 
minstens 60% van de omkaderde coöperaties zijn in staat honing te verzamelen, te behandelen 
en op de markt te brengen volgens de normen die door het ORN zijn vereist en gegarandeerd.  

 
De foto’s hieronder tonen de imkers die de bestrijding van de technieken mbt de controle van de 
parasieten, met de nadruk op de varroa leren beheersen ; de technicus toont en telt de varroa die 
onderaan de korf is neergevallen. 
 

         
 
 
 
 
Activiteit 2 : Bijscholing en begeleiding organiseren over  moderne bijenteelttechnieken en over 
het telen van koninginnen 
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 De bezoeken vonden plaats bij de bijenstallen om de technische capaciteiten over 
bijenteeltproductie in samenwerking met 67 opgeleide vulgarisatoren te versterken. De 
leden namen actief deel aan deze activiteit voornamelijk op basis van: 

 Bestrijding van de de varroa en andere parasieten / predatoren en de ziekten 
die de bijen kunnen treffen, 

 Vernieuwing en vervanging van de oude koninginnen, 
 Artificiële voeding van de bijen tijdens de kritische periodes, 
 Versterking van de zwakke kolonies, 
 Identificatie van de nieuwe plaatsen waar korven kunnen worden geïnstalleerd 

om het aantal bijenstallen te verhogen.  
 De controle van de zwermen 

 
 De deelname van de vrouwen is aanzienlijk verhoogd tot 30%.  Zij zijn in staat de bijenstallen 

te verzorgen tot aan de productie van honing. 
 Deze activiteit heeft geleid tot het klaarmaken van de bijenstallen die voor honingproductie 

zullen zorgen tijdens het droog seizoen want 95 % van de bijenstallen zijn door sterke bijen 
bevolkt. 

De eerste foto hieronder toont ons vrouwen imkers uit de coöperaties die honingraten maken die in 
de kaders van de korven worden geplaatst, en op de tweede foto worden imkers getoond die de 
voeding van de bijen voorbereiden. 
         

              
 
 

Activiteit  4 : Aankoop en verspreiding van bestrijdingsmiddelen van varroa (telling van varroa’s en stoppen van 

darren) 

 
De kits modern materiaal samengesteld uit de middelen voor bestrijding van varroa door telling en 
vangst van darren werden ter beschikking gesteld van de omkaderde coöperaties. Deze 
bestrijdingsmiddelen werden op 120 moderne korven geplaatst en dragen aanzienlijk bij tot de 
vangst van de volwassen varroamijten die zich op de bijen vastzetten. Dankzij deze middelen is de 
graad van teistering gedaald van 17 tot 4 %. 
 
 
Activiteit 6 : Ondersteuning van de institutionalisering van de coöperaties en oprichting van 
handelsnetwerken  met de privésector  
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De bijenteenteelttechnicus en het hoofd van de afdeling bijenteelt brachten bezoeken op het terrein 
om advies te geven in verband met de oprichting van zakenrelaties tussen de omkaderde 
coöperaties en de privésector. In de loop van 6 maanden had het volgende plaats: 
 

 Deelnemen en advies verlenen in 6 statutaire vergaderingen (comitévergaderingen en 
algemene vergadering) georganiseerd door de omkaderde coöperaties. Tijdens deze 
vergaderingen werden sommige beslissingen genomen: 
 De integratie van jongeren als  een prioriteit in de loop van het jaar  2013, 
 De versterking van het partnerschap met de privésector in het bijzonder met de firma’s 

die honing behandelen en in de handel brengen, 
 Versnelling van het opstellen van documenten om de rechtspersoonlijkheid te vragen  

3 workshops werden georganiseerd om een financiering te vinden van de bijenteeltcoöperaties van 
Duterimbere; het proces van toekenning van deze kredieten is aan de gang. Wij noteren de 
aanwezigheid van ABCD, een firma die honing en andere bijenteeltproducten koopt en op de markt 
brengt.  
 
Resultaten :  
 

 89,3 % van de omkaderde coöperaties passen regelmatig en correct hun statutaire 
verplichtingen toe  

 19 % van de coöperaties hebben andere financieringsbronnen en werkingskapitaal kunnen 
vinden  

 25 omkaderde coöperaties hebben driejaarlijkse businessplannen  

 3 ondernemingspools gericht op de bijenteelt zijn operationeel     

 31 % van de omkaderde coöperaties beschikken minstens over 3 zakeneenheden 
(bijenteeltinputs, bijenteeltvulgarisatie en verkoop van bijenteeltproducten) die operationeel 
zijn.  

 
Op de foto hieronder ziet u de beheerder en de kredietbeambte in Duterimbere tijdens de 
uitwisseling over de modaliteiten over de toekenning van bijenteeltkredieten. 
 

 
 
Activiteit 7 : Opleiding over de technieken inzake institutioneel en financieel beheer van de 
coöperaties, bestuur en oplossing van conflicten 
 
Er werden bijeenkomsten georganiseerd voor begeleiding in de buurt in samenwerking met de jonge 
boekhouders die ARDI heeft gecontacteerd om de beheerscapaciteiten van de bijenteeltcoöperaties 
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te versterken door de methode running  by doing. Deze activiteit heeft bijgedragen tot de 
capaciteitsversterking van de 68 leden (commissarissen van de rekeningen en leden van de raad van 
bestuur) van de bijenteeltcoöperaties, deze activiteit was gericht op :            
 

 Het bijhouden van de financiële boeken 
 Het klassement van de documenten van de coöperaties 
 De ondersteuning van de coöperaties om de beheertools aangepast aan de 

bijenteeltcoöperaties op te stellen en te gebruiken 
 De bijenteeltcoöperaties helpen de inhoud van de businessplannen te begrijpen 
 De financiële verslagen opstellen rekening houdend met de volgende elementen:  

 De exploitatierekening 

 De balans van het boekjaar, 

 De afschrijvingstabel en 

 De tabel van de schuldenaars en schuldeisers van de coöperatie. 

Resultaten :  

 74,4 % van de coöperaties kregen een nieuwe structuur waarbij de actieve participatie van 
alle leden werd vergemakkelijkt  

 59,1 % van de coöperaties hebben een aangepast boekhoudkundig plan opgesteld en zij 
houden een transparante boekhouding  

 100 % van de coöperaties werden geholpen bij het proces aangaande het opstellen van het 
businessplan gericht op de bijenteeltbusiness en de ontwikkeling van een zakelijke visie 

 
Activiteit 8 : Workshops voor auto-evaluatie met de coöperaties 
Een delegatie van Umubano en een externe evaluator hebben samen met ARDI evaluatiesessies 
gehouden over de realisaties van het project.  Terreinbezoeken van de verantwoordelijke bijenteelt 
en van de bijenteelttechnici van ARDI vonden regelmatig plaats bij de omkaderde coöperaties. De 
opmerkingen tijdens deze bezoeken hadden betrekking op de versterking van het beheer. Over het 
algemeen werden de realisaties geapprecieerd en werden verbeteringen in het bereiken van de 
doelstellingen vastgesteld. 
 
De drie foto’s tonen de bijenteeltcoöperaties tijdens de evaluatiesessies 
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Activiteit 10 : Coördinatie, opvolging en evaluatie van het project 
 
Deze activiteit houdt verband met de activiteiten verbonden aan : 

 De terreinbezoeken uitgevoerd door de Uitvoerend Secretaris van ARDI en door het hoofd 
van de afdeling bijenteelt om het partnerschap met de organisaties en de instellingen die de 
ontwikkeling van de bijenteelt in hun opdrachten insluiten te versterken. 

 De activiteit stemt ook overeen met de terreinbezoeken uitgevoerd bij de staatsinstelingen 
om de samenwerking te bevorderen om de coöperaties te ondersteunen bij het verwerven 
van de rechtspersoonlijkheid, 

 De activiteit stemt ook overeen met de terreinbezoeken uitgevoerd door de Uitvoerend 
Secretaris van ARDI en door het hoofd van de afdeling bijenteelt om de organisatorische, 
technische en beheerscapaciteiten van de coöperaties te versterken  

Voornaamste uitdagingen 

 Bedreiging van de bijen door de parasieten (Varroa) 

 Zwak beroepsniveau (Beheerniveau van de moderne bijenteelttechnieken is nog niet 
optimaal) 

 Introductie van nieuwe technieken over teelt is nog in een aanvangsstadium (transfer 
en selectie van minder agressieve stammen) 

 Coöperaties zijn nog kwetsbaar op het vlak van instelling en ondernemerschap  
(beheer, zaakgerichtheid en efficiënt inspelen op de markt)  

 Onvoldoende economische kracht in de waardeketen ( BDS, privésector, etc)  

 Gebrekkige samenwerking met de actoren in de waardeketen (overlappingen, 
versnippering van de inspanningen, etc) 

 Tekort aan geschikte financiële producten voor de filière 
Geleerde lessen 

 Verwerving van een nieuwe efficiënte en duurzame aanpak 
 Ardi is in staat op te treden als facilitator in de ontwikkeling van de bijenteeltfilière   
 Bewustwording van de zakelijke visie in de bijenteeltfilière 
 Netwerking en bepaling van de rollen van de spelers in de waardeketen  
 Belang van de samenwerking van de belangengroepen in de ontwikkelingsacties  

 
Toekomstperspectieven 

 De versterking van de technische, beheers- en ondernemingscpacitieten van de 
bijenteeltcoöperaties voortzetten  

 De kwaliteit van de bijenteeltproducten verbeteren (het gehalte C02 en H2O 
verminderen)   

 Valorisatie van de andere bijenteeltproducten (Pollen, propolis)’ 
 De fabricatienormen van de bijenteeltinputs verbeteren 
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 Netwerking in de zakenwerld uitbreiden (Apibusiness) 
 Mobiliseren van fondsen en partners  

4. Realisaties in verband met de planning van het regionale overleg en met de actielijnen 
van de provinciale en regionale overheid (district) 

- De door ARDI geplande activiteiten werden geïntegreerd in het actieplan en in de 
ontwikkelingsplannen van de betrokken districten (Kamonyi, Muhanga en Ruhango) 
- Er werden samenwerkingsovereenkomsten getekend tussen ARDI, de districten en de 
omkaderde coöperaties  
- Jaarlijkse prestatiecontracten werden gesloten tussen ARDI en de omkaderde coöperaties  
- De beheerscontracten en overdracht van eigendommen werden ondertekend tussen ARDI 
en de omkaderde coöperaties 
- ARDI  is actief lid van het platform van ontwikkelingsactoren van de betrokken districten 
(JOINT ACTION FORUM) en nam regelmatig deel aan de overlegvergaderingen daaromtrent.  
- ARDI is actief lid van de thematische economische commissies op het niveau van de 
districten van de interventiezone van het project  

5. Realisaties, acties, wat deed u om de doelstellingen te bereiken?  

Actiepunt 1 : Technische recyclage organiseren over de bestrijding van de predatoren 
met de nadruk op de varroa 
- de nieuwe module over de bijenteelt werd aangepast en verrijkt met een hoofdstuk over 
de varroamijt, het leven van de varroa, haar voortplanting en de aangepaste preventie 
ertegen in Rwanda. Er vonden praktische demonstraties plaats op het terrein bij de 
bijenstallen.  
Actiepunt 2 : Opleiding organiseren over moderne bijenteelttechnieken.   
Terreinbezoeken werden georganiseerd in samenwerking met de vulgarisatoren om de 
problemen en de technische leemten die de verhoging van de productie verhinderen te 
identificeren en om oplossingen te zoeken. De vulgarisatoren werden technisch ondersteund 
om hun kennis aan de andere leden van de coöperaties mee te delen. 
Actiepunt 4: Aankoop en verspreiding van bestrijdingsmiddelen van de varroamijt (telling 
van de varroa en vangst darren:  ARDI  heeft een kit met bestrijdingsmiddelen van de 
varroamijt ter beschikking gesteld en getoond aan de imkers hoe ze te gebruiken   
Actiepunt 6 : Ondersteuning van de institutionalisering van de coöperaties en oprichting 
van handelsnetwerken met de privésector 
ARDI heeft workshops georganiseerd om netwerken voor microfinanciering op te richten, in 
het bijzonder met Duterimbere, ARDI heeft technische ondersteuning gegeven en 
deelgenomen aan statutaire vergaderingen georganiseerd door de raad van bestuur van de 
coöperaties. 

 
 
 
 

 

 

6. Aperçu des activités/actions calendrier 2013 

Actiepunt 7 : Opleiding over de technieken inzake institutioneel en financieel beheer van de 
coöperaties, beheer en oplossing van conflicten  
ARDI heeft 16 jonge boekhouders aangeworven om de coöperaties te begeleiden over de 
organisatie en het financieel beheer. 
Actiepunt 8 : Workshops voor auto-evaluatie met de coöperaties 

- ARDI heeft workshops voor auto-evaluatie met de coöperaties georganiseerd om 
bijzondere aandacht te geven aan de follow-up van de activiteiten ten opzichte van de 
doelstellingen, 

- ARDI heeft een evaluatie georganiseerd uitgevoerd door een externe consultant, 
- Organisatie van een gezamenlijke evaluatie tussen ARDI en Umubano in juni.    

Actiepunt 8 : Coördinatie, Follow-up en efficiënte evaluatie van het project 
- Organisatie van de terreinbezoeken door technici, hoofd afdeling bijenteelt en de 

uitvoerend secretaris om het partnerschap met de partners te versterken, 
- Organisatie van terreinbezoeken om de technische opleidingen van de coöperaties te 

verzorgen, 
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6. Overzicht van de activiteiten / kalender 2013 

 

 

Concrete acties Eerste 
kwartaal 
jan., feb., 

maart., april 

Tweede 
kwartaal 

mei, juni, juli, 
aug.  

Derde kwartaal 
sept., okt., 
nov., dec. 

 
 
1, Technische recyclage organiseren over de 

bestrijding van de predatoren met nadruk op 
de varroamijt 

X X x 

2. Bijscholing en begeleiding organiseren 
over  moderne bijenteelttechnieken 

 X   

3. Terreinbezoeken en omkadering voor  het 
verlenen van attesten door RBS inzake 
kwaliteitsvolle producten 

 x x 

4. Aankoop en verspreiding van 
bestrijdingsmiddelen van de varroamijt 
(telling van de varroa’s en vangst darren) 

 X  

5. Ondersteuning over het beraad over aan 
de waardeketen van de honing aangepaste 
financiële diensten en contactname met de 
financiële instellingen  

 X x 

6. Ondersteuning van de institutionalisering 
van de coöperaties en oprichting van 
handelsnetwerken met de privésector  

X X x 

7. Opleiding over de technieken inzake 
institutioneel en financieel beheer van de 
coöperaties, beheer en conflictoplossing  

x x x 

8. Workshops voor auto-evaluatie met de 
coöperaties 

x x  

9. Deelnemen aan internationale conferenties 

tentoonstellingen over de ontwikkeling van 

de bijenteelt in Afrika, met de nadruk op de 

bestrijding van de varroa (Apimondia 2013) 

 x  

10. Coördinatie, opvolging en evaluatie van 
het project 
 

x x x 

 
 
 
 
 



 

 

63 

7. Overzicht van de uitgaven 
 

RECHTVAARDIGINGSSTUKKEN  POV  JULI 2012- DECEMBER  2012 

     

    
wisselkoers= 800 

     

Rubrieken CODE Soort uitgave  Som (in RWF)  Som (in EUR)  

2. begeleidingssessies 
organisen op het terrein  

1 logement, huur zaal, 
maaltijden deelnemers  

1,239,300 1,549.13 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

s/totaal     1,239,300 1,549 

5. ondersteuning 
ontwerp businessplan  

2 Ontwerp businessplan  1,824,000 #NAME? 

  3 Ontwerp businessplan  1000000 1,250 

          

        0 

        0 

        0 

s/totaal     2,824,000 3,530 

6.ondersteuning 
deelname coop in 
nationale 
verkooptentoonstelling  

4 Ontwerp promotiemateriaal  440,000 550 

s/totaal     440,000 550 
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9.Deelname 
conferentie en 
internationale 
tentoonstelling  

5 ticket  956,160 1,195 

  6 Tenlasteneming van 
deelnemers  

1,386,590 1,733 

  7 visum, lokaal vervoer  1,010,990 1,264 

s/totaal      3,353,740 4,192 

personeelsloon 8 loon juli 2012 225,950 282.44 

  9 loon augustus  2012 225,950 282.44 

  10 loon september 2012 225,950 282.44 

  11 loon oktober  2012 225,950 282.44 

  12 loon november 2012 225,950 282.44 

  13 loon december  2012 225,950 282.44 

s/totaal      1,355,700 1,695 

      9,212,740 11,515.93 

 
FINANCIEEL VERSLAG JANUARI 2013  - JUIN 2013 

 

  
 Wisselkoers  825 

 

N° Beschrijving  Bedrag in RWF  
Bedrag in 
EUR opmerkingen  

1. Technische recyclage organiseren over de bestrijding van de predatoren met de nadruk 
op de varroa 

1 Aankoop module over 
bijenteelt  

      1,597,800        1,937    Bijdrage drukken nieuw 
handboek over 
bijenteelt  
 
 

          1,597,800        1,937      

2.  Bijscholing en begeleiding organiseren over  moderne bijenteelttechnieken en over het 
telen van koninginnen 

2 Werking /terreinbezoeken 
omkadering  

         176,000           213    

  

3 Terreinbezoeken 
omkadering 

         117,600           143    

  

4 Werking /terreinbezoeken 
omkadering 

         196,272           238    

  

5 Werking /terreinbezoeken 
omkadering 

         181,000             93    
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             670,872           813    

  

3. Terreinbezoeken en omkadering voor kwaliteitscertificering van de bijenteeltproducten door 
RBS 

          

4.  Aankoop en verspreiding van bestrijdingsmiddelen van varroa (telling van varroa’s en stoppen van 

darren) 
 

6a Ontwerp 
reclamemateriaal en 
marketing 

295,000 358   

6b Bijenteeltmateriaal  1,177,500 1,427   

          1,472,500        1,785    

  

5. Ondersteuning nadenken over de financiële producten en  diensten aangepast aan de 
waardeketen van honing en contact met financiële instellingen 

          

6. Workshop netwerking met privésector  

7 
Tenlasteneming van de 
deelnemers  70000          85      

8 Tenlasteneming van de 
staff/workshop netwerking 
met de imf  

         135,000    

       164      

9 Tenlasteneming van de 
staff/workshop netwerking 
met de imf 

         565,800           686    

  

             770,800           934      

          

6. Ondersteuning houden statutaire vergaderingen  

10 Ondersteuning houden 
statutaire vergaderingen 
van de coöperaties  

         160,000           194    

  

             160,000        

7. Opleiding over de technieken inzake institutioneel en financieel beheer van de 
coöperaties, bestuur en oplossing van conflicten 

11 Premie jonge boekhouders 
/begeleiding over 
institutioneel en financieel 
beheer van de coöperaties  

         210,000           255    Premie jonge 
boekhouders die de 
coöperaties hebben –
begeleid over het 
financieel beheer van 
de coöperaties sinds 
januari 2013 
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12 Premie jonge boekhouders 
/begeleiding over 
institutioneel en financieel 
beheer van de coöperaties 

         140,000           170    Premie jonge 
boekhouders die de 
coöperaties hebben –
begeleid over het 
financieel beheer van 
de coöperaties sinds 
januari 2014 

13 Premie jonge boekhouders 
/begeleiding over 
institutioneel en financieel 
beheer van de coöperaties 

         140,000    170  Premie jonge 
boekhouders die de 
coöperaties hebben –
begeleid over het 
financieel beheer van 
de coöperaties sinds 
januari 2015 

             490,000           594      

8. Workshops voor auto-evaluatie met de coöperaties 

14 Terreinbeozken voor 

auto-evaluatie met de 

coöperaties 

495000 600   

          

    495000 600   

9. Deelname aan internationale uitwisseling en tentoonstelling over de uitdagingen in de 
ontwikkeling van de bijenteelteelt met de nadruk op de bestrijding van varroa  (Apimondia 2013) 

          

          

          

10.  Kantoorbenodigdheden 

15 Onderhoud voertuig           190,000           230      

16 

ONDERHOUD Machine             65,000             79      

             255,000           309      

10. Coördinatie, Follow-up en efficiënte evaluatie van het project 

17B 
Workshop regionaal 
overleg             55,000             67      

17C VERZEKERING           594,507           721      

18 brandstof           200,000           242      

19 zendingskosten / 
financieel verslag  

           60,000    

         73      

20 Vergadering Forum 
partners Oost-Vlaanderen 
(FPP) 

           40,000    

         48      

21 Brandstof           200,000           242      
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22 A 

Workshop 
driemaandelijkse planning 
van het departement 
bijenteelt   

         145,500    
 

       176      

22 B Onderhoud machine           390,000           473      

22 C Levering           245,500           298      

          1,930,507        2,340      

 

10. Communicatie ( Fax, telefoon) 

23 telefoonkosten           145,000           176      

24 telefoonkosten          145,000           176      

25 
telefoonkosten 

         145,000           176      

  
          435,000           527      

10.Personeel ( een regionale technicus) 

26 
Loon  260,950 316   

27 Loon 260,950 316   

28 Loon 260,950 316   

29 Loon 260,950 316   

30 Loon 260,950 316   

31 Loon 260,950 316   

          1,565,700    1898   

        9,843,179    11931   

 
Algemeen  totaal 

 
23.446,93 

  
 

INKOMSTEN 
 

Bedrag in euro: 

Eigen inkomsten afkomstig van: 
 
Verkoop en aanverwante acties: 

5200 
 
 

Bijdragen :lidgelden 
 

2670  

Inkomsten van derden (subsidie): 
Inclusief opvolging Umubano 
Voor het bedrag werd enkel rekening gehouden met de 
uitgaven waarvoor bewijsstukken. De werkelijke 
uitgaven lagen hoger. De omrekeningskoersen  in de 
jaren 2012/13 waren zeer variërend gaande van 750     
825  en recent 850/860 Frw/€ 

-22.295 
 24.234  
 

Naam van de donoren:  Provincie OOST-VLAANDEREN  

 
Gedaan,  10/07/2013 
 
MUHIZI Léopold      Ontvangen door UMUBANO, 11/7/2013 
Uitvoerend secretaris / ARDI    
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DUTERIMBERE 

Rechtvaardiging van de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen   
 
1. Voorstelling van het project 
 

Centraal Thema: Opleiding en vrouwelijk ondernemerschap 
 
Jaar van uitvoering:  juli 2012- juni 2013 
 
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 / RWANDA – Boulevard de l‘OUA 
 
E-mail : duterimb@rwanda1.com 
 
Telefoonnr: 73598 ; 08851727 
 
Fax : 72184 
 
Basisactiviteit (specifiek) : Opleiding in vrouwelijk ondernemerschap  
 
Verantwoordelijke: LINZIZIKI Damien. 

 
 

Datum van de oprichting: 31/05/1987 
 
Boekhouding: een kasregister dat gemeenschappelijk is voor alle financiële 
verrichtingen van de regio  
 
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@rwanda1.com
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3. Resultaten op het niveau van de doelgroep (ten aanzien van een specifieke 
doelstelling)  

 

Algemene doelstelling: Bijdragen tot de sociaal-economische ontwikkeling van 
de Rwandese vrouw via activiteiten van promotie van het vrouwelijk 
ondernemerschap. 
 
Programma nr 1 : Institutionele en organisatorische versterking : 
 
Doelstelling 1 : De verworvenheden van Duterimbere Asbl  behouden en 
versterken: 
 
Activiteiten :  
1.1. Organiseren van de statutaire vergaderingen  
Er werden vergaderingen van het regionale comité georganiseerd om de voortgang 
van de activiteiten te onderzoeken en om de regionale vergaderingen voor te 
bereiden. 
 
Er vonden twee regionale vergaderingen plaats. De eerste regionale vergadering 
werd georganiseerd in juni 2012 en de tweede in oktober 2012. De laatste 
vergadering was een buitengewone algemene vergadering om de 25ste verjaardag 
van DUTERIMBERE voor te bereiden. Respectievelijk 70 en 87 leden hebben aan 
beide vergaderingen deelgenomen. 
 

 
- De deelnemers aan de regionale vergadering 
 

1.2. De 25ste  verjaardag van Duterimbere organiseren  
Op 06 december 2012 heeft Duterimbere haar 25ste verjaardag gevierd te KIGALI. 
Vertegenwoordigers van alle streken werden uitgenodigd en de streek van Muhanga 
werd vertegenwoordigd door 120 leden onder wie de ondernemers die door de 
programma’s van DUTERIMBERE worden gesteund in het kader van de opleidingen 
en de kredieten toegekend door DUTERIMBERE IMF Ltd. 
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Het feest is goed verlopen. De ondersteuning van de regio bestond uit het transport. 
 
1.3.Deelname aan de verschillende gebeurtenissen georganiseerd door de 
districten in het kader van de uitwisseling en de promotie van de activiteiten 
DUTERIMBERE. 
In samenwerking met de leden van het overleg hebben wij deelgenomen aan de 
Opendeurdag te Muhanga. Wij namen ook afzonderlijk deel aan de opendeurdag te 
KAMONYI en te Ruhango. 
 
Specifieke Doelstelling nr 2 : De zelffinanciering van DUTERIMBERE asbl 
versterken 
 
2.1 Activiteit 
Het proces mbt tot de inning van fondsen bij de vrouwen die koeien gekregen 
hebben werd voortgezet en de leden werden gesensibiliseerd voor het betalen van 
hun bijdrage.  
In het totaal werd 425.000 RWF opgehaald voor deze activiteit. 
 
Specifieke doelstelling nr 3 : De organisatorische ontwikkeling en de opvolging 
van de activiteiten van de programma’s van DUTERIMBERE Asbl verzekeren 
 
Terreinbezoeken uitvoeren voor de opvolging van de gegeven opleidingen en advies 
verlenen aan de leden en de klanten in hun ondernemingen en deelnemen aan 
verschillende vergaderingen georganiseerd door de districten en de andere partners 
van het district. In het totaal werden 60 leden bezocht en 4 vergaderingen vonden 
plaats voor het opnieuw dynamiseren van de leden en de klanten van Duterimbere. 
530 deelnemers van wie 425 vrouwen en 105  mannen hebben deelgenomen. Leden 
van de coöperaties en van andere personen door elkaar. 
De impact ervan is de vermindering van de risicoportefeuille van 25% in 2012 tot 14 
% in mei 2013 
 

 
 
Leden en klanten tijdens de vergadering voor herdynamisering  
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PROGRAMMA Nr.° 2 : OPLEIDING EN VERENIGINGSLEVEN 
 
Doelstelling nr 4 : De capaciteiten en initiatieven van de vrouwen versterken  
 
ACTIVITEITEN 
1. Opleiding over het gedrag voor en na het ontvangen van een krediet 
Tijdens de periode van juni 2012 werd de opleiding georganiseerd over het gedrag 
voor en na het ontvangen van het krediet ten voordele van de leden en de klanten. 
46 deelnemers in het totaal werden opgeleid. 
 
2. Opleiding over het inrichten van een kwekerij voor fruit 
50 personen namen deel aan deze opleiding en zijn actief in de vermeerdering van 
ananas, maracuja en “prunes du Japon” in de districten van Muhanga, Ruhango en 
Kamonyi . 
 
3. Opleiding over de fabricage van vloeibare zeep 
De impact van deze opleiding was het ontstaan van een coöperatie van vrouwen die 
vloeibare zeep maken. Zij zijn nog op zoek naar een krediet om het materiaal aan te 
kopen, maar de administratieve documenten zijn beschikbaar. De zetel van de 
coöperatie is in het district Muhanga. 
 
4. Opleiding over de reproductieve gezondheid en VIH AIDS 
In alle activiteiten wordt het luik ivm de strijd tegen VIH/AIDS ingevoegd om de 
begunstigden in staat te stellen zich te beschermen en hun collega’s die seropositief 
of ziek zouden zijn niet te stigmatiseren. Hierdoor behouden zij de kracht om te 
werken en solidair te blijven in hun groep en in de maatschappij in het algemeen.  
 
5. Opleiding over Customer care 
De doelstelling van deze opleiding was de jonge ondernemers de kans geven om 
hun klanten goed te ontvangen door ze goede diensten aan te bieden, want er werd 
vastgesteld dat de goede dienst een praktijk is om nieuwe klanten aan te trekken en 
de bestaande te behouden. Bovendien stemt dit overeen met het beleid van de 
overheid om aan allen een goede dienst te leveren. 

 
Het ogenblik van de pauze tijdens de opleiding 
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6. Opvolging en evaluatie 
Wij blijven dagelijks de activiteiten opvolgen met terreinbezoeken om ons 
rekenschap te geven over de toepassing. 
Opleidingen worden gegeven aan de leden en de klanten samen met het nodige 
advies. 
 
5. Budget : preciseer de inkomsten en de uitgaven op jaarbasis  
 

Kosten/uitgaven  inkomsten  

    

Investeringen 

(Infrastructuur en uitrusting, 

gebouw, gereedschap, 

transportmiddelen, 

informaticamateriaal … 

 Eigen inkomsten 

afkomstig van verkoop en 

aanverwante acties: 

 

 

RUBRIEK 3    

Brandstof (bewijsstukken 

21-36) 

502.400   

RUBRIEK 5    

Laptop (stuk 52) 385.000   

Metallic cabinet – (stuk 

51) 

165.200   

RUBRIEK 6    

Fotokopieuse – (stukken 

61-66) 

12.265   

Uithangbord    

RUBRIEK 7    

Onderhoud voertuig – 

(scan  bewijsstuk) 

845.000   

Betaling water -- scan 189.567   

Betaling elektriciteit - 

scan 

100.000   

Verzekering stuk 67 20.838   

RUBRIEK 8    

Zendingskosten – (stuk 

68) 

55.000   

RUBRIEK 9    

Hygiêne bureau – 

(stukken 69-80) 

78.000   

RUBRIEK 10    

Briefwisseling – (stuk 81) 31.700   

Onthaal bezoekers – (stuk 
82)  

13.000   
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Aankoop beheermateriaal 

voor de ondernemers – 

(stuk 83) 

500.000   

RUBRIEK 11    

Huur kantoor – (stuk 84) 840.000   

Communicatie (stukken 

85-87) 

97.000   

Open day –(stuk 88) 50.000   

  Bijdragen 

 

350.000 

Aantal personeelsleden 

(voltijdsequivalent)  

 

 Invordering rollend fonds 425.114 

Maandsalaris (inclusief 
belastingen) 
RUBRIEK 4 

5.899.852 
(de 

belastingen 
op het loon 

waren 
onderschat) 

Bijdrage van 

DUTERIMBERE IMF Ltd 

500.000 

Versterking capaciteit 0   

Buitenlands personeel 

Onbestaande want te duur  

-    

Werkingskosten en 

uitrusting voor de vrijwilliger 

gedurende 6 maanden  

0   

Totaal deel nr 5 in RWF 9.854.692   

Totaal deel 4 in RWF 9.979.100   

    

TOTAAL 4 en 5 in RWF 19.633.792   

TOTAAL 4 en 5 in EUR 25.833,94 TOTAAL van de 

inkomsten 

1.425.144 

Subsidie POV-( €) 

inclusief 8%opvolging 

door Umubano 

  23.829,84   

25.902,00 

 

 
Commentaar  
 

- De kostprijs van de opleidingen is gestegen zodat bepaalde activiteiten 
zoals het aanwerven van een vrijwilliger, de capaciteitsversterking en de 
studiereis niet konden plaatsvinden. 

- De salarissen zijn verhoogd met 899.852 RWF omdat de belastingen van 
Rwanda revenue authority werden onderschat 

- De huur kantoor is gestegen en wij hebben water en elektriciteit betaald 
alhoewel dit niet was gepland 
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- De wisselkoers was berekend op 800 RWF in de planning maar het was 
minder 

- Er konden geen andere fondsen worden verkregen zoals gepland 
- Wij hebben in elk geval de geplande begroting verminderd voor enkele 

rubrieken omdat andere werden verhoogd. Dit is het geval van het 
onderhoud materiaal, onthaal bezoekers en huur kantoor 

- Kortom zoals is aangeduid in de historiek van onze rekening, ontvingen 
wij 18.208.678 RWF of 23.829,84 EUR. De gemiddelde wisselkoers RWF / 
EUR is 760. Er werd 19.633.792 RWF gebruikt. Het verschil is 1.425.114 of 
1.875,15 EUR. Dit verschil is te wijten aan het bedrag van de kost van de 
opleiding. De meerkost werd gedragen door de eigen fondsen van 
Duterimbere en zijn de bijdrage van Duterimbere. 

 
Voorbereid door 
LINZIZIKI Damine, verbindingsambtenaar Regio Muhanga 
Tel (205)0788774744 
e-mail: linziziki2006@yahoo.fr 
 
Goedgekeurd door 
MUKESHIMANA Davtiva 
Uitvoerend secretaris van DUTERIMBERE NGO 
Tel (205)078844251 
e-mail: mukeshadat@yahoo.fr 
 

mailto:linziziki2006@yahoo.fr
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INGABO 

 

 
VERSLAG - POV /JULI 2012 – JUNI 

2013 
 

RWANDEES SYNDICAAT VAN 
LANDBOUWERS EN VEETELERS 

INGABO 

 
Foto 1: Bezoek van Jean-Pierre Roobrouck en Lieven Vandoorne in november 2012 voor follow-up projecten POV   

 
SUBSIDIE PROJECT ONDERSTEUNING FOKKEN 

VAN MELKVEE. 
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Rechtvaardiging van de subsidie OOST-VLAANDEREN / 
UMUBANO: 

 

1. Voorstelling van het project 

  
Titel: ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA FOKKEN VAN MELKVEE  
Centraal thema: De dierlijke productie verhogen  
Uitvoeringsjaar: 2012-2013   
Voortzetting van een vorig project? : JA  
Land:  Rwanda    
Provincie:  ZUID   
Districten: KAMONYI, MUHANGA, NYANZA 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 – ADVIES  LANDBOUWERS EN 
VEETELERS  

 

Verantwoordelijke: NYANDWI Pierre, coördinator  
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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I. INLEIDING : 
In Rwanda, zoals elders in de wereld leeft de bevolking van de arme landen dankzij de 
landbouw gekoppeld aan de veeteelt. 

Om ervoor te zorgen dat het beroep bekend is en beschermd door de overheid, richten zij 
verenigingen van producenten op, hetzij gewone verenigingen, samenwerkingsverbanden, 
coöperaties, federaties en/ of syndicaten met het doel het belang voor hun beroep te 
verdedigen. 

Aldus hebben 53 landbouwers van de zuidregio van Rwanda in 1992 het Rwandese syndicaat 
van boeren en veetelers opgericht onder de naam INGABO, officieel erkend door de 
Rwandese wetgeving sinds 1/4/2004. 

Deze organisaties worden in stand gehouden dankzij de bijdragen van de leden, kredieten 
genomen bij financiële instellingen, maar ook met steun en/of financiering van donoren. 

Om binnen deze optie van externe financiering te blijven, is INGABO in 1997 gestart met de 
samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen (POV) die financieringen verleende in het 
domein van de veeteelt, met name voor het verdelen van koeien van verbeterd ras, 
artificiële inseminatie, bouw van moderne stallen, opleiding van veetelers en van technici 
over verschillende thema’s...  

Momenteel genieten andere organisaties van de financiering van de POV in de verschillende 
domeinen:  

-   CEFAPEC en HVP Gatagara : voor kwetsbare personen en gehandicapten  

-   ARDI et PANDAMU : respectievelijk voor de bijenteenteelt en de landbouw  

-  DUTERIMBERE Muhanga : voor de landelijke microfinanciering  

-  COFORWA : voor het water en de sanitatie in landelijk milieu  

Om beter te werken en de uitwisselingen van ervaringen te vergemakkelijken, hebben deze 
7 organisaties een overlegkader opgesteld om de gezamenlijke uitwisseling, planning en 
opvolging van hun activiteiten mogelijk te maken, gezien hun activiteitenzone steeds in de 
zuidprovincie blijft. De coördinatie van de activiteiten verbonden aan het overleg, met name 
de vergaderingen, is beurtelings toevertrouwd aan een partnerorganisatie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen en momenteel is dat CEFAPEC. 

Hoewel de planning gemeenschappelijk is voor alle partners, legt elke partner zijn planning 
elk jaar aan de POV voor die hem geheel of gedeeltelijk goedkeurt en er de financiering voor 
toekent. De financiering waarover hier wordt gerapporteerd is die van de periode 2012-
2013. 

II. ACTIVITEITEN UITGEVOERD VOLGENS DE DOELSTELLINGEN  
Verschillende activiteiten werden gepland en uitgevoerd volgens de doelstellingen : 

Concrete doelstelling 1 

De melkproductie verhoogt bij de coöperaties en bij de groeperingen van veetelers 
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1.1. Organisatie van leden en partners in coöperaties van veehouders. 

Met betrekking tot het thema “organisatie” kregen verschillende leden een basisopleiding 
over de organisatie van veetelers, de oprichting en de organisatie van coöperaties van 
veetelers. 

Dit jaar konden de veetelers van 4 districten in 8 verenigingen worden georganiseerd, 
waaronder een vereniging Kigusa/Kamonyi (TERIMBERE MUTEGARUGORI) die bezig is zich 
om te vormen tot coöperatie zodat ze begonnen is met het vragen van een 
rechtspersoonlijkheid terwijl die van Rugendabari /Muhanga de gemeenschappelijke stal 
gebruikt.  

In oktober 2012, kreeg deze vereniging het bezoek van de delegatie van Umubano: Jean 
Pierre en Lieven. 

Foto 1 : Onthaal van de bezoekers door de vereniging TERIMBEREMUTEGARUGORI 

  
  

 

1.2. Omkadering van coöperaties van veehouders door opleiding 

In het domein van de opleiding werden in november 2012 90 veetelers, verdeeld over 2 
groepen, opgeleid. 

De opleidingen vonden plaats in twee beurten, de eerste te Kamonyi van 19-20/11/2012 en 

de tweede te Muhanga van 21-22/11/2012.  

Deze opleiding was nuttig voor de begunstigden omdat ze hen heeft geholpen om het doel 

van de verenigingen te leren begrijpen, kennis te nemen van de wet met betrekking tot de 

coöperaties in Rwanda, te leren over het verschil tussen verenigingen en coöperatie, de 

documenten en de boeken die elke coöperatie moet bijhouden, de statutaire vergaderingen 

en de ontbinding van een coöperatie. 
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Voor het voorbije jaar heeft de veearts van de Boerderij van Gatizo  de vrouwen veehouders 

die in de omgeving wonen van de boerderij kunnen bijeenbrengen om ze op te leiden met 

het oog op het oprichten van een coöperatie die melk verkoopt en verhandelt. De melk die 

door deze vrouwen wordt verhandeld is die van hun productie en van de moderne boerderij 

Gatizo. 

1.3. De veehouders organiseren om collectieve stallen op het niveau van de 

coöperaties te hebben  

Dit thema wordt ondersteund en verspreid door de Rwandese regering via verschillende 
programma’s ; wij hebben te Muhanga /Rugendabari de leden van het syndicaat INGABO die 
het initiatief genomen hebben om hun veeteelt in een gemeenschappelijke stal te 
organiseren, ondersteund. In deze bijeenkomst stelde men vast dat reeds 6 verenigingen van 
veetelers leden van INGABO momenteel hun koeien in een gemeenschappelijke en 
collectieve stal kweken. Dit is het geval van de cellen: Nsanga, Mataba, Nyundo, 
Mpinga,Kanyana en Gasave. 

INGABO had beloofd ze te volgen en ze andere opleidingen te laten meemaken. Zo genoten 

op 4-6/6/2013, 2 deelnemers uit deze sector van de opleiding over de voorbereiding, 

fabricage en gebruik van mengvoer voor melkkoeien en vleeskoeien.  

Fot 2 : Melkkoeien van de veeteler NSANZINTWARI François die in de collectieve stal staan 

 

 

1.4. Bouw van een verkooptoonbank van melk voor de vrouwelijke leden van de 

coöperaties:  

Gezien de begroting te beperkt was, kon deze bouw niet plaatsvinden, maar werd de groep 

van de vrouwen van Rugobagoba ondersteund voor de verkoop en de verhandeling van 

melk. 
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Concrete doelstelling 2: Ondersteunen van de boerderij van het syndicaat Ingabo 

 

2.1. Vernieuwen van de voederterreinen van pennisetum en peulgewassen  

Voor de vernieuwing van het veevoeder, is de totale oppervlakte voor het planten van 
stekken van pennissetum 4ha op de boerderij van Gatizo. Ook werd het onderhoud van het 
bestaande voer van peulgewassen samengesteld uit mucuna sp, calliandra sp, Desmodium 
incinatum en van Pennissetum purpereum over een oppervlakte van 0,5ha verzekerd. 

 

Foto 3 : Vernieuwd veld van pennisetum  

2.2. Bouw van een stal op de kant van de heuvel volgens de normen vereist door het 

Rwandees Kantoor voor ontwikkeling  

Ter herinnering, het Rwandese Kantoor voor Ontwikkeling (RDB) staat de  bouw van een stal 
in de diepte niet toe. In december 2012 werd de stal gebouwd : het is een houten 
constructie verdeeld in 16 delen die elk een koe moeten onderbrengen. In het midden is er 
een dienst- en voedergang. Verder is de stal uitgerust met een geul voor het gier, een ruimte 
waar de melkkannen worden in onder gebracht en een andere ruimte voor de machine om 
het voer fijn te hakken. 

Foto 4 : de nieuwe stal van de boerderij van Gatizo 
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2.3. Inkuiling van grasgewassen en hooien van peulgewassen 

 

Dit gebeurde met het doel een deel van het overtollige voer dat tijdens het regenseizoen 
wordt verkregen in voorraad te plaatsen om het te kunnen gebruiken tijdens het droog 
seizoen. De inkuiling vond plaats in de modelboerderij van Gatizo in de maand mei 2013.  
Voor de uitvoering van deze activiteit, kregen de 31 begunstigde leden van INGABO een 
opleiding over de theoretische begrippen en de te volgen stappen bij de inkuiling. 

Voor de inkuiling zelf werden volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
- het graven van een grote silo 
- de oogst van het voer 
- het snijden en versnijden van het voer voor het goede opstapelen ervan  
- het plaatsen van de gesneden stukken voer in de silo  
- het aanstampen telkens de laag 20 cm dik is.  
Na het vullen van de silo, is men overgegaan tot het bedekken ervan zo snel mogelijk met een 
plastiek zeil dat nauw tegen de inkuiling wordt aangedrukt met aarde of zand.  
Voor de verrijking van de inkuiling heeft men slijkt met ureum laten mengen. 
 

 
Foto 5 : Opleiding over de techniek van de inkuiling  Foto 6 : Bedekking van de silo met het 
voer  
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2.4 Doorlopend krediet voor melkkoeien toegekend aan de vrouwen 

 
In het totaal werden 16 koeien gekocht en gegeven aan de leden op de volgende wijze: 
Muhanga 6, Kamonyi 5, Ruhango 3 en Nyanza 2. De begunstigden waren echter niet 
uitsluitend vrouwen : voor de zones die het wensen hebben we de vrije keuze gelaten om de 
mannen te integreren. Voor elke begunstigde werd een contract ondertekend waarin wordt 
bepaald dat de koe aan de begunstigde zal toebehoren nadat het vaarskalf uit zijn koe aan 
een andere veeteler is doorgegeven.  

 
Volgende tabel geeft een overzicht van de plaatsen waar de 16 koeien werden verdeeld 
 
 

Districten Zones Gacaca (basisafdeling) Naam van de 
begustigden 

Kamonyi Kagarama Mugina BARIKUMWE Cécile 

 Ruyobe Rwishwima BAZIRUWIHA Isidore 

 Cyimpondwe - MBARUSHIMANA Isidore 

 Karangara - HARERIMANA Nicodème 

 Kigusa Ruziranyoni USABAMARIYA Immaculée 

Muhanga Shenyi Bwiza KAMANA  Gérard 

 Gitumba Mugunga MUKAGASANA Athanasie 

 Musasa Giturwa MUJAWAMARIYA Odette 

 Gasovu Ntonde MANIRAGUHA Lambert 

 Gitumba Kara NTAWUSHIRUMURUHO  Fabien 

 Rwambariro - MUKESHIMANA Godelieve 

Ruhango Akabebya Murambi MUKANYANDWI  Césarie 

 Rukina Kabuga HARERIMANA Paul 

 Ruvugizo Nyamugari MUKANYANDWI Jeannette 

Nyanza Nyabinyenga - HABIYAREMYE Malachie 

 Mucubira Gashiri NKURIKIYIMFURA Elias 

Total 16  16 

 

Concrete doelstelling 3 

Verbeteren van de veestapel van de veetelers 

 

3.1 Verbetering lokale ras door artificiële inseminatie en opwekken van loopsheid 

 

Het materiaal voor de inseminatie inclusief het zaad werd aangekocht en verdeeld aan de 
inseminator voor gebruik. In het totaal werden 600 koeien geïnsemineerd met het verdeelde 
zaad (Zie lijst als bijlage 1). 

3.2 Opvolging koeien met inseminatie en kalveren geboren uit geïnsemineerde koeien 
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In het totaal werden 850 geïnsemineerde koeien en hun kalveren gevolgd dankzij deze 
activiteit en zij werden in goede staat bevonden ten opzichte van de kalveren uit het lokale 
ras (Ankole) , de lijst van 92 kalveren die at random werden gekozen wordt weergegeven in 
tabel 1 hieronder. De informatie in deze tabel wordt gegeven volgens de datum van 
inseminatie of volgens het dorp van de eigenaar naargelang van wie de gegevens heeft 
verzameld op het terrein. 

Tabel 2 : Lijst van de eigenaars van de gevolgde kalveren uit de inseminatie van 2011-2012.  

No 
Namen & voornamen Cellen  Sectoren Datum inseminatie 

1 MINANI PASCAL BURAMBA KABACUZI 01/08/2012 

2 GAKUMBA DIDAS BURAMBA KABACUZI 01/08/2012 

3 HABIMANA PHOCAS KAVUMU KABACUZI 04/10/2012 

4 GAKUBA THOMAS GITEGA KIBANGU okt-12 

5 BAZARAMA ALPHONSE GITEGA KIBANGU okt-12 

6 NTABAJYANA CALLIXTE RUBYINIRO KIBANGU augustus-12 

7 KARAMBIZI DAMAS NYAMABUYE CYEZA 07/08/2012 

8 KARAMBIZI DAMAS NYAMABUYE CYEZA 22/08/2012 

10 INGABIRE LIBERTA NYAMABUYE CYEZA 25/08/2012 

11 SOEUR DE GIHUMA NYAMABUYE CYEZA 28/08/2012 

12 UWIMANA GASPARD MAKERA CYEZA 04/08/2012 

13 MUSONERA FREDERIC  MAKERA CYEZA 25/09/2012 

14 KARAMUKA PATRICK MAKERA CYEZA 29/09/2012 

15 SOEUR DU St JOSEPH SHYOGWE CYEZA 03/07/2012 

16 TWAHIRWA ANDREE SHYOGWE CYEZA 09/07/2012 

17 SHINGUBONE INNOCENT MUVUMBA NYABINONI okt-12 

18 KALINDA LAURENT MUVUMBA NYABINONI okt-12 

19 KABAYE EUPHRASIE GASHORERE NYABINONI okt-12 

20 MUJAWAMARIYA REDEMPTA GITARAMA NYAMABUYE 27/07/2012 

21 ABENEBIKIRA GAHOGO NYAMABUYE 14/10/2012 

22 TWAGIRAMUNGU ARON NDAGO KIYUMBA 21/08/2012 

23 PAROISSE KANYANZA REMERA KIYUMBA sept-12 

24 HABYARABATUMA LEONARD REMERA KIYUMBA sept-12 

25 NDAHAYO NYAMIRAMBO RONGI sept-12 

26 HARERIMANA INNOCENT NYAMIRAMBO RONGI sept-12 

27 KAVAMAHANGA FLORIEN GASHARU RONGI oct-12 

28 ASSOCIATION IGIHOZO TYAZO MUHANGA 22/08/2012 

29 KAVUTSE INNOCENT KANYINYA MUHANGA 13/09/2012 

30 RWARINDA ANTOINE KANYANA RUGENDABARI 05/09/2012 

31 MUKANTWALI ANCILLA NSANGA RUGENDABARI 09/09/2012 

32 KAGIRANEZA CALLIXTE MPINGA RUGENDABARI 16/09/2012 

33 AKARIKUMUTIMA JOSLYNE GASAVE RUGENDABARI 19/09/2012 

34 MPAMIJE MARCEL NYAGASOZI MUSHISHIRO 30/09/2012 

35 TURIKUMURENGEZI 
ELIAQUIM NYAGASOZI MUSHISHIRO 30/09/2012 

36 CENTRE DE SANTE MUNAZI MUSHISHIRO 08/10/2012 
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MUSHISHIRO 

37 NDAHAYO BONAVENTURE MUBUGA SHYOGWE 03/07/2012 

38 NGARAMBE SILAS MUBUGA SHYOGWE 10/07/2012 

39 CITE NAZARETH KININI SHYOGWE 13/07/2012 

40 KARANGWA ALPHONSE RULI SHYOGWE 19/07/2012 

41 KABARE NKUSI LEVOCATE RULI SHYOGWE 24/10/2012 

42 UWIHOREYE J. BAPTISTE MUSONGATI NYARUSANGE   

43 MUKANYIRIGIRA DEBATA MUREHE  RUKOMA 24/07/2012 

44 MUSABIMANA VIANEY GASHYUSHYA  Gacurabwenge 30/07/2012 

45 MUNYAKAZI AUGUSTIN GASHYUSHYA  Gacurabwenge 30/07/2012 

46 NDAYAMBAJE EMILE BUGULI  RUKOMA 10/08/2012 

47 MUKAMANA MARTHE BUGULI  RUKOMA 10/08/2012 

48 NYABYENDA MANASSE BUGULI  RUKOMA 12/08/2012 

49 NIYIBIKORA ZABRON TABA  RUKOMA 15/08/2012 

50 UWINEZA MOISE TABA  RUKOMA 16/08/2012 

51 NDAHAYO P. CELESTIN  - MUSAMBIRA 29/12/2012 

52 Mukankuranga  Xaverine  - MUSAMBIRA 04/10/2012 

53 NIYONGIRA VINCENT  - MUSAMBIRA 08/10/2012 

 Noms &prénoms Village Cellule Secteur 

54 NIYOMUGABO Médard Buruba Butara Kigoma 

55 MPAYIMANA Aloys Nyabusheshe Butara Kigoma 

56 IYAMUREMYE Daniel Kavumu Butara Kigoma 

57 MUSHIMIYIMANA David Runyinya Butara Kigoma 

58 NSENGIMANA J.Pierre Gasharu Butara Kigoma 

59 MURERAMANZI Schadrack Kihene Gasoro Kigoma 

60 NIYOTWAGIRA Emma Nyakabungo Gasoro Kigoma 

61 NYANDWI Elie Murambi Murinja Kigoma 

62 BILIGI SCHADRACK KAMABUYE CYEREZO Mukingo 

63 NYANDWI Dominique BIRAMBO CYEREZO Mukingo 

64 HARERIMANA Emmanuel CYEREZO CYEREZO Mukingo 

65 NZAJYIBWAMI J.Baptiste NYARUTOVU CYEREZO Mukingo 

66 MUKANYANDWI Cansilde Jokomo Musamo Ruhango 

67 NSHUNGUYINKA Enias Butare NYARURAMA Ruhango 

68 SENZOGA Yousuf Rwinkuba Rwoga Ruhango 

69 UWIMANA  GENEVIEVE BIRAMBO KIGUSA Nyarubaka 

70 MUNYABEGA  JUSTIN NYAGIHAMBA KAMBYEYI Nyarubaka 

71 HABARUREMA  SOSTENE KINTAMA KIGUSA Nyarubaka 

72 KALISA  BARNABE KIYORO MUNAZI Mushishiro 

73 HAVUGIMANA  CORNEIL HANIKA RUKARAGATA Mushishiro 

74 MPAMIJE  MARCEL KANOMBE NYAGASOZI Mushishiro 

75 BAKINAHE   MWARI MUSAMO RUHANGO 

76 NCUNGUYINKA  ENIAS BUTARE NYAMAGANA RUHANGO 

77 NYRAGUMIRIZA  DAMARCE RWINKUBA RWOGA RUHANGO 

78 KAYINAMURA  JOSEPH KABEGA BUNYOGOMBE RUHANGO 

79 RUDASINGWA BUSEGO BUNYOGOMBE RUHANGO 
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80 KARAMBIZI  DAMASCENE BUMBOGO NYAMAGANA RUHANGO 

81 NZAYISENGA   NYAGANDIKA BUHORO RUHANGO 

82 UZANYINZOGA  ANNONCIATA NYAKABUNGO KIGEMBE GACURABWENGE 

83 NGENDO  ALPHONSE NYAMUGARI KINGO GACURABWENGE 

84 NYANDWI  BENOIT   GAKOMEYE BYIMANA 

85 MUTAGOMA    KABUSHESHE BYIMANA 

86 MWUBAHIMANA   NYAGASOZI BYIMANA 

87 KARAMAGA   GATOBOTOBO BYIMANA 

88 NIKUZE Pelagie Ngoma Muganza Karama 

89 MANIBAHO Daser Gatare Muganza Karama 

90 MUSABYIMANA Martin Nyamitanga Muganza Karama 

91 MUKAMUTANA Anastasie Bitagata Muganza Karama 

92 BAZIRUWIHA Isidore Nyaruteja Muganza Karama 

  Totaal       

 

3.3 Opvolging en evaluatie van gerealiseerde activiteiten. 

 

Werd verzekerd door de veearts op het niveau van de boerderij en het opvolgingscomité van 
de boerderij die door de Raad van bestuur van Ingabo werd ingericht. De follow-up door de 
veearts vond plaats op het niveau van de boerderij zelf of buiten de boerderij bij de 
veetelers die van de opleiding van de artificiële inseminatie hebben genoten.  

Om zich rekenschap te geven over de realisaties van de financiering vond een 
opvolgingszending plaats van Umubano die de activiteiten van INGABO heeft nagegaan. 
Deze zending werd uitgevoerd door Jean-Pierre ROOBROUCK en Lieven VANDOORNE in 
november 2012. 

 

Foto 5: De veearts volgt de veetelers op Foto 6 : de heer Lieven VANDOORNE van Umubano geeft advies 
over de boekhouding aan INGABO. 

 

3.4 Productie- en bewaringstechnieken van krachtvoer voor melkvee verbeteren. 

 
 



 

 

86 

Via theoretische en praktische opleidingen werden 30 veetelers uit de vier districten 
Kamonyi, Muhanga, Ruhango en Nyanza opgeleid over het thema : Productie van krachtvoer 

voor melkvee en vleeskoeien. 

Gedurende drie dagen kregen zij basisnoties over voeding van vee, de productie van 
mengvoer samengesteld uit maïs, soja, katoenzaadkoek, premix, kalk, calcium(DCP) en zout. 
Men heeft ook uitgelegd dat de genetische factor, de voeding, de verzorging van de kudde, 
de gezondheid van de koeien moeten samengaan om de melkproductie te verhogen. 
Momenteel werd bewezen dat een koe die met voer aangevuld met krachtvoer wordt 
gevoegd per dag 3 liter melk meer geeft.  

In dit domein hebben we deelgenomen aan opendeurdagen georganiseerd door het district 
van Kamonyi als tentoonstelling om aan de veetelers de fabricage van krachtvoer en het 
gebruik ervan te tonen. 
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4. Begroting op jaarbasis 

Doelstellingen/ Activiteiten Nummer Kost in 

RWF   

Kost in EUR 

Concrete doelstelling 1 

1. De melkproductie verhoogt bij de coöperaties 

en bij de groeperingen van veetelers 

   

1.1. Organisatie van leden en partners in 

coöperaties van veehouders 

001 ; 002,003  580 000 773 

1.2. Omkadering van coöperaties van 

veehouders door opleiding 

004, 005, 006,  709 500 946 

1.3. De veehouders organiseren om collectieve 

stallen op het niveau van de coöperaties te 

hebben 

007  137 500 183 

1.4. Bouw van een verkooptoonbank van melk 

voor de vrouwelijke leden van de coöperaties 

008, 009, 10, 

11,12.13 
 2 

077000 

2 769 

1.5. Doorlopend krediet voor melkkoeien 

toegekend aan de vrouwen 

14,15,16,17,18,19,2

0,21,22,23,24 ,25, 

26, 27, 28, 29,30,31 

3 355 

000 

4 473 

Concrete doelstelling 2 

Ondersteunen van de boerderij van het 

syndicaat Ingabo 

   

2.1. Vernieuwen van de voederterreinen van 

pennisetum en peulgewassen 

32, 33, 34, 

35,36, 37, 38, 

39,40,41, 42, 43, 

44, 45,46 

1 409 

000 

1 879 

2.2. Bouw van een stal op de kant van de 

heuvel volgens de normen vereist door het 

Rwandees Kantoor voor ontwikkeling 

47,48, 49,50 3 240 

140 

4 320 

2.3. Inkuiling van grasgewassen en hooien van 

peulgewassen 

51, 52,53,  600 000 800 

Concrete doelstelling 3 

Verbeteren van de veestapel van de 

veetelers 
 

   

3.1. Verbetering lokale ras door artificiële 

inseminatie en opwekken van loopsheid 

54,55,56,57,58,59

,60 

2 427 

000 

3 236 

3.2. Opvolging koeien met inseminatie en 

kalveren geboren uit geïnsemineerde koeien 

61, 62,63,64,65,66 429 000 572 

3.3. Opvolging en evaluatie van gerealiseerde 

activiteiten 

67,68,69,70,71,72,7

3, 74,75,76,77,78, 

79, 80, 81,82, 

83,84,85,86,87 

891 300 1 188 

3.4. Productie- en bewaringstechnieken van 

krachtvoer voor melkvee verbeteren 

88,89,90,91,92,93,9

4,95,96, 97, 98, 99, 

100,101,102,103 

2 100 

380 

2 801 
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S/ TOTAAL  ACTIVITEITEN  17 955 

820 

23 941  

Investeringen    

Kantoorbenodigdheden 155 ,156 81 200 108 

Onderhoud infrastructuur 157,158,159,160,16

1, 

162 

155 000 207 

Transport, materieel, bankkosten 163,164,165 29 330 39 

S/ TOTAAL  265 530 354 

Personeelskosten verbonden aan het 

project/programma 

   

Salaris permanente veearts+ salarissen van 3 

koewachters 

104,105,106,107,108,

109, 

110,111,112,113,114,

115, 

116,117,118,119,120,

121, 

122,123,124,125,126,

127, 

128,129,130,131,132,

133, 

134,135,136,137,138,

139, 

140,141,142,143,14

4,145,146,147,148,
149,150,151,152,15
3,154 

2 825 

619 

3 767 

S/ TOTAAL  2 825 

619 

3767 

ALGEMEEN TOTAAL   21 046 

969 

28 062 
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INKOMSTEN 

 

Bedrag in euro 

Eigen inkomsten afkomstig van : 

Verkoop en aanverwante acties : 

 Verkoop afgedankte koeien en van een stierkalf  

 

 Verkoop van melk 

 

 

 

1 167 

1 238 

 

s/ totaal 2 405 

Bijdrage 

 

0 

Inkomsten van derden (subsidie) : 

Transfer saldo 2011/2012 

Subsidie opvolging Umubano inbegrepen 

 

25.860 

975 

28.109 

Naam donor : 

                                POV 

 

 

 

Wisselkoers : 750 FRW/euro 

 

Het saldo van het overleg werd overgeschreven naar de rekening van de Zusters Bernardinnen. 
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PANDAMU a.s.b.l 

District de Muhanga 

Province du Sud 

BP:546 Kigali 

E-mail:pandamu2005@yahoo.fr 

Tél: 0788752137 

0788658838 

 

 

Rechtvaardiging van de subsidie OOST-VLAANDEREN : 

De rechtvaardiging voor het jaar 2012-13 moest nog door de vorige partner, 

Broederlijks Delen worden gecontroleerd en doorgestuurd naar de provincie Oost-

Vlaanderen. Het is pas vanaf volgend jaar dat wij verantwoordelijk zijn voor de 

verantwoording. 
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VOORTZETTING GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING 

 

SAMENWERKING MET DE SECTOR BUTARO - 

AARDAPPELTEELT TE RUNABA, BUTARO, RWANDAmet steun van de provincie 

West-Vlaanderen 

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. 

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. 
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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Het project is nog aan de gang maar voor het afgelopen jaar werd ons volgende 
rechtvaardiging bezorgd over het gebruik van het saldo van 1.328.066 RWF: 
 

NARRATIEF VERSLAG 
 

1.1. Inleiding 

 

Het saldo van de tweede schijf van het project Aardappelteelt bedroeg een miljoen 

driehonderd achtentwintig duizend zesenzestig Rwandese frank (1.328.066 RWF) of  

duizend vijfhonderd vijfennegentig EUR zeventien cent (1.595,17 EUR). (Op basis van de 

vorige wisselkoers ; op basis van de huidige wisselkoers - waar 1 € = 935 RWF -  stemt dit 

overeen met 1.420,39 EUR). 

 

1.2. Voortgang van de activiteiten 

 

Het saldo werd gebruikt voor de aankoop van pootgoed, van organische en minerale mest 

(NPK), Dithaan, en voor de aankoop van een wisselstuk van een kapotte pomp. Wij voerden 

de teelt uit op een veld van 2 hectaren en 5 aren, en wachten op de oogst, want de aardappelen 

zijn momenteel nog op het veld.  

Wij herinneren aan dat de Batwa’s dankzij dit project zichzelf kunnen realiseren in 

vergelijking met de andere bevolkingsgroepen. Bij de oogst zal een deel van de productie 

door de gezinnen worden geconsumeerd, een ander deel zal worden verkocht en de opbrengst 

ervan verdeeld onder de families om aan elementaire behoeften te voldoen, een laatste deel 

zal worden bewaard om als pootgoed te dienen voor de voortzetting van het project. 

Het saldo is niet volledig opgebruikt omdat er nog activiteiten overblijven na de oogst. 

Momenteel blijft een som van eenenzestig duizend achthonderd zestien Rwandese frank (61. 

816 RWF), over die zal worden aangewend bij de oogst.  

 

1.3. Tabel uitgevoerde en geplande activiteiten voor het teeltseizoen 2013-2014 : van 

oktober 2013 tot februari 2014  

 

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN : OKTOBER - DECEMBER 2013 en JANUARI 2014 

 

 

Dag 

 

Datum 

 

Activiteiten 

 

Plaats 

 

Verantwoordelijke 

 

Begunstigden 

 

Woensdag 09/10/2013 Opleiding  Parochie  Landbouw 

vormingswerker  

Comité van de 

verenigingen  

Vrijdag 11/10/2013 Opleiding Parochie Landbouw 

vormingswerker + 

pastoor 

Alle leden van de 

verenigingen 

Woensdag 16/10/2013 Ontginning  Het veld 

Karwa 

De leden van de 

verenigingen + 

landbouw 

vormingswerker 

Alle leden van de 

verenigingen 
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Vrijdag 18/10/2013 Bebouwing Het veld 

Karwa 

De leden van de 

verenigingen 

Alle leden van de 

verenigingen 

Woensdag 23/10/2013 - Aankoop 

- Transport van 

pootgoed 

Rusumo 

 

 

 

- Landbouw 

vormingswerker 

- De leden van de 

verenigingen 

Alle leden van de 

verenigingen 

Woensdag 06/11/2013 - Aankoop van 

mest, van NPK,  

Dithaan 

(Safarimax), 

wisselstuk pomp 

- Transport 

- Rusumo 

 

 

-Runaba 

- Landbouw 

vormingswerker 

 

 

 

 

- De leden van de 

verenigingen s  

Alle leden van de 

verenigingen 

Woensdag 20/11/2013 Planten van de 

aardappelen 

Het veld 

Karwa 

Landbouw 

vormingswerker + De  

leden van de 

verenigingen s 

Alle leden van de 

verenigingen 

Woensdag 04/12/2013 Planten van de 

aardappelen 

Het veld 

Karwa 

Landbouw 

vormingswerker + De 

leden van de 

verenigingen 

Alle leden van de 

verenigingen 

Vrijdag 10/01/2014 Gebruik van 

Dithaan 

(Safarimax) 

Het veld 

Karwa 

Landbouw 

vormingswerker + De 

leden van de 

verenigingen 

Alle leden van de 

verenigingen 

Woensdag 15/01/2014 Wieden Het veld 

Karwa 

Landbouw 

vormingswerker + De 

leden van de 

verenigingen 

Alle leden van de 

verenigingen 

Woensdag 22/01/2014 Gebruik van 

Dithaan 

(Safarimax) 

Het veld 

Karwa 

Landbouw 

vormingswerker + De 

leden van de 

verenigingen 

Alle leden van de 

verenigingen 

 

ACTIVITEITEN GEPLAND IN JANUARI EN FEBRUARI 2014 

 

Dag 

 

Datum 

 

Activiteiten 

 

Plaats 

 

Verantwoordelijke 

 

Begunstigden 

 

Woensdag 29/01/2014 Aanaarden Het veld 

Karwa 

Landbouw 

vormingswerker + De 

leden van de 

verenigingen 

Alle leden van de 

verenigingen 

Donderdag  06/02/2014 Gebruik van 

Dithaan 

(Safarimax) 

Het veld 

Karwa 

Landbouw 

vormingswerker + De 

leden van de 

verenigingen 

Alle leden van de 

verenigingen 
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FINANCIEEL VERSLAG 

 

2.1. Tabel van de uitgaven voor de  periode van 09/10/2013 tot 25/01/2014 

 

       
Nr. Beschrijving  Eenheid Hoeveelheid Eenheids- 

prijs 

Totale prijs 

Donor Eigen inbreng 

1 Ontginnen + bewerken (werknemers) persoon 96 1.000  96.000 

2 Planter (werknemers) persoon 94 1.000  94.000 

3 Aankoop pootgoed aardappelen  kg 2.500 370 925.000  

4 Aankoop  NPK (minerale mest)      kg 250 545  136.250  

5 Aankoop mest (organische mest) kg  4.000 40 160.000  

6 Aankoop Dithaan (Safarimax) pak 20 2.000 40.000  

7 Aankoop wisselstuk pomp stuk 1 5.000 5.000  

8 Transport aardappelen  2.500 30  75.000 

9 Transport NPK  250 15  3.750 

10 Transport Mest  4.000 10   40.000 

11 Gebruik van Dithaan (Safarimax)  Persoon 43 1.000  43.000 

12 Wieden (werknemers) Persoon 47 1.000  47.000 

13 Communicatie Carte 3 1.000  3.000 

 TOTAAL  1.266.250 401.750 

Subsidie 1.328.066  

Saldo te gebruiken subsidie 61.816  

ALGEMEEN TOTAAL  1.668.000 

 

2.2. Tabel van de uitgaven gepland voor de periode van 26/01/2014 tot na de oogst  

  

       

Nr. Beschrijving  Eenheid Hoeveelhei

d 

Eenheids- 

prijs 

Totale prijs 

Donor Eigen inbreng 

1  Aanaarden (werknemers) Persoon 45 1.000  45.000 

2 Gebruik van Dithaan (Safarimax) Persoon 25 1.000  25.000 

3 Bewaking Dag 20 x 2Pers. 1.500 60.000  

4 Oogst + Transport  Ff  90.000  90.000 

5 Huur balans (bij de oogst)  Ff    10.000 

6 Communicatie Carte 3 3.000  3.000 

 TOTAAL  60.000 173.000 

Subsidie  61.816  

Saldo subsidie (Saldo aan het einde van de oogst) 1.816  

ALGEMEEN TOTAAL 233.000 

 

  

Donderdag 13/02/2014 Opleiding Parochie  Landbouw 

vormingswerker + 

Pastoor 

Alle leden van de 

verenigingen 

Donderdag 20/02/2014 Evaluatie van de 

activiteiten 

Het veld 

Karwa 

Landbouw 

vormingswerker + 

Pastoor 

Alle leden van de 

verenigingen 
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I. BESLUIT 

 

- Uiteraard zijn er nog uitgaven die onverwacht zijn en die niet kunnen worden vermeld 

in tabel (2.2.) en die in het eindverslag na de oogst zullen worden vermeld. Zo zal er 

eind deze maand of begin volgende maand een studiereis plaatsvinden in het 

opleidingscentrum te Kisaro (Byumba). Onze groep zal samengesteld zijn uit 

vertegenwoordigers van de verenigingen van de Batwa's, van de landbouw 

vormingswerker en van de pastoor.  

- Donderdag 19/12/2013, kwam broeder Cyriel op bezoek te Runaba om de activiteiten 

in het veld van Karwa te bezoeken. Hij was vergezeld door zijn neef Gérard, en zij 

hebben ons uitgenodigd het centrum te bezoeken.   

- Tenslotte zal het verslag over de algemene evaluatie van de activiteiten aan het einde 

van de oogst worden gestuurd. 

 

 

Gedaan te Runaba, zaterdag 25 januari 2014, 

 

- De heer Servilien NKURIRAGENDA, Landbouw vormingswerker 

 

- Abbé Diogène AHISHAKIYE, Pastoor van Runaba 
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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 2013 besteedde de VRV UMUBANO in totaal 4.753 EUR voor de 

projectwerking voor de vorming van jongeren en hun families in KANSI en RWMAGANA. 

 

Dit bedrag werd als volgt aangewend : 

 

- 1. 810,30 EUR werd aangewend voor  

° de aankoop van kleinvee (geiten, konijnen, kippen,…),  

° van zaden  

° voor de financiering van vorming tot zelfredzaamheid op vlak van voeding voor 

kwetsbare families in Kansi; 

- 1.455 EUR werd besteed aan de beroepsopleiding van jongeren die niet de kans 

kregen om onderwijs te volgen te Kansi en te Rwamagana  

- 1.487,70 EUR ging naar de vervaardiging van kunstvoorwerpen met jongeren te Kansi 

en te Rwamagana, om hiermee financiële middelen te verwerven; 

 

Naast de aanwezigheid en het engagement van verschillende Rwandese zusters, neemt sr. 

Donatilla Mukankusi – provinciaal econoom van de zusters Bernardinnen van de Afrikaanse 

provincie – de supervisie bij deze projecten op zich.  
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA 

 

Project “Wie helpt Eric”    Jaarverslag 2013 

 

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 2013 waren er 59 kinderen uit Ngarama/Gatsibo gesteund door een familie 

uit Waregem.  Dit is 4 meer dan op het einde van 2012. 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 helpt Athanase Nkerabigwi  bij het dagelijks werk (brieven ophalen, brieven vertalen, 

brieven ronddragen, geld verdelen, lijsten bijhouden, enz).  

Het vaste comité doet  de selectie van de kinderen en zorgt voor de verdeling van het geld of 

betaalt soms rechstreeks het schoolgeld of medische kosten. Deze zomer hebben veel  

gezinnen een brief ontvangen van hun “kindje”.  Ook hebben veel gezinnen een briefje 

geschreven naar hun beschermeling. Op zondag 21 april 2013 was er ook onze jaarlijkse  

samenkomst met receptie, met info, koffie, wijn en taart waar bijna alle families aanwezig 

waren.  Dit jaar ben ik 3 dagen in de maand juni in Ngarama geweest.  Ik denk dat alles zeer 

correct verloopt. Alle steun van de familïes komt volledig ten goede aan de kinderen. Een 

klein % wordt wel ingehouden om het hoofd te kunnen bieden in geval van nood. Na meer 

dan 5 jaar zonder grote problemen was het bedrag aanzienlijk en werd met een gedeelte ervan 

20 schapen en 10 varkens gekocht voor de armste families.  

Hier in Waregem bestaat  een comité van vier personen die de zaken op de voet volgt (Christa 

Meersman, Karel Platteau, Benedikt Vandewalle en Jozef Caudron). 2013 was het 6de jaar 

dat deze actie loopt. 

 

Financieel verslag 2013: 

Overdracht van 2012 naar 2013 440,00 

Stortingen in het jaar 2013 6.749,52 

  TOTAAL voor « WHE ? » 7.189,52 

Doorgestort naar Ngarama  6.164,52 

2% op 6.029,00 

In die 6.164,52 zijn de bankoosten ( 4  x 33,88) van 135,52 inbegrepen.  Ik heb 

de 2% berekend op het werkelijk bedrag dat bestemd was naar de kinderen ttz 

6.164,52 – 135,52 = 6.029,00) 

120,00 

  TOTAAL   6.284,52 
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 Over te dragen van 2013 naar 2014  

  7.189,52 – 6.284,52 = 
905,00 

 

 

Opmerking: de reden van een overbrenging van 2013 naar 2014 is het feit dat sommige 

ouders betalen voor een gans jaar of meer betalen en die betaling gebeurt niet noodzakelijk in 

het begin van het jaar. We spreiden dan die betalingen over 2 of meerdere jaren  

Alle andere kosten (postzegels, verplaatsingen, jaarlijkse bijeenkomst van de familïes, enz) 

werden gedragen door 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 10 à 12euro 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 van 54 tot 95euro per trimester volgens de school. 

 

Op 30 maart  2014 is de jaarlijkse vergadering met de steunende families voorzien. Die gaat 

door  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 12 januari 2014. Jozef Caudron  

 

Bovenop de studiebeurzen in het kader van “Wie helpt Eric?” werd nog eens € 1.538,60 extra 

voor diverse andere studiebeurzen overgeschreven naar Rwanda, wat een totaal aan 

studiebeurzen van € 7.703,12 geeft. 
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EDUCATIE 
Volledig door eigen middelen gefinancierd in 2013.  

 

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).De website werd verder aangevuld door de webmaster Brecht Vervaeke.  
 
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE PROMOTIEACTIVITEITEN 

Presentatie van alle projecten tijdens de Algemene Vergadering te Waregem op 23 maart 
2013 (open vergadering waarop heel onze achterban wordt uitgenodigd)(Jean-Pierre 
Roobrouck en Marcel Umans) 

Partnerschappen afspreken met bedrijven voor projecten van NGO –leden binnen het kader 
Ondernemers voor Ondernemers (vroeger CFP) gedurende het ganse jaar (Marcel Umans): 
Bv. 22/03/2013 op KUL met Ondernemers voor Ondernemers: studienamiddag over 
ondernemen in het Zuiden  

Deelname aan verschillende vergaderingen met NGO’s over hoe beter inspelen op 
informatie en sensibilisering naar het bedrijfsleven voor een Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen Zonder Grenzen (Marcel Umans) 

21/04/2013 Jaarlijkse vergadering te Waregem voor de families die een kind steunen in 
Gatsibo-Ngarama met info en foto’s over de scholing en de kinderen in Ngarama.: 54 
families uit Waregem zijn er momenteel bij betrokken. 

26/05/2013 Deelname stand Dorpsdag Kapellen (Gerdi Ampe) 

Stand met informatie over alle projecten op Mabatobato te Waregem (25 augustus,  Jean-
Pierre Roobrouck en Jozef Caudron) 

10 en 11/11/2013 medewerking met 11.11.11 aan de soepactie met voorstelling van 
Umubano en Kisaroproject ,in de kerk van Keerbergen op zondagmorgen en 11 
novembermis (Marcel Umans) 

18/10/2013 Deelname Derde Wereld Quiz Kapellen (Gerdi Ampe) 

Op 6 december 2013 in Gent: uiteenzetting door Jean-Pierre Roobrouck in het kader van het 
Afrikasymposium (Africa and Food: challenges, risks and opportunities) georganiseerd door 
UGent over “werken aan voedselsoevereiniteit in Rwanda” (ivm projecten gefinancierd door 
de Provincie Oost-Vlaanderen).  

23/09/2013 Voorstelling van het project “Wie helpt Eric?”(studiebeurzen in Ngarama) aan de 
Rotary Waregem (Jozef Caudron): een dertigtal deelnemers. 

11 november-weekend: deelname 11.11.11 Hoogboom (Gerdi Ampe) 

In de week van 17/12/2013 tot 24/12/2013 werd het project “vestiging jonge boeren te 
Kisaro” door Umubano aan het publiek voorgesteld in het kader van de actie Music for life 
2013. De actie die werd gekozen is een kunstveiling en werd georganiseerd in 
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samenwerking met het stadsbestuur en de kunstacademie. Het goede doel van de VRV 
Umubano is geregistreerd door de Koning Boudewijnstichting. Een honderdtal bezoekers. 

 

 


