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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DGD  
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. 

Umubano deed nog verdere opvolging  en afwerking van  de reeds eerder geïnstalleerde toestellen: 

 

1 - De soja/tofoe unit  

 

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 door gebrekkig 

onderhoud!!  

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

CoEnCo zou de beschadigde onderdelen leveren. Het leveren van de juiste wisselstukken heeft tijd gevraagd. 

Begin Juli 2014  werkte de soja unit terug 

Het handboek werd  aangevuld met enkele praktische  richtlijnen en veiligheidsinstructies 

 

2 - Oliepers 

 

De oliepers: de tweede vervangpers functioneerde  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. 

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 van 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. 

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

De pers werd op 05/05/2014 bij Abahuje geleverd. 
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Gerard Moerman, bestuurder Umubano, verzorgde de inklaring  en de installatie . De definitieve oplevering en aanvaarding had plaats op 26/05/2014.  

De bestaande voorraad zonnepitten werd snel afgewerkt. Spijtig genoeg hebben de boeren momenteel geen vertrouwen meer in de teelt van zonnebloem en 

heeft Abahuje nagelaten nieuwe zonnebloemen te planten. 

 

Abahuje heeft een beroep gedaan op de Waalse Exchange-Expertise om hen bij te staan in de marketing van hun producten en de bevoorrading van de 

grondstoffen. 

 

Voor Umubano is dit project met aanslepende problemen, na 3 jaar afgesloten. 

 

 

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)   

 
Het bovengenoemde project is beëindigd in juni 2013 en maakte dus niet langer deel uit van de steun van de overheid in 2014. 
Wel voerde de overheid een financiële controle uit over het project op de zetel van de vereniging. Tijdens deze controle werd de Vlaams-
Rwandese Vereniging Umubano vzw gefeleciteerd over de inhoudelijk behaalde resultaten, maar een aantal rechtvaardigingstukken van ARDI 
werden door de boekhoudinge analyse van de overheid veworpen en dit gaf aanleiding tot het terugbetalen van een vast recht van 738,62 EUR. 
Daarmee is de steun van de overheid aan onze partner defintief beëindigd, maar dankzij de verdere steun van de provincie Oost-Vlaanderen 
en de belangrijke wijzigingen die de parnters intussen hebben doorgevoerd kan het project verder voor de nodige uitbreiding zorgen en de 
continuïteit verzekeren.   
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
 
Opmerking: de rechtvaardiging van de projecten gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen heeft betrekking op 2013 omdat de 
rechtvaardiging voor het jaar 2014 geëist door de Probincie pas klaar moet zijn tegen 1 mei 2015. 
 
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: 2013    
 
Verlenging van een bestaand project? Ja 

 
Land:  Rwanda    
 
Provincie:  De Zuidprovincie  (vroegere provincie Gitarama) 

 
Districten : Kamonyi, Muhanga en Ruhango     

   
Milieu:  ruraal 
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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: info@ardirwanda.org 

 
Telefoonnummer: (+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 
 
Via UMUBANO, het rekeningnummer waarop de toelage van de Provincie Oost- 
Vlaanderen wordt gestort: 068-240657-33 via Umubano 
 

 
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 
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Activiteit 1 : Demonstratiesessies organiseren en technische omkadering over de bestrijding van de parasieten van de bijen en in het bijzonder van 
de varroa 
Tijdens het jaar 2013, werden technische opleidingen gebaseerd op de controle van de predatoren en parasieten van bijen georganiseerd om 

de imkers op te leiden over de technieken die nodig zijn om op biologische wijze te strijden tegen de parasieten en in het bijzonder tegen de 

varroamijt. 

       Bereikte resultaten : 

- 70 imkers zijn opgeleid i.v.m. de preventieve strijd tegen de parasieten van de bijen en in het bijzonder tegen de varroamijt. 

- Door deze opleidingen is het besmettingspercentage gedaald van 12% tot 2%. 

- De technieken en de kennis ter bestrijding van de varroamijt werden door de opgeleide imkers doorgegeven aan de imkers die lid 

zijn van de coöperaties. 

- In het jaar 2013, werden de bezoeken i.v.m. uitwisseling en ervaring georganiseerd bij de omkaderde coöperaties in het district 

Kamonyi ; de 3 coöperaties van de Oostprovincie hebben de technieken aangeleerd om de parasitose sterk te verminderen.   

 
 
De foto toont de imkers van de coöperatie KOABAKI tijdens praktische demonstaties over de controle van de varroamijt. 
 
         

 
Activiteit 2 : Bijscholing en begeleiding organiseren over  moderne bijenteelttechnieken  
 
Het jaar 2013 werd gekenmerkt door de intensivering van de terreinbezoeken bij de bijenstallen van de coöperaties 

om de technische productiecapaciteiten te versterken via de begeleiding in de buurt. Acht sessies van 2 dagen per 

coöperatie werden georganiseerd en 65 imkers vulgarisatoren namen deel aan deze sessie. Tijdens deze sessies 

werd de technische ondersteuning en het advies gegeven op basis van:   

- De vernieuwing van de oude koninginnen, 

- De versterking van de kolonies, het voeden van de bijen tijdens de kritieke periodes  

- De bescherming van de bijen tegen de predatoren en de ziektes, 

- De vernieuwing van de oude was. 

 

Bereikte resultaten : 
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- Het aantal imkers dat de moderne bijenteelttechnieken toepast is gestegen van 22 % tot 42%  

- Meer bijenkorven met sterke koloniën (stijging van 68 %  tot 88 %), 

- Het aantal korven met nieuwe koninginnen is gestegen: van 2 tot 5%, 

- Het aantal vrouwen dat de moderne basistechnieken toepast is gestegen van 15% tot 30%, 

- Twee imkers leden van de coöperaties CODA en CECAGA werden gevraagd om progressieve imkers te begeleiden om ze te helpen 

moderne bijenteelt te starten, 

- Dankzij deze sessies is het jaarlijkse gemiddelde gestegen, de honingproductie is gestegen van 30 tot 40 kg, waardoor de honingproductie in 

het totaal van 11 ton naar 12,5 ton honing is gestegen. Het is de productie van  258 modelbijenkorven met controletoestellen over de 

aanwezigheid van varroamijten die regelmatig opgevolgd worden door de vulgarisatoren in samenwerking met de bijenteelttechnicus.  De 

totale productie van honing in de 8 coöperaties is gestegen van 72,3 ton tot 79,5 ton honing. 

 

 

De foto hieronder toont ons de vulgarisatoren tijdens de coaching op het terrein over de moderne bijenteelttechnieken 

         
              
 
Activiteit  3 : Terreinbezoeken en omkadering voor het verlenen  van attesten m.b.t.  de kwaliteit van de honingproducten door RBS 

 

In het jaar 2013, werden terrreinbezoeken georganiseerd in samenwerking met RBS bij de verzamelcentra om de leden te omkaderen 

aangaande de kwaliteitsnormen van de honing, Tijdens deze bezoeken worden opmerkingen gemaakt waarmee de coöperaties moeten 

rekening houden, nl. :  

 

- Alle materiaal en alle uitrustingen die niet in roestvrijstaal zijn gemaakt verwijderen, 
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- Aanleg van wc’s eigen aan de technici en imkers die werken in de centra, 

- Regelmatige controle op ziektes zoals turberculose, verminose en ziektes van de urinewegen (om de 6 maanden) 

- De naspeurbaarheid van de honing volgen bij de verzameling. 

De volgende foto toont een sessie met Rwanda Bureau of Standard  bij de opleiding over de kwaliteitsnormen van de honing  

 
 
Activiteit 4 : Aankoop en verspreiding van bestrijdingsmiddelen van de varroamijt en tegenhouden  van de darren 
 
De 138 moderne korven die als sterk besmet met varroa werden bestempeld beschikken over een kit met bestrijdingsmiddelen tegen de varroa. 
Daardoor daalde de aanwezigheid van de mijten sterk ; zij werden gevangen. 30 bijenkorven werden regelmatig gevolgd door de vulgarisatoren bij de 
omkaderde coöperaties  
 
Bereikte resultaten :  
 

- Deze toestellen hebben aanzienlijk bijgedragen tot de vermindering van het besmettingspercentage dat van 12 % tot 2% is gedaald, 
- Het aantal korven uitgerust met deze toestellen is gestegen van 120 tot 258, 
- Gevolg daarvan : de bijen zijn minder vermoeid omdat hun vleugels niet langer gescheurd zijn ingevolge deze parasitose.  

 

Activiteit 5 : Ondersteuning over het nadenken over producten en financiële diensten geschikt voor de waardeketen van de honing en in contact 
brengen met de financiële instellingen  
In het kader van de versterking van de capaciteiten van de coöperaties met betrekking tot de producten en de financiële diensten die geschikt zijn voor de 

waardeketen van de bijenteelt en om deze coöperatie in contact te brengen met de financiële instellingen, werd een workshop georganiseerd met de  

IMF’s en de coöperaties. Volgende besluiten werden getroffen : 
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De nuttige producten en diensten voor de bijenteeltcoöperaties zijn: 

- Aankoopkredieten voor de bijenkorven en andere hulpstukken voor de productie van honing: de IMF’s waren bereid daarop in te gaan ten 

voordele van de coöperaties die door ARDI zijn omkaderd, 

- De IMF’s hebben aanvaard de verzameling en de aankoop van honing te financieren door fondsen ter beschikking te stellen om de 

bijenteeltproducten te verzamelen. 

 

Resultaten : 

- 2 coöperaties (Coda, et Koabaki) kregen een krediet van 4. 000.000 RWF om honing te verzamelen in de periode augustus-september  2013. 

- 12 imkers kregen een krediet 980.000 RWF van « coopératives d’épargne et crédit » (SACCO) waardoor de productie steeg, wat het 

standpunt van sommige banken en IMF’s heeft gewijzigd  die schrik hadden om kredieten aan bijenteeltcoöperaties te verlenen.  

- 100% van de coöperaties werden bijgestaan in het creëren van zakenrelaties met het oog op apibusiness en de ontwikkeling van een 
commerciële aanpak. 

 
Activiteit 6 : Ondersteuning van de institutionalisering van de coöperaties en oprichting van handelsnetwerken  met de privésector  
De activiteiten ter ondersteuning van de institutionalisering van de coöperaties en de oprichting van handelsnetwerken met de privésector hadden 
betrekking op : 

- De bezoeken van de technicus en het hoofd van het departement bijenteelt om deel te nemen aan de algemene vergaderingen en de 

administratieve raden van de coöperaties en ze technisch te ondersteunen 

- Bezoeken van  BANKEN en IMF’s om het verkrijgen van kredieten te versnellen, 

- De steun van de coöperaties in de verkooptentoonstellingen georganiseerd op niveau van de districten. 
 

Resultaten :  
 

- De 4 coöperaties (COPABARU, CODA et KOABAKI) werken samen met ABDC Ltd.  in het verzamelen en de verkoop van honing en was, 
- (ABDC Ltd. :is de vroegere commerciële afdeling van Ardi, Cesapi, die sinds  Juni 2012   verzelfstandigd is en waarvan Ardi 

hoofdaandeelhouder is  met 82%) 
- De coöperatie CECAGA heeft een toonbank voor verkoop van honig geopend in het district Kamonyi, 
- Door de deelname aan opendeurdagen georganiseerd door de privésector en de districten, werd de honing van de coöperaties beter 

bekend en geapprecieerd door de consumenten,  
- Wat de organisatie en het leadership betreft, hebben de leden van de coöperaties op de algemene vergaderingen en de raad van bestuur 

beslist de integratie van de vrouwen en de jongeren in de bijenteelt voort te zetten; daardoor werden  55 jongeren en 35 vrouwen 
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omkaderd door de vulgarisatoren vooraleer geïntegreerd te worden in coöperaties; 
- alle omkaderde coöperaties organiseren regelmatig en correct hun statutaire vergaderingen; 
- 30 % van de coöperaties hebben andere financieringsbronnen en werkingskapitaal kunnen vinden ; 
- 25 omkaderde coöperaties hebben driejaarlijkse businessplannen ; 
- 3 bijenteeltprojecten van 3 coöperaties kregen een financiering  ; 
-   31 % van de omkaderde coöperaties beschikken minstens over 3 zakeneenheden (bijenteeltinputs, bijenteeltvulgarisatie en verkoop van 

bijenteeltproducten) die operationeel zijn.  
 
De foto hieronder toont ons de deelname van CODA aan de opendeurdag georganiseerd door het district Kamonyi. Hier legt een imker uit wat ARDI en 

de coöperaties doen om de bijenteelt te ontwikkelen. 

 

 
 
Activiteit 7 : Opleiding over de technieken inzake institutioneel en financieel beheer van de coöperaties, bestuur en oplossing van conflicten 
 
Er werden terreinbezoeken georganiseerd in samenwerking met de jonge boekhouders bij de verzamelcentra om de beheercapaciteiten van de 
coöperaties te versterken. Deze activiteit heeft bijgedragen tot de capaciteitsversterking van de commissarissen van de rekeningen en de leden van de 
raad van bestuur. 
Opleidingen van 3 dagen voor 30 personen werden ook georganiseerd om de kennis inzake beheer van de fondsen en het vermogen van coöperaties te 
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optimaliseren. Deze activiteit was gericht op :            
- Het bijhouden van de financiële boeken 
- Het opstellen van de financiële verslagen  

Resultaten :  
- 80 % van de coöperaties hebben een aangepast boekhoudkundig plan opgesteld en zij houden een transparante boekhouding die de 

actieve deelname verhoogt van 74 tot 85%. 
- 2 coöperaties werden bijgestaan in het oplossen van conflicten en er werd steun en advies verleend omtrent de huishoudelijke  

reglementen 
- 90  % van de coöperaties beschikken over de rechtspersoonlijkheid 

 
Activiteit 8 : Workshops voor zelfevaluatie met de coöperaties 
 

- De evaluatiebezoeken uitgevoerd door het hoofd van het departement bijenteelt samen met de technicus bijenteelt hebben een 

aantal problemen en leemten vastgesteld waaraan in 2014 zal worden verholpen, met name de versterking van de 

ondernemerscapaciteiten. 

- De externe evaluator  heeft een evaluatie georganiseerd in samenwerking met het hoofd van 
het departement en de resultaten van deze evaluatie tonen dat de verwachte rendementen aan het einde van het 
jaar 2013 werden bereikt. Noteer dat het team van  UMUBANO ook een evaluatiebezoek heeft gebracht en het 
positieve niveau van de bereikte resultaten heeft bevestigd. 
 
De foto toont ons de coöperaties tijdens de zelfevaluatie ; de voorzitster van de coöperatie Kopabaru van Byimana 
presenteert aan de deelnemers de realisaties van het jaar 2013.  
 

Activiteit 9. Deelname aan de uitwisselingsconferentie en de internationale tentoonstelling over de uitdagingen in de ontwikkeling van de 
bijenteelttak met de nadruk op de bestrijding van de  Varroase  (Apimondia 2013) 
 
Als lid van het wereld netwerk « Apimondia » heeft ARDI  deelgenomen aan internationale conferentie in UKRAINE in september 2013.  Tijdens deze 
conferentie hebben alle actoren onderzoeksinstellingen,  imkers etc..) deelgenomen.  De vertegenwoordiger van ARDI heeft de toestand van de varroa 
in RWANDA uiteengezet. 
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Bereikte resultaten:  
Het voornaamste doel is de bijen en de imkers te  verdedigen, de besluiten daaromtrent zijn de volgende : 

 Inrichting van 5 Afrikaanse subcommissies, waarin ARDI Rwanda vertegenwoordigt, 

 Versterking van het partnerschap met de organisaties van de VN zijnde de FAO, PNUD, 

 De groepen en thematische subcommissies van APIMONDIA hebben de plicht strategieën voor te stellen om de problemen van de 
bijenteelt op te lossen 

 Versterking van de samenwerking met regionale verenigingen en organisaties als Apislavia, AAA (Asian Apicultural Association), 

Balkan Beekeeping Federation, FILAPI (IbericoLatino-Americano), Nordic Beekeeper Association,EBPA (European 

Professional Beekeepers Association), ACBO (Association of Caribbean Beekeepers Organisations), Arab Beekeepers’ 

Union and  ApiTrade Africa. 

 Versterking van de samenwerking met de centra en entiteiten die tussenkomen in de bijenteelt :  CoLoss (Colony Losses Scientific Network) 

o IBRA (International Bee Research Association) 

o IHC (International Honey Commission) 

o HIPA (Association of Honey Importers)FEEDM (Fédération Européenne Des Emballeurs Et Distributeurs De Miel = 

European Federation of Honey Packers and Distributors 

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 bij de organisaties en 
de instellingen die in de bijenteelt tak optreden. 

- De activiteit heeft ook betrekking op de terreinbezoeken uitgevoerd bij de staatsinstellingen om de samenwerking te bevorderen om de 
coöperaties te ondersteunen bij het verwerven van de rechtspersoonlijkheid en om bosterreinen te vragen om er de bijenkorven te 
plaatsen. 

- De activiteit stemt ook overeen met de terreinbezoeken uitgevoerd door de bijenteelttechnicus, de jonge boekhouders en de 
vulgarisatoren om de organisatorische, technische en beheerscapaciteiten van de coöperaties te versterken  

 
Voornaamste uitdagingen 

- Vermindering van honingvoortbrengende planten, in het bijzonder in de bossen 
- Gebruik van pesticiden op sommige plaatsen door de landbouwintensivering 
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- Bedreiging van de bijen door de parasieten (Varroa) 
- Zwak beroepsniveau (Beheerniveau van de moderne bijenteelttechnieken is nog niet optimaal) 
- 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 daar de IMF’s niet bereid zijn kredieten te geven aan de bijenteeltcoöperaties 

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 voor 2014-2015 

- Integratie van jongeren en vrouwen in de honingproductie 
- Mobiliseren van fondsen en partners 
- Preventiemechanismen en strijd tegen de varroa 
- De versterking van de technische, beheers- en ondernemingscapacitieten van de bijenteeltcoöperaties  
- Versterking van de moderne bijenteelttechnologie 
- Versterking van de ondernemingscapaciteiten van de leden van de bijenteelt-coöperaties 
- Versterking van het concept waardeketen 
- Versterking van het beheerniveau van de coöperaties 
- Netwerking in de zakenwereld uitbreiden met de privésector en de financiële instellingen 
 

 
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 van de betrokken districten  
- Er werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen ARDI en de districten  
- ARDI  is actief lid van het platform van ontwikkelingsactoren van de betrokken districten (JOINT ACTION FORUM)  

5. Realisaties, acties, wat deed u om de doelstellingen te bereiken?  
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Actiepunt 1 : Technische recyclage organiseren over de bestrijding van de predatoren met de nadruk op de varroa 
-  ARDI heeft een theoretische opleiding in de zaal georganiseerd om basiskennis te geven aan de vulgarisatoren leden van de coöperaties, 

- een praktische kennis in de bijenstallen om de geleerde theorie aan te vullen  

-  organisatie van terreinbezoeken om de vulgarisatoren te begeleiden in het doorgeven van de geleerde kennis   

Actiepunt 2 : Opleiding organiseren over moderne bijenteelttechnieken.   
Terreinbezoeken werden georganiseerd om de problemen en de technische leemten te identificeren die moeten leiden tot opleidingen om de 
technische capaciteiten van de leden van de coöperaties te verbeteren.  
De vulgarisatoren werden technisch ondersteund om hun kennis aan de andere leden van de coöperaties mee te delen.  
De opleiding werd voorbereid op basis van de geïdentificeerde problemen tijdens de technische inspectie van de bijenstallen.  De terreinbezoeken 

werden ook uitgevoerd  om de leden van de coöperaties te begeleiden tijdens de technische inspecties van de bijenstallen om oplossingen te 

zoeken voor de geïdentificeerde problemen. 

 

Actiepunt 3 : Terreinbezoeken en omkadering voor het verlenen  van attesten m.b.t.  de kwaliteit van de honingproducten door RBS 

Om dit doel te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :                          

- Organisatie van technische bezoeken in samenwerking met de kaders van RBS om de leemten en problemen te identificeren op het niveau van 

de bijenstallen, de verzamelcentra, de  gezondheid van de imkers die niet overeenstemmen met de kwaliteitsnormen van  RBS,                                                                   

- Organiseren van opleidingssessies in samenwerking met de kaders van RBS om een oplossing te zoeken voor de leemtes en geïdentificeerde 

problemen,   

- Terreinbezoeken van opvolging en samenwerking met de kaders van RBS organiseren om de coöperaties te steunen in het zoeken van 

oplossingen. 

   
Actiepunt 4: Aankoop en verspreiding van bestrijdingsmiddelen van de varroamijt (telling van de varroa en tegenhouden van de darren) 
Om deze doelstelling te bereiken werden volgende activiteiten uitgevoerd: 
- aankoop bestrijdingsmiddelen van de varroamijt en ter beschikking stelling ervan, 
- begeleiding om de coöperaties te ondersteunen bij het gebruik van deze middelen 
 
Actiepunt 5 : Ondersteuning over het nadenken over producten en financiële diensten geschikt voor de waardeketen van de honing en in 
contact brengen met de financiële instellingen 
De volgende activiteiten werden uitgevoerd om de resultaten te bereiken : 
-  vergaderingen organiseren tussen ARDI, IMFS en BANK en ABDC om te bespreken welke financiële diensten aangepast zijn aan de 
waardeketen van de honing. 
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- bezoeken organiseren bij de financiële instellingen om te lobbyen en te pleiten voor nuttige financiële diensten. 
 
Actiepunt 6 : Ondersteuning van de institutionalisering van de coöperaties en oprichting van handelsnetwerken met de privésector 
Om deze resultaten te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd : 

  - Deelname aan de vergaderingen van de raden van beheer en algemene vergaderingen van deze coöperaties om ze technisch te 
ondersteunen, 
- Twee workshopts met de privésector werden georganiseerd om netwerken op te richten tussen de coöperaties en de privébedrijven vooral 
die honing verzamelen, behandelen en verpakken, 
 - De omkaderde coöperaties hebben deelgenomen aan de opendeurdagen georganiseerd door de districten.     

 

-.    statutaire vergaderingen georganiseerd door de raad van bestuur van de coöperaties. 
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Actiepunt 7 : Opleiding over de technieken inzake institutioneel en financieel beheer van de coöperaties, beheer en oplossing van conflicten  
 
Om deze doelstelling te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd : 
 - Technische ondersteuning van de coöperaties door het ter beschikking stellen van jonge boekhouders die het financieel beheer verzekeren in 
samenwerking met de raden van bestuur van de coöperaties,  
-  Deelname aan de financiële controles georganiseerd door de commissarissen van de rekeningen en geven van advies,                                                                                                                          
- Organisatie van opleidingssessies over het financieel beheer, 
- De bijenteeltcoöperaties ondersteunen in de oplossing van sommige conflicten.  
 
Actiepunt 8 : Workshops voor auto-evaluatie met de coöperaties 
ARDI heeft workshops voor auto-evaluatie met de coöperaties georganiseerd om te zien of de doelstellingen werden bereikt, om de problemen en 
de leemten te identificeren die geen oplossing konden vinden en om een plan voor te stellen voor het jaar 2014. 
 
Actiepunt 9: Deelname aan de uitwisselingsconferentie en de internationale tentoonstelling over de uitdagingen in de ontwikkeling van de 
bijenteelttak met de nadruk op de bestrijding van de  Varroase  (Apimondia 2013) 
 
Deelname aan de conferentie, uiteenzetting over de toestand van de bijenteelt in Rwanda met bijzondere aandacht voor de varroase. 
 
Actiepunt 10 : Coördinatie, Follow-up en efficiënte evaluatie van het project 

- Bezoeken bij de overheid om de samenwerking te bevorderen 
- Organisatie van de terreinbezoeken om deel te nemen aan vergaderingen georganiseerd door het forum van de partners voor de 

ontwikkeling van de districten, 
- Organisatie van terreinbezoeken om de activiteiten op te volgen.  Terreinbezoeken uitgevoerd door de uitvoerend secretaris, het hoofd 

van het departement bijenteelt en de bijenteelttechnicus om de technische, organisatorische en beheerscapaciteiten van de 
bijenteeltcoöperaties te versterken. 
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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. Demonstratie- en technische omkadering organiseren over 
de bestrijding van de parasieten van de bijen met de nadruk 
op de varroamijt  

 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 x 

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

 X  

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

 X  

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

 X  

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

 x x 

8. Workshops voor auto-evaluatie met de coöperaties  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 
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7. Overzicht van de uitgaven 

     Posten Geplande begroting Uitvoering  som (in euro) 

1.Investeringsuitgaven      Wisselkoers=850 

 

1. Aankoop en verspreiding van bestrijdingsmiddelen 
van de varroa (tellen van de varroamijten en 
tegenhouden van darren)  

960.000 1.472.500 1.268 

Subtotaal  960.000 1.472.500 1.732 

2. Personeelskosten  verbonden aan het actieplan                                     -      

2.1.Salarissen   3.13.401  3.131.400 3.684 

Subtotaal 3.131.401 3.131.400 3.684 

3. Andere kosten       

3.1. Huur kantoor Muhanga   1.043.040  180000 212 

3.2.Kantoorbenodigdheden 556.200 491.000 578 

3.3 . Internet  591.240 533053 627 

3.4.Verzekering   827.900 974 

3.5.Telefoon 561.240 1.089.417 1.282 

3.6.Herstelling voertuig   230.000 271 

3.7.Briefwisseling   78.200 92 

3.8.Zendingskosten   475.000 559 

3.9.Fotokopie   29.100 34 

3.10. Onderhoud machine   455.000 535 
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3.11.Brandstof   400.000 471 

3.12.Elektriciteit   50.000 59 

3.13. Planningsworkshop   145.500 171 

Subtotaal andere kosten  1.708.680 4.984.170 5.864 

3.5. Opleidingskosten (opleiding over de moderne 
bijenteelttechnieken) +planningsworkshop 

19.862.124 19.263.621 22.663 

Subtotaal opleidingskosten 19.862.124 19.263.621 22.663 

Algemeen totaal ( In RWF) 26.759.244 28.851.691   

Algemeen totaal ( In euro) 31.481 33943   
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INKOMSTEN 
 

Bedrag in euro: 

Eigen inkomsten afkomstig van: 
 
 
Verkoop en acties: 
 
 

 
 
 
5430 
 
 

Bijdragen : 
 
 

2670 

Inkomsten van derden (subsidie): inclusief opvolging door 
Umubano 
 

-24.243 

Naam van de donoren: PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
 
 
 
 
 

 

Andere: 
 
 

 

 
 
Gedaan,  op 5/06/2014 
 

MUHIZI Léopold  Ontvangen door UMUBANO, op 05/06/2014 
 
Uitvoerend Secretaris / ARDI      (Naam, functie 



 

 

22 

 
DUTERIMBERE 

Rechtvaardiging van de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen   
 

 
 

   REGION MUHANGA 

 

DUTERIMBERE ONG 

B.P. 738 Kigali, Rwanda   

Tél. (250)255119216       

E-mail :duterimb@.rwanda1.com 

Boulevard de l’OUA 

 

 
 

 
 

   

 

 Rapport van de uitgevoerde activiteiten 2013 

 

 

Algemene doelstelling : Bijdragen tot de socio-economische ontwikkeling van de Rwandese vrouw door de 

promotieactiviteiten van het vrouwelijk ondernemerschap  
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Programma nr. 1 : Institutionele en organisatorische versterking : 
 
Specifieke doelstelling nr. 1 : De verworvenheden van DUTERIMBERE vzw behouden en versterken 

 
Activiteiten :  
1.1. Statutaire vergaderingen organiseren. 
Er zijn 3 vergaderingen van het comité geweest om de algemene vergadering van 24 augustus 2103 voor te bereiden, het jaar 2013 te 
evalueren en 2014 te plannen. 
1.2. De regionale vergadering van juni 2014 is gepland, maar de leden gekozen door de vergadering van juni 2013 die de vergadering 

vertegenwoordigen hebben aan de vergadering van 24 augustus deelgenomen. 
 

 
Deelnemers aan de vergadering voor herdynamisering 
 
1.3. Deelnemen aan de verschillende gebeurtenissen georganiseerd door de districten in het kader van de uitwisseling en de 
promotieactiviteiten van DUTERIMBERE 
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In samenwerking met de leden van het overleg, hebben wij deelgenomen aan de opendeurdag te Muhanga, Kamonyi en RUHANGO.  
 
Specifieke doelstelling nr. 2 : De autofinanciering van de DUTERIMBERE vzw versterken 
 
2.1 Activiteit 

Wij hebben de leden gesensibiliseerd in het kader van het beleid van self reliance  dat aan ieder vraagt  inspanningen te doen 
om zich van zijn verplichtingen te kwijten om zijn levensomstandigheden te verbeteren vooraleer hulp te verwachten. Ieder lid 
moet zijn bijdragen betalen en alles in het werk stellen om de gekregen opleidingen toe te passen. 

 
Specifieke doelstelling nr. 3 :  
De organisatorische ontwikkeling en de opvolging van de activiteiten van de programma’s van DUTERIMBERE vzw verzekeren  
  
Dit jaar hebben wij de nadruk gelegd op het herdynamiseren van de klanten die beginnen onregelmatig de kredieten gekregen van onze 
instelling van microfinanciering terug te betalen en om de andere vrouwen en mannen te stimuleren om klanten te worden.  Wij beschouwen 
onze instelling van microfinanciering als een toekomstige bron van zelffinanciering. Daarom werken wij er nauw mee samen. Deze activiteit is 
tweemaal belangrijk . Eerst en vooral om onze begunstigden en de Rwandezen in het algemeen te helpen  om een cultuur van sparen en 
kredieten te hebben en ten tweede om een toekomstige bron van financiering te hebben. 
 
 
Alle opleidingen die we organiseren zijn complementair en hun impact is aanzienlijk in de ogen van allen. Overal ziet men kleine 
ondernemingen die door onze begunstigden worden opgericht in verschillende domeinen (landbouw, handel en ambacht). Dit jaar hebben we 
beslist een studie te doen over de realisaties van Duterimbere dankzij de steun van de POV.  
 
PROGRAMMA Nr. 2 : OPLEIDING EN VERENIGINGSLEVEN 
 
Specifieke doelstelling nr.  4  De capaciteiten en initiatieven van de vrouwen versterken 
 
ACTIVITEITEN 
4.1. Opleiding telen kleinvee en vermeerdering van zaaigoed 
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Deze twee opleidingen werden gecombineerd omdat de begunstigden niet veel middelen hebben om groot vee op te kweken noch grote 
percelen.  Zo kunnen de twee activiteiten samengevoegd worden zonder dat de ene de  andere verhindert. 
In hetzelfde kader hebben we samengewerkt om een model kweekplaats te bouwen voor de vermeerdering van ananasvruchten, passievrucht 
en Japanse pruimen. 
 
4.2. Opleiding over het maken van schoenen 
 
Wat de opleiding voor het maken van schoenen betreft, hebben wij ons rekenschap gegeven dat zo’n opleiding veel tijd in beslag neemt. 
Daarom hebben wij een akkoord gesloten met het opleidingscentrum voor  deze opleiding. Gezien de begunstigden van ver komen ten 
opzichte van hun woonst, hebben wij ook een contract getekend met de eigenaar van een taxi voor het transport. Deze opleiding is gunstig 
voor 5 jongeren uit het district Kamonyi. 
 

 
4.3  Opleiding over ondernemerschap  
De opleiding over het ondernemerschap is een opleiding die niet mag ontbreken in het jaarlijkse aanbod van opleidingen bestemd voor onze 
begunstigden want dit is de basis om initiatieven te kunnen nemen en innovaties door te voeren om de vrouw uit haar kwetsbare posities te 
halen. 
Ook al herhalen we die opleiding elk jaar, toch zijn er nog veel vrouwen die ze nodig hebben. Na de opleiding proberen wij de link te maken 
met de bankinstellingen waaronder de onze. Ook om die reden geven wij de opleiding voer het gedrag van pré en postkrediet. 
 
4.4. OPLEIDING OVER HET BEHEER VAN DE COOPERATIES 
 
Heel wat van onze begunstigden zijn gegroepeerd in coöperaties gezien het beleid van de regering daarop aanstuurt. Wij geven hen een 
opleiding over de wetten die de coöperaties regelen en over het goede beheer van de coöperaties in het algemeen. 
 
Alle opleidingen zijn complementair en hun impact is duidelijk voor allen. Overal in de streek duiken kleine ondernemingen op die opgericht 
werden door onze begunstigden in verschillende domeinen (landbouw, handel en ambacht).  Dit jaar hebben wij gepland een gedetailleerde 
studie te doen van de realisaties van Duterimbere  dankzij de steun van de POV.  
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Budget : de inkomsten en de kosten /uitgaven op jaarbasis actieplan 2013 

 

 

Totaal   van het deel nr. 4 in RWF  

Totaal van het deel 4 in RWF en in EUR RWF EURO  Nr. van het bewijsstuk 

                                                                 RUBRIEK 1 : Verenigingsleven 

Algemene vergadering 260.000 327,87 1 

Regionale comités 80.000  2,3,4 

Herdynamiseringsvergaderingen 

Vervoerkosten  :57personen 12/12/2013;58 pers. 22/01/2014; 

69pers. 23/02/2014 bij Woda (Women Development 

Association) 

 

741.000 

822.000 

828.000 

933,60 

1035,66 

1.043,21 

5   

6 

7 

                                                           De capaciteiten en de initiatieven van de vrouwen versterken 

Opleiding over het beheer van de coöperaties :verblijf -

restaurant-en vervoerkosten  30 personen 21/11/2013 

 
 

1. 174.000 1.480,45 8-9 

Opleiding in ondernemerschap: verblijf-restaurant-  

vervoerkosten 80pers 06-09/01/2014 

 
 

1. 995.000 2.515,76 10-11 

Opleiding over het maken van schoenen: verblijf- 

restaurant -en vervoerkosten 80 pers. 14/12/2013 
 

1. 398.900 1.762,50 12-13 

Opleiding over het kweken van klein vee en vermeerdering 

van zaaigoed :verblijf-restaurant-en vervoerkosten   45 pers 

20/11/2013 

1. 769.000 2.230,77 14-15 

Opleiding over het gedrag voor en na het ontvangen van 

krediet: verblijf-restaurant-en vervoerkosten 41 pers 

15/02/2014   

1. 407.000 1.774,27 16-17 
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Bouw van een model kweekplaats 1.411.920 1778,91 81 

Totaal deel 4 11.886.820 14.976,46  

 

DEEL 5      

Kosten/uitgaven  RWF EUR inkomsten  

Investeringen (Infrastructuur en uitrusting: 

gebouw, gereedschap,  transportmiddelen, 

informaticamateriaal… 

  Eigen inkomsten uit 

verkoop en 

aanverwante acties 

 

Brandstof  stukken : 18-22  173.000 218 ,16    

SALARISSEN : 26-37 4.214.180 5.314,22   

Uitrusting en andere kantoormateriaal: 38-40 157.000 197,98   

Huurkantoor :41-43 1.500.000 1.891,55   

Onthaal van de bezoekers :44-51 173.000 355,73   

Verzekering motor : 52 4.214.180 26,8   

Opdracht : 53-57 157.000 152,38   

Hygiëne van kantoor : 58-68 60.000 75,66   

Briefwisseling :69 32.200 40,61   

Herstelling en onderhoud :70-71 

82 : onderhoud voertuig van DUTERIMBERE 

RAA 914 F 

145.000 

 

 

                     760.600  

 

182,81 

 

 

958,30 

  

Communicatie : 72-75 179.900 226,86   

Opendeurdagen :76-80 170.000 214,38   
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Totaal deel 5 7.815.651 9.847,11   

Totaal deel 4 11.886.820 14.976,46  - 

Totalen 4+5 19.702.471 24.823,57 Bijdrage van 

DUTERIMBERE  

 

   lidgelden 200.000 

    Totaalinkomsten 200.000 RWF 

Totaal ontvangen 19.637.472 24.741,68   

Totaal gebruikt 19.702.471 24.823,57   

verschil -64.999    

Totaal ontvangen van Provincie inclusief 

opvolging Umubano 

 25.902   

 

Wisselkoers : 793,7  Frw/Euro  ( zeer volatiele wisselkoers :actuele wisselkoers rond 883 RWF/EUR ) 

 

Gedaan te  MUHANGA, op 08/06/2014 

Voorbereiddoor : LINZIZIKI Damien 

  Verbindingsambtenaar 

  DUTERIMBERE/Muhanga 
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INGABO 

NARRATIEF VERSLAG INGABO VOOR   2013     

 

1. Voorstelling van het project 

Titel: ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA FOKKEN VAN MELKVEE  
Centraal thema: De dierlijke productie verhogen Uitvoeringsjaar: 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 : 

Het syndicaat INGABO werd opgericht in 1992 door 53 landbouwers van de provincie van het zuiden van  Rwanda en werd officieel erkend 
door de Rwandese wetgeving sinds 1/4/2004. 

In overeenstemming met de wetgeving die momenteel van kracht is,  is de organisatie  gestart met het proces dat moet leiden tot de wijziging 
van syndicaat naar lokale NGO zonder leden noch vermogen  te verliezen. 

Om in leven te blijven hebben deze organisaties altijd middelen gebruikt die komen van de bijdragen van de leden, van inkomsten 
voortkomend uit diensten aangeboden aan de leden, maar vooral van externe financieringen van donoren waartoe ook de financiering van de 
POV behoort. 

Ter herinnering, INGABO is 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...  

Voor de periode van juli  2013-december 2013, genoten andere organisaties in het overlegorgaan samen met INGABO van de subsidies van 
POV in de volgende 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  

Op het vlak van de organisatie met het oog op de uitwisseling van ervaringen, 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 CEFAPEC is momenteel bezig aan het tweede jaar van zijn mandaat. 
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Elke partner bereidt zijn planning elk jaar voor en legt ze voor aan de POV die hem geheel of gedeeltelijk goedkeurt en er de financiering voor 
toekent 

I. ACTIVITEITEN UITGEVOERD VOLGENS DE DOELSTELLINGEN  
Een aanzienlijk aantal activiteiten werden gepland en uitgevoerd volgens de doelstellingen  

Concrete doelstelling 1 

De melkproductie en de geitenteelt verhogen bij de coöperaties en bij de groeperingen van veetelers 

1.1  Omkadering en opvolging van leden en partners verenigd in coöperaties van veetelers opgeleid in 2012 

 
Wetende dat de coöperaties van landbouwers en veetelers werden opgericht om de economie en de organisatie van de leden te versterken, 

moeten de leden leren overgaan van een productie voor eigen verbruik naar een marktgerichte productie. Dankzij de opleidingen geven de 

veetelers er zich rekenschap van dat als ze individueel werken in hun uitbatingen zij in een zwakke positie blijven op de markt, daarom hebben 

zij er belang bij zich te groeperen in coöperaties om hun krachten te bundelen en hun problemen aan te pakken. In het kader van de opvolging 

van de groep of van de coöperatie die reeds werd ingericht, konden  4 groepen veetelers in de districten Kamonyi en Muhanga worden 

opgevolgd. Een van deze groepen veetelers zijn in het bezit van collectieve stallen gelegen in de sector Rugendabari van het district Muhanga  

terwijl de groepen Terimberemutegarugori, Kangukukore en de groep veetelers van Gacaca Kigusa allemaal groepen zijn van het district 

Kamonyi. 

Tijdens deze opleidingen werd niet alleen het goede beheer van de veeteelt in herinnering gebracht maar werd ook aandacht besteed aan de 

termen met betrekking tot de coöperaties met name wat is de coöperatie, wat zijn haar belangen, de nodige voorwaarden om een coöperatie op 

te richten, hoe is de organisatie en het beheer van de coöperatie, welke documenten zijn vereist als statuten en het reglement … 
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Foto 1 : Stal van de leden van de groep TERIMBEREMUTEGARUGORI   
        

1.2. De landbouwers opleiden in beheer van coöperaties van veehouders 
 
Telkens als opleidingen werden georganiseerd voor de veetelers, werden de landbouwers geïntegreerd opdat zij de praktische kant van de 
veeteelt zouden leren kennen, gezien de opleidingen plaatsvonden bij de stallen. 
 
1.3 Gegroepeerde verkoop organiseren voor de commercialisering van melk ten gunste van de vrouwen leden van de coöperaties  

Via de groepen opgericht door INGABO in de loop van de laatste jaren, wordt de verzameling van melk georganiseerd om het verzamelcentrum 

van melk van Rugobagoba te bedienen. Ongeveer 148 vrouwen uit verschillende groepen hebben dit centrum van melk voorzien. Volgens de 

getuigenis van NGENDO, voorzitter van dit verzamelcentrum, is de koemelk die door de vrouwen wordt aangeleverd van betere kwaliteit. Dit 

zou volgens dezelfde getuigenis te danken zijn aan de omkadering van de organisatie INGABO. 

 

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

 

1.5. Hernieuwbaar krediet voor melkkoeien toegekend aan de vrouwen en voor geiten toegekend aan de groepen landbouwers 

 

De eerste stap in de uitvoering van deze activiteit was de identificatie van de begunstigde zones die de veetelers groeperen die bereid zijn klein 

en groot vee te krijgen  (10 koeien en 120 geiten) in november 2013. Gezien de activiteit in februari 2014 werd gepland, werd het gevolg voor 

de aankoop en de verdeling niet uitgevoerd. 

De gekozen interventiezones in de 4 districten zijn voorgesteld in  de tabel 1         hieronder : 

District zones Aantal koeien Aantal geiten 

Kamonyi Kigese 1 8 

 Ruyobe 0 8 

 Kagarama 0 8 

 Kigusa 0 8 

 Birambo 0 8 

Muhanga Gasovu 1 8 

 Bunungu 1 8 

 Mata 1 8 

 Rwambariro 0 8 

Ruhango Muremera 1 8 
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 Nyakaguhu 1 8 

 Kinazi 1 8 

 Gitinda 1 8 

Nyanza Kigoma 1 8 

 Kiruli 1 8 

Totaal  10 120 
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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 veevoer, werd het regelmatige onderhoud van de velden van pennissetum uitgevoerd over een oppervlakte van 5 ha. Ook het 
onkruid werd afgesneden, soms gevolgd door het wieden ervan. Door het diepe omploegen verkrijgt men daarna een goede groei pennissetum.  

Voor de agrobosbouw, werden kiemkasten en kweekplaatsen gebouwd om jonge planten van  leucaena en calliandra te verkrijgen. 

Om dat te verkrijgen werd een persoon aangeworven om deze activiteit op te volgen : dagelijks water geven, onderhoud van de kiemkasten en 
kweekplaatsen van plantjes, hun lommer en het vullen van de zakjes. 

De laatste activiteit is het planten in de velden, aan de boorden van de percelen van penissetum,  aan de randen van de paddocks, op de grachten die het 
water tegenhouden voor de strijd tegen de erosie en aldus ze te  verbinden met het pennissetum om te dienen als brandgang. 

 

Foto 3 : Voederveld van pennisetum in de boerderij Gatizo 
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2.2. Installatie en aanleg van waterleiding in de nieuwe stal van de boerderij van Gatizo volgens de normen vereist door 

het Rwandees Kantoor voor Ontwikkeling 

Met het doel de veeteelt te verbeteren, neemt men zijn toevlucht tot de waterinstallatie van de nieuwe stallen van de boerderij Gatizo in alle 16 boxen van 

de stal om het vrijwillige drinken mogelijk te maken en de hygiëne.   

De volgende stappen werden gezet :  het graven van kanalen om verzinkte buizen te plaatsen, de bouw van de voet waar de watertank werd geplaatst, het 

graven van de kuil die het water en de urine uit de stallen verzamelt,  bouw van de afsluiting van de zone van de tank voor de bescherming ervan. 

Ten slotte volgde het plaatsen van de drinkbak in cement verbonden aan de buis met wateraanvoer. Zo kunnen alle koeien van de boerderij Gatizo 

voldoende water drinken.  

Foto 3 : 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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Concrete doelstelling 3 

Verbeteren van de veestapel van de veetelers  

3.1. De leden sensibiliseren om toegang te hebben tot verbeterd vee: artificiële inseminatie met natuurlijke loopsheid en opgewekte 
loopsheid 

Zoals de vorige jaren hebben wij het inseminatiemateriaal gekocht inclusief het zaad en aan de inseminator bezorgd voor gebruik.  In het totaal 
werden 231 koeien  bevrucht.  

Tabel 2 : Synthese van bevruchte koeien met het inseminatiemateriaal gekocht en verdeeld door syndicaat INGABO voor de periode van juli 
2013 tot december 2013 : 

Nr. 
Districten 

Aantal 
sectoren Aantal bevruchte koeien 

1 Kamonyi 5 76 

 Subtotaal Kamonyi 
 

76 

2 Muhanga 9 108 

 Subtotaal Muhanga 
 

108 

3 Ruhango 3 29 

 Subtotaal Ruhango 
 

29 

4 Nyanza 2 18 

 Subtotaal Nyanza 
 

18 

 Grand Total 19 231 

 

3.2. Opvolging koeien met inseminatie en kalveren geboren uit geïnsemineerde koeien 

 

In deze activiteit heeft INGABO samengewerkt met onafhankelijke veeartsen verspreid over de verschillende sectoren van de  4 districten die 

de interventiezone vormen, Kamonyi,  Muhanga Ruhango en Nyanza. Tijdens de gezamenlijke terreinbezoeken met het doel de 
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geïnsemineerde koeien te volgen, hun kalveren en de koeien die via het rollend fonds werden verspreid, gaf het team zich rekenschap over de 

algemene toestand van het vee.  Zo werd een geval gerapporteerd door de verantwoordelijke veearts van INGABO,  HARERIMANA Paul van het  

District Ruhango, Sector Kinihira, cel Kabuga, zone Kinihira die een koe heeft van het lokale ras, die 5 maanden drachtig is en over een stal 

beschikt die wel gedekt is met pannen maar zonder bevloering. 

3.3. Regelmatige opvolging en evaluatie  van de activiteiten: 

Werd verzekerd door de veearts van de boerderij, de koewachters die dagelijks de dieren volgen en het opvolgingscomité van de boerderij 
ingericht door de raad van bestuur Ingabo.  

De opvolging door de veearts vond plaats op de boerderij zelf of buiten de boerderij bij de veetelers die hebben genoten van de opleiding of 
van de artificiële inseminatie. 

Om zich rekenschap te geven van wat Ingabo doet met de financiering verleend door de POV mag de POV zijn vertegenwoordiger sturen om  
INGABO of een andere partner te bezoeken. De laatste opvolgingszending van de POV in  2013 vond plaats door een persoon die ARDI, INGABO 
en PANDAMU heeft bezocht. 

In het domein van synergie met andere partners, hebben wij  deelgenomen aan overlegvergaderingen met 5 andere partners : PANDAMU, 
DUTERIMBERE,  CEFAPEC,  ARDI, HVP Gatagara die handelen over activiteiten bij de partners en de uitwisseling van informatie  voor het jaar 
2014.  Het actieplan zal gaan van januari tot december en wij zullen deelnemen aan de opendeurdagen georganiseerd door het district van 
Kamonyi om uit te leggen wat we doen in het domein van de veeteelt. 

 

3.4 Productie- en bewaringstechnieken van krachtvoer voor melkvee verbeteren. 

 
 

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. 
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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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Budget op jaarbasis 2013  en bestedingen 
Doelstellingen/ Activiteiten 

Referentie en datum 

bewijsstukken 
 

Budget in RWF Uitgaven in 

RWF  
 

Uitgaven in 

Euro 
€= 806Frw 

Concrete doelstelling 1 
1. De melkproductie en de geitenteelt verhogen bij de coöperaties en 

bij de groeperingen van veetelers 

 

    

1.1 Omkadering en opvolging van leden en partners verenigd in 

coöperaties van veetelers opgeleid in 2012 

 862.500  0 0 

1.2. De leden organiseren in coöperaties van telers van kleinvee 

(geiten) via opleiding 

 13/09   2059904 

 
750 000 200.000 248 

1.3. De landbouwers opleiden in beheer van coöperaties van 

veehouders 

18/03    74192847 

 
375.000 137.500 171 

1.4. Gegroepeerde verkoop organiseren voor het commercialiseren 

van melk te behoeve van de vrouwen-leden 

 2.400.000 2.077.000 2.577 

1.5. Hernieuwbaar krediet voor melkkoeien toegekend aan de 

vrouwen 

20/03  74192849 

74192850,851, 

852 

3 375 000 3.355.000 4.163 

Concrete doelstelling 2 

Ondersteunen van de boerderij van het syndicaat Ingabo 

 

    

2.1. Vernieuwen van de voederterreinen van pennisetum en 

peulgewassen 

07/01    74166975 2 025.000 1. 423.000   1.766 
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015/01 74178504 

13/02  74192835 

06/07 74209384 

12/09 74216695/696 

23/09 74216700/701 

15/10 74216704/707 

14/11 74266875 

12/12 74266879 

23/12 74266883 

2.2. Installatie en aanleg van waterleiding en  nieuwe stal van de 

boerderij van Gatizo volgens de normen vereist door het 
Rwandees Kantoor voor Ontwikkeling 

08/02  74192842 

06/07 74209384 

17/10 74216708 

25/10 74216710 

01/11 74216712 

14/11 74266874 

3 225 000 2.296.435 2.849 

2.3. Inkuiling van grasgewassen en hooien van peulgewassen 14/05 74209377 600 000 600.000 744 

2.4. Productie grondstoffen voor het maken van krachtvoer  3 600 000 0 0 

Concrete doelstelling 3 

Verbeteren van de veestapel van de veetelers 
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3.1. De leden sensibiliseren om toegang te hebben tot verbeterd vee: 

artificiële inseminatie en materiaal 

20/03  74192853 

15/04 74209374 

16/05 74209378 

6/07   74209380 

21/08  74216693 

12/09 74216694 

18/09 74216698  

25/10 74216711 

23/12 74266883 

2 287 500 2.674.000 3.318 

3.2. Opvolging koeien met inseminatie en kalveren geboren uit 

geïnsemineerde koeien 

20/03 74192856 

3/06   74192843 

28/06 74209392 

6/07  74209382 

24/09 74216702 

15/10  74216706 

25/10 74216711 

 

502 500 442.000 548 

3.3. Opvolging en evaluatie van gerealiseerde activiteiten,  11/01 74178499 

13/02 74192839 

15/02 74192840 

1 200 000 765.200 949 
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26/02 74192841 

13/03 74192845 

18/03 74192848 

20/03 74192849 

11/04 74266877 

19/07 74209393 

21/08 74216691/693 

13/09 74216697 

23/09 74216699 

14/11 74266876 

22/11  74216713 

20/12  74266880 

3.4. Productie-en bewaringstechnieken  van krachtvoer voor  

Melkvee verbeteren 

15/01 74178503 

18/01 74178505 

4/04 74109370 

13/06 74209381/385/386 

6/07 74209375 

6/10 74209379 

1 905 000 1.682.260 2.087 

S/ TOTAAL  ACTIVITEITEN  21.203.100 15.652.395 19.420 
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Investeringen     

Kantoorbenodigdheden  375.000 0 0 

Onderhoud infrastructuur (betaling facturen water) 47,48,49, 65 525.000 105.600 131 

 Bankkosten 50 0 24 567 31 

S/ TOTAAL  900.000 130.167 162 

Kosten personeel verbonden aan het project/programma     

Salaris permanente veearts + salarissen van 3 koewachters 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,

42,43,44,45,46, 

56,57,58,59,60,61,62,63,64 

4.300.000 3.100.697 3.847 

S/ TOTAAL  4.300.000 3.100.697 3.847 

ALGEMEEN TOTAAL   26.403.100 18.883.259 23.428 

Ontvangen in FRW (zie onder )  

Gebruikte wisselkoersen voor het budget waren 750 FRW in het 

1esem. en 820 FRW in het 2e sem. 

De wisselkoers bij de ontvangsten van de subsidies was 806 FRW die 

gebruikt is voor de berekening van de uitgaven  

 Overschot Saldo   ter beschikking   - 

dat wordt overgedragen naar 2014 

  20.845.197 
 

 

 

 

 

1.961.938 

25.860 
 

 

 

 

 

2.432 
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INKOMSTEN 

 

Bedrag in EUR 

Eigen inkomsten afkomstig uit : 

Verkoop en aanverwante acties :Verkoop van melk 

 

674 

 

  Eigen Bijdrage Ingabo  674 

Inkomsten van derden :subsidie POV  aan Ingabo 

    Inclusief opvolging  Umubano  28.108€ 

 

een overgebleven saldo dat niet gebruikt is, wordt 

overgedragen  naar 2014 samen met de niet gebruikte eigen 

inkomsten :2432+674+3.106€ 

naam van de donor: Provincie Oost-Vlaanderen 

25.860 

Dat bedrag werd door Ingabo  omgezet in  20.845.197 FRW  met een 

reële wisselkoers van 806 FRW=Euro 

3.106   overdracht naar 2014 
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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 : 

 

 

Verantwoording van de subsidie verleend door provincie Oost-Vlaanderen : 

 

 

1. Voorstelling van het project 

 

Titel van het project: Programme d'Appui Nutritionnel et de Développement Agricole de Muhanga (PANDAMU) 

Centraal thema : Familiale voedselveiligheid. 

Jaar van uitvoering : 2013 ( Maart 2013 - Februari 2014) 

Verderzetting van een vorig project ? : ja 

Land: Rwanda 

Provincie: Zuiden (Gitarama) 

District: Muhanga 

Omgeving: Landelijk 
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2. Lokale partners 

 

Naam van de organisatie : Programme d'Appui Nutritionnel et de Développement Agricole de Muhanga (PANDAMU ) 

Naam: PANDAMU  

Juridisch statuut : NGO toegekend via Ministerieel Besluit no 112/11 van 07 oktober 2004 

Adres:  -Cellule Munazi ;  -Secteur Mushishiro ; District Muhanga ; -Province Sud -BP : 546 Kigali 

 

E-mail:pandamu2005@yahoo.fr 

 

Telefoon: 0788752137 

                 0788841315 

 

Basisactiviteiten : 

-Verhogen landbouwproductie 

-Vrouwelijk ondernemerschap 

-Basisinkomen garanderen 

Datum van oprichting : 2000 

Rechtspersoonlijkheid : ja 

Ministerieel Besluit : No 112/11 du 07 oktober 2004 

Boekhoudmethode : Kasregister : ja 

Rekeningnummer : 441109888911 bij Union des Banques Populaires du Rwanda- Banque Populaire van Nyamabuye 

Titularis van de bankrekening : PANDAMU 
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3. Resultaten bij de doelgroepen (in relatie tot de specifieke doelstellingen)  

Resultaat van concrete doelstelling 1:-De coöperaties voor het vermenigvuldigen van zaden van goede kwaliteit hebben beroep gedaan op de 

diensten van Pandamu voor de oogst, het drogen en het bewaren van de oogst van maïs tijdens het seizoen 2013A. Na de analyse van een staal 

van zaden door het laboratorium van de Rwanda Agricultural Board zijn 8 ton maïs verkocht. 

 

- 1200 planten van bananenbomen, 150000 ananasplanten en 5000 jonge tomatenplanten zijn geplant en de plantages zijn in goede staat. 

- 65 biggen en 240 jonge konijnen zijn verdeeld bij families die voordien geen vee hadden en deze jonge dieren zijn in goede gezondheid. De 

kwekers van deze dieren hebben vorming gevolgd en deelgenomen aan studiereizen bij ervaren kwekers om te zien op welke manier de varkens 

en konijnen gekweekt moeten worden.  

 

Resultaat van concrete doelstelling 2:Vrouwelijk ondernemerschap wordt aangemoedigd zonder daarbij de familiale harmonie te beschadigen.  

 

-Vrouwen uit het werkingsgebied van Pandamu hebben concrete stappen gezet richting ondernemerschap. 

-De investeringen van de vrouwen die vorming gevolgd hebben worden zichtbaar. 

 

Resultaat van concrete doelstelling 3:het goed beheer van de basisinkomsten is versterkt terwijl tegelijkertijd nieuwe inkomensgenerende 

activiteiten gestimuleerd werden.  

 

De doelgroep kent de voordelen van het deelnemen aan een spaar- en kredietcoöperatie en de begunstigden 
kennen de voorwaarden om goede relaties aan te kunnen knopen met de verschillende financiële instanties. 
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4. Realisaties in relatie tot de planning van het regionaal overleg en tot de actieplannen van de provinciale en regionale overheden 

(district) 

 

 

Deze acties passen binnen de richting aangegeven door de Millenniumdoelstellingen, door Vision 2020 (visie van de Rwandese overheid) en 

door EDPRS (Economic development for poverty reduction strategies). Bovendien staan deze acties in nauw verband met de prioriteiten van 

het laatste Regionaal Overleg van de partnerorganisaties van de Provincie Oost-Vlaanderen die actief zijn in de Zuidprovincie van Rwanda. 

Deze acties zijn ook conform met de grote actielijnen van de provinciale en regionale overheden doordat zij zich inschrijven in de prioriteiten 

van het Ontwikkelingsplan van het District van Muhanga in het kader van de socio-economische ontwikkeling en de voedselveiligheid. 

 

Op het niveau van het District: 

Alle nationale en internationale organisaties zijn uitgenodigd om mee te werken aan het jaarlijkse actieplan en aan het operationeel plan. Elke 

organisatie voert activiteiten binnen deze actieplannen uit volgens haar capaciteiten. 

 

Op het niveau van de Provincie: 

 

De "Joint action" en het Regionaal Overleg van Partnerorganisaties van de Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunen en faciliteren 

ontmoetingen waar de verschillende actieplannen bediscussieerd worden en waar ervaringen uitgewisseld worden. 
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5. Realisaties, acties, wat heeft u gedaan om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren ?  

 

Actiepunt 1: De voedselzekerheid wordt verstevigd terwijl ook het milieu beschermd wordt.  

 

-In het kader van de opvolging van de vermenigvuldiging van zaden van hoge kwaliteit hebben we de oogst, het drogen en het bewaren van de 

maïsoogst gefaciliteerd tijdens het seizoen 2013A. We hebben de aangifte van de oogst gedaan bij de Rwanda Agricultural Board. Een productie 

van 8 ton is verkocht.  

 

-In het kader van de promotie van het telen van fruit en groentes, hebben we de opvolging gedaan van 1200 planten van bananenbomen, 150000 

ananasplantjes en 5000 planten van tomatenbomen. De plantages zijn in goede staat, behalve in enkele gevallen waar de planten geleden hebben 

onder de droogte.  

 

-65 biggen en 240 jonge konijnen zijn verdeeld onder families die voordien niet over levend vee beschikten en deze dieren groeien goed. De 

families die deze dieren ontvangen hebben, hebben opleidingen gevolgd en meegedaan aan studiereizen bij reeds ervaren kwekers om te zien hoe 

deze dieren het best verzorgd worden. Dit was vooral nodig omdat we vaststelden dat bij landbouwers die met vee beginnen vaak dieren verloren 

gingen door slechte stallen en ongeschikte voeding. We stimuleren deze gezinnen om de hygiënische omstandigheden in de stallen te verbeteren 

en met beter voedsel voor deze dieren te werken.  

 

Actiepunt 2:Vrouwelijk ondernemerschap wordt gestimuleerd terwijl de familiale harmonie bewaard blijft. 

 

- Een vrijwilligster van Pandamu heeft 34 bijeenkomsten georganiseerd voor vrouwen die zich verenigen in coöperaties. In deze bijeenkomsten 

wisselt men ervaringen uit over verschillende thema’s die te maken hebben met de promotie van de vrouw en de familie. De resultaten hiervan 

zijn te merken bij de vrouwen en moeders in het werkingsgebied van Pandamu waar moeders samenkomen op een gemeenschappelijke plek om 

de techniek voor te bereiden waarmee met een volledig en gezond voedingspatroon voor hun kinderen kan opgebouwd worden. Dit heeft sterk 

bijgedragen tot de vermindering van het aantal gevallen van ondervoede kinderen in de regio. Tijdens deze ontmoetingen praten vrouwen ook 

over andere thema’s zoals de netheid in een huishouden en de hygiëne, over de vaccinatie van kinderen en hun gezondheid, over het onder 

controle houden van de geboortes, integratie van vrouwen in inkomstengenererende activiteiten, zelfredzaamheid van boeren, …. In het actieplan 

waren 48 bijeenkomsten voorzien, maar doordat de aanvraag voor subsidiëring voor deze bijkomende bijeenkomsten geweigerd werd, werd het 

aantal bijeenkomsten gelimiteerd tot 34. Tijdens die 34 bijeenkomsten werden in totaal 987 aanwezigheden geregistreerd. 
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-De activiteiten van vrouwen die vormingen gevolgd hebben in het werkingsgebied van Pandamu worden concreet. Een vrouw, Odette genaamd, 

heeft zich geëngageerd om aan duurzame landbouw te doen, samen met Pandamu. Ze heeft een goede oogst aan aardappelen gerealiseerd in de 

terrassen van Ndiza. Ze heeft hierbij afgewisseld met uien en momenteel is ze een stal voor varkens en koeien aan het bouwen zodat ze gebruik 

kan maken van hun mest en zodat ze haar vee kan voeden met het gras van de bermen van haar radicale terrassen. We stellen vast dat dit een 

project is dat groeit en goede vruchten afwerpt. 

 

Het is goed om aan te geven dat van de 433 dieren die verdeeld werden tijdens het voorbije jaar, 276 beheerd worden door vrouwen. 

 

Actiepunt  3:Het goed beheer van de basisinkomsten is versterkt terwijl nieuwe inkomensgenererende activiteiten gestimuleerd worden. 

-We hebben 28 bijeenkomsten georganiseerd bij onze doelgroep in 4 verschillende zones om hen te stimuleren om massaal aan te 
sluiten bij spaar- en kredietcoöperaties en ook om hen aan te zetten om nauwer samen te werken met banken en organisaties 
gespecialiseerd in micro-financiering. We moedigen hen aan om trouw te blijven aan de contracten die ze met deze instellingen 
afsluiten.  

De begunstigden kennen de voordelen van het aansluiten bij een spaar- en kredietcoöperatie en kennen de voorwaarden om 
goede contacten te kunnen onderhouden met financiële instellingen. We hebben de begunstigden aangezet om nauw samen te 
werken met de financiële instellingen in hun nabijheid, vooral met Umurenge SACCO (Saving and Credit Cooperatives). In het 
geval van sector Mushishiro (bij wijze van voorbeeld) zijn meer dan 876 personen nieuwe klant geworden bij SACCO 
ICYEREKEZO van Mushishiro in het jaar 2013. De coöperatie SACCO ICYEREKEZO heeft een ratio van 96,1% gekend voor de 
terugbetaling van de door hen uitgekeerde fondsen.  

 

Actiepunt 4 : PANDAMU is een betrouwbare vertegenwoordiger van het middenveld voor de integratie van de bevolking in de 
genomen beslissingen die het leven van de inwoners ten goede komen. Het klopt dat Pandamu een aanvaardbare 
vertegenwoordiger van het middenveld wil zijn. Dit is gebleken toen Pandamu een afgevaardigde als waarnemer kon sturen tijdens 
de Rwandese parlementsverkiezingen die plaats vonden tussen 16 en 18 september 2013.  
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6. Verslag van de activiteiten in 2013 

 

  

 

   

 

Concrete acties 1
ste

trimester 2
de

trimester 3
de

trimester 4
de

trimester 

- Opvolging van de vermenigvuldiging van zaden (soja, bonen, 

mais) 

- Intensifiëren van het telen van fruit en groentes (ananas, bananen, 

tomatenbomen) 

 

-Steun bij het kweken van klein vee (biggen, gevogelte, bijen en 

vissen) 

 

 

X 

X X  

X 

Ondernemende vrouwen in het werkingsgebied aanmoedigen bij 

het creëren van werkplaatsen en bij de valorisatie van hun talenten. 

Opgeleide vrouwen in het werkingsgebied van Pandamu 

aanmoedigen om zich in te zetten voor geïntegreerde ontwikkeling 

van vrouwen in landelijk gebied. 

Nieuwe inkomensgenererende activiteiten van vrouwen 

ondersteunen (maken van kledij, schoonmaken, handel, veeteelt, 

…) 

Maandelijkse ontmoetingen om ervaringen uit te wisselen over het 

goed beheer van huishoudens, opleiding over familiale planning, 

hygiëne in de woonomgeving, begeleiding en voeding van 

kinderen, sparen en krediet, gender, zelfredzaamheid van boeren, 

rechten van vrouwen en kinderen, … 

 

 

X 

X X  

X 

-De begunstigden aanmoedigen om zich aan te sluiten bij de 

beschikbare spaar- en kredietsystemen.  

-Opleiding over een goed beheer van kredieten en over een goede 

en gezonde samenwerkingen met financiële instellingen 

(microfinanciering en banken) voor een goede economische groei.  

X X X  

X 
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-Versterken van het tontinesysteem in de werkgroepen van de 

begunstigden.  

 

Het identificeren van families waarvan de kinderen tekenen van 

ondervoeding vertonen. Verschillende acties opzetten met het oog 

op het elimineren van ondervoeding in gezinnen samen met de 

gezinshoofden (fruit- en groenteteelt, klein vee, voorbereiding van 

volledige maaltijden, familiale planning, …) 

Een programma opzetten voor de opvolging van de acties die 

gericht zijn tegen de ondervoeding van kinderen in families. 

 

X 

X X  

X 

Versterking van de actieve deelname van begunstigden in de 

besluitvorming die op hen betrekking heeft en van de 

betrokkenheid van de bevolking in alle planningsprocessen, 

opvolgings- en evaluatiemethodes en best practices voor alles wat 

gebeurt in naam van de bevolking. 

Uitwisseling van ervaringen met de ontwikkelingspartners van het 

district en de begunstigden van Pandamu. Valoriseren van de 

acties van het middenveld in het werkingsgebied van de 

organisatie.  

X X X X 
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7.  Overzicht van de uitgaven. 

Wisselkoers : 1Euro = 853,77Frw 

Investeringen Gerealiseerde uitgaven 
in RWF 

Gerealiseerde uitgaven 
in EUR 

1. Infrastructuur en uitrusting     

Werktuigen (dierlijk en plantaardig materiaal) 3.864.850 4.526,80 

Gebouw -   

Vervoermiddelen -   

Informaticamateriaal -   

Andere  (Landbouwinputs, verwerving van percelen, vee) -   

Subtotaal 3.864.850 4.526,80 

2. Operationele kosten     

Kantooruitrusting 869.830 1.018,81 

Transportkosten (brandstof, bus, taxi, …) 935.528 1.095,76 

Communicatie (tel., fax, Internet) 98.590 115,47 

Andere: fotokopies, afdrukken, …     

Diverse werkingskosten     

Vorming en opleiding  0 

Algemene vergadering     

Vorming van doelgroep 2.103.200 2.463,42 

Kostprijs     

Aantal personen die deelnamen aan de vorming     

Andere (bankkosten, vergaderingen, water en energie, faciliteiten, 
onthaal van bezoekers, bijdrages, reclame, … 

827.020 
  
  

968,66 
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Subtotaal 4.834.168 
 

5.662,14 

3. Personeelskosten   
 

  

Lokaal personeel (totale salariskost)     

Aantal personeelsleden VTE verbonden aan het project.      

1 Coördinator 1.950.887 2.285,02 

1 secretaris/boekhouder 1.036.370 1.213,87 

1kasbeheerder   0 

3Agronomen   0 

3 begeleidsters   0 

2 bewakers en tuinmannen 611.928 716,73 

1 Chauffeur 612.000 716,82 

1ad hoc personeel     

Subtotaal  4.211.185  4.932,45 

4. Diverse     

Arbeidskrachten     

Vergoeding van experts     

Onderzoek     

Kosten voor scholen en begeleiding     

Evaluatiekost     

Externe audit     

Subtotaal 0   0 

Saldo eind februari 2014 171.993 201,45 

Algemeen totaal 13.082.196 15.322,85 
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INKOMSTEN     

     

Eigen inkomsten:     

Saldo op 28 februari 2013 66.864  

Vergoeding voor diensten 840.000  

Bijdrages van begunstigden 191.000  

Verhuur van percelen van PANDAMU 46.000  

Verkoop van producten uit de demonstratietuin 221.182  

Subtotaal 1.365.046  

 
Algemeen Totaal 

13.082.196 15.322,85 

Subsidie POV inclusief opvolging Umubano  15.000 

 

Ontvangen door Umubano,  op  7/6/2014 

 

De kopieën van de verantwoordingsstukken werden met de post opgestuurd.  

 

 

Opgemaakt te Mushishiro, op 30/05/2014 Geverifieerd en goedgekeurd door 

De coördinator van PANDAMU                                      De voorzitter van C.A/PANDAMU 

TELIMBERE Innocent                                                    KAMANZI  François 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 

SAMENWERKING MET DE SECTOR BUTARO - AARDAPPELTEELT TE RUNABA, BUTARO, RWANDA met steun van de 

provincie West-Vlaanderen 

NARRATIEF VERSLAG 

  

Ons kenmerk bij de Provincie: NZ-2010-099 

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 aardappelteelt 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 opnieuw aanleggen 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), ABISHYIZE-HAMWE (vrouwen), AMIZERO (jongeren) en 

TWIVANEMUBUKENE (zowel jongeren als mannen en vrouwen), in totaal zo’n 93 personen. 
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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”. Een eerste schijf van dit project werd gefinancierd door de stad Kortrijk. De financiering van de Provincie West-Vlaanderen werd 
overgemaakt aan Runaba,( op 06/09/2011 door hen ontvangen in Frw .554.066 ) 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 
zou dus pas het jaar erna kunnen plaatsvinden nadat de maïsoogst is binnengehaald. 
 
Narratief verslag 
De ontvangen subsidie werd gebruikt voor de aankoop van pootaardappelen, organische mest en kunstmest (NPK) en dithaan. Er werd in twee 
schijven gewerkt. Eerst op een terrein van 4,5 ha en de oogst was vrij goed, daarna op een terrein van 2 ha waarvan de aardappelen op het 
ogenblik dan deze eerste rapportering nog niet waren geoogst.. Er was aan het einde van de 2 schijven nog een saldo over van 1.328.066 
RWF. 
 
Het project stelt de Batwa’s in staat zich ten opzichte van de andere bevolkingsgroepen te valoriseren. Een deel van de opbrengst wordt in de 
gezinnen gebruikt om te worden opgegeten, een ander deel wordt verkocht en verdeeld tussen de families die ermee aankopen kunnen doen 
die elementaire behoeften voldoen. Een derde deel wordt verkocht om een gemeenschappelijke kas te vormen voor het project. 
 
Het saldo werd nog toen niet opgebruikt omdat er moest rekening worden gehouden met de eisen van het ministerie van landbouw voor wat 
betreft de kalender van de aanplantingen. Maar later werd het saldo uiteraard verder voor de uitbreiding van het project gebruikt. 
 
Financieel verslag 
Het geld werd op de volgende wijze gebruikt zoals in de tabel kan worden gezien 

Nr. Beschrijving Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totale prijs Frw 

     Donor Eigen 
inbreng 

1 Aankoop 
pootaardappelen 

kg 10.200 350 3.570.000  

2 Ontginnen en 
planten 

Ff    400.000 

3 Wieden Ff    250.000 

4 Aankoop NPK kg 700 380 266.000  

5 Aankoop mest Vrachtwagen 9 30.000 270.000  
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6 Aankoop dithaan 
M45 (Ridobex) 

Pak 12 5.000 60.000  

7 Gebruik dithaan M/d 8 x 2 pers. 1.000 x 2  16.000 

8 Bewaking M/d 20 x 2 pers. 1.500 x 2 60.000  

9 Oogst + transport Ff  100.000  100.000 

10 Huur weegschaal 
(bij oogst) 

Ff    15.000 

11 Communicatie Kaarten 1 10.000  10.000 

 Totaal gebruikt    4.226.000 791.000 

 subsidie Ontvangen    5.554.066  

 

Verslaggeving door abbé André NTUNGIYEHE 

Curé de la Paroisse de Runaba 

Tel : (+250) 0788861887 

B.P. 45 RUHENGERI 

Email : ntungandre@yahoo.fr 

 

Abbé André werd midden 2012 door de bisschop van Ruhengeri overgeplaatst naar een andere parochie zodat hij het project niet verder kon 

opvolgen. Aan  zijn opvolger, abbé Diogène Ahishakiye, gaf hij het project door via een  akte van overdracht: 

RECHTVAARDIGING MBT HET GEBRUIK VAN HET SALDO 

 

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). 
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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 
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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 , FEBRUARI  en MAART 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 

Woensdag 05/02/2014 aanaarden Het veld 

Karwa 

Landbouw 

vormingswerker + De 

leden  

Alle leden van de 

verenigingen 

Donderdag 13/02/2014 Opleiding Parochie Landbouw 

vormingswerker + 

Pastoor 

Alle leden van de 

verenigingen 

Woensdag 10/02/2014 Start van de 

bewaking  

Bezoek met 

evaluatie van de 

gerealiseerde 

werken 

Karwa  2 bewakers 

 

 

Door vormingswerker 

Alle leden 

Donderdag 20/02/2014 Evaluatie van de 

activiteiten 

Het veld 

Karwa 

Landbouw 

vormingswerker + 

Pastoor 

Alle leden van de 

verenigingen 

Vrijdag  07/03/2014 Eerste aardappelen- 

oogst 

En vormingsdag 

Karwa veld Vormingswerker 

+leden 

Alle leden van de 

vereniging 
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I. 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  subsidie  nog te gebruiken 61.816  

Dinsdag  11/03/2014 Tweede 

aardappelen-oogst 

Karwa  Vormingswerker+ 

leden 

Alle leden 

Donderdag 13/03/2014 Derde oogst Karwa Vormingswerker+ 

leden 

Alle leden 
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ALGEMEEN TOTAAL  1.668.000 

 

 

2.2. Tabel van de uitgaven voor de periode van 26/01/2014 tot 13/03/2014 

 

       
Nr. Beschrijving  Eenheid Hoeveelheid Eenheids- 

prijs 

Totale prijs 

Donor Eigen 

inbreng 

1  Aanaarden (werknemers) Persoon 47 1.000  47.000 

2 Gebruik van Dithaan (Safarimax) Persoon 21 1.000  21.000 

3 Bewaking Dag 22 x 2Pers. 1.500 61.816 4.184 

4 Oogst+Transport Ff 120 1.000  120.00 

5 Communicatie Carte 3 3.000  3.000 

 TOTAAL  61.816 195.184 

Subsidie 61.816  

Saldo subsidie  aan het einde van de oogst 0  

ALGEMEEN TOTAAL 257.000 

 

 

II  Voortzetting van het project 

 

We kregen te doen met een reeks moeilijkheden en hindernissen maar we hebben doorgezet gedreven door de kracht om de sociale integratie van 

de betrokken groepen te realiseren 

 

Verdeling van de oogst per vereniging (association) 

         

 

 
Associations 

Aantal 
gezinnen 

Datum van 
oogst 

 (kg)  
Te 
verdelen 

 (kg) 
 

Verdeling  

 (kg) 
verkoop 

 (kg) 
Bewaard 

zaad 
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oogst 
 

 

 

1.  Duterimbere 17 07/03/2014 3.654 2.246 574 834 

2.  Inzovu 28 11/03/2014 3.175 1.975 600 600 

3.  Abishyizehamwe 13 13/03/2014 712 300 412 0 
 

TOTAAL 7.541 4.521 1.586 1.434 
 

We hoopten 10.000 kg te oogsten maar dat is niet gehaald: wegens : 

  1- zure ondergrond 

  2- koeien hebben een gedeelte van de planten opgegeten en vernield 

 

We zijn blij dat de meerderheid van de leden beginnen in te zien dat planning en organisatie samen met het voorbehouden van zaadaardappelen 

belangrijk is voor het lukken van een  volgende aardappelenoogst. 

We mochten ook rekenen op de hulp van broeder Cyriel. Donderdag 19/12/2013 kwam broeder Cyriel op bezoek te Runaba om de werking op 

het veld van Karwa te bezoeken. Hij was vergezeld door zijn neef Gerard Moerman (bestuurder bij Umubano) en zij hebben ons uitgenodigd het 

centrum Kisaro te bezoeken. 

 

De studiereis naar het opleidingscentrum te Kisaro (Byumba) zal op latere datum plaats vinden. Onze groep zal samengesteld zijn uit 

vertegenwoordigers van de verenigingen van de Batwa's, van de landbouw vormingswerker en van de pastoor.  

 

Hartelijke dank voor uw steun 

 

Runaba, 10 juni  2014, 

 

- De heer Servilien NKURIRAGENDA, Landbouw vormingswerker 

 

- Abbé Diogène AHISHAKIYE, Pastoor van Runaba 

  



 

 

67 

CPPA KISARO: VESTIGING VAN JONGE BOEREN IN HET DISTRICT RULINDO – SECTOR KISARO, 

RWANDA 
 

NARRATIEF VERSLAG 

 

1. VOORAFGAANDE OVERWEGINGEN EN PLANNING 2014: 

Bijlage 1: Algemeen inplantingsplan 

Planning 2014:  F1 – F2 – F13 – F15 

Juni 2013:    aanvraag bij de Provincie West-Vlaanderen  

Oktober – november 2013  renovatie bestaande modelhoeve F15 

November 2013 – juli 2014  bouw F1 eerste fermette 

December 2013 – juli 2014  bouw F2 

December 2013 tot februari 2014: aanleg landweg door de heuvelflank 

Januari 2014:    goedkeuring van de aanvraag 

April 2014 – juni 2014  stallenbouw bij F13 

Voorafgaande overwegingen: 

Het project is dus gestart met de renovatie van een oudere hoeve (F15) die gedurende ongeveer 20 jaar als test case diende voor de stage van 

jonge boeren. Twee opeenvolgende boeren hadden de hoeve met succes uitgebaat. De hoeve diende  gerenoveerd te worden en uitgebreid 

met stallen voor varkensteelt.  
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Inmiddels werd het uitvoeringsplan van de nieuwe hoeven verder uitgewerkt. We kwamen tot het besluit dat elke hoeve zou moeten bestaan 

uit twee hoofdgebouwen: woonhuis en loods met onderbouw. De woning zou  bestaan uit een salon en 3 kamers met een totale oppervlakte 

van 33 m². Onder de loods wordt voorzien: keuken, magazijn, toilet, 2 varkensstallen, hok voor kleinvee en open ruimte voor de oogst, samen 

ongeveer 75 m². 

Dit was een belangrijke wijziging ten opzichte van het voorontwerp dat als basis diende voor de projectaanvraag. Er werd wel rekening 

gehouden met het vooropgestelde budget zodat deze noodzakelijke verbeteringen binnen hetzelfde budget zouden blijven. 

Om met de bouw van de hoeven op de te verkavelen heuvelflank te kunnen beginnen diende eerst een landweg getraceerd en aangelegd te 

worden. Tijdens de uitvoering van deze wegenwerken konden F1 en F2 gebouwd worden omdat ze gepland waren aan een reeds bestaande 

weg gelegen aan de buitenrand van de verkaveling. 

In november 2013 werd begonnen met de bouw van F1 en in december werd ook met F2 gestart.  Terzelfdertijd werd de landweg aangevat.   

In april werd begonnen met de bouw van de loods  bij F13 waaronder de stallen en het magazijn gebouwd werden. De woning van F13 is een 

bestaande woning die niet hoefde gerenoveerd te worden waardoor de kostprijs uiteraard lager uitviel. 

 

2. ALGEMENE WERKWIJZE: 

De bouw van een hoeve begint met het klaarmaken van de bouwplaats. Er wordt voor de inplanting rekening gehouden met de nabijheid en 

bereikbaarheid van de landweg die eind 2013 – begin 2014 werd aangelegd. Ook moet daarvoor een terras gezocht worden dat breed genoeg 

is.  

Het basismodel voor de woning is een rechthoek van 6,5m op 5 m of 32.50m² en voor de loods 7m op 9m. Daarvoor is in minimum breedte van 

het terras van 8m noodzakelijk over de lengte van de loods. Dat is niet voor alle bouwplaatsen beschikbaar. Wanneer de breedte van het terras 

minder is wordt geopteerd voor een loods die smaller en langer is. Kortom de afmetingen van de loods wordt aangepast aan de beschikbare 

terrasbreedte maar de werkbare oppervlakte van 72 m² blijft ongeveer behouden. 

Tijdens het klaarmaken van de bouwplaats worden de kleiblokken van 30x20x20 cm gevormd en in de zon te drogen gelegd. 
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De ondergrondse citerne met een inhoud van 10 m³ wordt het eerst uitgevoerd en situeert zich grotendeels onder de woning met een mangat 

aan de zijde van de loods.  De citerne wordt uitgevoerd met bakstenen die uit een nabijgelegen steenbakkerij worden afgehaald met onze 

lichte vrachtwagen. De loods staat op ongeveer anderhalve meter van de woning. 

Daarna wordt de loods gebouwd: 9 betonnen funderingsvoeten waarin de houten palen gezet worden. Alle constructiehout komt uit het bos 

dat de heuvel omringd aan de oost- en westzijde. Over de houten palen (eucalyptusstammen) wordt een licht hellend houten dak geraamte 

geplaatst. Dit wordt gedekt met golfplaten. Aan één zijde komt een pvc – dakgoot met afvoer naar de citerne. Vanaf dat moment kan de 

citerne zich vullen met regenwater en moet er geen water meer aangevoerd worden. 

Daarna wordt de woning gebouwd. De funderingen worden uitgegraven en er worden rotsstenen aangevoerd voor de constructie van de 

funderingen. Deze rotsstenen worden door eigen personeel uitgehouwen uit een carrière in het bos dat aan de oostzijde van de heuvel. Ook de 

ondervloer zowel van de woning als van de loods wordt met steenslag van deze rotsstenen uitgevoerd. De muren worden opgetrokken met de 

gedroogde kleiblokken. Het dakgebinte is uit hout en de bedekking met gegalvaniseerde golfplaten. Daarna worden de muren binnen en buiten 

bezet met natte klei, afgewerkt met een mengeling van kalk, cement en zand. De vloerafwerking bestaat uit een mengeling zand en cement, 

glad afgewerkt met cementpoeder. De ramen en deuren worden in onze atelier gemaakt uit planken en balken voortkomend uit grevillia 

bomen die in de eigen bossen gezaagd worden. Het nodige ijzer en laswerk wordt eveneens in de atelier van het centrum voorbereid. 

De loods dient als onderdak voor de stallingen, de keuken, het magazijn, het toilet, de regenwaterpomp, de schuur en de dorsvloer. Al deze 

lokalen worden opgetrokken in gedroogde kleiblokken en waar nodig in baksteen. Als windscherm worden sommige buitenkanten ook 

afgesloten met een betimmering van (kant)planken. Er wordt voorzien in 2 varkensstallen en een hok voor konijnen en kippen.  

 

3. AANREKENING VAN DIENSTEN, WERKLOON EN MATERIALEN: 

Het centrum heeft een voorraad van de nodige bouwmaterialen die voor meerdere werven gebruikt worden ook buiten dit project. Daarom 

worden deze kostenelementen door het centraal bestuur per werf afzonderlijk opgetekend in het dagboek: werklonen en materialen. 

De diensten worden forfaitair verrekend:   
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 Detail:    

    FrRw  /dag     per werf      totaal 

chauffeur tractor 3.000 50% 1.500 

tractor+jeep 6.000 50% 3.000 

 vervoerkosten per dag   4.500 

     

Gahima, coördinator werking centrum 5.000 10% 500 

Havugimana Charles, ploegleider bouwploeg 5.000 50% 2.500 

Safari Evariste, boekhouder van het centrum 7.000 1% 70 

directie voor algemene leiding en verslaggeving 9.500 50% 4.750 

 kosten leiding en organisatie omgerekend per dag 7.820 

 

De materialen worden verrekend per hoeveelheid afgehaald uit de voorraad op het centrum tegen een vooraf vastgelegde prijslijst (bijlage 2). 

 

4. Realisaties 2014: 

Binnen het Project van de Provincie West-Vlaanderen werden uitgevoerd: 

F1 – F2 – F13 en de renovatie van F15. De kosten voor de aanleg van de noodzakelijke landweg worden gelijkmatig verdeeld over alle 

aanpalende hoeven die erlangs opgetrokken werden en later nog zullen gebouwd worden. Dit zijn in totaal 12 hoevetjes. De kostprijs van deze 

werken komt dus voor 1/12 in de kostprijs van deze fermetten. 

In bijlage 3 geven we het fotoverhaal van de realisaties. 
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OPLEIDING IN LANDBOUW EN VEETEELT VAN NIET-SCHOOLGAANDE JONGEREN, KIBUNGO-

NGOMA, RWANDA 

 
Dit project, ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen, is aan de gang. De eerste schijf van dit project werd goedgekeurd op 21 augustus 2014. 

Op 1/10/2014 heeft Humura een voorschot ontvangen van 6.125 EUR waarmee het begin van de werkzaamheden werden aangevat. 

 

Hierna volgt een korte beschrijving van de Partner en van de doelstellingen. 
1.1. Naam van de organisatie: HUMURA asbl 

 

1.2. Statuut van de organisatie (vzw, NGO, volksorganisatie…) 

vzw 

1.3. Hoofddoel van de organisatie: (wat wil de organisatie bereiken) 

Jongeren van de sectoren Karembo en Rurenge helpen om hun levensomstandigheden te verbeteren  door hen een opleiding te 

geven die hen toegang verschaft tot de werkmarkt of tot zelfstandig werk 

1.4. Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de organisatie? 

Haar voornaamste doel is de bevolking van Kibungo, waar de NGO gevestigd is, te helpen om toegang te krijgen tot gepaste 

gezondheidszorg. 

De vereniging heeft reeds een medisch-sociaal centrum geopend te Karembo waar de bevolking, in geval van nood, de nodige 

medische hulp kan krijgen. Er wordt ook raad gegeven ter preventie van besmettelijke ziekten. 

Zeer snel is de NGO tot de conclusie gekomen dat de gezondheidszorg nauw verbonden is met de strijd tegen armoede.  

Armoede is de grootste oorzaak waardoor mensen geen toegang hebben tot gezondheidszorg.  Vandaar de poging om de 

bevolking te helpen in haar strijd tegen armoede 

1.5. Wat is de belangrijkste doelgroep van de organisatie? 

De bedoeling is ongeveer 15.000 jonge mensen van de sectoren Karembo et Rurenge, District de Ngoma, Oostprovincie een 

opleiding te geven. 

Uiteraard zal de landbouwbevolking van de streek ook genieten van de opleiding van de jongeren zodra zij ingeschakeld zijn in 

het actieve leven 

1.6. Wanneer werd de organisatie opgericht? (jaar) 

De vzw Humura werd opgericht in 2003 te Karembo 

1.7. Geschiedenis van de organisatie (voeg eventueel een voorstellingsfolder-brochure toe) 

De vereniging is gestart met een medisch-sociaal centrum maar omdat gezondheidszorg verbonden is aan strijd tegen armoede 

wil ze nu iets doen aan de tewerkstelling van de bevolking en daarom wil ze een opleidingscentrum oprichten waarvoor hier een 

aanvraag wordt ingediend. 

 

1.8. Contactgegevens organisatie 
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1.8.1. Adres van de organisatie in het zuiden 

1.8.1.1. Straat en Nr 

niet gebruikelijk 

1.8.1.2. Postcode en gemeente 

Organisation Humura  

Secteur Karembo 

Province de l’Est 

BP 60 KIBUNGO-NGOMA 

Rwanda 

1.8.1.3. Provincie en/of staat 

Province de l’Est 

1.8.1.4. Land  

 Rwanda 

1.8.2. Tel. : : (+205)0788502886 / (-250) 788 867 709 

1.8.3. Fax : geen 

 

1.8.4. e-mailadres : humura.asbl@yahoo.fr 

1.8.5. website organisatie : geen 

 

1.9. contactpersoon in de organisatie in het zuiden:  

1.9.1. naam : Albert Nkundabangenzi 

 

 

2. Het project:  

2.1. Benaming/Titel van het project: (probeer in één zin te zeggen wat er zal gebeuren met de subsidie) 

Opleiding in landbouw en veeteelt van niet schoolgaande jongeren 

2.2. Projectomschrijving : (wat zal er precies gebeuren met de gevraagde subsidie?) 

Onze voornaamste doelstelling met dit project is dus een kader creëren waar een professionele opleiding toegankelijk wordt 

voor de jonge lui op het platteland.  Een professionele opleiding geven die beantwoordt aan de huidige vereisten en aan die van 

de toekomst.  Basisopleiding en begeleiding van jongeren om zich in te schakelen in het actieve leven op het platteland. De 

eerste fase van dit project zal bestaan uit het  herstellen van de infrastructuur en de bouw van bijkomende stallingen 

(varkensstal, kippenhok, geitenstal), en sanitaire blok, het aanschaffen van het materiaal, rekruteren van opleiders. Pas dan 

kan de opleiding zelf volgen 

 

 

mailto:humura.asbl@yahoo.fr
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2.3. Wat wil het project bereiken? (aan welke problemen wil het project een oplossing geven?) Wat zijn de doelstellingen van het 

project? 

Armoede bestrijden begint bij de kinderen, hoofdzakelijk door hen een opleiding te geven. Het is het beste middel om aan 

armoede te ontsnappen.   

Een aangepaste opleiding geven die beantwoordt aan de echte noden van de jongeren. Het doel van dit project, opgezet door 

Humura,  is de jongeren, meer bepaald deze die leven op het platteland, toegang te geven tot een opleiding die beantwoordt 

aan hun noden en die hen leidt naar een vast werk of zelfstandig beroep. 

 Initieel was het doel van HUMURA in gezondheidszorg te voorzien voor de bevolking. Het gezondheidscentrum werd geopend in 

Karembo.  Maar vlug is men tot de constatatie gekomen dat het nodig was om de oorzaken op te sporen die leiden tot een 

gebrekkige gezondheid en automatisch kwam men tot de conclusie dat het de armoede was. Dus armoede bestrijden werd een 

prioritair doel. Als er geen armoede is heeft men gemakkelijk toegang tot gezondheidszorg. 

 

 

2.4. Welke stappen/acties worden gezet om dit doel (zie 3.3) te bereiken? (fasering) 

 

De eerste fase van dit project zal bestaan uit het  herstellen van de infrastructuur, het aanschaffen van het materiaal, het 

rekruteren van opleiders. Zodra deze werkzaamheden afgelopen zijn, zal in een tweede fase gestart worden met de opleiding. 

Tijdens de bouwwerken wordt gezorgd voor de rekrutering van het nodige personeel, de aankoop van dieren en het didactisch 

materiaal, maar daarvoor doet de organisatie een beroep op andere financieringsbronnen en gedeeltelijk op eigen middelen 

 

2.5. Welke doelgroep beogen jullie met dit project?  (aantal betrokkenen, gebied, reikwijdte van het project) 

 

De bedoeling is ongeveer 15.000 jonge mensen van de sectoren Karembo et Rurenge, District de Ngoma, Oostprovincie een 

opleiding te geven. Uiteraard zal de landbouwbevolking van de streek ook genieten van de opleiding van de jongeren zodra zij 

ingeschakeld zijn in het actieve leven 

 

2.6. Welke inspraak heeft de doelgroep? Hoe wordt de doelgroep betrokken bij het tot stand komen van het project, de uitvoering en 

het beheer? Hoe wordt het project democratisch bestuurd? 

 

Het project is ontstaan vanuit de doelgroep zelf die voornamelijk bestaat uit Rwandese kinderen uit de vluchtelingenkampen die 

uit het buurland Tanzania werden verdreven en geïnstalleerd zijn te Gisaya aan de boord van het Mugeserameer. Het zijn de 

ouders van deze kinderen die contact hebben gezocht met de aanvragers om hun problemen van ondervoeding en ziekte op te 

lossen door middel van opleiding en tewerkstelling. De gebouwen van het te herstellen opleidingscentrum zijn naast deze 

kampen gelegen. Niet alleen zullen de betrokkenen bereid zijn om mee te werken aan de herstellingswerkzaamheden, maar ze 

zullen ook geraadpleegd worden voor het nemen van beslissingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden en de 

opvolging ervan door de verantwoordelijken van het centrum. 

Verder is de organisatie Humura opgericht als een vzw met een algemene vergadering, een raad van bestuur, een comité van 



 

 

74 

toezicht met drie commissarissen van de rekeningen. De leden van de raad van bestuur zijn gekozen uit de leden van de 

algemene vergadering. De organisatie beschikt ook over een uitvoerend secretariaat die voor de coördinatie van de activiteiten 

zorgt.  

 

2.7. Begindatum project: 

vanaf de ontvangst van de subsidie  

 

2.8. Vermoedelijke einddatum project: de renovatiewerken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen 

 

2.9. Hoe gaan jullie bepalen of het project zijn doel bereikte? Wanneer vinden jullie het project geslaagd? 

Voor de controle van de financiering zullen wij ter plaatse vaststellen of de renovatie- en bouwwerken volledig afgewerkt zijn 

volgens de geleverde beschrijvingen. Uiteraard is het de bedoeling dat de bouwwerken effectief dienen voor een opleiding in 

landbouw en veeteelt en zal het project pas geslaagd zijn als de opleiding effectief plaatsvindt en succesvol is. 

 

2.10. Welke maatregelen worden genomen in functie van de duurzaamheid van het project? (ook na de steun aan het project?) 

Er werden reeds diepgaande voorbereidingen getroffen om de opleiding goed te laten verlopen. Nu al beschikken de inrichters 

over een volledig curriculum met de aanduiding van de lessen die zullen worden gegeven. De planning van de opleiding is 

gesplitst in een gezamenlijk gedeelte, een gedeelte landbouw en een gedeelte veeteelt en de specifieke vakken zijn verdeeld in 

modules die nauwkeurig zijn beschreven op het inhoudelijke vlak en ook het tijdverloop ervan is precies bepaald.  

Er bestaat ook een goed inzicht in de pedagogische aanpak en in de wisselwerking tussen theorie en praktijk.  

Gezien de bijzonder goede voorbereiding van de organisatoren, zijn wij ervan overtuigd dat zodra de financiering beschikbaar is 

de uitvoering van de bouwwerken bijzonder snel zal worden aangepakt en dat de opleiding alle kans op slagen heeft.  

Bovendien beantwoordt een landbouwcentrum in deze afgelegen rurale streek van Rwanda (Zuid-Oosten van het land) aan een 

reële behoefte van de bevolking.  

Overigens wordt alles in het werk gesteld om marktgericht te werken. Zo wordt ook de installatie van een winkel gepland waar 

de gewonnen producten (eieren, groenten, fruit, vlees) zullen verkocht worden ten voordele van het centrum. Men denkt ook 

aan de ontwikkeling van “agrotourisme” om voor inkomsten te zorgen. 
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PARTNERFINANCIERING VOLLEDIG MET EIGEN MIDDELEN 

 
Ngarama :Wikwiheba Mwana -Blijf hoopvol Mijn Kind 

 

De associatie werd gesticht op 1 februari 2008 

 

De associatie is opgezet voor hulp aan de kinderen met beperkingen met als doelstellingen: 
 het verbeteren van hun levensvoorwaarden  
 het organiseren van een aangepaste zorg en professionele training van ouders en hun kinderen die leven met beperkingen 
  het de ouders mogelijk maken mee te werken aan de ontwikkeling van hun kinderen om zelf te kunnen verantwoordelijk zijn voor hun 

opvoeding 
 een ontmoetingscentrum zijn in Ngarama van ouders en kinderen  
 een samenwerking opbouwen tussen de lokale autoriteiten en de gezinnen met kinderen met beperkingen om tot volledige erkenning te 

komen van gelijke rechten 
 de associatie kan rekenen op vrijwilligers maar wordt ook gesteund door de Rwandese overheid, Handicap International, Vrienden van 

Markelo en de Nederlandse ambassade, Ingear ( Duitsland) en Waregem 
 

Umubano is bekommerd om de ontwikkeling van de gehele Rwandese samenleving en steunt reeds projecten voor volwassenen en een grote 

groep kinderen met studiebeurzen, een verdere logische stap is dan ook kinderen met beperkingen helpen. De associatie ijvert met de uitbouw 

van hun centrum voor de integratie van personen met beperkingen in een normale samenleving.  

 

We hebben een eerste stap gezet, gefinancierd uit eigen middelen. We rekenen op bijkomende giften en bekijken andere financieringsbronnen. 

In 2014 ging onze steun van 2117 € naar: : 

1- De aankoop van een maïsmolen; we leggen het verschil bij tussen de kostprijs en de bijdrage van de stad Waregem: 1882€-1000€ van 

Waregem = 882 €. Elke kg gemalen maïs betekent voor het centrum een bijkomende inkomst van110 tot 130 RWF per kg (of 12,9 -15,3 

ct ) 

 

2- De aankoop van een bananenplantage waarvoor ze tot nog toe 200.000 RWF per maand huur moesten betalen of 235 €. Aankopen kost 

2.400.000 RWF of 2.823 €. 

We hebben 1235 € betaald, wat hen de mogelijkheid heeft gegeven de plantage aan te kopen en zo de maandelijkse huur uit te sparen. 

 

02/02/2015 
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA 

 

Project “Wie helpt Eric”    Jaarverslag 2014 

 

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 2014 waren er 71 kinderen uit Ngarama/Gatsibo gesteund door een familie uit Waregem. Dit is 12 meer dan op het einde van 

2013. 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 rechtstreeks 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 30 maart 2014 was er ook onze jaarlijkse  samenkomst met receptie, met info,  aperitiefje waar bijna alle families 

aanwezig waren. Was ook aanwezig op die vergadering Augustin Hakizimana, parochiepriester in Ngarama van 2007 tot 2011. Met veel 

enthousiasme heeft hij wat toelichting gegeven over onze actie.  

In de loop van 2014 werd er geen bezoek gebracht aan Ngarama. Toch, ben ik ervan overtuigd dat alles zeer correct verloopt. Alle steun van de 

families komt volledig ten goede aan de kinderen. Een klein % wordt wel ingehouden om het hoofd te kunnen bieden in geval van nood. 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). 2014 was het 7de jaar dat deze actie loopt. 
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Financieel verslag 2014: 

Overdracht van 2013 naar 2014 905,00 

Stortingen in het jaar 2014 ( imp 732002 ) 8.459,00 

  TOTAAL voor « WHE ? » 9.364,00 

Doorgestort naar Ngarama ( imp 613011 ) -7.805,00 

Kosten : bankkosten 135,52 + 146,77 + 64,60 (imp 613011) -346,89 

2% afhouding op 7.805,00  -156,11 

  TOTAAL   -8.308,00 

 Over te dragen van 2014 naar 2015  

9.364,00 – 8.308,00 = 1.056,00 

1.056,00 

 

Opmerking: de reden van een overbrenging van 2014 naar 2015 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 families, 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 of technische school waar het schoolgeld ten laste van de ouders varieert van 54 tot 95euro per 

trimester volgens de school. 

 

Op 19 april 2015 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 22 januari 2015. Jozef Caudron  

 
 

Bovenop de studiebeurzen in het kader van “Wie helpt Eric?” werd nog eens 1.570,00€ gestort voor diverse andere studiebeurzen, wat een totaal 

aan studiebeurzen van € 10.934 geeft. 
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EDUCATIE  
Volledig door eigen middelen gefinancierd in 2014.  

 

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).WEBSITEDe technische verzorging van de website werd eind 2014 overgenomen door de webmaster John Madder.  
 
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE SENSIBILISERINGSACTIVITEITEN 
 
29/03/2014 Presentatie van de projecten tijdens de Algemene Vergadering te Waregem (open vergadering waarop heel onze 
achterban wordt uitgenodigd)(Jean-Pierre Roobrouck en Marcel Umans) 
 
02/04/2014 Deelname aan VIRA in Brussel conferentie door Johan Swinnen, voormalig ambassadeur : Rwanda 20 jaar na de 
genocide. Deelname aan een open debat (Marcel Umans) 
 
6/04/2014 in Koekelare ter gelegenheid van een hongermaal georganiseerd door de parochie. Er waren ongeveer 250 aanwezigen. 
Presentatie van het project “Vestiging jonge landbouwers op de terrassen van Kisaro” (Gerard Moerman) 
 
10/06/14 Broederlijk Delen in Brussel: conferentie Rwanda 20 jaar na de genocide: toespraak door Faustin Musare: premier 
conseiller à l'ambassade en met debat olv Guy Poppe met deelname van Johan Swinnen (Marcel Umans) 
 
31/08/2014 Stand met informatie over de projecten op Mabatobato te Waregem (Jean-Pierre Roobrouck, Jozef Caudron, Gerdi 
Ampe, Bert Sagaert, Gerard Moerman) 
 
14/09/2014 Benefiet voor broeder Cyriel in Lodewijk van Male te Brugge met diavoorstelling en uitleg over het project. 200 
aanwezigen (Gerard Moerman) 
 
30/09/2014 Presentatie van het project “Vestiging jonge landbouwers op de terrassen van KISARO” door Annie Goddaer op de 
bijeenkomst van Markant te Vichte 
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30/10/2014 Deelname GROS-QUIZ Kapellen (Gerdi Ampe) 
 
11/11//2014 Omhaling 11.11.11. Hoogboom-Kapellen in het weekend van 11 november 
 
Bekendmaking van het project “Vestiging jonge landbouwers op de terrassen van Kisaro” via de actie van “Geef uw vereniging een 
duwtje in de rug” van ING Solidarity Award van eind oktober 2014 tot 30 november 2014. 
 


