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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
 
ARDI 

 
Opmerking: de rechtvaardiging van de projecten gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen heeft betrekking op 2014 omdat de 
rechtvaardiging voor het jaar 2014 geëist door de Provincie pas klaar moet zijn tegen 1 mei 2015  
 

1. Voorstelling van het project 

Titel van het programma/project: Promotie van de bijenteelt om de armoede te bestrijden in de Zuidprovincie van Rwanda 
 
Centraal thema: armoedebestrijding via de ondersteuning van de bijenteelt in rurale middens in Rwanda 
 
Jaar van uitvoering: 2014  Voortzetting van een vroeger project: ja 
 
Land: Rwanda  - Provincie: Zuidprovincie (Vroegere provincie Gitarama) - Districten: Kamonyi, Muhanga, Ruhango en Nyanza.   
 
Milieu: Ruraal 

 
2. Lokale partners 

Naam van de organisatie: Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw-ngo 
 
Naam Rwandese partnerorganisatie (afkorting): ARDI (Association Rwandaise pour la Promotion du développement  Intégré) 
 

Juridisch statuut: asbl 

 
Adres: BP 1295 Kigali.- E-mail:info@ardirwanda.org - Telefoon:(+250)0252574520/5739961 - Fax (250)252 573961 
 
Basisactiviteit (specifiek): Bijenteelt  
 
Verantwoordelijke: MUNYANDAMUTSA Anastase: Wettelijk vertegenwoordiger;  MUSABIMANA Patrice : Uitvoerend Secretaris. 
Datum oprichting: 1983 
Boekhoudkundige methode: Kasregister en boekhoudprogramma SAGE en SALI 
Rekeningnummer waarop de subsidie werd gestort: 068-240657-33 bij de Banque de Kigali via UMUBANO. 
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3. Resultaten op het niveau van de doelgroepen (in verband met de specifieke doelstelling)  

Resultaten van de  concrete doelstelling 1: Bijdragen tot de versterking van de organisatorische, technische en beheerscapaciteiten van 
de imkers in de Zuidprovincie van Rwanda om hun niveau inzake valorisering van de bijenteeltproducten te optimaliseren en hun 
levensvoorwaarden te verbeteren. (611 arme gezinnen). 
 

 

Activiteit 1: Bijscholing organiseren over  moderne bijenteelttechnieken 
 
Om de technische capaciteiten van bijenproductie, zowel op het vlak van kwaliteit als van kwantiteit van de honing te verhogen, werden in twee 
opleidingssessies (3 dagen per sessie) 65 vulgarisatoren (onder wie 28 vrouwen) bijeengebracht. De opgeleide vulgarisatoren werden begeleid 
bij de overdracht van de kennis. De aangeleerde technieken van de omkaderde coöperaties in 4 districten (Kamonyi, Nyanza, Muhanga en 
Ruhango) zijn : 
 

 Basiskennis over het sociale en biologische leven van de bijen ; 
 Moderne technieken inzake selectie, kweken en vervanging van de oude koninginnen; 
 Technieken ter versterking van de bijenkolonies; 
 Preventie en bescherming tegen de predatoren en de ziektes van de bijen, controle van de zwermen; 
 De taboes die de integratie van de jongeren en de vrouwen in de bijenteelt bemoeilijken en de oplossingen voor deze taboes; 
 Het moderne bijenteeltmateriaal, de rol ervan en het gebruik ; 
 Beheer van het honingvoortbrengende seizoen en de voeding van de bijen tijdens de periodes van zwakke nectarvloed;  
 Technische inspectie van de productie en reproductie van de koningin; 
 De belangrijke activiteiten inzake exploitatie van de bijenkorven. 

 
Bereikte resultaten : 
 

 Onder begeleiding van de bijenteelttechnicus werden 134 nieuwe vulgarisatoren opgeleid in de moderne 
bijenteelttechnieken door de reeds opgeleide vulgarisatoren. 

 Door deze opleidingssessies is de productie van honing gestegen van 32 kg tot 40 kg per korf en per jaar, 

 Bij de 8 omkaderde coöperaties is de geoogste productie gestegen van 23,5 ton tot 29,4 ton. 

 Het aantal leden van de bijenteeltcoöperaties die correct de moderne technieken toepassen is gestegen van 40 tot 45% 

 Het aantal moderne korven met sterke kolonies is gestegen van 68% tot 79% 
 
De 2 foto’s tonen ons imkers in praktische opleiding (eerste foto) en theoretische opleiding over de moderne 
productietechnieken (tweede foto) terwijl de derde foto de imkers toont die leren de bijen behandelen zonder te worden 
gestoken.   
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Activiteit 2 : Opleidingssessies organiseren over de valorisatie van de andere bijproducten van de korf (was en propolis) 
             Om het inkomen van de door ARDI omkaderde coöperaties in de districten Nyanza, Kamonyi , Muhanga en Ruhango te verhogen, heeft 
ARDI twee opleidingssessies georganiseerd over de valorisatie en transformatie van was en propolis in andere producten. De opleiding vond 
plaats in de zaal van het Centrum Saint Charles en 70  vertegenwoordigers van de coöperaties en beheerders van de verzamelcentra hebben 
deelgenomen aan deze opleiding. Deze opleiding behelsde : 

 De behandeling van de ruwe was tot half gezuiverde was ; 

 Het maken van kunstraten uit half gezuiverde was ; 

 Het maken van kaarsen en cosmetische oliën; 

 Het hanteren van de wafelmachine; 

 Verzameltechnieken en behandeling van ruwe propolis; 

 Transformatie van propolis in propolisolie (propolis ointments) .  

Bereikte resultaten: 

 114  opgeleide imkers zijn in staat propolis te verzamelen en haar om te vormen tot propolisolie gebruikt in de traditionele geneeskunde 

als een product voor de behandeling van de longen en de maag ; 

 114 deelnemers zijn in staat de wafelmachine samen te stellen en te hanteren; 

 114 deelnemers zijn in staat de ruwe was om te vormen in half gezuiverde was, kaarsen en cosmetische olie ; 

 Dankzij deze opleiding werd 824 kg bijenwas van een waarde van 18.400 EUR verzameld en verkocht bij de producenten van 

kunstraten en kaarsen ; 

 Het verzamelcentrum van Gacurabwenge heeft cosmetische olie op de markt gebracht die bekend is als een efficiënt product voor de 

behandeling van huidziektes en die aldus voor inkomsten zorgt bij de bijenteeltcoöperaties.  
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Sinds de opleiding werd 321 kg cosmetische olie verkocht.   

 

De foto hiernaast toont ons een vrouw die tijdens deze opleiding ruwe was omvormt tot kunstraat die 

zal worden gebruikt om de varroa te bestrijden en de productie van honing te verhogen. 

 

 

Activiteit  3 : Terreinbezoeken en omkadering in model bijenstallen (controle van de 

zwermen, voeden van de bijen, controle van de voortplanting van de koningin, voorkomen 

van schade en ziektes, hygiëne van de bijenstallen en beheer van de kolonies) 

Terreinbezoeken werden georganiseerd bij de model bijenkasten om de imkers een technische opleiding te geven, om de vulgarisatoren 

te ondersteunen bij de identificatie van de problemen en de leemten waardoor de productie vermindert en ze te helpen oplossingen te 

zoeken. Voor volgende problemen werden oplossingen gezocht: 

 Technische incapaciteit om de ziektes en de parasieten van de bijen te controleren, inclusief de varroa, andere parasieten en de 
aanwezigheid van de grote wasmot in 1% van de bijenkorven ; 

 Aanwezigheid van zwakke kolonies in 6% van de model bijenkorven ; 

 Aanwezigheid van oude koninginnen in 10% van de moderne bijenkorven ; 

 Aanwezigheid van oude was in 4% van de moderne bijenkorven ; 

 Het gebrek aan bijkomende voeding van de bijen tijdens de kritieke periodes (bij regen en droogte) ; 

 Bepaalde plaatsen met weinig honingvoortbrengende planten. 
Oplossing van de leemten en vastgestelde problemen 
De terreinbezoeken hebben efficiënt bijgedragen tot de versterking van de technische capaciteiten van de imkers via de opleidingen ter 
plaatse. Voorgestelde oplossingen om de problemen te beantwoorden en de leemten te bestrijden die de productie verminderen zijn de 
volgende:  

 De bijen voeden tijdens de kritieke periodes, 

 De selectie voortzetten en kwaliteitsvolle koninginnen gebruiken die veel eieren leggen om sterke kolonies te hebben, 

 De integratie van de moderne technieken van koninginnenteelt voortzetten en versterken, 

 Regelmatig technische bezoeken organiseren om de ziektes en de parasieten van de bijen te bestrijden, 

 Gebruik van kunstraten en ze minstens om de twee jaar vernieuwen, 

 Vernietiging van de was aangevallen door de grote wasmotten door gebruik te maken van vuur en/ of ze vangen, 

 Daar het verboden is pesticiden te gebruiken om de varroa te bestrijden, moeten de preventieve maatregelen worden versterkt in 2014, 
het gaat over: 

 De vernietiging van de mannelijke cellen, 
 De vernieuwing van de koninginnen om de twee jaar, 
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 Het gebruik van kunstraat in de moderne korven; in 2015 zal ARDI de coöperaties aanzetten de commercialisatie van de 
half gezuiverde was te beperken   

 Er over waken altijd sterke kolonies te hebben. 
 Een van de efficiënte oplossingen is de combinatie van deze preventieve maatregelen en het gebruik van geneesmiddelen 

die de honing niet aantasten. ARDI is in contact met RAB/MINAGRI om gepaste oplossingen te vinden. 
 
Bereikte resultaten : 
-de besmettingsgraad op het niveau van de korven is gedaald maar de bestrijdingsactiviteiten tegen de varroa zorgden voor een daling 
van de productie van 79.5 ton  tot  63 ton in 2014 in het algemeen. De bestrijding van de varroa zal in 2015  een prioriteit blijven om de 
volledige verdwijning van de kolonies te voorkomen. 
 

De foto hierna toont ons imkers en de technicus bij de omkaderingsbezoeken op het terrein. De technicus en de imkers controleren het legsel 
van de koningin voor ze te vernieuwen, alsook de aantasting van de varroa wordt onderzocht. Bijzondere bezoeken werden georganiseerd om 
de vrouwen te ondersteunen bij het beheer van hun korven om een goede productie te hebben ; de tweede foto toont de vrouwen van de 
coöperatie KOPABARU bij de bezoeken van technische inspectie. 
 

 
 

Activiteit  4 : Uitwisselingsbezoeken over het moderne beheer van de bijenstallen met aandacht voor de bescherming van het milieu 
 
Een bezoek mbt tot uitwisseling van ervaringen over het moderne beheer van de korven met aandacht voor de bescherming van het milieu werd 
georganiseerd in de loop van de maand december 2014 om de technische capaciteiten van de omkaderde coöperaties te versterken en de 
productie te verhogen. Deze activiteit vond plaats in het district Nyabihu in het Gishwati-woud waar de coöperatie ‘’ GISHWATI BEEKEEPING 
COOPERATIVE ‘’ omkaderd door REMA een moderne bijenteelt uitvoert met de nadruk op de bescherming van het milieu door het gebruik van 
de honingvoortbrengende planten. 10 omkaderde coöperaties hebben planten gezien die goede pollen en nectar produceren en die door deze 
imkers worden gebruikt. 
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Bereikte resultaten : 

 De traditionele honingvoortbrengende planten geïntegreerd in de bijenteelt verhogen de productie ; die planten zijn: imibirizi, datura en 

maracuja. 

 De zogenaamde moderne planten zoals acacia, calliandra en leucena geven goede bloemen die pollen en nectar produceren, 

 De imkers beschermen het bos tegen brand in samenwerking met de lokale overheid. 

 De verschillende bloemen geplant in de omgeving van de bijenstallen dragen bij tot de verhoging van de productie. 

De discussies gingen vooral over de overdracht van kennis met betrekking tot de verhoging van de productie en de valorisatie van de andere 
bijenteeltproducten bij de leden van de coöperatie Gishwati beekeeping Cooperative. 

 
 

Activiteit 5 : Organiseren van contactdagen met de financiële instellingen 
Bezoeken bij de financiële instellingen en contactdagen tussen de omkaderde coöperaties en de IMF’s hebben plaatsgevonden om de 
coöperaties te helpen bij het vinden van financieringen om te investeren in de bijenteelt. Onder de gecontacteerde IMF’s, hebben enkel 
CLECAM MUHANGA en KAMONYI de samenwerking met ARDI bevestigd om te antwoorden op de financiële problemen van de 
bijenteeltcoöperaties. In de loop van december 2014 werd een workshop georganiseerd en gesteund door CLECAM waaraan de coöperaties 
van de districten Kamonyi, Muhanga, Ruhango en Nyanza hebben deel genomen. Het voornaamste idee was te profiteren van een subsidie van 
25% ter ondersteuning van de financiering gegeven door RIF2 (Rwanda Investment Funds).  
 

Bereikte resultaten : 

- 11 projecten uit de handel met betrekking tot de productie werden geïdentificeerd en zullen worden opgesteld en ingediend bij CLECAM 
in 2015 ; 

- De projecten die zullen worden gefinancierd zullen genieten van een steun van  25% vanwege CLECAM. Op deze foto ziet u de 
beheerder van CLECAM tijdens de contactdag tussen de coöperaties en de IMF’s 

 
 



9 
 

Activiteit 6 : Bijscholingsworkshops over het financieel beheer en het ondernemerschap gericht op de valorisatie van de 
bijenteeltproducten  
Een workshop bijscholing over het financieel beheer en het ondernemerschap gericht op de valorisatie van de bijenteeltproducten werd 
georganiseerd in de loop van juli 2014 en de beheercapaciteiten van de coöperaties werden versterkt. De bijscholing over het financieel beheer 
werd gebaseerd op het financieel beheer van de coöperaties waar de commissarissen van de rekeningen, de raden van beheer en de jonge 
boekhouders werden gevormd over de basisboekhouding van de coöperaties en over verschillende nuttige instrumenten die voor de coöperaties 
verstaanbaar zijn. 
Het tweede deel van deze activiteit was gebaseerd op het ondernemerschap gericht op de valorisatie van de bijenteeltproducten : de 
coöperaties hebben er verschillende activiteiten voorgesteld van het  ondernemerschap gericht op de valorisatie van de bijenteeltproducten, met 
name :  

 Versterking en operationalisering van de eenheid van valorisatie van de bijproducten van de bijenteelt te Gacurabwenge, 

 Zoeken naar een middel om alle ruwe was geproduceerd door de imkers te verzamelen, 

 De ruwe was omvormen tot half gezuiverde was, kaarsen en cosmetische oliën die kunnen worden verkocht om voor bijkomende 
inkomsten te zorgen, 

 De verzameling van propolis voortzetten en onderhandelen met ABDC over de valorisatie en de verkoop van deze propolis.  
 
Activiteit 7. Ondersteuning van de institutionalisering van de coöperaties en oprichting van handelsnetwerken met de privésector  
 
7.1. Ondersteuning vergaderingen van de beheercomités en financiële controleurs 
De bezoeken van de omkaderde coöperaties in de districten van Muhanga, Kamonyi, Ruhango en Nyanza werden georganiseerd om het 
houden van de vergaderen van de beheercomités en de financiële controleurs te steunen. Gedurende deze vergaderingen die gekenmerkt 
waren door de deelname van de lokale overheden (Belast met de coöperaties op het niveau van de sector, de agronomen van de sectoren) 
werden verschillende beslissingen genomen om een gezond beheer te hebben in de coöperaties. 
Bereikte resultaten : 

- Voor de imkers werden verstaanbare beheerinstrumenten opgesteld, het financiële beheer van de coöperaties is verbeterd ten opzichte 
van de vorige jaren; 

- De coöperaties ondersteunen om de rechtspersoonlijkheid te verkrijgen waarbij 98% van de coöperaties beschikken over een 
rechtspersoonlijkheid geregistreerd in het staatsblad, 

- De leden van deze coöperaties hebben beslissingen genomen mbt de samenwerking met de IMF’s om financiële middelen te vinden,  
- De algemene vergaderingen en vergadering van de beheercomités hebben beslist de vrouwen en jongeren in de beslissingsorganen te 

integreren,  
- Versnelling van de documenten tot aanvraag van de gerechtspersoonlijkheid voor KOABAKI van KABACUZI. 
 

7.2. Workshops over marketing en netwerking met mogelijke klanten 
 

Een workshop over marketing en netwerking met mogelijke klanten werd georganiseerd in augustus met het oog op het presenteren aan de 
klanten van kwaliteitsvolle producten van de coöperaties om te onderhandelen over de vermarkting van deze producten (honing, was).  De 
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ABDC en 4 supermarkten hebben aan deze workshop deelgenomen.  
Bereikte resultaten :   

- Alleen ABDC heeft besloten alle honing geproduceerd door deze coöperaties aan te kopen, er werd een bestelling van 20 ton bij 5 
coöperaties geplaatst; 

- ABDC verbindt er zich toe contracten te ondertekenen voor de verzameling van de bijenteeltproducten met de coöperaties omkaderd 
door ARDI, 

- Alleen ABDC is bereid alle was geproduceerd door de coöperaties te kopen en te valoriseren. 
 

7.3. Ondersteuning van deelname van de bijenteeltcoöperaties in tentoonstellingen georganiseerd op het niveau van de districten   
In de loop van mei 2014, hebben ARDI en de coöperaties deelgenomen aan verkooptentoonstellingen georganiseerd door de districten van 
Muhanga en de ontwikkelingspartners die in dit district optreden. De bedoeling was partners uit te kiezen waarvan de activiteiten op een 
efficiënte wijze hebben bijgedragen tot de vermindering van de armoede en hun resultaten te presenteren tijdens het bezoek van de president. 
ARDI werd verkozen tussen de 10 ontwikkelingsactoren die concrete activiteiten en producten hadden die de moeite waard waren om ze bij dit 
bezoek voor te stellen. 
 
8. Omkaderingssessies over het institutioneel en financieel beheer van de coöperaties en oplossing van conflicten   
Om de capaciteiten van institutioneel en financieel beheer, bestuur en conflictoplossing van de coöperaties te versterken, werd een workshop 
georganiseerd op 22 en 23 december 2014 in de zaal van het centrum Saint-Charles. Deze workshop groepeerde 32 vertegenwoordigers van 
de coöperaties en leden van de belsissingsorganen (Comité en commissarissen van de rekeningen) en 2 kaderleden van de districten van 
Muhanga en Ruhango. 
 
Bereikte resultaten: 
 

- De beheercapaciteiten van de door ARDI omkaderde coöperaties werden versterkt, 
- De samenwerking tussen ARDI, de coöperaties en de verantwoordelijken van de coöperaties van de districten werd versterkt en er 

zullen gezamenlijke terreinbezoeken plaatsvinden om de omkadering op dat vlak voort te zetten. 
- Alle beslissingsorganen hebben zich ertoe verbonden nauw samen te werken om conflicten te voorkomen, 
- Vanaf 2015 nemen de verantwoordelijken van de coöperaties op het niveau van de sectoren en districten deel aan vergaderingen waar 

de beslissingen worden genomen om advies en ondersteuning te geven. 
 
9. Workshops ivm evaluatie van de technische prestaties en bijscholing over de moderne bijenteelttechnologie door de Belgische 
expert Didier Gillet (kosten tenlasteneming en technische bezoeken op het terrein en verblijf in Kigali). De onkosten visum, 
vliegtuigreis en reisverzekering werden door Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano gedragen) 
 
De bezoeken van de bijenstallen van de door  ARDI omkaderde coöperaties werden uitgevoerd om de technische prestaties te evalueren en de 
coöperaties bij te scholen over de moderne bijenteelttechnologie. Bij deze bezoeken werden leemtes vastgesteld en oplossingen voorgesteld. 
De volgende leemtes werden geïdentificeerd: 
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- Aanwezigheid van varroa bij alle omkaderde coöperaties en de gevolgen zijn gekoppeld aan de vermindering van de bijenkolonies. De 
coöperaties werden technisch ondersteund met betrekking tot de bestrijding van de varroase. Het gaat over: 

 Vernieuwing van de koninginnen om de twee jaar, 
 Verwijderen van oude was, 
 Vernieuwing van de was om de twee jaar, 
 Verwijdering van de mannelijke cellen om de besmetting te verminderen, 
 MINAGRI aanzetten om via RAB het gebruik van bestrijdingsmiddelen die de honing niet besmetten toe te staan. 

Nb : deze activiteit zal in februari 2015 met de expert DIDIER Gillet uit België worden voortgezet. 
 
10. Deelname aan de conferentie over uitwisseling, netwerk en internationale tentoonstelling over de ontwikkeling van de bijenteelttak 
in Oost- en Centraal Afrika (Api Trade Africa Harare - Zimbabwe ) 
ARDI heeft deelgenomen aan de internationale tentoonstelling over de bijenteelt bekend onder de naam APITRADE AFRICA die plaats heeft 
gevonden te Hararé van 05 tot 12 oktober 2014. Via dit netwerk werd ARDI een van de actoren van de moderne bijenteelt in Rwanda in contact 
gebracht met andere actoren en facilitatoren van de waardeketen van de bijenteelt. De ervaringen en goede praktijken werden geïdentificeerd 
en geïntegreerd in de Rwandese bijenteeltsector om het inkomen van de imkers te verhogen. De doelstellingen om deel te nemen aan deze 
conferentie en internationale tentoonstelling zijn de volgende: 
- ARDI en het land vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de leden van APITRADE AFRICA ; 

- De nieuwe technieken introduceren in de bijenteeltsector; 

- De relaties met de andere actoren van de waardeketen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de bijenteelt in Rwanda identificeren 

en versterken; 

- Lobbyen bij de andere leden om ze aan te moedigen om te stemmen voor Rwanda als organiserend land in 2016. 
 
Bereikte resultaten: 

- Rwanda werd gestemd als organiserend land van APITRADE AFRICA in 2016, dit is het resultaat van het lobbywerk uitgevoerd bij de 
andere leden,  

- De verschillende technieken verbonden aan de bijenteeltproductie werden geïdentificeerd en zullen in de bijenteeltsector in Rwanda 
worden geïntegreerd, 

- De technieken met betrekking tot de omvorming van de was tot cosmetische olie en de valorisatie van de was zijn aangeleerd en zijn in 
Rwanda geïntegreerd om het inkomen te verhogen. 

De eerste foto toont ons de vertegenwoordiger van ARDI op de algemene vergadering van APITRADE AFRICA. 

De tweede foto toont ons de stand van de Rwandese delegatie te Harare tijdens APITRADE AFRICA . 
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11. Coördinatie, opvolging en evaluatie van het project 
 

In het jaar 2014, waren de activiteiten verbonden aan de coördinatie en de evaluatie de volgende: 
 

 Bezoeken werden gebracht aan de staatsinstellingen (Sector en District) om het partnerschap te versterken. ARDI heeft deelgenomen 
aan vergaderingen van de partners in de districten Kamonyi, Ruhango ent Muhanga bekend onder de naam Joint action development 
forum (JADF). 

 Bezoeken georganiseerd door de bijenteelttechnicus, de uitvoerend secretaris van ARDI in het kader van de opvolging van de 
activiteiten om de voortgang en de uitvoering ervan te bekijken. Tijdens deze bezoeken werden adviezen gegeven mbt de ontwikkeling 
van de coöperaties. 

 De technische bezoeken die regelmatig door de bijenteelttechnicus werden georganiseerd in het kader van de buurtcoaching hebben 
bijgedragen tot de verbetering van de prestaties van de bijenteeltcoöperaties. Deze terreinbezoeken werden ook georganiseerd om de 
bezoeken mbt studies en uitwisselingen van ervaringen door andere interveniënten bij de coöperaties omkaderd door ARDI mogelijk te 
maken. 

 Deelname van ARDI aan de overlegvergaderingen met de Rwandese partners van de POV. In deze vergaderingen hebben de partners 
de beslissing genomen de synergie tussen de partners en de begunstigden van de activiteiten te ontwikkelen in de voedselzekerheid 
(ARDI, PANDAMU en CEFAPEC). De honing- en de bananenteelt zullen ontwikkeld worden om het inkomen van de begunstigden te 
verhogen. 

 Begeleiding van een delegatie van de Provincie Oost-Vlaanderen tijdens de opvolging van de activiteiten gefinancierd door de POV om 
na te gaan of de financiële steun bijdraagt tot de vermindering van de armoede. Gedurende deze bezoeken heeft het hoofd van deze 
zending bevestigd dat de steun gebruikt door ARDI een positieve impact heeft gehad en heeft bijgedragen tot de efficiënte strijd tegen 
de armoede in de zuidprovincie. De delegatie van de POV heeft de inbreng van ARDI in de bijenteelt op prijs gesteld. 
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Voornaamste uitdagingen 

- Een vermindering van de productie door de besmetting door de varroamijt, 
- Vermindering van de honingvoortbrengende planten door het gebruik van hout als bron van energie  
- De aarzeling van de instellingen voor microfinanciering en de banken die ongunstige voorwaarden geven aan de imkercoöperaties voor 

het verlenen van kredieten,  
- Het aantal volwassenen in de coöperaties met bekrompen mentaliteit in verband met de bijenteelthandel en de investering.  
 

Geleerde lessen 
- De bestrijding van de varroamijt vereist een gemengde teelt (traditioneel en modern) om voldoende productie van kunstraten te hebben 

om de was te vernieuwen en de besmettingsgraad te verminderen.  
- De opleiding van de ambachtslui uitgevoerd sinds 2014 heeft efficiënt bijgedragen tot de verhoging van de productie nu de imkers zelf de 

moderne korven fabriceren. In 2015 zal ARDI de opleiding van schrijnwerkers opnieuw organiseren om hun aantal te verhogen en 
korven te hebben die aanleunen bij de standaardnormen. 

 
Toekomstperspectieven : 

- De varroabestrijding voortzetten, 
- De onderhandelingen met de IMF’S voortzetten om de coöperaties te helpen financieringen van hun investeringen te vinden. 
- Het aantal ambachtslieden verhogen die de imkers inputs van goede kwaliteit kunnen leveren tegen een toegankelijke prijs, 
- Samenwerken met RBS (Kantoor van officiële normalisatie) om attesten voor de honing van de coöperaties te verkrijgen. 

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

- De door ARDI geplande activiteiten werden geïntegreerd in het actieplan en de ontwikkelingsplannen van de districten waar het project 
actief is (Kamonyi, Muhanga en Ruhango) 

- Een contract voor goede samenwerking werd ondertekend tussen ARDI en de districten. 
- ARDI is actief lid van het platform van de ontwikkelingsactoren van de bedoelde districten (Joint  Action  Forum) en neemt regelmatig deel 

aan de overlegsessies en vergaderingen georganiseerd door het forum. 
- ARDI is een van de leaders van de imkers in Rwanda en werkt samen met Rwanda Agriculture Board (RAB) om de bijenteeltactiviteiten 

te blijven promoten als een inkomensgenererend beroep terwijl de productie wordt verhoogd. 
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5. Realisaties, acties ondernomen om de doelstellingen te bereiken?  

 

Activiteit 1. Bijscholing organiseren over moderne bijenteelttechnieken 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :    
- Technische bezoeken organiseren bij de bijenstallen om de technische leemten en problemen te identificeren die de verhoging van de 
productie beletten. 
- De theoretische opleiding voorbereiden in de zaal en de praktische op het terrein in antwoord op de vastgestelde problemen, 
 - Terreinbezoeken organiseren om de vulgarisatoren te steunen niet enkel om de kennis door te geven aan de andere leden, maar ook om 
oplossingen te vinden voor de vastgestelde problemen en leemten.                      
 

 

Activiteit 2 : Opleidingssessies organiseren over de valorisatie van de andere bijproducten van de korf (was en propolis)  
- Theoretische opleiding over de vorming van bijenwas en  propolis  
- Praktische opleiding over het maken van half gezuiverde bijenwas, 
- Opleiding over de transformatie van half gezuiverde was in kunstraten, kaarsen en kosmetische olie, 
- Opleiding over het transformeren van propolis in propolisolie  

 

Activiteit  3 : Terreinbezoeken en omkadering in model bijenstallen (controle van de zwermen, voeden van de bijen, controle van de 
voortplanting van de koningin, voorkomen van schade en ziektes, hygiëne van de bijenstallen en beheer van de kolonies) 
- Organiseren van terreinbezoeken en opstellen van een diagnose over de leemten inzake productie en ondersteunen van de leden van de 
coöperaties om oplossingen te zoeken;  
- Opleiding organiseren om de leemten te beantwoorden; 
- Opvolging van de leden van de comités in de toepassing van de voorgestelde oplossingen; 
- Opsporen van vulgarisatoren die in staat zijn de geleerde kennissen door te geven en ze begeleiden in de overdracht van deze kennis. 
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Activiteit  4 : Uitwisselingsbezoeken over het moderne beheer van de bijenstallen met aandacht voor de bescherming van het milieu 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd:    
- De milieuorganisaties contacteren die te maken hebben met de bijenteelt;   
- Een zending organiseren te Gishwati bij de Gishwati Beekeeping Cooperative om te zien of de activiteiten uitgevoerd door de coöperatie 
beantwoorden aan de behoeften van de coöperaties omkaderd door ARDI; 
- De vertegenwoordigers van de coöperaties identificeren om deel te nemen aan dit uitwisselingsbezoek en die in staat zijn de goede praktijken 
en de geleerde lessen uit te voeren; 
- Studie- en uitwisselingsbezoek inzake ervaring bij Gishwati Beekeeping Cooperative organiseren.  
 
Activiteit 5 : Organiseren van contactdagen met de financiële instellingen 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :   
 - Verschillende instellingen van microfinanciering contacteren om een samenwerking te vragen om financiering te vinden en te investeren in de 
bijenteeltactiviteiten;   
 - Onder deze IMF’s de organisatie identificeren die bereid is de bijenteeltcoöperaties financieel te ondersteunen; ARDI en de 
bijenteeltcoöperaties hadden voorkeur voor IMF CLECAM omdat die nauw samenwerkt met RIF2  die een steun van 25% krediet verleent;                                                                                              
- Een workshop met de beheerders en de experts van CLECAM organiseren om de projecten te identificeren die aanvaardbaar zijn en door 
RIF2 worden gefinancierd;   
- De coöperaties steunen om projecten op te stellen op basis van de businessplannen en voor te leggen aan CLECAM om een financiering te 
vragen. 
 
Activiteit 6.: Bijscholingsworkshops over het financieel beheer en het ondernemerschap gericht op de valorisatie van de 
bijenteeltproducten 
 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd: 
- Organiseren van een opleidingssessie over het financieel beheer ter intentie van de beheerders van de verzamelcentra en de leden van de 
beheercomités van de omkaderde coöperaties; 
- Organiseren van een opleiding over het ondernemerschap gericht op de valorisatie van de bijenteeltproducten;  
- De coöperaties ondersteunen om inkomensgenererende activiteiten te ontwikkelen gericht op het ondernemerschap mbt de valorisatie van de 
bijenteeltproducten. 
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Activiteit 7. Ondersteuning van de institutionalisering van de coöperaties en oprichting van handelsnetwerken  met de 
privésector 
 
7.1. Ondersteuning vergaderingen van de beheercomités en financiële controleurs 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :   
 - Vergaderingen en omkadering in de buurt werden georganiseerd om de beheercomités en de financiële controleurs technisch te 
ondersteunen; 
- Bezoeken bij de verzamelcentra organiseren om de organen van financiële controle van de coöperaties te ondersteunen; 
-  De huishoudelijke reglementen van de 4 coöperaties werden herwerkt om het beheer en de financiële controle te versterken.  
 
7.2. Workshops over marketing en netwerking met mogelijke klanten.   
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd:   
- Organiseren van bezoeken om de mogelijk klanten van de coöperaties te identificeren; 
- Organiseren van vergaderingen en workshops ivm marketing en netwerking met deze prospects en onderhandelen over de markt ivm 
bijenteeltproducten;   
- Deelnemen aan radio-uitzendingen voor de reclame en de marketing van de bijenteeltproductie.  
 
7.3. Ondersteuning van deelname van de bijenteeltcoöperaties in tentoonstellingen georganiseerd op het niveau van de 
districten  
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd: 
- De coöperaties begeleiden bij de verkooptentoonstellingen georganiseerd door de districten in samenwerking met het forum van de 
partners van de districten;  
- Deelnemen aan een tentoonstelling georganiseerd door het district bij het bezoek van de president.     
 
Activiteit 8. Omkaderingssessies over het institutioneel en financieel beheer van de coöperaties en oplossing van conflicten                                          
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd:   
- De coöperaties helpen bij het bijhouden van hun boekhouding;  
- De commissarissen van de rekeningen begeleiden in de financiële controle;   
- De leemten en zwakheden identificeren en de coöperaties steunen bij het zoeken naar oplossingen;   
- De coöperaties steunen om reglementaire teksten te herzien om conflicten te vermijden en deelnemen aan statutaire vergaderingen 
van de coöperaties. 
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Activiteit 9. Workshops ivm evaluatie van de technische prestaties en bijscholing over de moderne bijenteelttechnologie door 
de Belgische expert Didier Gillet  
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd:  
- Organiseren van technische bezoeken bij de bijenstallen; 
- Organiseren van bezoeken van technische controle op het niveau van de modelbijenstallen in samenwerking met de vulgarisatoren 
van de coöperaties in heel de zone van ARDI;   
- De technische leemten identificeren en de imkers helpen oplossingen te vinden;  
- Organiseren van uitwisselingen en discussiëren met de leden over de moderne bijenteelttechnieken die passen in de stijging van de 
productie en de bestrijding van de varroamijt. 

Activiteit 10.  Deelnemen aan de conferentie over uitwisseling, netwerk en internationale tentoonstelling over de ontwikkeling 
van de bijenteelttak in Oost- en Centraal Afrika (Api Trade Africa Harare - Zimbabwe) 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd: 
 
- De coöperaties technisch ondersteunen om de selectie te vergemakkelijken van coöperaties die moesten deelnemen aan de 
’APITRADE; 
- Samenwerken met RBS om een attest te verlenen aan de coöperatie COOPAGARU omkaderd door ARDI die moest deelnemen ; 
- Ideeën geven aan RAB over het opstellen van de RWANDA COUNTRY PAPER die moest worden gepresenteerd op de conferentie 
van APITRADE; 
- Deelnemen aan de algemene vergadering van APITRADE waarvan ARDI lid is; 
- Lobbyen bij de deelnemers om ervoor te zorgen dat Rwanda als organiserend land van de uitgave van APITRADE 2016 zou worden 
gestemd;   
- De andere actoren en imkers bezoeken om technieken te vinden die kunnen bijdragen tot de verhoging van het inkomen van de 
Rwandese imkers. 

Activiteit 11. Coördinatie, opvolging en evaluatie van het project,      
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd:  
- Organiseren van vergaderingen inzake planning en auto-evaluatie met vertegenwoordigers van de coöperaties;      
- Opstellen van fiches waarmee de coöperatie dagelijks de activiteiten kan opvolgen;  
- Deelnemen aan vergaderingen georganiseerd door de districten via het forum van de ontwikkelingspartners van district, 
- Deelnemen aan opendeurdagen en tentoonstellingen georganiseerd door de districten;    
- Instrumenten opstellen waarmee de basisgegevens kunnen worden verzameld;  
- De Uitvoerend secretaris en het hoofd van de afdeling vergezellen bij de evaluatiebezoeken bij de coöperaties;                                                                               
- De delegatie van de  PROVINCE Oost-Vlaanderen vergezellen bij de bezoeken van opvolging en evaluatie van de activiteiten op het 
terrein.       
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Bezoek van een delegatie van de Provincie Oost-Vlaanderen aan een tentoonstelling van bijenteeltmateriaal van Ardi.
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6. Overzicht van de activiteiten/kalender 2014 

 

Concrete acties Eerste kwartaal 
Januari, Februari, 

Maart, April  

Tweede kwartaal 
Mei, Juni, Juli, 

Augustus  

Derde kwartaal 
September, Oktober, 
November, December 

 
1. Bijscholing organiseren over  moderne 
bijenteelttechnieken 
 

 X x 

2. Opleidingssessies organiseren over de 
valorisatie van de andere bijproducten van de 
korf (was en propolis ) 

 x x 

3. Terreinbezoeken en omkadering in model 
bijenstallen (controle van de zwermen, 
voeden van de bijen, controle van de 
voortplanting van de koningin, voorkomen 
van schade en ziektes, hygiëne van de 
bijenstallen en beheer van de kolonies) 

x x x 

4. Uitwisselingsbezoeken over het moderne 
beheer van de bijenstallen met aandacht voor 
de bescherming van het milieu 

  x 

5. Organiseren van contactdagen met de 
financiële instellingen 

  x 

6. Bijscholingsworkshops over het financieel 
beheer en het ondernemerschap gericht op 
de valorisatie van de bijenteeltproducten 

x  x 

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

   

7. 1. Ondersteuning vergaderingen van de 
beheercomités en financiële controleurs 

x x x 

7.2. Workshops over marketing en netwerking   x 
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met mogelijke klanten 

7.3. Ondersteuning van deelname van de 
bijenteeltcoöperaties in tentoonstellingen 
georganiseerd op het niveau van de districten   

 x x 

8. Omkaderingssessies over het institutioneel 
en financieel beheer van de coöperaties en 
oplossing van conflicten   

x x x 

9. Workshops ivm evaluatie van de technische 
prestaties en bijscholing over de moderne 
bijenteelttechnologie door de Belgische 
expert Didier Gillet (kosten tenlasteneming en 
technische bezoeken op het terrein en verblijf 
in Kigali). De onkosten visum, vliegtuigreis en 
reisverzekering werden door Vlaams-
Rwandese Vereniging Umubano gedragen 

 x x 

10. Deelnemen aan de conferentie over 
uitwisseling, netwerk en internationale 
tentoonstelling over de ontwikkeling van de 
bijenteelttak in Oost- en Centraal Afrika (Api 
Trade Africa Harare - Zimbabwe ) 

  x 

11. Coördinatie, opvolging en evaluatie van 
het project     

x x X 
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7. Overzicht van de uitgaven 

 
FINANCEEL VERSLAG  ¨POV JANUARI 2014 TOT DECEMBER 2014 

 

   

 Wissselkoers  861,7 

 Nr Datum Beschrijving  Bedrag in RWF  Bedrag in EUR opmerkingen  

1.  Bijscholing organiseren over  moderne bijenteelttechnieken   

            3.220.000  3.737 

  
2. Opleidingssessies organiseren over de valorisatie van de andere bijproducten van de korf (was en propolis ) 

  

   1.899.500 2.204 

  
3.  Terreinbezoeken en omkadering in model bijenstallen (controle van de zwermen, voeden van de bijen, controle van de 
voortplanting van de koningin, voorkomen van schade en ziektes, hygiëne van de bijenstallen en beheer van de kolonies) 

  
         1.020.100  1.184 

  
4. Uitwisselingsbezoeken over het moderne beheer van de bijenstallen met aandacht voor de bescherming van het milieu 

  
             710.000  824  

  

5. Organiseren van contactdagen met de financiële instellingen   

            

   959.500 

1.113   
6. Bijscholingsworkshops over het financieel beheer en het ondernemerschap gericht op de valorisatie van de bijenteeltproducten 
                                                                                                                                                                                         975.200                       1.132 

  
 

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

7.1.. Ondersteuning vergaderingen van de beheercomités en financiële controleurs   
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S/totaal Bijscholingsworkshops over het financieel beheer en het ondernemerschap gericht op 
de valorisatie van de bijenteeltproducten 

1.022.170 

1.186    
7.2.  Workshops over marketing en netwerking met mogelijke klanten 

  
   583.000 677  

  
7.3. Ondersteuning van deelname van de bijenteeltcoöperaties in tentoonstellingen georganiseerd op het niveau van de districten   

  

  
 

          759.000  881  

  

8.  Omkaderingssessies over het institutioneel en financieel beheer van de coöperaties en oplossing van conflicten     
         1.628.500  1.890  

  
9.    Workshops ivm evaluatie van de technische prestaties en bijscholing over de moderne bijenteelttechnologie door de Belgische 
expert Didier Gillet (kosten tenlasteneming en technische bezoeken op het terrein en verblijf in Kigali). De onkosten visum, 
vliegtuigreis en reisverzekering werden door Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano gedragen) 

  
  Werd uitgevoerd in 2015  gezien  niet  beschikbaarheid van Didier Gillet in 2014           894.000  

 

Auto -evaluatie  over 
de technische  
performances en 
recyclage over de 
moderne 
bijenteelttechnieken 
met nadruk op  
varroabestrijding  

10.  Deelnemen aan de conferentie over uitwisseling, netwerk en internationale tentoonstelling over de ontwikkeling van de 
bijenteelttak in Oost- en Centraal Afrika (Api Trade Africa Harare - Zimbabwe ) 
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INKOMSTEN Bedrag in Euro: 

Eigen inkomsten uit: 
Verkoop en aanverwante acties: 

 

Inkomsten van derden (subsidie): - 

Naam van de donoren: OOST-VLAANDEREN  netto ontvangst 
 Financiële en transferkosten 
Totaal 
  Totaal Inbegrepen opvolging Umubano 

24.952,94 
      105,06 
 25.058 
        26.376,85 

 Uitgaven project 2014 
Overdracht naar 2015: vormingsessie verplaatst naar 2015 gezien niet beschikbaarheid  in 2014 van onze  expert Didier 
Gillet 

-23.816 
   1.242 

Gedaan op  27 /05/2015 en 08/05/2015 
MUSABIMANA Patrice    Uitvoerend  secretaris Ardi        Ontvangen door UMUBANO,  27/05/2015. 

  

 2.522.573 2.927 

  
11. Coördinatie, opvolging en evaluatie van het project,        
          

  11.1  huur bureau   459.700 608   

  

11.2 Kantoorbenodigdheden 

  

    
  

 
  

524.100 

608   

  11.3. Internet       
     336,000 390   

  11.4 Communicatie (tel fax)       
     398.788 463  

  11.5. SALARIS       
  

 
  

3.504.000 

4.066 

 jaarsalaris van de 
bijenteelttechnicus  

  Algemeen totaal      met  koers 861,7  RWF/€ 20.5222.131 23.816 
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DUTERIMBERE 
Rechtvaardiging van de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen   
 

        1. Vlaamse partnerorganisatie 

         
Naam van de organisatie : Vlaams- Rwandese Vereniging Umubano vzw-ngo 

Adres : Ter Beke, 2-8570 Vichte 

Mail: Jean –Pierre.Roobrouck@telenet.be 

Telefoon: 056 77 96 81 

Juridisch statuut : vzw-ngo 

Ondernemingsnummer : 4341.49.630 

IBAN  nr : BE 79 06824065 7633   

Naam van de begunstigde: Vlaams-Rwandese Vereniging vzw                                                                                                   

 Contactpersoon die het programma opvolgt : Jean-Pierre  Roobrouck 

  

                                                                           2. RWANDESE Partnerorganisatie 

Naam van de organisatie : DUTERIMBERE             

Adres : Boulevard de l’OUA, BP 738 KIGALI, RWANDA 

REGIO MUHANGA 

Mail : duterimb@duterimbere.org, mukeshadat@yahoo.fr. linziziki2006@yahoo.fr 

Telefoon : (250) 078844 :2851. (250) 0788774744 

Juridisch statuut : ong 

Contactpersoon die het programma opvolgt : Dhr. LINZIZIKI Damien                                                                                 

                 

mailto:duterimb@duterimbere.org
mailto:mukeshadat@yahoo.fr
mailto:linziziki2006@yahoo.fr
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3. Project: (=gedeelte van de werking waarvoor subsidie aangevraagd wordt) 
 

Titel van het programma ? project: Bevorderen van het vrouwelijk  ondernemerschap om  bij te dragen tot de  verbetering van de  

levensomstandigheden van de Rwandese vrouwen met gering inkomen die economisch actief zijn 

 

Centraal thema:   Vrouwelijk ondernemerschap  

 Districten: Kamonyi, Muhanga en Ruhango( twee sectoren per district in 2014 om merkbare werkzaamheden te verrichten in 

verhouding tot het beschikbare budget. Ieder jaar worden zes andere zones geselecteerd.) 

Geïntegreerd in de thematische nota 

Geïntegreerd in de planning van district voor de doelstelling( en) 
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 UITGEVOERDE ACTIVITEITEN: 2014 
 

 Geplande doelstellingen/ 

activiteiten  
                            Uitgevoerde activiteiten en resultaten Koers :  886,58 

Concrete doelstelling 1 
De verworvenheden van 

DUTERIMBERE vzw 

behouden en versterken 

 
- 4 vergaderingen van het 

regionale comité organiseren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 regionale vergadering 

organiseren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten : 1. Planning van de activiteiten en opvolging in team. 

 

De leden van het comité hebben de gelegenheid om de nodige inlichtingen te ontvangen, zij 

geven de ideeën die het mogelijk maken de activiteiten te verbeteren. Dit zorgt voor 

zelfvertrouwen die hen aanzet na te denken en verbintenissen op zich te nemen.  Een enkele 

vergadering werd georganiseerd tussen mei en december 2014 

    

 
 

 

 

Resultaat : Alle actieve leden van de organisatie zijn uitgenodigd. Het comité toont hen de 

geplande activiteiten en die welke uitgevoerd zijn dankzij de inkomensgenerende activiteiten. 

Bovendien kiezen de leden hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering en geven de 

aanbevelingen die ze willen voorleggen aan de gekozen delegatie. Bij deze gelegenheid 

worden de vrouwen die verdienstelijke activiteiten ontplooien aangemoedigd. 

Ook nieuwe leden worden aanvaard.  Dit jaar werden 20 nieuwe leden onder wie 18 vrouwen 

en 2 mannen werden aanvaard. 

 

Kost EUR :33,8 

Kost  RWF : 30.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOST EUR :782,89 

KOST  RWF : 694.100 
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De leden en de klanten tijdens de algemene vergadering  

 

 

 
2.  De capaciteiten en initiatieven 

van de vrouwen versterken 

 
Activiteit 1 : 

HERDYNAMISEREN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat 2.1 : De cultuur om te besparen en kredieten aan te vragen is bij de 

begunstigden versterkt  

DUTERIMBERE NGO is sinds lang een instelling van microfinanciering die de begunstigden 

helpt de opleidingen inzake ondernemerschap in praktijk te brengen zonder de andere 

personen er buiten te houden. Voor deze periode werden zes vergaderingen ter 

herdynamisering georganiseerd. Als resultaat werden de vertraagde terugbetaling van de 

kredieten van 14 tot  5 % verminderd en werden er 123 nieuwe klanten verwelkomd. De 

meeste klanten zijn vrouwen. 

 

 

KOST EUR :6.034,42 

KOST RWF : 5.350.000 
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ACTIVITEIT 2 : Identificatie 

van de begunstigden voor het 

jaar 2014 

 

 

 

 

 

 
 

VERGADERINGEN VOOR HERDYNAMISERING 

 

Resultaat : 150 vrouwen met kleine activiteiten werden geïdentificeerd in de drie districten. 

Deze vrouwen hebben de behoefte uitgedrukt opgeleid te worden in verschillende domeinen, 

waaronder het ondernemerschap (inbegrepen het gedrag voor en na het ontvangen van een 

krediet) en de landbouwtechnieken inzake bijenteelt en het kweken van kleinvee. Ook het 

beheer van de coöperaties werd vermeld. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

KOST EUR : 2.030,29 

                                                           

KOST  RWF : 1.800.000 
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ACTIVITEIT 3: Opleiding 

geven over het 

ondernemerschap aan de 

gekozen vrouwen 

 

 

 

 

 

 

Resultaat : Oprichting van individuele inkomensgenererende activiteiten en van coöperaties  

Na de opleiding hebben ze gekozen zich te groeperen in landbouwcoöperaties in het domein 

van de vermeerdering van zaden, het kweken van kleinvee en de bijenteelt. Vandaag zijn 3 

coöperaties operationeel : 1 per district en 3 andere zijn bezig hun activiteiten op te starten. 

Twee opleidingen werden georganiseerd. 

 

 

  
 
 

Begunstigden in opleiding tijdens de pauze 

 

 

 

KOST EUR : 5.148,99 

KOST  RWF : 4.565.000 
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Activiteit 4: opleiding over het  

reglement en het beheer van 

de coöperaties 

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT : Coöperaties oprichten voor vrouwen en jongeren  

 

50 jonge meisjes en vrouwen van de drie districten werden opgeleid over de reglementering 

van de coöperaties in Rwanda. Na deze opleidingen zijn ze gestart met de oprichting van de 

coöperaties. Drie zijn operationeel. In het domein van de vermeerdering van de ananas en van 

de bijenteelt. 

 

Opleiding over de coöperaties: 

 

 

KOST EUR : 1.212,52 

KOST  RWF : 1. 075.000 
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 Activiteit 5. Opleiding over de 

bijenteelt  

 

 

 

 

 

RESULTAAT : De activiteiten van onze begunstigden zijn een bron van inkomen om hun 

familiaal inkomen en het land te ontwikkelen   

 

Bijenteelt is een domein waarin alle partners van de POV zich hebben verbonden zich in te 

zetten op het vlak van de samenwerking tussen de partners.  Wij moedigen onze begunstigden 

aan om zich toe te leggen op de productie van honing omdat de Rwandese honing zeer goed 

scoort op wereldniveau (6
de

 volgens de informatie van ARDI). Het probleem blijft de 

verzading van de markt. Na de opleiding hebben 3 coöperaties een activiteit in dit domein 

aangevat. 

 

 
 

 

De begunstigden leren de techniek van het ziften van de honing. 

 

 

 

 

 

KOST EURO : 1.212,52 

KOST  RWF : 1.050.000 
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Activiteit 6: Opleiding over de 

vermeerdering van zaden  

(Fruitbomen en andere zaden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAAT : De nieuwe activiteiten worden gelanceerd voor de kwetsbare bevolkingen 

en dragen bij tot hun sociaal en economisch welzijn 

De vermeerdering van zaden van ananas, passievrucht en  « prunes du Japon »  is een bron van 

inkomsten. De lokale overheid is erbij betrokken en moedigt de andere personen aan onze 

begunstigden na te bootsen. Er komt een handelsvereniging tot stand die zich met de 

vermeerdering van fruitbomen en de handel ervan zal bezighouden. 

 

 
 

 
Vermeerderingsvelden van de « prunes du Japon » en van ananas in het district 

MUHANGA 

 

KOST EURO : 2.030,29 

KOST  RWF : 1.799.760 
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Activiteit 7: STUDIEREIS  RESULTAAT : De begunstigden vergelijken hun activiteiten met die van de anderen en 

leren nieuwe technieken aan 

 

Er werd een studiereis georganiseerd voor 30 begunstigden in het district Musanze in de 

Noordprovincie. De begunstigden hebben de vermeerderingsvelden van maïs bezocht in de 

sector Kinigi en een model kippenkwekerij in het district Rulindo. Terug thuis, hebben zij zich 

ertoe verbonden in hun families en in de coöperaties de modellen toe te passen die ze hebben 

leren kennen. 

 

 
 

De techniek van de vermeerdering van zaden van passievrucht en de techniek voor het 

bewaren van pootaardappelen in het district RULINDO en MUSANZE 

 

KOST EURO : 1.579,1 

KOST  RWF :  1.400.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De bezoeken van de Uitvoerende Secretaresse van Duterimbere en de 

overlegvergaderingen van de partners van de POV vinden plaats in dit kader. 

150.500 RWF 

EUR : 169,18 

 

 Algemeen Totaal 17.913.864 RWF  

Euro  20.205,51 
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4. UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 

 

Doelstellingen 

 
Activiteiten/Actie(s)  Doelgroep en aantal District Duur of 

planning 

Budget RWF   EUR 

(Wisselkoers

:) 

886,57 

 

De verworvenheden 

van DUTERIMBERE 

vzw behouden en 

versterken 

 

 

- 1 vergadering van het 

regionale comité 

organiseren 

- 4 leden van het 

regionaal comité 

 

MUHANGA 

KAMONYI 

RUHANGO 

juni 2014 

 

 

 

 

30.000 

 

 

33.83 

 1 regionale vergadering 

 

-150  leden werden 

uitgenodigd 

  juni 2014 

 

 

 

66ç6699996696

940 

782,90 

De capaciteiten en 

initiatieven van de 

vrouwen versterken  

- De vergaderingen van de 

leden en de klanten van 

Duterimbere IMF sa  

werden georganiseerd 

volgens administratieve 

sectoren voor het 

herdynamiseren en de 

omkadering van het 

zakendoen  

 

2 vergaderingen per sector 

Voor de zes gekozen 

sectoren (2  per district) 

 

MUHANGA 

KAMONYI 
RUHANGO 

 

 

 

 

 

Van juni tot- 

december 2014 

 

 

 

 

 

5.350.000 

 

 

6.034,42 

 

 

- Alle ondernemende 

vrouwen identificeren 

(individuen en solidaire 

groepen en de solidaire 

groepen begeleiden om 

coöperaties te worden) 

 

 De vrouwen werden 

gekozen in de 6 gekozen 

sectoren) 

 

MUHANGA 

RUHANGO 

KAMONYI 

 

 

 

maart 2014 

 

1.800.000 

 

 

 

 

2.030.32 
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- opleiding over 

ondernemerschap aan de 

gekozen vrouwen  

(Twee opleidingen) 

 

Gekozen vrouwen MUHANGA 

RUHANGO 

KAMONYI 

 

 

 

 

4.565.000 

 

 

5.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifieke opleidingen ten 

opzicht van het domein 

gekozen door de vrouwen: 

 

- Bijenteelt 

 

- Vermeerdering van 

zaaigoed 

 

- Beheer van de 

coöperaties 

 

 Gekozen vrouwen 

 

 

MUHANGA 

(2 sectoren) 

KAMONYI (2 

sectoren) 

 

RUHANGO (2 

sectoren) 
 

 

 

          

 mei  2014 

 

juni  2014 

 

juli  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.050.000 

 

1.075.000 

 

 

1.799.760 

 

 

 

 

 

1.184,35 

 

1.212,52 

 

 

2.030,05 

 Er werd een studiereis 

georganiseerd in de regio 

MUSANZE 

50 vrouwen die 

inkomstengenrerende 

projecten hebben opgezet 

Muhanga, Ka 

monyi en 

Ruhango (voor 

6 gekozen 

sectoren) 

augustus 2014  

1.400.000 

 

 

 

 

 

1.579,14 

 

 

 

Opvolging van de gegeven 

opleidingen  

  SEPTEMBER-

DECEMBER 

2014 

150.000 169,19 

 S/ TOTAAL  4  17.913.864 20.205,51 
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5. Begroting : Preciseer de kosten et de uitgaven op jaarbasis 

             Voor het actieplan 2014- 

 

 

kosten/uitgaven RWF EUR Inkomsten  andere   

Investeringen (infrastructuur et 

uitrusting : gebouw, gereedschap, 

transportmiddelen, informatica…) 

  Eigen inkomsten uit verkoop en acties  

Huur kantoor  

 

900.000 

1.015,16 DEELNAME OXFAM 1.000.032 

Brandstof 210.410 

 

237,33   

Onderhoud materiaal 150.000 

 

169,19   

Communicatie 66.000 

 

74,45   

Onderhoud kantoor 54.000 

 

60,91   

Zendingskosten     

Verschillende bijdragen (joint action 

forum van de drie districten en andere 

kleine evenementen) 

130.000 146,63   

Kantooruitrusting  

- 

 

   

Onthaal van bezoekers en 

verfrissingen op kantoor 

 

118.660 

 

 

133,84 

  

 

 

 

  Bijdragen   

 

80.000 
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Aantal personeelsleden (uitgedrukt in 

voltijds equivalenten) 
1    

Maandsalarissen inclusief taksen  

 

4.050.000 

4.568,22   

Totaal van het deel 5   5.679.070 6.405,59   

Totaal van het deel 4  17.913.864 20.205,51   

TOTAAL 4 en 5   

23.592.934 

26.611,79   

Andere kosten : bankkosten - transfer         30,71   

Totaal kosten  26.642,60   

Ontvangen subsidie POV, inclusief 

5% opvolging Umubano 

 28.044,85 Gebruikte gem. koers  886,57  

 
PS. De subsidies van een andere donor (Oxfam) zijn aangekomen in december zodat ze niet konden worden gebruikt in 2014. 

De boekhouder heeft me erop gewezen dat we niet met het actief nul op de rekening mogen blijven. 

Er zijn ook de bankkosten (historiek, bijhouden van de rekening, chequeboekjes…) 

 

Gedaan te MUHANGA, 19/05/2015 

 

Voorbereid door: LINZIZIKI Damien                                              Goedgekeurd door: MUKESHIMANA Dativa 

                                               

                            Verbindingsagent/ Regio   MUHANGA                                                     Uitvoerend secretaris van DUTERIMBERE ONG 

  

 

 Tel : (250) 0788774744 Tel : (250) 0788442851 

 

 E-mail : linziziki2006@yahoo.fr 

  E-mail: mukeshadat@yahoo.fr 
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INGABO 

1. Vlaamse partnerorganisatie 

Naam van de organisatie: UMUBANO vzw-ngo 

Adres:  Ter beke, 2 - 8570 Vichte. - Mail: Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be - Telefoon: 056 77 96 81 

Juridisch statuut: vzw – ngo - Ondernemingsnummer: 431.49.630 - IBAN nr.: BE 79 0682 4065 7633 

Naam van de begunstigde: Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw 

Contactpersoon die het programma opvolgt: Jean-Pierre Roobrouck, voorzitter 

2. Rwandese partnerorganisatie 

Naam van de organisatie: ORGANISATION DES AGRICULTEURS ET DES ELEVEURS DU RWANDA (INGABO) 

Adres: B.P. 5O MUHANGA - Mail: ingaboop@yahoo.fr 

Telefoon : +250 255117634 - Juridisch statuut : NGO 

Contactpersoon die het programma opvolgt: USANASE Gilbert 

mailto:Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be
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3. Project (= gedeelte van de werking waarvoor subsidie aangevraagd wordt)  

Titel van het programma/project: Bevorderen van de veeteelt 

 

Centraal thema: Verhoging van de productie in de veeteelt 

Districten: KAMONYI, MUHANGA, RUHANGO en NYANZA 

Geïntegreerd in de thematische nota: Landbouw en vrouwelijk ondernemerschap 

Geïntegreerd in de planning van het district voor de doelstelling(en): armoedebestrijding (rurale transformatie door 

landbouw en veeteelt), integratie van gender in de landbouwactiviteiten, grondbeheer en 

milieubescherming 
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Doelstellingen /geplande  activiteiten Uitgevoerde activiteiten en resultaten  

 Thema : ondernemerschap en voedingssoevereiniteit 

Concrete doelstelling 1 

De melkproductie en geitenteelt verhogen bij 

de coöperaties en bij de groeperingen van 

veetelers 

1.1. Omkadering en opvolging van leden en 

partners verenigd in coöperaties van 

veehouders opgeleid in 2013 

 

 

Een deel van deze activiteit werd uitgevoerd via terreinbezoeken door  het personeel van 

Ingabo en de animatoren op het niveau van de  zones.  Aldus hebben 5 groepen veetelers 

waarvan 3 van het district Kamonyi en 2 van de districten Muhanga en Ruhango kunnen 

genieten van de moderne noties van veeteelt. Deze groepen zijn veetelers van Kigusa, 

Kangukukore uit de  zone  Rugobagoba ‘Terimberemutegarugori, Urumuri, en de groep 

Abisunganye uit de zone Nyakaguhu.    

 

 

1.2. De leden organiseren in groepen telers 
van kleinvee (geiten) via opleidingen 

De eerste stap was de oprichting van 15 groepen van telers van kleinvee in de districten 

Kamonyi, Muhanga, Ruhango en Nyanza in onze actiezone.  

1.3. Hernieuwbaar krediet voor melkkoeien 
toegekend aan de vrouwen  

De identificatie van de begunstigde zones die de veehouders groeperen die klaar waren om 

grootvee te ontvangen gebeurde door de leden van de raad van beheer in februari 2014 en 

de verdeling van 19 vaarzen vond plaats in september 2014 voor 19 zones waar 12 

vrouwen en 7 mannen elk een koe kregen.  
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1.4. Hernieuwbaar krediet voor de geiten 

voor groepen landbouwers 

 

Vóór de verdeling van de geiten aan de 15 groeperingen van georganiseerde boeren, had 

Ingabo aan haar leden de voorwaarden meegedeeld waaraan een begunstigde moet  

voldoen. Nochtans zijn in elke groep 8 telers gekozen om geiten te ontvangen. In totaal 

werden 120 geiten gegeven aan 120 telers verdeeld over 15 groepen in de vier districten 

Kamonyi, Muhanga, Ruhango en Nyanza. 

 

Foto 1: Ontvangers van geiten in het district Kamonyi 

Concrete doelstelling 2 

Ondersteunen van de boerderij van 

INGABO 

 

 

2.1. Vernieuwen van de voederterreinen van 

pennisetum en peulgewassen 

Voor de vernieuwing van de voederterreinen, werd op de 2 volgende wijzen tewerk 

gegaan:  
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- Volledige verwijdering van de stronken pennissetum sp om opnieuw te planten en 

- Regelmatig onderhoud van de jonge plantjes die afkomstig zijn uit de stekken. De 

werken worden uitgevoerd over een oppervlakte van 5ha in 2 verschillende seizoenen. 

Bij het planten werd rekening gehouden met de soorten peulgewassen waaronder 

leucaena en calliandra die aan de randen van de velden worden geplant en tussen de 

maïs. 

 

Foto: vernieuwing van pennisetum 
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 : 

 

Foto : Voedergewas pennissetum van de boerderij Gatizo na de onderhoudswerken. 
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2.2. Herstellen van de omheining van de 

boerderij en verdeling van het weiland in 

paddocks 

Om de veiligheid van de dieren van de boerderij te verzekeren en het beheer van de 

bestaande hulpmiddelen te verbeteren werd een omheining rond de boerderij gebouwd. 

Voorrang werd verleend aan de stal om de dieren tegen dieven en de gevaren van buiten de 

boerderij te beschermen. De omheining werd gebouwd met pijlers uit Eucalyptus en met 

het hout van de Euphorbia tirucalli tussen 2 pijlers. Aan de ingang werd een poort 

gemaakt uit ijzeren buizen. Voor wat de paddocks of percelen betreft, hebben wij voor de 

goede uitbating van de weilanden de herderstasjes verwijderd op het niveau van de 

percelen en de weilanden verdeeld in percelen door middel van hagen en materiaal uit 

eucalyptus.   

Foto 4: Herstelling van de afsluiting van de boerderij Gatizo  
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2.3 Inkuilen van graangewassen en hooien 

van peulgewassen  

Door de volledige verwijdering van de stronken pennissetum voor de vernieuwing ervan, 

werd de inkuiling niet gerealiseerd omdat er niet voldoende hoeveelheid voer was om in te 

kuilen.  

2.4. Productiegrondstoffen voor het maken 

van krachtvoer 

Ook al was de doelstelling voldoende maïskorrels te produceren om er krachtvoer van te 

maken voor de melkkoeien, toch hebben we slechts 2ha maïs kunnen produceren door de 

weersomstandigheden. Toch werd de uitvoering van de werken, met name het eerste en 

tweede omploegen, het zaaien en het wieden in deze periode uitgevoerd. 

 

Foto 5 :Terrein klaargemaakt om een maïsteelt te ontvangen    

 

Concrete doelstelling 3 

Verbeteren van de veestapel (koeien en 

geiten) van de veetelers  

 

3.1. De techniek voor kunstmatige inseminatie 

verbeteren 

Sinds 2013, was er een tekort aan synchronisatiehormonen vastgesteld. De 

activiteit werd dan ook niet uitgevoerd behalve bij vier koeien die bij natuurlijke 
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loopsheid werden geïnsemineerd. 

3.2. Opvolging van de koeien en geiten uit 

doorlopend krediet 

Resultaat en uitvoering van de activiteit: opvolging van 17 begunstigde zones van 

grootvee, waarvan de 35 koeien verdeeld in de jaren 2013, 2014,  

- 10 koeien hebben reeds 10 vaarzen gegeven herverdeeld aan andere leden.  

- 8 zijn 6 maanden drachtig 

- De 17 overblijvende zijn vaarzen klaar om te worden gedekt.   

- Wat het kleinvee betreft in de 15 groeperingen van telers, hebben 25 geiten op 120 

uitgedeelde geitjes geworpen, 52 zijn drachtig en 43 zijn klaar om te worden gedekt.  

3.3. Opvolging van geïnsemineerde koeien in 

2012-2013 

De activiteit vond plaats tegelijk met de opvolging van de koeien en de geiten van het 

doorlopend krediet in de vier districten : Kamonyi, Muhanga, Ruhango en Nyanza. Van de 

600 geïnsemineerde koeien in 2012-2013, hebben er slechts 223 gejongd. 

3.4.  Opvolging en evaluatie van gerealiseerde 

activiteiten, planning en rapportering 

Terreinbezoeken en ontmoetingen van het beheerscomité en de raad van beheer werden 

georganiseerd voor de opvolging van de in uitvoering zijnde activiteiten. Aldus vinden 

besprekingen plaats en worden er beslissingen genomen mbt de uitvoering van het project. 

De opvolging van de activiteiten bij de begunstigde leden van Ingabo heeft aangetoond dat 

70% van de bezochte telers goed de activiteiten van het project kennen, vooral op het vlak 

van de toekenning van een koe en de genetische verbetering van hun koeien via de 

techniek van de artificiële inseminatie. 

3.5. Het partnerschap versterken tussen de 

organisatie INGABO en de andere 

organisaties belast met veeteelt 

 

De bezoeken tussen de partners heeft aan de begunstigden de kans gegeven om hun 

ervaringen uit te wisselen.  

Resultaat: de samenwerking met andere organisaties en instellingen is verbeterd  
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Budget op jaarbasis 2014 (van 1/01/2014 tot 31/12/2014) 

Doelstellingen/ 

Activiteiten 

datum referentie omschrijving N° Voorziene 

begroting 

Geplande 

kost in 

EUR 

Gebruikt 

budget in 

RWF  

Kost in EUR 

 

 

Concrete 

doelstelling 1 

 

           

De melkproductie en 

geitenteelt verhogen 

bij de coöperaties en 

bij de groeperingen 

van veetelers 

 

           

1.1. Omkadering en 

opvolging van leden 

en partners verenigd 

in coöperaties van 

veehouders opgeleid 

in 2013 

                         

    s/ totaal  750.000 833   

1.2. De leden 

organiseren in 

groepen telers van 

kleinvee (geiten) via 

opleidingen 

   2.100.000   2.333    2.087.500  2.319 

1.3. Hernieuwbaar 

krediet voor 

melkkoeien 

toegekend aan de 

    5.062.500     5.625      0 
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vrouwen 

    s/ totaal  5.062.500     5.625                  

4.575.000  

5.083 

1.4. Hernieuwbaar 

krediet voor de 

geiten voor groepen 

landbouwers 

            

    s/ totaal  3.600.000     4.000                  

3.600.000  

4.000 

TOTAAL     11.512.500   12.792    8330000             9.256 

Concrete 

doelstelling 2 

 

             -         

Ondersteunen van de 

boerderij van INGABO 

 

               -         

2.1. Vernieuwen van 

de voederterreinen 

van pennisetum en 

peulgewassen 

              

    s/ totaal  1.800.000     2.000                  

1.929.500  

2.144 

2.2. Herstellen van 

de omheining van de 

boerderij en 

verdeling van het 

weiland in paddocks 

              

    s/ totaal  3.400.000     3.778                  

1.047.000  

1.163 
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2.3. Inkuiling van 

graangewassen en 

 Hooien van 

peulgewassen 

               

          -      

  

  

 

    s/totaal  600.000        667                                 

-  

0 

2.4. Productie 

grondstoffen voor 

het maken van 

krachtvoer 

                

    s/ totaal  3.600.000     4.000    672600 747 

TOTAAL     9.400.000   10.444                  

3.649.100 

4.055 

Concrete 

doelstelling 3 

Verbeteren van de 

veestapel (koeien 

en geiten) van de 

veetelers 

               -        0 

3.1. De techniek 

voor kunstmatige 

inseminatie 

verbeteren 

             

    s/totaal  1.560.000     1.733    20/000               24 

3.2. Opvolging van 

de koeien en geiten 

uit doorlopend 

krediet 

                            

    s totaal  900.000     1.000                     

900.000  

1.000 

3.3. Opvolging 

koeien 

geïnsemineeerd in 
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2012-2013 

    s/ totaal  840.300        934                                 

-  

0 

3.4. Opvolging en 

evaluatie van 

gerealiseerde 

activiteiten, 

planning en 

rapportering 

            

          -      

  

  

 

    s/ totaal  1.200.000     1.333                     

878.000  

976 

3.5. Het 

partnerschap 

versterken tussen de 

organisatie 

INGABO en de 

andere organisaties 

belast met veeteelt 

    500.000 556         0 

    s/ totaal  500.000        556                                 

-  

0 

TOTAAL     5.000.300     5.556    1.798.000 1.998 

ACTIEPLAN   TOTAAL 

ACTIVITEIT

EN 

 25.912.800   28.792                

13.777.100 

15.308 

PERSONEELS-

KOSTEN 

VERBONDEN 

AAN HET 

PROJECT 

   

Dierenarts en 

Koewachters 

            -      4.315.213  4.793 

Andere Kosten  Water, 

onder-

houd 

Infrastruc-

tuur 

             -                           
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    S/ TOTAAL  

FACTUREN 

112 -           -                       

167.200  

186 

    BANKKOSTE

N  

113            -                       

107.292  

119 

    S/ TOTAAL 114            -                       

107.292  

119 

  6/08/20

14 

74266893 courrier  115            -                         

44.500  

49 

  24/03/2

014 

74266889 Register 116            -                           

1.500  

2 

    s/totaal             -      46.000                     514 

TOTAAL 

ANDERE 

UITGAVEN 

  TOTAAL             -                    

4.588.425  

5.098 

                 -        0 

TOTAAL 

UITGAVEN 

    25.912.800   28.792                

18.365.525 

20.406 

     wisselkoers 900 RWF Euro  

INKOMSTEN         

Eigen inkomsten afkomstig 

van: 

Ter info       RWF/EUR   

* verkoop afgedankte koeien 88.000 98      

Verkoop melk 605.090 672      

Totaal  693.090 770,10      

Inkomsten van derden 

(subsidies): 

       

Overdracht saldo 2013  2.795.400 3.106      

* Storting (1 ste schijf)  12.894.790 14.328      

* Storting (2 de schijf)  9.330.015 11.364      
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 subsidie POV netto 

ontvangen 

transferkosten 

totaal  subsidie 

 

totaal subsidie opvolging 

Umubano  inbegrepen 

 22.224.805 25.692 

 

96,60 

25.788,60 

 

27.145,85 

     

Totaal  inkomsten    28.798      

Totaal kosten  18.365.525 20.406      

Saldo overdracht naar 

015 

   8.296      

 

opgemaakt door  Claude Mugabe en Gilbert  Usanase, ontvangen op  21- 26/05/2015 
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Enkel van Ingabo eiste de provincie ook de verantwoording van het eerste deel 2015 wegens problemen met de 

organisatie die in de loop van het jaar werden gemeld ( vnl rond de juiste boeking van de kosten). Hier volgt deze 

verantwoording  

 

Doelstellingen / Geplande 

Activiteiten  

Uitgevoerde activiteiten en resultaten begin 2015 RWF EUR N° 

stuk 

 Thema : ondernemerschap en voedingssoevereiniteit     

Concrete doelstelling 1 

De melkproductie en geitenteelt 

verhogen bij de coöperaties en 

bij de groeperingen van 

veetelers 

 

1.1.  Omkadering en opvolging 

van leden van de groepen 

veetelers 

90 leden die groot- en kleinvee ontvangen hebben in de 3 vorige 

jaren, onder wie 45 koeienkwekers en 45 kwekers van geiten 

werden omkaderd voor een opleiding over moderne teelttech-

nieken. Twee sessies vonden plaats: 

  Opleiding kwekers van melkvee die ging over : 

 Het belang van een stal in de veeteelt en de te hanteren 

normen bij de bouw ervan. 

 Voederen van de runderen van verschillende 

categorieën (melkkoeien, drachtige koeien, kalveren,  

vaarskalveren).   

 De verschillende voederplanten gebruikt in het 

voederen van de runderen.  

 De analyse van de rentabiliteit van de veeteelt in 

Rwanda en in de Zuidprovincie  

                    

2.937.600,00  

                        

3.742,17  

 

Van 124-

100 tot 

128-100 
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 Opleiding kwekers kleinvee die onderricht kregen over : 

 Voederen van de geiten, 

 Maatregelen in acht te nemen voor de bouw van een 

geitenstal en het belang ervan, 

 Het belang van de genetische verbetering van de geiten  
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Figuur nr
o
1: omkadering veetelers groot- en kleinvee  - opleiding  

Resultaat : Verhoogde kennis in veeteeltkunde bij 90 kwekers, 

onder wie 49 vrouwen en 41 mannen 

1.2.  De leden organiseren in 

groepen telers van kleinvee 

(geiten) via opleidingen 

Tien nieuwe groepen samengesteld uit 200 telers zijn 

georganiseerd en gevormd voor het kweken van geiten. Volgens 

de actiezones van INGABO, zijn de groepen als volgt verdeeld:  

- 3 groepen die samen 60 kwekers tellen van wie 35 vrouwen en 

25 mannen zijn gevestigd in het district KAMONYI, 

- 4 groepen van in het totaal 80 kwekers met 52 vrouwen en 22 

mannen in het district MUHANGA, 

- 2 groepen in het district RUHANGO met 40 leden onder wie 28 

vrouwen en 12 mannen. 

- een groep met 20 kwekers onder wie 14 mannen en 6 vrouwen. 

Aangezien de geiten in rollend krediet worden toegekend, worden 

noties over het kweken van geiten gegeven. De geitenkwekers 

werden ook gesensibiliseerd over het belang van het kweken van 

kleinvee ten opzichte van grootvee.    
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Figuur 2: Geitenkwekers van de zones Gitovu, en Musasa /district 

Muhanga in de opleiding over het kweken van geiten  

1.3. Hernieuwbaar krediet voor 

melkkoeien toegekend aan de 

Deze activiteit zal plaatsvinden met de tweede schijf van de 

subsidie 2015 
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vrouwen 

1.4  Hernieuwbaar krediet voor de 

geiten voor groepen 

landbouwers 

De uitvoering van de activiteit is beperkt tot de 10 groepen van in 

het totaal 200 kwekers die vooraf werden georganiseerd en 

opgeleid. Ingabo heeft 60 geiten, m.a.w. 6 geiten per groep, 

kunnen uitdelen. De ceremonie van inontvangstneming van de 

geiten door de leden op het niveau van de groeperingen van de 

kwekers werd georganiseerd door de afgevaardigden van 

INGABO en door de veeartsen van het lokale bestuur 

verantwoordelijk voor de veeteelt. Als resultaat van deze 

activiteit hebben 45 vrouwen en 15 mannen het geluk gehad het 

kweken van geiten in hun gezinnen te kunnen introduceren. Om 

redenen van vruchtbaarheid zal deze kweek beantwoorden aan 

problemen van organische mest en het inkomen van de families 

verhogen. 

Tabel 1 : verdeling kleinvee in 4 districten  actiezone Ingabo 

Nr. District  Aantal 

doelgroepen  

Begunstigden 

geiten/ district 

1 Kamonyi  3 groepen met 60 

leden 

15 vrouwen en 

3 mannen 

2 Muhanga  4 groepen met 80 

leden  

19  vrouwen en 

5  mannen 

3 Nyanza  1 groep 3  vrouwen et 
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3  mannen 

4 Ruhango  2 groepen met 40 

leden  

8  vrouwen en 

4  mannen 

 

 

Figuur 3 : Ontvangstceremonie van het vee door de leden. Rechts 

de afgevaardigden van Ingabo en van het lokaal bestuur, Mevr. 

Laetitia, veearts van de sector Shyogwe. 

 

Concrete doelstelling 2 

Ondersteunen van de 

boerderij van INGABO  

Om als bruikbaar model te dienen voor talrijke telers die 

belangstelling hebben voor de veeteelt, worden enkele activiteiten 

in de boerderij georganiseerd om de voederterreinen te verbeteren 

                    

600.000,00  

 

                           

764,33  

 

Van 129-

100 tot 

130-100 
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2.1  Vernieuwen van de 

voederterreinen van pennisetum en 

peulgewassen  

en te onderhouden.  

De vernieuwingswerken van de oude voederterreinen penissetum 

krijgen de voorrang om nieuwe aanplantingen te hebben van 

pennissetum in combinatie met peulgewassen.   Als resultaat van 

het werk zijn nu 2/3 van de geplande oppervlakte bebouwd met 

leefbare tronken veevoeder.  
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Figuur 4 : Werken aan de gang om de aanplantingen van 

pennissetum in de boerderij van Gatizo te vernieuwen   

 

2.4.  Productie grondstoffen voor 

het maken van krachtvoer door de 

teelt van maïs en soja 

Deze activiteit zal plaatsvinden met de tweede schijf van de 

subsidie 2015 
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Concrete doelstelling 3 

Verbeteren van de veestapel 

(koeien en geiten) van de 

veetelers  

 3.1.  Genetische verbetering van 

de kudde koeien en van de 

geiten door artificiële 

inseminatie bij het grootvee en 

de verdeling van bokken voor 

de groeperingen geitenkwekers. 

  

  

 

 

Deze activiteit zal plaatsvinden met de tweede schijf van de 

subsidie 2015 

                       

280.000,00  

 

                           

356,69  

 

Van 131-

100 tot 

132-100 

3.2.  Opvolging van de koeien en 

geiten uit doorlopend krediet 

Om de gezondheidstoestand, de voortplanting te kennen en er 

zeker van te zijn dat het verdeelde vee onder de begunstigde 

groepen van Ingabo verder wordt uitgedeeld, worden 

terreinbezoeken eenmaal per kwartaal georganiseerd. In de 

verlopen periode vonden bezoeken plaats in de districten 

Muhanga, Ruhango en Nyanza en het volgende werd opgemerkt:  

Van de 104 bezochte geiten, zijn er 2 gestorven, 35 drachtig, 48 

hebben geworpen, en 19 klaar om gedekt te worden. Wat het 

doorgeven van de afstammelingen onder de begunstigden betreft, 

zijn enkel 4 van de moeder afgehaald en aan vier leden gegeven, 

de andere worden doorgegeven na het spenen. Voor hen die 

grootvee hebben ontvangen in de vorige 2 jaar, zijn er van de 19 
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bezochte koeien 8 drachtig, 5 hebben een kalf geworpen en 6 

vaarzen zijn klaar om gedekt te worden. Wat het doorgeven 

betreft, hebben vier leden de kalveren van dit vee gekregen na het 

spenen ervan.           
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Figuur 5: Een kalf van het doorlopend krediet bij Mevr. 

USABAMARIYA  Immaculée /sector Nyarubaka   

3.3.  Opvolging en evaluatie van 

gerealiseerde activiteiten, planning 

en rapportering 

De opvolging van de activiteiten in de boerderij van Gatizo 

gebeurt door het betrokken personeel. Daarnaast worden 

driemaandelijkse bezoeken georganiseerd in de groeperingen van 

telers leden van de organisatie INGABO voor de opvolging van 

het programma. De terreinbezoeken van 25, 26 /05/ 2015 hadden 

als resultaat reële info te hebben over de aan de gang zijnde 

activiteiten bij de leden die toegang hebben tot het programma. 

Om die reden werden 10 zones gekozen voor het kweken van 

kleinvee.     

   

Concrete doelstelling 4 : 

De synergie tussen de partners 

versterken 

Ingabo heeft 60 imkers georganiseerd in drie groeperingen in de 

drie districten: KAMONYI, MUHANGA en RUHANGO. 

Om de technische capaciteiten van de groepen te versterken heeft 

                    

1.676.20,.00  

 

                        

2.135,29  

 

Van 133-

100 tot 

137-100 
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4.1. Sensibilisering van de leden 

ten voordele van de bijenteelt 

Ingabo gezorgd voor een technische omkadering met een on-

dersteuning in materiaal van 30 moderne bijenkorven (waarbij 

elke groep over 10 korven kon beschikken. In het kader van de 

versterking van de synergie tussen de partners heeft ARDI met 

zijn ervaring in bijenteelt de imkers van INGABO ondersteund. 

De heer Jean de Dieu BARAHIRA was de opleider technicus van 

ARDI. Om de imkers in staat te stellen meer en beter te 

produceren, heeft hij aandacht besteed aan volgende punten:  

- Culturele hinderpalen die de vrouwen en jongeren beletten 

aan bijenteelt te doen.  

- Basisnoties over de biologie en het sociale leven van de bijen, 

- Klimaat en gunstige omgeving voor de bijen, 

- De rol van de bijen in het algemeen, 

- Voederen van de bijen in de slechte periodes, 

- De producten van de bijenkorf, het beheer van het 

honingseizoen,   

- De bijenteelt en het milieu, 

- Het hanteren van het moderne bijenteeltmateriaal, 

- De activiteiten en de exploitatietechnieken van de bijenkorf,  

- De controle van de ziektes en de parasieten die de bijen 

aanvallen. 
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Figuur 6: Boven de opleider Barahira uit ARDI tijdens de 

opleiding en onder de uitdeling van de korven aan de imkers leden 

van INGABO uit de zone Nyamata/ district Kamonyi.  
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Resultaat : 

De opleiding heeft een belangrijke rol gespeeld wat betreft de 

versterking van de technische capaciteiten van de opgeleide 

imkers. De moderne bijenkorven zullen de imkers van Ingabo in 

staat stellen hun productie te verhogen.  

4.2.   De leden organiseren en 

omkaderen om de bananenteelt te 

bevorderen  

Deze activiteit zal plaatsvinden met de tweede schijf van de 

subsidie 2015 

   

TOTALEN   kosten realisatie 

doelstellingen 1-4 

Koers 875  5.493.800 6.998,48 €  
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5. Begroting: specificeer de inkomsten en de kosten/uitgaven op jaarbasis voor het actieplan  

 

Kosten/Uitgaven Euro Inkomsten Euro 

Investeringen 

 

    

 

   - 

Eigen inkomsten uit verkoop en 

acties: 

- Verschillende verhuringen  

-  Verkoop producten van de boerderij 

(melk, kalveren, afgekeurde  koeien  

-Andere producten (Organische mest) 

 

 

  

  

127,39 

  

Personeelskost gelieerd aan het actieplan 

Lokaal personeel (totale kostprijs van de salarissen)  

 Salaris van een veearts verbonden aan het project 

 

 

 

Bijdragen? 
Bijdragen van de leden  

 

202,55 

    

Totaal maandsalarissen               

2.770,05                                                                                                                

  

Subtotaal            

2.770,05 

Participatie van  andere organisatie  0 

Salaris externe auditeur                             

764,33 
  

Totaal Salarissen 3.534,38   

Andere  kosten: - 407,18   

AlgemeenTotaal   5 3.941,57 Algemeen totaal eigen inkomsten 329,94   

Algemeen totaal   1-4 6.998,48   

ALGEMEEN TOTAAL Project 10.940,05   
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PANDAMU asbl 
 

Verantwoording van de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen: 
 

1. Voorstelling van het project 

 

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

ondersteuning van de voeding en landbouwontwikkeling in Muhanga) 

Centraal thema : Familiale voedselzekerheid 

Jaar van uitvoering : 2014 (januari 2014- december 2014) 

Verderzetting van een vorig project ? : Ja 

Land: Rwanda 

Provincie: zuidprovincie (ex-Gitarama) 

District: Muhanga 

Omgeving: ruraal 

 

2. Lokale partners 

 

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

Naam: PANDAMU  

Juridisch statuut : NGO opgericht bij Ministerieel Besluit no 112/11 op 07 oktober 2004 

Adres: - Cel Munazi 

            - Sector Mushishiro 

            - District Muhanga 

            - Province Sud 

            - BP : 546 Kigali 

E-mail:pandamu2005@yahoo.fr 

Telefoon: 0788752137 

                   0788841315 

Basisactiviteiten : 

-verhoging van de productie uit landbouw 

-vrouwelijk ondernemerschap 

-basisinkomsten 
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Datum van oprichting : 2000 

Rechtspersoonlijkheid : ja 

Ministerieel Besluit : No 112/11 op 07 oktober 2004 

Boekhoudmethode : kasregister : ja 

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

Titularis van de rekening : PANDAMU 

 

3. Resultaten op niveau van de doelgroepen (in relatie tot de specifieke doelstellingen)  

Resultaten van concrete doelstelling 1:- De voedselzekerheid is gegarandeerd terwijl ook het milieu beschermd wordt.  

 

De ontwikkeling van prioritaire teelten door het intensifiëren van fruit- en groenteteelten. De productie en het planten van jonge plantjes werd 

hierbij ondersteund: 

- 3500 bananenplantjes van de variëteiten FHIA 17, FHIA 25 en bakbananenvariëteiten (Injagi et imishaba) werden geplant en 

onderhouden ; 

- 3000 stekjes van fruitbomen (advocaat, mango, sinaasappel en tomaten) werden geproduceerd, geplant en onderhouden in de exploitaties 

van de begunstigden.   

- het telen van groente werd versterkt (uien, bieten, kolen, wortels, paprika’s en amarantes) in de sectoren Kabacuzi en Mushishiro, 

Muhanga en Rugendabari waar de groeperingen er in geslaagd zijn om de overschotten van hun oogst te verkopen.  
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Resultaten van concrete doelstelling 2: De deelname van vrouwen en jongeren werd bevorderd 

 

- Twee vormingssessies werden geanimeerd : één in de sector Kabacuzi en een andere in de sector Rugendabari. 

- In de sector Kabacuzi hebben de vrouwen zich geëngageerd in het telen van groente. Pandamu heeft dit geïnitieerd door voor hen zaden 

van groenten aan te kopen.  

- Als gevolg van zo’n vormingssessie hebben vrouwen in de sector Rugendabari zich gegroepeerd in de coöperatie ABIBUMBYE-Nyundo. 

Ze kozen daarbij om samen een bananenveld te ontwikkelen in de cel Gasave.  

 

Resultaten van concrete doelstelling 3: Het verwerven van inkomsten werd versterkt. - Leden van 6 coöperaties hebben een omkadering 

inzake ondernemerschap gevolgd.  

- Zes businessplannen werden uitgewerkt en twee van die plannen hebben kunnen deelnemen aan een wedstrijd georganiseerd door het 

project NAEB/PRICE voor de promotie van de tuinbouw met het oog op export.  

- Twee andere coöperaties ABAHUZAMURIMO de Gisiza en UBUMWE Mushishiro zijn bezig met de voorbereidingen om samenwer-

kingsverbanden aan te knopen met het programma SPARK waardoor ze kunnen geholpen worden bij de uitvoering van hun businessplan.  

- Een rondvraag werd uitgevoerd bij 12 coöperaties om de vormingsnoden voor elke coöperatie te identificeren. Volgende thema’s werden 

gekozen: financieel en administratief beheer van coöperaties ; rationeel gebruik van water voor landbouwdoeleinden, actief burgerschap, 

de genezing van verwondingen. Twee vormingssessies over het beheer van klein inkomstengenererende activiteiten werden gehouden. 

Deze sessies brachten 58 personen samen waarvan 42 vrouwen en 16 mannen. De deelnemers hebben begrepen dat het noodzakelijk is 

om duidelijke en realistische doelstellingen vast te leggen en dat ze moeten rekenen op lokale fondsen.                      
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Resultaten van concrete doelstelling 4: PANDAMU is een erkend vertegenwoordiger van het middenveld op vlak van participatie van de 

bevolking in de besluitvorming  

- Ervaringsuitwisselingen inzake het versterken van actieve burgerparticipatie werden gehouden in de schoot van Pandamu.               

- PANDAMU nam deel aan een workshop inzake het vastleggen van de ontwikkelingsprioriteiten voor de periode na 2015 (ter vervanging van de 

millenniumdoelstellingen).  

 

 

4. Realisaties in het kader van het regionaal overleg en binnen de actielijnen van de provinciale en regionale overheden.  

 

 

Pandamu kadert zijn acties binnen de vooropgestelde Millenniumdoelstellingen en binnen Visie 2020 (visie van de Rwandese 

overheid) en EDPRS (Economic Development for Poverty Reduction Strategies), maar ook binnen de prioriteiten van het laatste 

planningsoverleg van de partnerorganisaties van de Provincie Oost-Vlaanderen die actief zijn in de Zuidprovincie van Rwanda. 

De acties passen ook binnen de grote actielijnen van de provinciale en regionale overheden doordat de acties zich inschrijven in 

het Ontwikkelingsplan van het District de Muhanga betreffende sociaal-economische ontwikkeling en voedselzekerheid. 

 

Op het niveau van het district: 

 

Tijdens de uitwerking van het jaarlijks actie- en operationeel plan zijn alle nationale en internationale organisaties uitgenodigd. 

Ze geven er uitleg over hun activiteiten, elk volgens hun eigen mogelijkheden.  

 

Op het niveau van de provincie: 

 

De "Joint action" en het regionaal overleg van partnerorganisaties van de Provincie Oost-Vlaanderen faciliteren ontmoetingen 

waar aan ervaringsuitwisseling gedaan wordt en waar de verschillende actieplannen besproken worden.  
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5. Realisaties, acties, wat heeft u gedaan om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren ?  

 

Actiepunt 1: De voedselzekerheid is gegarandeerd terwijl ook het milieu beschermd wordt 
 

De ontwikkeling van prioritaire teelten werd ondersteund door het intensifiëren van fruit- en groenteteelten. De productie en het planten van 

jonge plantjes werd hierbij ondersteund, waarvan: 3500 bananenplantjes van de variëteiten FHIA 17, FHIA 25 en bakbananenvariëteiten (Injagi 

et imishaba) werden geplant en onderhouden; 3000 stekjes van fruitbomen (advocaat, mango, appelsien en tomaten) werden geproduceerd, 

geplant en onderhouden in de exploitaties van de begunstigden. We hebben het telen van groente versterkt (uien, bieten, kolen, wortels, paprika’s 

en amarantes) in de sectoren Kabacuzi en Mushishiro, Muhanga en Rugendabari waar de groeperingen er in geslaagd zijn om de overschotten 

van hun oogst te verkopen. 

PANDAMU heeft de ondersteuning van het telen van ananassen niet verlaten. We hebben daarentegen onze steun en adviezen aan telers van 

ananassen voortgezet en we hebben de oprichting van een coöperatie van vrouwen en jongeren van Muhanga (COPRODEMU) aangemoedigd. 

Deze coöperatie maakt een lekkere ananaswijn genaamd “VINAS”, dit met als doel om een gegarandeerde markt te creëren voor het telen van 

ananassen in ons werkingsgebied. Bovendien moedigen we de volledige bevolking aan om de consumptie van ananassen in hun dagelijkse 

gewoontes op te nemen. We moedigen ook de jonge vrouwelijke verkoopsters van fruit op de markt van Kabadaha in de sector Mushishiro aan 

om hun commerciële activiteiten voort te zetten waardoor ze een behoorlijk inkomen verdienen waar ze trots op zijn. 

 

- 246 biggen werden verdeeld bij families die voordien geen enkel stuk vee bezaten en deze biggen bevinden zich in een goede conditie. De 

biggen werden lokaal aangekocht om zo minder aanpassingsproblemen te hebben. Biggen die op andere plekken aangekocht werden hadden in 

het verleden vaak te kampen met aanpassingsproblemen. De begunstigden van deze biggen hebben vorming gevolgd over het verzorgen en 

kweken van deze biggen. Op die manier kan vermeden worden dat de biggen sterven wegens onvoldoende hygiëne in de stallen of ten gevolge 

van een inadequate voeding. We moedigen hen aan om de hygiënische omstandigheden in hun stallen te verbeteren en ook om voldoende 

aandacht te besteden aan de voeding van hun dieren. In totaal werden 48 terreinbezoeken uitgevoerd verdeeld over 12 bezoeken per sector. 

Tijdens die bezoeken werden adviezen verleend aan de boeren inzake landbouwtechnieken en veeteelt. Om een dier te kunnen ontvangen moet 

een begunstigde een partnerschapcontract sluiten met PANDAMU om de begunstigden te responsabiliseren. Op dit moment is PANDAMU blij 

dat ook de mest van het uitgedeelde vee gebruikt wordt op de velden zoals te zien is op de foto’s. 
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Actiepunt 2: De deelname van vrouwen en jongeren werd bevorderd 

 

Twee vormingssessies werden geanimeerd : één in de sector Kabacuzi en een andere in de sector Rugendabari. In de sector Kabacuzi hebben de 

vrouwen zich geëngageerd in het telen van groente. Pandamu heeft dit geïnitieerd door voor hen zaden van groentes aan te kopen. Als gevolg van 

zo’n vormingssessie hebben vrouwen in de sector Rugendabari, zich gegroepeerd in de coöperatie ABIBUMBYE-Nyundo. Ze kozen daarbij om 

samen een bananenveld te ontwikkelen in de cel Gasave.  

Naast deze twee vormingssessies werden de ontmoetingen van vrouwen waar men aan ervaringsuitwisseling doet over het verstevigen van de 

positie van de vrouw en over de familie voortgezet. Zo zijn ouders samengekomen op eenzelfde plaats om hun techniek voor het voorzien van 

een complete voeding aan hun kinderen te harmoniseren. Dit heeft veel bijgedragen aan het verminderen van het aantal gevallen van 

ondervoeding bij kinderen in de regio. Tijdens deze ontmoetingen praten de vrouwen ook over andere interessante onderwerpen zoals de hygiëne 

in hun huishoudens en lichaamshygiëne, vaccinatie van kinderen en hun gezondheid, geboortecontrole, deelname aan inkomstengenererende 

activiteiten, zelfontwikkeling … Dankzij het succes van deze ontmoetingen beginnen zelfs enkele vaders/echtgenoten aan deze ontmoetingen 

deel te nemen om hun vrouwen aan te moedigen. Er wordt telkens een maaltijd voorzien voor alle deelnemers. 

 

Bovendien, van de begunstigden die biggen en bananenplanten ontvangen hebben zijn 70% vrouwen en 14% jongeren. 

 

Vrouwen actief  in bananenplantages  maar ook jongeren met beperkingen 
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Actiepunt  3: Het verwerven van inkomsten werd versterkt. 

Leden van 6 coöperaties hebben een omkadering inzake ondernemerschap gevolgd waarna 6 businessplannen werden uitgewerkt en waarna twee 

van die plannen hebben kunnen deelnemen aan een wedstrijd georganiseerd door het project NAEB/PRICE voor de promotie van de tuinbouw 

met het oog op export. De hindernis die overblijft is het vinden van hypotheken om leningen van de financiële instellingen te kunnen krijgen. De 

winnende coöperaties zijn KODIMU en COPRODEMU. Twee andere coöperaties ABAHUZAMURIMO uit Gisiza en UBUMWE Mushishiro 

zijn bezig met de voorbereidingen om samenwerkingsverbanden aan te knopen met het programma SPARK waardoor ze kunnen geholpen 

worden bij de uitvoering van hun businessplan.  

Een rondgang werd uitgevoerd bij 12 coöperaties om de vormingsnoden voor elke coöperatie te identificeren. Volgende thema’s werden 

gekozen: financieel en administratief beheer van coöperaties ; rationeel gebruik van water voor landbouwdoeleinden, actief burgerschap, de 

genezing van verwondingen. Twee vormingssessies over het beheer van klein inkomstengenererende activiteiten werden gehouden. Deze sessies 

brachten 58 personen samen waarvan 42 vrouwen en 16 mannen. De deelnemers hebben begrepen dat het noodzakelijk is om duidelijke en 

realistische doelstellingen vast te leggen en dat ze moeten rekenen op lokale fondsen. 

 

Actiepunt 4 : PANDAMU is een erkend vertegenwoordiger van het middenveld op vlak van participatie van de bevolking in de besluitvorming. 

Het klopt dat PANDAMU een erkende vertegenwoordiger van het middenveld wil zijn. Naast ervaringsuitwisselingen inzake de versterking van 

actief burgerschap gehouden in de zetel van PANDAMU, hebben de bestuurders van PANDAMU ook deelgenomen aan een workshop over de 

prioriteiten voor de ontwikkelingsdoelstellingen voor de periode van 2015. Deze doelstellingen zullen uiteindelijk de millenniumdoelstellingen 

opvolgen. 
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6. Weergave van de activiteiten/acties tijdens 2014 

 

Concrete acties 1ste trimester 2de trimester 3de trimester 4de trimester 

Resultaat van concrete doelstelling 1: 
- Aankoop, verdeling, planten en opvolging van 3.500 

bananenplantjes van de variëteiten FHIA 17, FHIA 25 en  van 
variëteiten voor bakbananen (Injagi en imishaba) 

- Productie, verdeling en planten van 3.000 fruitbomen (advocaat, 
mango, sinaasappel en tomatenbomen) in de exploitaties van de 
begunstigden. 

- Versterking van de teelt van groenten   (ui, bieten, kolen, wortels, 
paprika’s en amarantes) in de sectoren Kabacuzi, Mushishiro, 
Muhanga en Rugendabari. 

X X X X 

Resultaat van concrete doelstelling 2:  
- Animeren van twee vormingssessies : één in de sector Kabacuzi en 

de andere in de sector Rugendabari. 
- Het engageren van vrouwen in de teelt van groenten 
- Installatie van een veld bananenplanten voor vrouwen in de cel 

Gasave. 

X X X X 

Resultaat van concrete doelstelling 3: 
- 6 coöperaties omkaderen inzake ondernemerschap 
- 6 businessplannen uitwerken 
- Deelname aan de wedstrijd georganiseerd door het project 

NAEB/PRICE inzake de promotie van tuinbouw gericht op export.  
- Identificeren van de vormingsnoden voor elke coöperatie.  
- Animeren van twee vormingssessies waar 58 personen aan 

deelnamen waarvan 42 vrouwen en 16 mannen over het beheer 
van kleine inkomstengenererende projecten. 

X X X X 

Resultaat van concrete doelstelling 4:  
- Ervaringsuitwisselingen werden in de zetel van PANDAMU 

georganiseerd over de versterking van actief burgerschap  
- Deelname aan een opendeurdag en mini expo georganiseerd door 

X X X X 
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het overleg van Rwandese partners van de Provincie Oost-
Vlaanderen, een solidaire provincie.      

- Deelname aan een workshop voor het aanduiden van prioriteiten 
inzake ontwikkelingsdoelstellingen voor de periode na 2015 ter 
vervanging van de millenniumdoelstellingen. 

 

7. Weergave van de onkosten 

 

1. Infrastructuur en uitrusting  Uitgaven in RWF Uitgaven in EUR 

Gereedschap (dierlijk en plantaardig) 8.154.000 8.956,80 

Gebouw -  

Transportmiddelen -  

Informaticamateriaal - 
 

Andere - kredietfondsen (landbouwinputs, aankoop percelen, vee, …) - 
 

subtotaal   8.956,80 

2. Operationele kosten   
 

Kantooruitrusting 117.790 129,39 

Transportkosten (benzine, bus, taxi, …) 546.565 
600,38 

Communicatie (tel., fax, Internet) 619.800 
680,82 

Vorming van begunstigden 1.209.000 1.328,03 

Kostprijs    

Andere (Bankkosten, vergaderingen, water en energie, faciliteiten, 

verwelkoming van bezoekers, publiciteit, …. 

2.040.200 

2.241,07 

3. Personeelskosten   3.254.373 3.574,78 

    

Evaluatiekost  640.000 703,01 
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Externe audit    

Subtotaal 0   

Saldo van december 2014 23.800 226,14 

Algemeen totaal 16.605.528 18.240,42 

   

Inkomsten    

Inkomsten van derden (subsidies):   
 

Naam donoren:   
 

Provincie Oost-Vlaanderen(Umubano) 14.724.633 16.174,34 

 

transferkosten  
 

 111,36 

subtotaal  16.285,70 

Subsidie POV inclusief opvolging Umubano   
17.142,85 

Eigen inkomsten  
 

Saldo van 28 februari 2014 108.806 119,52 

Dienstverlening  1.000.000 1098,45 

Bijdrage van begunstigden 191.000 
209,80 

Verhuur van percelen van PANDAMU 300.000 329,54 

Verkoop van producten uit de demonstratietuin 281.089 

308,76 

Subtotaal  1.880.895 2066,08 

 16.605.528 18.240,42 

  

 

Ontvangen door Umubano,  op…18/05/2015………… 

Betreffende de verantwoordingsstukken : werden u via de post opgestuurd.  

Gedaan te Mushishiro, op  18/05//2015 

De  coördinator van PANDAMU, TELIMBERE Innocent                                     
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FINANCIEEL VERSLAG PANDAMU 2014 
 

     

Wisselkoers : 1Euro = 

910.37Fr 910,37 

        

 

Doelstelling 

Omschrijving Codes 

GEPLANDE 
UITGAVEN 

UITGEVOERDE 
UITGAVEN  

BIJDRAGE POV 
IN EUR 

BIJDRAGE POV 
IN RWF 

 

1. De voedselzekerheid is 
gegarandeerd terwijl ook 
het milieu beschermd 
wordt.  
     

        

 

  Productie en verdeling 
van jonge plantjes van 
fruitbomen en van 
bananenbomen  1.1.1 5000000 

4549000 4994,67 4547000 

 

  

Opvolging van de teelten  1.1.2 

480000 100000 109,85 100000 

 

  Aankoop en verdelingen 
van de biggen  1.2.1 

3900000 3605000 3958,83 3604000 

 

  Versterking van de 
capaciteiten in veeteelt  1.2.2 

200000 150000 164,77 150000 

 

2. De deelname van 
vrouwen en jongeren 
werd bevorderd 

Opleiding vrouwen en 
jongeren over het beheer 
van projecten  2,1 

300000 239000 261,98 238500 

 
  

Een 
communicatienetwerk 
oprichten tussen zones 2,2 

720000 619800 679,94 619000 

 

3. Het verwerven van 
inkomsten werd versterkt Opstellen van 

businessplannen 3,1 

420000 420000 461,35 420000 

 

  Identificatie van de 
opleidingsbehoeften  3,2 

360000 330000 362,49 330000 
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  Opleiding over het beheer 
van kleine projecten  3,3 

300000 300000 329,54 300000 

 

4. PANDAMU is een 

erkend 

vertegenwoordiger van 

het middenveld op vlak 

van participatie van de 

bevolking in de 

besluitvorming 

Opleiding over actieve 
burgerlijke deelname  
 
 
 
 4,1 

300000 0 0,00 0 

 
  

Uitwisseling van 
ervaringen met andere 
ontwikkelingspartners  4,2 

820000 135000 147,90 134645 

 
  

De uitnodigingen 
beantwoorden  4,3 

150000 0 0,00 0 

 

5.Het beheer en het 
bestuur van de 
organisatie zijn goed 
verzekerd 

Kantoorbenodigdheden 5,1 

595200 117790 128,52 117000 

 

  

Transport en onderhoud 
van de voertuigen  5,2 

1171600 546565 599,83 546065 

 

  

Bijdragen, belastingen, 
taksen 5,3 

1162500 1554950 0,00 0 

 

  

Evaluatie 5,4 

744000 640000 351,51 320000 

 

  

Verloning personeel, 
arbeidskrachten en 
andere uitgaven  5,5 

6286800 3254373 3574,78 3254373 
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 Andere lasten         0,00   

 

  Bankkosten     101379 111,36 101379 

 
  

Lasten voor het bijhouden 
van de rekeningen   

  20250 22,24 20250 

 
  Banksaldi     23800 26,14 23800 

 

Totalen     22910100 16706907 16285,70 14826012 

 

TOTAAL UITGAVEN  Bedrag in RWF  BEDRAG IN EUR 

    

Inkomsten                                                                                                  

           -      

Eigen inkomsten afkomstig van 

Totaal 

                                                                    330 

* verkoop afgekeurde koeien                                                                  127,39  

Bijdragen leden                                                                  202,55  

* verkoop van melk    

Inkomsten van derden (subsidies):   

* Storting (1 ste schijf)                     9 135 

438  

                                                                                               

   11 638  

Transferkosten 1ste schijf                           40 

538  

                                                                                               

           52  

    

Totaal netto subsidie POV         9 094 900                                                                11 586  

Totaal inkomsten                                                                  11 916  

Uitgaven  1ste schijf 2015    8 587 929,00                                                                10 940  

Saldo einde 1ste schijf  2015                                                                      976  

Overdracht saldo 2014   1872 

Totale saldo september 2015   2848 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 

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

RWANDA 
NARRATIEF VERSLAG 

1. OVERZICHT HISTORIEK VAN HET PROJECT EN PLANNING 2015: 

Bijlage 1:     Algemeen inplantingsplan op luchtfoto. 

Juni 2013:    aanvraag bij de Provincie West-Vlaanderen  

December 2013 tot februari 2014:    aanleg landweg door de heuvelflank 

Januari 2014:    goedkeuring van de aanvraag 

2013 en 2014    uitvoering fase 1: F1 – F2 – F13 – F15 

Planning 2015:    F5 – F9 – F11  

December 2014 – mei 2015  bouw F5 

Maart 2015 – september 2015 bouw F9 

April 2015 – november 2015  bouw F11 

 

Al deze fermettes zijn in gebruik genomen en de bijhorende terrassen zijn al in cultuur. De jonge boeren zijn ook begonnen met de 

varkensteelt. Ze zijn nu in de beslissende fase naar het zelfstandig worden.  

Voorafgaande overwegingen: 

 Het uitvoeringsplan van de nieuwe hoeven werd verder afgewerkt zoals beschreven in het verslag van 2014. 
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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. In de 2° fase (2015) waren de voorbereidende werken – het 

terrasseren van de bouwplaats - moeilijker en namen meer tijd in beslag. De terrassen in die zone zijn namelijk smaller zodat 2 en zelfs 3 

terrassen op éénzelfde niveau moesten gebracht worden om voldoende breedte te krijgen voor de bouwplaats. Hierdoor was veel 

grondverzet nodig en heel wat taluds moesten heraangelegd worden. 

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

van het terras van 8 m noodzakelijk over de lengte van de loods. Dat is niet voor alle bouwplaatsen beschikbaar. Gezien deze terrassen ook in 

bochten liggen kon ook de lengte van de loods niet uitgebreid worden. Tijdens het klaarmaken van de bouwplaats worden de kleiblokken van 

30x20x20 cm gevormd en in de zon te drogen gelegd. In de onmiddellijke omgeving van de bouwplaatsen werd ook zand uitgegraven en werd 

een steengroeve blootgelegd zodat deze basismaterialen in de nabijheid van de werf konden worden ontgonnen. 

De ondergrondse watertank met een inhoud van 10 m³ wordt het eerst uitgevoerd en situeert zich grotendeels onder de loods met een 

mangat aan de buitenzijde van de loods. De watertank 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 omringt aan de oost- en westzijde. Over de houten palen (eucalyptusstammen) wordt een licht hellend houten dakgeraamte 

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

watertank 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. 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 ons atelier gemaakt uit planken en balken voortkomend uit bomen die in de eigen bossen gezaagd worden. Het 

nodige ijzer en laswerk wordt eveneens in het atelier van het centrum voorbereid. 
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De loods dient als overdekking 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 en als bescherming van de privacy worden 

de buitenkanten ook ommuurd tot 1,60 m en daarboven met een betimmering van (kant)planken of draadwerk afgesloten. Er wordt voorzien 

in 2 varkensstallen en een schaap- of geitenstal.  

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. De procentuele verdeling van deze diensten over de verschillende werven werd aangepast ten 

opzichte van het werkjaar 2014 gezien er op meerdere werven terzelfdertijd kon gewerkt worden. Ook voor werven die niet tot dit project 

behoren. Bovendien kon de factor “directie-algemene leiding” sterk verminderd worden door de ervaring die in het vorig werkjaar werd 

opgedaan.   

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

4. Realisaties 2015: 

Binnen het Project van de Provincie West-Vlaanderen werden uitgevoerd: F5 – F9 – F11.  In bijlage 2 geven we een fotoverhaal van de 

realisaties. 
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FINANCIEEL VERSLAG 

BEREKENING 
    BEDRAG 

     FACTUUR 

     5. F5/2015        Samenvatting uit dagboek 

    

 

   NIYITEGEKA JEAN-CLAUDE 

    

werk van de bouwploeg        2484  h aan 375 Rfr      
      
931.500      

  

      vervoerkosten en chauffeur     56 d aan 2250 Rfr 

 
126.000 

  kosten leiding en organisatie     92 d x 2770 Rfr 

 
254.840 

  

 

lonen en diensten 

 
1.312.340 

  

 

materialen 

 
2.157.033 

  

      

 
totaal 

 
3.469.373 FrRw 

       4.336,72 € 
 

      

 
Detail: 

    

  
 Rfr/dag deel F5 

  chauffeur tractor 3.000 25% 750 
 tractor+jeep 6.000 25% 1.500 
 

 
vervoerkosten per dag     2.250 

 

 
kosten leiding en organisatie omgerekend per dag 2.770 
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BEREKENING 
    BEDRAG 

     FACTUUR 

     6. F9/2015        Samenvatting uit dagboek 

    

 
   NSENGUMUREMYI ISIDORE 

    

      

      werk van de bouwploeg      2965  h aan 375 Rfr      1.111.875 
  

      vervoerkosten en chauffeur     57 d aan 2250 Rfr 

 
128250 

  kosten leiding en organisatie     89 d x 2770 Rfr 

 
246530 

  

 
lonen en diensten 

 
1.486.650 

  

 
materialen 

 
1.931.423 

  

      

 
totaal 

 
3.418.078 FrRw 

       4.336,60 € 
 

      

 
Detail: 

    

  
 Rfr/dag deel F9 

  chauffeur tractor 3.000 25% 750 
 tractor+jeep 6.000 25% 1.500 
 

 
vervoerkosten per dag     2.250 

 

      Gahima, coördinator werking centrum 5.000 10% 500 
 Havugimana Charles, ploegleider bouwploeg 5.000 25% 1.250 
 Safari Evariste, boekhouder 7.000 1% 70 
 directie voor alg. leiding en verslag 9.500 10% 950 
 

 
kosten leiding en organisatie omgerekend per dag 2.770 
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BEREKENING 

BEDRAG 

     FACTUUR 

     7. F11/2015        Samenvatting uit dagboek 

    

 

     HAKIZIMANA ANACLETH 

    

      

      werk van de bouwploeg      2820  h aan 375 Rfr      1.057.500 
  

      vervoerkosten en chauffeur     50 d aan 2250 Rfr 

 
112500 

  kosten leiding en organisatie     88 d x 2770 Rfr 

 
199760 

  

 

lonen en diensten 

 
1369760 

  

 

materialen 

 
2.119.620 

  

      

 
totaal 

 
3.489.380 FrRw 

       4.361,73 € 
 

      

 
Detail: 

    

  
 Rfr/dag deel F11 

  chauffeur tractor 3.000 25% 750 
 tractor+jeep 6.000 25% 1.500 
 

 
vervoerkosten per dag     2.250 

 

      Gahima, coördinator werking centrum 5.000 10% 500 
 Havugimana Charles, ploegleider bouwploeg 5.000 25% 1.250 
 Safari Evariste, boekhouder 7.000 1% 70 
 directie voor alg. leiding en verslag 9.500 10% 950 
 

 
kosten leiding en organisatie omgerekend per dag 2.770 
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EDUCATIEVE ACTIVITEITEN IN VERBAND MET DIT PROJECT IN WEST-VLAANDEREN 

UITGAVE NIEUWSBRIEF VRV UMUBANO 

Het project werd beschreven in de nummers van december 2014, juni en december 2015 van de nieuwsbrief die ook op de website www.umubano.be  

werd geplaatst.  

NIEUWSBRIEF KISARO 

Het project werd bekend gemaakt in de nieuwsbrief van Kisaro die aan 950 abonnees wordt gestuurd. De nieuwsbrief verscheen viermaal in 

2014 en evenveel in 2015. 

WEBSITE 

Het project werd aangekondigd op onze website door onze nieuwe webmaster John Madder. Zie Provincie West-Vlaanderen via de link: Nieuwe projecten 

gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen 

http://www.umubano.be/index.php/nl/partners 

STANDS, UITEENZETTINGEN EN EVENEMENTEN 

14/03/2015 Presentatie van het project tijdens de Algemene Vergadering te Waregem op (open vergadering waarop heel onze achterban wordt 

uitgenodigd)(Jean-Pierre Roobrouck en Marcel Umans) 

30/08/2015 Stand met informatie over het project op Mabatobato te Waregem (Jean-Pierre Roobrouck, Jozef Caudron, Lieven Vandoorne, Frederic Deprez) 

BIJLAGEN 

1 Algemeen inplantingsplan op luchtfoto 

2 Fotoverhaal van de realisaties 

3 Storting subsidie naar Kisaro / Rwanda 

  

http://www.umubano.be/
http://www.umubano.be/index.php/nl/partners
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1. Algemeen inplantingsplan op luchtfoto 

 

Foto 1: luchtfoto met aanduiding van lokalisatie van de fermettes 

2. Fotoverhaal van de realisaties 
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Foto 2: F5 

 

Foto 3: F5 en F9 

 

Foto 4: F5 en F9 

 

Foto 5: F9 
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Foto 6: F9 

 

Foto 7: F9 

 

Foto 8: F11 

 

Foto 9: F11 
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Foto 10: F11 
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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. 

 

1. INLEIDING  
1.1. Presentatie van de Organisatie HUMURA 

HUMURA is een Rwandese ngo opgericht in 2003. Haar maatschappelijke zetel is gelegen in de Sector Karembo, District Ngoma, Oostprovincie. 

 

1.2. Missie 
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 

 

1.3. Doelstellingen 
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 

 

PROJECT : Opleiding in landbouw en veeteelt van niet schoolgaande jongeren 

I. NARRATIEF VERSLAG VAN HET PROJECT  

 
Het doel van dit project, opgezet door Humura,  is de jongeren, meer bepaald zij 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. 
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Concreet gaat het over het inrichten van modelhoevetjes waar de leerlingen de verschillende bebouwingswijzen aanleren verbonden met de 

veeteelt. 

 

Het is de bedoeling dat het centrum na het ontvangen van externe financiering zo snel mogelijk financieel autonoom wordt door middel van 

verschillende strategieën zoals de productieve opleiding, de artisanale transformatie en de verkoop van landbouwproducten ter plaatse in de 

boerderij en het invoeren van agrotoerisme. 

 

Voordat de opleiding kon starten moest worden gezorgd voor de bouw en inrichting van de stallen.  Daar de bouw van de veestallen bijna klaar 

was eind april en 20 jongeren en 25 volwassenen de lessen over landbouw volgen, inclusief de praktische lessen door de inrichting van 

modeltuinen op de boerderij werd geopteerd voor de aankoop van dieren : eerst en vooral om snel tot productie te kunnen komen, ten tweede om 

over organische mest te kunnen beschikken en ten derde om de praktische opleiding over het kweken van kleinvee te kunnen aanvangen. 

 

Daardoor was de bouw van een blok met loodsen nodig. Deze blok bestaat uit : een loods voor het materiaal van de boerderij, een loods om het 

veevoeder op te slaan, een farmacie voor de basisgeneesmiddelen van de dieren, een kamer voor de bewaker. 

Bovendien worden de theoretische lessen gegeven in het lokaal van het vlechtwerk, en het centrum beschikt nog niet over zijn administratief 

kantoor. Er werd prioriteit gegeven aan de restauratie van een blok met een zaal en kantoren voor het opleidingscentrum. De doelstelling is te 

beschikken over een zaal ter plaatse in de boerderij. De tweede fase van het project zal bestaan uit de renovatie van het bestaande gebouw met 

verdieping dat zal dienen: op de verdieping als opleidingszaal in landbouw en veeteelt en op de benedenverdieping als, een laboratorium voor de 

transformatie van landbouwproducten. Daar is ook een winkel voor de verkoop van de producten van het centrum.  

Dit verslag beschrijft de resultaten van het project, de geplande activiteiten en ten slotte het besluit en de aanbevelingen. 

 

1.1. VERWACHTE RESULTATEN VAN HET PROJECT 

Resultaat 1 :  

45 personen (20 jongeren en 25 volwassenen) volgen regelmatig de lessen landbouw en veeteelt. De jongeren volgen heel het jaarprogramma 

terwijl de volwassenen komen om informatie te krijgen over mee specifieke thema’s. 

Resultaat 2 :  

Modeltuinen worden aangelegd voor de groenteteelt : witte kool, rode kool, wortel, peterselie, peper, watermeloen, aubergines, uien, amarant…, 

voor fruitteelt : citroenbomen, sinaasappelbomen, mangobomen, Japanse pruimenbomen, en bosbouw gekoppeld aan de landbouw door de 

aanplanting van grevillea (zilvereiken) en acacia’s. 
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Resultaat 3 :  
De gebouwen voor het kweken van dieren zijn reeds opgericht : een varkensstal voor meer dan 50 varkens, een kippenhok voor 500 kippen, een 

stal voor 15 geiten en 15 schapen. 

Resultaat 4 :  
Een herzien gedetailleerd curriculum aangepast aan de realiteit van de streek m.b.t. de ecologische landbouw (principe van direct zaaien) door 

permanente bodembedekking. 

Resultaat 5 : 

Een blok « loods van het centrum» : een loods voor het materiaal van de boerderij, een voorraad om het dierenvoer te plaatsen, een farmacie met 

de voornaamste dierengeneesmiddelen, een huisje voor de bewaker. 

Resultaat 6 : 

Aankoop van dieren (varkens en kippen). 22 varkens werden aangebracht uit de boerderij van Rwagitima, en 250 kuikentjes van een maand 

werden gekocht te Kigali en vervoerd naar de boerderij van Gisaya. 

Resultaat 7 : 

De herstelling van het dak van het administratief gebouw dat ook een opleidingszaal bevat. Het plaatsen van deuren en vensters en het schilderen 

moet later nog worden uitgevoerd.  De herstelling van het gebouw was dringend want het was meer en meer beschadigd en bovendien naderde 

het regenseizoen die dit nog zou verergerd hebben. 

Resultaat 8 :  
De opvolging en de coördinatie van de activiteiten worden uitgevoerd dankzij een organisatorische structuur van de beslissingsorganen, 

uitvoeringsorganen en van financiële audit die de ontwikkeling stap voor stap volgen. 
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1.2. GEPLANDE ACTIVITEITEN 

1. Registreren van de leerlingen voor de opleiding in landbouw en veeteelt  

2. Aanwerven van de opleider 

3. Opstellen van het curriculum en opzoeken didactisch materiaal 

4. Keuze van de kandidaten 

5. Begin opleiding in landbouw en veeteelt 

6. Bestellen van dieren 

7. Aanplanting van voedergewassen en bomen (agrobosbouw) 

8. Werkzaamheden bouw stallen & voorraadruimtes, toiletten 

9. Aankoop dierenvoeder 

10. Aankoop dieren 

11. Renovatie en uitrusting klaslokalen  

12. Inrichting van de modelboerderij Gisaya 

1.3. UITBREIDING VAN HET PROJECT VOOR ZIJN DUURZAAMHEID  

1. Renovatie van het gebouw voor een laboratorium voor transformatie van producten en de winkel voor de verkoop van de 

landbouwproducten  

2. Uitrusting van het labo en van de winkel 

3. Inrichting agrotoerisme. 

1.4.  UITGEVOERDE ACTIVITEITEN  

 

1. Registreren van de leerlingen voor de opleiding in landbouw en veeteelt  

 

Er vonden vergaderingen met de bevolking van Gisaya plaats, de doelstelling was ze in te lichten over de activiteiten van het 

opleidingscentrum en meer bepaald over de opleiding in landbouw en veeteelt voor de jongeren van Gisaya. 

Resultaten : Meer dan 200 personen zijn bewust van het nut van de opleiding landbouw verbonden aan veeteelt en aan het bewaren van de 

landbouwproducten…Tijdens de inschrijvingsfase werden 20 jongeren en 25 volwassenen gekozen om de opleiding te volgen.  
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Verschillende vergaderingen met de begunstigde bevolking van Gisaya 

 

2. Aanwerven van de opleider 

 

Er werd een oproep gelanceerd voor personen met de juiste vorming en kennis in landbouw verbonden aan veeteelt. 

Resultaten: 3 kandidaten legden een rekruteringsexamen af en 1 werd gekozen  

3. Opstellen van het curriculum en opzoeken didactisch materiaal 

Er vond 1 sessie plaats over het opstellen van het te volgen programma in landbouw verbonden met veeteelt.  

Resultaat: Er werd een curriculum opgesteld over ecologische landbouw (principe van direct zaaien) met permanente bodembedekking. 

 

4. Keuze van de kandidaten 

Er werd een test georganiseerd  

Resultaat: Keuze van de leerlingen : 20 jongeren en 25 volwassenen die de opleiding volgen. 
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5. Begin opleiding in landbouw en veeteelt 

Alle voorbereidingen nodig voor de opleiding werden genomen: ter beschikking stellen van het materiaal, zaden, organische mest…   

Resultaat: De opleiding is gestart in oktober 2014, met 45 leerlingen onder wie 25 volwassen en 20 jongeren.  

 

 

 

 
(Foto) De vrouwen in praktische opleiding, groenteteelt  

 
(Foto) Ecologische landbouw door bedekking met stro (blijvend vegetatiedek) 

 

6. Bestellen van dieren 

Er werden verschillende boerderijen bezocht en wij kozen de beste rassen uit, large white varkens in de boerderij van Rwamagana, legkippen uit 

Nyamata, geiten en schapen : alpines zullen worden gehaald in de boerderij van Rubirizi. 
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7. Aanplanting van voedergewassen en bomen (agrobosbouw) 

Het voeder wordt over het algemeen gekweekt in rijen in de velden niet enkel om de dieren te voeren, maar ook om de erosie te bestrijden. Zo 

wordt in de lessen over erosiebestrijding,  het voer (Pennisetum piripireum) in rijen geplant en de fruitbomen worden op de boerderij geplant. 

Resultaat: 300 bomen werden op de boerderij geplant (Grevillea, Caliandra, Papajabomen, Sinaasappelen…) 

 

 

 

(Foto) Voeder (pennisetum op rijen voor erosiebestrijding)  

 

Foto van geplante bomen (Acacia)  

 

  

 

8. Werkzaamheden bouw stallen & loodsen van de boerderij 

Daar de bouwwerken van de stallen bijna klaar waren sinds april, hebben wij voor de afwerking ervan gezorgd. 

Resultaat: een kippenhok van meer dan 500 kippen herbergt momenteel 250 kippen, in een varkensstal voor meer dan 50 varkens zijn 

momenteel 22 biggen. De stal voor geiten en schapen is klaar zodat we ook weldra die dieren kunnen houden. De gebouwen zijn opgetrokken in 

verharde materialen met funderingen in steen en cement, vloerbedekking in beton, muren in adobe (gedroogde aarde) en het dak is bedekt met 

golfplaten, de muren zijn bedekt met een laag sterke cement. 
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De aankomst van de dieren heeft ons verplicht de bouwwerken aan te vatten van een loods bestaande uit een ruimte voor het opslaan van het 

materiaal van de boerderij, een ruimte voor het veevoer, een farmacie met essentiële geneesmiddelen voor de dieren en een kamer voor de 

bewaker. 

 

 

 
Foto: geheel van gebouwen voor de kweek van de dieren (kippenhok, loods, geitenstal &schaapskooi, en varkensstal) 

 

(Foto) Binnen in de geitenstal      (foto) Binnenkant van kippenhok 
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(Foto) Varkensstal met buitenplaatsje   

 

(Foto) Loods, voorraad, farmacie onlangs gebouwd 

 

 

 

9. Aankoop dierenvoeder 

Wij hebben verschillend mengvoeder gekocht voor de varkens en de kippen.  Het voeder werd aangekocht om te kunnen starten, maar in de 

toekomst denken we eraan het mengvoer zelf samen te stellen en te leren aan de leerlingen hoe het voer moet worden gemengd vertrekkende van 

de bestaande samenstellingen.  Tijdens het laatste seizoen hebben wij het voeder aangeplant : Pennisetum piripireum en Oost-Indische kers (als 

antibiotica), als voedingssupplement voor het vee. 

 

10. Aankoop dieren 

Deze activiteit vond plaats voor de varkens en de kippen. De periode was gunstig voor de aankoop van de dieren. Er werden verschillende 

boerderijen bezocht en wij kozen de beste rassen uit, de dieren werden besteld en aangekocht.  
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Resultaat: In het totaal hebben wij 22 varkens (landrace) en 250 legkippen. De keuze van de kippen en de varkens is verantwoord omdat het 

soorten zijn die het snelst productie geven. Wat nog ontbreekt zijn geiten en schapen. Om de beschikbare hulpmiddelen rond het centrum 

maximaal te benutten denken wij er ook aan in de toekomst bijenteelt en visteelt te lanceren om tot de zelffinanciering van het centrum te komen. 

    

 

(Foto) Legkippen  

 

(Foto) Varkens (Landrace)  

 

 

11. Renovatie en uitrusting klaslokalen 

In deze activiteit was de herstelling van het dak van het administratief gebouw uitgerust met een zaal het dringendst. Het dak was erg beschadigd 

en het regenseizoen was in aantocht (september-december).  

Resultaat: In dit blok zal de directie van het centrum plaatsnemen en er zal ook een opleidingszaal worden ingericht (dit is aan de gang). 
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(Foto) Dak van het administratief gebouw is hersteld 

 

12. Inrichting van de modelboerderij Gisaya 

Dit is een aanhoudende activiteit omdat op lange termijn het de bedoeling is de boerderij open te stellen voor agrotoerisme (terwijl de activiteit 

van de boerderij voortduurt). Daarom is de inrichting, het goede gebruik en het beheer van de hulpmiddelen van de boerderij en van de omgeving 

ervan verplicht. 

Tijdens alle stappen van het project willen wij onze modelhoeve goed inrichten en verzorgen. 

In de optiek om snel productie te genereren, en bij de vaststelling dat het teeltseizoen naderde hebben wij de velden klaar gemaakt en gezorgd 

voor de bevoorrading in zaden. Voor dit seizoen A, gaan we graangewas telen (maïs), en peulgewassen (bonen en soja), en we zullen voort 

groenten kweken en zorgen voor de algemene inrichting van de boerderij.  

Wij hebben onze opleiding gericht op de ecologische landbouw die het milieu respecteert met de praktijk van het directe inzaaien op het 

blijvende vegetatiedek (SCV), met verschillende functies: 

 De productie van organische materie door fotosynthese met het water en het koolzuurgas; 

 De bescherming van de bodem en het verminderen van het afvloeien van regenwater door het blijvende vegetatiedek ; 

 De recyclage van de voedingselementen en van het water door de diepe wortels ; 

 De binding van luchtstikstof door de bacteriën verbonden aan de planten (in de knobbeltjes van de wortels van de peulvruchten of in de 

rizosfeer) ; 

 De mineralisatie en het oplosbaar maken van de voedingselementen door de levende organismen die een regelmatige voeding van de 

planten mogelijk maken ; 

 De verrijking van de grond in organisch materiaal en het vasthouden van de koolstof; 



103 
 

 De verluchting van de bodem door sterke wortelsystemen ; 

 De temperatuurregeling van de grond ; en het geheel van het proces van bodemvorming. 
  

 
(Foto) Jongeren in de les over tuinieren    

 
(Foto) De bodem is klaar voor het (directe) inzaaien op vegetatiedek  
 

 

In de landbouw zijn wij reeds gestart met een oogst van groenten sinds het vorige seizoen en we hopen op een goede productie van maïs, bonen 

en soja aan het einde van dit seizoen A. 

 
(Foto) Aanplanting van groenten  

 

Voor de veeteelt, hopen we de productie in december aan te vangen en zullen blijven trachten de gewenste hoeveelheid dieren te verkrijgen en te 

zorgen voor de diversificatie in veeteelt (visteelt en bijenkweek). 
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II. VERGELIJKENDE TABEL MBT DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PROJECT  

 

Geplande activiteiten Uitgevoerde activiteiten Verschillen Opmerkingen 
 

Registreren van de leerlingen 
voor de opleiding in landbouw 
en veeteelt 

Er vonden vergaderingen met de 
bevolking van Gisaya plaats over de 
opleiding in landbouw en veeteelt 
voor de jongeren van  Gisaya  

Meer dan 200 mensen 
schreven zich in voor de 
opleiding terwijl we er slechts 
20-25 kunnen opleiden 

Velen hebben zin om de opleiding 
te volgen 

Aanwerven van de opleider  
Er werd een oproep gelanceerd. 

3 kandidaten presenteerden  
zich en 1 werd gekozen 

een rekruteringsexamen 

Opstellen van het curriculum 
en opzoeken didactisch 
materiaal 

Er vond 1 sessie plaats over het 

opstellen van het te volgen programma 

- Het bestaande curriculum werd 

aangevuld want ecologische 

landbouw   

Keuze van de kandidaten 
Er werd een selectieproef georga- 

niseerd  

20 jongeren werden gekozen De criteria waren: over elemen-

taire noties beschikken en/of de 

landbouw of de veeteelt hebben 

toegepast  

Begin opleiding in landbouw 
en veeteelt 

De opleiding is gestart in oktober 2014 20 jongeren en 25 volwassenen 

van Gisaya 

De jongeren volgen de formele 

lessen en de volwassenen komen 

naar het centrum om informatie 

op te doen over specifieke 

onderwerpen  

Bestellen van dieren 
varkens en kippen geiten en schapen ontbreken 

nog 

Gebrek aan fondsen om ze aan te 

kopen  

Aanplanting van voederge-
wassen en bomen (agrobos-
bouw) 

Aanplanting van pennissetum en 

acacia’s in de praktische les over 

erosiebestrijding  

Op alle anti-erosielijnen van de 

boerderij 

Lege plaatsen zullen moeten 

worden aangevuld waar het niet 

gelukt is 
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Werkzaamheden bouw stallen 
& loodsen en toilet  

Kippenhok, varkensstal, geiten- en 

schaapsstal zijn gebouw en een 

voorraadplaats  

Toiletten zijn nog niet 

gebouwd 

Het laatste deel van de 

financiering zal dienen voor de 

bouw van de toiletten  

Aankoop dierenvoeder 
2000 kg voeder voor varkens en 1000 

kg voor legkippen 

- De volgende keer doen we zelf de 

mengeling zodat het minder duur 

kost  

Aankoop dieren 
22 varkens en 250 kippen Nog geen geiten en schapen  De Alpine rassen zijn te 

verkrijgen in de boerderij RAB te 

Karama, de nodige fondsen 

ontbreken  momenteel 

Renovatie en uitrusting klas-
lokalen 

Het dak van het administratief centrum 

werd gerenoveerd 

De renovatie is niet af, er 

ontbreken nog uitrustingen 

De kostprijs voor de renovatie van 

de zaal op de verdieping is zeer 

hoog, dit zal in de tweede fase van 

het project worden gerealiseerd  

Inrichting van de modelboer-
derij van Gisaya 

Een deel van de boerderij is ingericht 2/3 van de boerderij moet nog 

worden ingericht 

Dit is een aanhoudende activiteit 

naargelang de vooruitgang van het 

project  

UITBREIDING VAN HET PROJECT VOOR ZIJN DUURZAAMHEID 

1. Renovatie laboratorium 
voor transformatie van 
producten en de winkel voor 
de verkoop van de 
landbouwproducten 

Niet uitgevoerd want 2
de

 fase van het  

project 

- Financiering te zoeken  

2. Uitrusting van het labo en 
van de winkel 

Niet uitgevoerd want 2de fase van het  

project 

- Financiering te zoeken 

3. Inrichting agrotoerisme 
 

 

- Cofinanciering mogelijk met een 

privéfamilie (Familie Isa en 

Mony) 



12. Gelegde contacten ; 

In onze zoektocht naar nieuwe partners hebben wij RAESF (Réseau des Agro écologistes sans Frontières) gecontacteerd en er is een studie aan 

de gang i.v.m. met een eventuele tussenkomst. Het partnerschap zou bestaan uit een technische ondersteuning (het sturen van specialisten/ 

practici van ecologische landbouw om onze lokaal team op te leiden).  

III. MOEILIJKHEDEN 

Het project opleiding van jongeren van Gisaya in landbouw en veeteelt verloopt over het algemeen goed vanaf de lancering ervan. De 

moeilijkheden zijn te wijten aan het klimaat, we hadden het probleem van regen in de maand oktober 2014 die de bouw van de stallen heeft 

afgeremd, en onlangs het probleem van te veel zon die de groei van de groenten in het seizoen C heeft bemoeilijkt; als oplossing zullen we het 

beheer van het regenwater aanpakken want we kunnen het water van de daken van de gebouwen van de boerderij opvangen. Wij zullen ook de 

irrigatie in overweging nemen want de boerderij is dicht bij het Mugeserameer. 

IV. VOORUITZICHTEN VAN HET PROJECT :  

 De modelboerderij door de leerlingen van het centrum tijdens de lessen praktijk verder laten onderhouden  

 De zoektocht naar financiering voortzetten voor de aankoop van ontbrekende dieren (Geiten en schapen)  

 Inrichting van de lokalen die als laboratorium voor transformatie en als winkel voor de verkoop van de producten zullen dienen  

 Inrichting van het agrotoerisme in de context van duurzaamheid van het project  

 

BESLUIT EN AANBEVELING 

 

Het opleidingsproject van jongeren van Gisaya is innoverend door zijn ecologisch kenmerk. Met het oog op het tweede deel van de financiering 

van de bouw van stallen, de toiletten en de renovatie van de klaslokalen hebben wij het goed geacht dieren aan te kopen om zo snel mogelijk tot 

de productie te komen. 

 

De zelfvoorziening van de jongeren en de vrouwen is een van de prioriteiten van het land en daarom worden de verschillende actoren 

uitgenodigd deel te nemen aan dit project. Wij vragen aan de VRV UMUBANO VZW en aan de donoren verder dit project te steunen tot aan de 

autofinanciering ervan. De prioriteiten zijn : de bouw van sanitaire installaties in de boerderij, de renovatie en de uitrusting van het blok labo, 

opleidingszaal, bibliotheek, winkel van de boerderij en inrichting van het agrotoerisme. 
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Wij willen van het centrum het eerste opleidingscentrum in ecologische landbouw maken en een plaats die aantrekt door de innoverende 

kenmerken op het vlak van ecologie en permacultuur. 

FINANCIEEL VERSLAG 

 

a. Gebruik van de subsidie van de Provincie West-Vlaanderen via UMUBANO 

 

Uitgaven  Middelen  

Beschrijving van de activiteiten  Bedrag Subsidie Bedrag in RWF Bedrag in 

EUR 

Bouw stallen 
5 294 500 

Subsidie 1ste deel 

5 303 887 6087 
 

Renovatie dak administratief 

gebouw 730 000 Subsidie 2de deel 
2 875 417 3844 

Bouw loods 210 100 
 

  
 

Aankoop dieren 1 820 000      

Andere uitgaven  (zaden, 

geneesmiddelen) 110 000     
 

Varia (Puinopruiming…) 9 387      

Saldo 5 317      

 

 bankkosten 
 

                      

69 

TOTAAL 8 179 304 TOTAAL 

8 179 304 

Netto ontvangen bedrag na verrekening 

bankkosten 

10.000 
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b. Lijst van de rechtvaardigingsstukken 

 

Activiteiten 
Datum 

betaling 

Nr. 

rechtvaar-

digings-

stukken 

Beschrijving aankopen 
Bedrag in 

RWF 

Bedrag in EUR 

 

 

Bouw stallen  

11/11/2014 39 

Bevoorrading 5 

vrachtwagens fijn zand 150 000 

173,15 

12/11/2014 40 Aankoop 80 zakken cement  840 000               964,03 

05/12/2014 43 Bevoorrading 700 bomen 1 400 000 1606,71 

12/11/2014 45 Aankoop van 95 kg nagels 95 000 109,03 

12/11/2014 46 Aankoop van 125 planken 375 000 

430,37 

 

14/11/2014 47 Aankoop van 420 platen  2 184 000 

2506,47 

 

21/11/2014 48 Aankoop van 4 treillis 250 000 286,91 

S/Totaal  koers 871,345 5 294 000 6075,66 

Renovatie dak  

administratief 

gebouw 

21/08/2015 55 Platen 447 200 

 

597,84 

21/08/2015 55 Nagels pour skelet 12 000 16,04 

21/08/2015 55 Nagels voor de platen  20 800 27,81 

22/08/2015 56 Balken  200 000 267,37 

29/08/2015 58 MO 50 000 66,84 

S/Totaal 730 000 975,90 

Bouw loods van 

boerderij 

29/05/2015 57 Adobestenen 30 000 40,11 

04/06/2015 59 Bomen 60 000 80,21 

04/06/2015 59 Stenen 70 000 

93,58 
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21/08/2015 55 Cement  34 500 46,12 

21/08/2015 55 Nagels voor de platen 15 600 20,85 

S/Totaal     koers 748,03 210 100 280,87 

Aankoop dieren 

02/07/2015 62 Varkens 550 000 735,26 

21/08/2015 64 Kuikens 500000 668,42 

01/07/2015 60 Voeder Varkens 210000 280,74 

01/07/2015 60 Voeder kippen 365000 487,95 

01/07/2015 61 Transport Voeder 20000 26,74 

02/07/2015 61 Transport Varkens 100000 133,68 

22/08/2015 65 Transport kuikens 75000 100,26 

S/Totaal  koers 748,03 1 820 000 2433,06 

Andere uitgaven 
01/09/2015 66 Zaden 65000 86,89 

15/09/2015 67 Geneesmiddelen  45000 60,16 

S/Totaal  koers 748,03 110000 147,05 

Totaal 8.164.600 9.912,54 

Varia 9 387 12,55 

Saldo 5 317 7,11 

Totaal 8 178 804 9.932,2 

Gedaan te Karembo, 28/09/15 

NKUNDABAGENZI Albert       NIKUZE Olive 

Verantwoordelijke opleidingscentrum     Penningmeesteres  

 

 

 

 

Opgesteld in het Frans 

Vertaling:  VRV UMUBANO VZW 
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NARRATIEF VERSLAG 

PROJECT: “VESTIGING VAN JONGE LANDBOUWGEZINNEN” 

Door ONG CPPA KISARO GEVESTIGD IN KISARO – RULINDO – RWANDA 

Aangevraagd door NGO UMUBANO aan de NATIONALE LOTERIJ van BELGIE 

 

1. OVERZICHT HISTORIEK VAN HET PROJECT EN PLANNING 2015: 

Bijlage 1:     Algemeen inplantingsplan van het project op luchtfoto. Zie hierboven p. 108 

December 2013:   aanvraag  ingediend 

December 2013 tot februari 2014:    aanleg landweg door de heuvelflank 

20 juni 2014:    goedkeuring van de aanvraag door het Ministerie van 

     Financiën – Nationale Loterij “subsidies millenniumdoelstellingen 2013” 

2014 - 2015    uitvoering fase 1: F3 – F12  

Planning 2016:    F10  

Oktober 2014 – juni 2015  bouw F3 

Mei 2014 – april 2015  bouw F12 

Deze fermettes zijn in gebruik genomen en de bijhorende terrassen zijn al in cultuur. De jonge boeren zijn ook begonnen met de 

varkensteelt en ander kleinvee. Ze zijn nu in de beslissende fase naar het zelfstandig worden. Twee nieuwe gezinnen bewonen de nieuwe 

hoevetjes.  

 

2. ALGEMENE WERKWIJZE: 

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

nabijheid en bereikbaarheid van de landweg die eind 2013 tot begin 2014 werd aangelegd. De voorbereidende werken – het terrasseren van 

de bouwplaats - nemen veel tijd in beslag. De terrassen hebben namelijk slechts een breedte van ongeveer 4m zodat 2 en zelfs 3 terrassen 

op éénzelfde niveau moeten gebracht worden om voldoende breedte te krijgen voor de bouwplaats. Hierdoor is veel grondverzet nodig en 

heel wat taluds moeten heraangelegd worden. 

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

van het terras van 8 m à 10 m noodzakelijk over de lengte van de loods. Dat is niet voor alle bouwplaatsen beschikbaar. Gezien deze terrassen 

ook in bochten liggen kan ook de lengte van de loods niet uitgebreid worden. Tijdens het klaarmaken van de bouwplaats worden de kleiblokken 

van 30x20x20 cm gevormd en in de zon te drogen gelegd. In de onmiddellijke omgeving van de bouwplaatsen werd ook zand uitgegraven en 

werd een steengroeve blootgelegd zodat deze basismaterialen in de nabijheid van de werf konden worden ontgonnen. 
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De ondergrondse citerne met een inhoud van 10 m³ wordt het eerst uitgevoerd en situeert zich grotendeels onder de hangaar of onder de woning 

telkens met een mangat aan de buitenzijde. 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 omringt 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. 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 bomen die in de eigen bossen gezaagd worden. Het nodige ijzer 

en laswerk wordt eveneens in het atelier van het centrum voorbereid. 

De loods dient als overdekking 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 en als bescherming van de privacy worden de 

buitenkanten ook ommuurd tot 1.60 m en daarboven met een betimmering van (kant)planken of draadwerk afgesloten. Er wordt voorzien in 2 

varkensstallen en een schaap- of geitenstal.  

 

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. De 

kostenelementen worden per werf afzonderlijk opgetekend in het dagboek: werklonen en materialen. 

Het bedrag dat door CPPA KISARO aan NGO UMUBANO gefactureerd wordt is een vooraf overeengekomen forfaitair bedrag van 6.475 €. In 

dit bedrag zijn ook de nodige terrasseringswerken en de toegangswegen tot de bouwplaats opgenomen. Dit bedrag wordt opgesplitst over 2 

facturen per hoeve: 25% als eigen aandeel van de ONG UMUBANO, 75% zijnde het aandeel van de subsidie van de Nationale Loterij aan 

Umubano. 

 

4. Realisaties 2015: 

Binnen de cofinanciering UMUBANO- Nationale Loterij werden in 2014/2015 de hoeven F3 en F12 uitgevoerd. Als tweede fase wordt in 2016 

hoeve 10 binnen dit kader uitgevoerd. 
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Daarnaast werd dit bouwproject ook opgenomen in de Noord-Zuidwerking van de Provincie West-Vlaanderen via UMUBANO. In dat kader 

werden ook 3 hoevetjes gebouwd in 2015. 

 

In bijlage 2 geven we een fotoverhaal van de realisaties. 

 

 
Fermette 12 

 

 
Stal fermette 3 

 

 
Fermette 3 

 
Fermette 3 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN STAD WAREGEM 

 
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 
 

In totaal worden 380 kinderen opgevolgd, waarvan de meeste ambulant, samen met de ouders bij hen thuis.  Ouders betalen 5.000 RWF per 

maand om een kind in het centrum te laten opvangen.  In het centrum zelf resideren in totaal 37 kinderen met een handicap (mentaal of fysisch).  

De capaciteit van het centrum bedraagt maximaal 40 kinderen.   

Er is een aangepast educatief programma, maar slechts 14  kinderen volgen dit.  Voor de overige kinderen is de handicap te zwaar. 

Er is goede omkadering qua personeel (17), zowel qua begeleiding van de kinderen als ondersteuning in hun fysiotherapeutische revalidatie.  Zo 

is er een ruimte met enkele aangepaste toestellen. 

De lonen van het personeel vormen de grootste hap uit het budget en worden thans gedragen door een Duitse NGO (INGEAR).   

Qua infrastructuur zijn er nog wat renovatiewerken gepland.  Er worden thans twee slaapkamers gerenoveerd.  Ook de keuken is niet in optimale 

staat.  Vooral de rookafvoer moet beter.  Er werd aangeraden een rookafvoerpijp te installeren. 

Aan de gebouwen zijn er terreinen met gewassen (vooral maïs) en wordt er kleinvee geteeld (geiten, konijnen – alsook enkele koeien).  Doel 

hiervan is te evolueren naar een sterkere mate van onafhankelijkheid, zowel financieel als qua voorziening in eigen voedingsbehoeften. 

Er is een hangar met enkele bewerkingsmachines, m.n. een maïsmolen die in goede staat is (gefinancierd door stad Waregem en Umubano).  Er 

zijn plannen om een tweede maïsmolen aan te kopen.  

Er is een ruimte voorzien waar enkele speeltoestellen ter ontspanning voor de kinderen zullen worden geplaatst.  Deze zullen lokaal worden 

aangekocht of vervaardigd.  Dit wordt vanaf 2016 medegefinancierd met de steun van de gemeente Anzegem.  Ook de opbrengsten van de 

verkoop van het boek Gusimbuka zullen hiervoor worden aangewend.   
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Er werd een aanvraag ingediend bij de Nationale Loterij (+/- 11.000€) voor verdere uitbouw van de infrastructuur en landbouwgronden, maar het 

project werd spijtig genoeg niet gefinancierd. 

 

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 

 

In 2015 heeft VRV UMUBANO met een financiering van stad Waregem gezorgd door de aankoop van een terrein (1.600.000 RWF) om maïs te 

telen om voor voedselveiligheid in het centrum te zorgen. Het gestorte bedrag werd echter niet volledig opgebruikt in 2015 en het saldo werd 

begin 2016 uitgegeven voor de aankoop van : 

- kruiwagen voor het vervoer van mest van koeien, geiten en konijnen  

- schop om mest op te scheppen 

- hakken om het land te bewerken 

- harken  

- geselecteerd zaaigoed 

- kosten voor het klaarmaken van het terrein. 

 

Verder hebben we samen met het KMMA en het KADOC het boek Gusimbuka – High jumping – Saut en hauteur van Lode Van Pee en 

Emmanuel Bugingo, dankzij een gulle sponsor, kunnen uitgegeven. Zoals hierboven vermeld zal de opbrengst van het boek worden besteed aan 

de aankoop van sport- en speluitrustingen om de fysieke weerbaarheid van de kinderen van het centrum te verbeteren. 
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA Project “Wie helpt Eric”    Jaarverslag 2015 
 

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 2015 kregen 103 kinderen uit Ngarama/Gatsibo steun. Van die 103 kinderen zijn er 75 die een peter of meter hebben. Er zijn  

32 kinderen meer die steun krijgen dan in 2014 en er zijn er 4 meer die een peter of meter hebben. De 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, MUKAGA-

GA 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 19 april 2015 was er ook onze jaarlijkse samenkomst met koffie, gebak en een wijntje. Er werd info gegeven. De meeste families 

waren aanwezig of verontschuldigd.  

 

In de loop van 2015 (mei-juni) werd er een bezoek gebracht van Waregem aan Gatsibo. Ik heb van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een 

bezoek te brengen aan de kinderen en een vergadering met het comité te organiseren om de situatie te bespreken. Alles  verloopt naar wens.   

 

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). 2015 was het 8ste jaar dat deze actie loopt. 
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Financieel verslag 2015: 

Overdracht van 2014 naar 2015 1.056,00 

Stortingen in het jaar 2015 ( imp 732002 ) 40.414,00 

  TOTAAL voor « WHE ? » 41.470,00 

Doorgestort naar Ngarama ( imp 613011 ) -10.832,52 

Kosten  -713,80 

2% afhouding voor Umubano op 10.8032,52 -216,65 

  TOTAAL   -11.762,97 

 Over te dragen van 2015 naar 2016  

41.470,00 – 11.762,97  = 29.707,03 euro 

29.707,03 

 

Opmerking: de reden van een overdracht van 2015 naar 2016 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.  

In 2015 is er een uitzonderlijke gift geweest van 30.000,00 euro. Hiermee kunnen we 28 kinderen, die geen peter of meter hebben, ook 

ondersteunen. En ook het minimum per kind op te trekken tot 30 euro per trimester en dit gedurende 6 jaar.  

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 12 euro per trimester. 

Voor sommigen werden ook de nodige medische kosten betaald. 

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

trimester volgens de school. 

 

Op 17 april 2016 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 2016. Jozef Caudron  

 

Bovenop de studiebeurzen in het kader van “Wie helpt Eric?” werd nog eens 1.749,30 € gestort voor diverse andere studiebeurzen, wat een totaal 

aan studiebeurzen van € 13.512,27 geeft. 
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OPVOLGINGSREIS  PROJECTEN VRV UMUBANO LIEVEN VANDOORNE EN FREDERIC DEPREZ 5-12 
DECEMBER 2015 
 

Bezoek Ardi 
 
Het meest recente organigram werd toegelicht.  Er zijn thans 17 personen tewerkgesteld. 
Er zijn 11 kernactiviteiten, die voor het jaar 2014 toegelicht worden in het actieplan 2014.   
Het actieplan en de resultaten werden uitvoerig besproken, evenals de financiële analyse.  Er werd gewezen op het belang van boekhouding 
op basis van een evenwichtige balans. 
Bespreking belang strategisch verkoops- en exportplan. 
We bespraken eveneens hun productiecijfers van honing in tien jaar verdrievoudigd tot 163 t in 2015. Onze samenwerking heeft resultaten 
gehad. 
 
Uitvoerige bespreking deelname Ardi aan Apitrade Africa. 

 
Bezoek Duterimbere 
 
Het organigram van Duterimbere en de relatie met Duterimbere IMF (Institution de Microfinance) werd besproken.  Duterimbere heeft  ook sinds 
enkele jaren een onderscheid gemaakt tussen de NGO die voor opleiding zorgt en de IMF microfinanciering.  Er was sprake van 
belangenvermenging en sommigen betaalden niet meer terug omdat men dacht als lid van de coöperatie niet te moeten terugbetalen. 
Duterimbere NGO is voor 96 % eigenaar van Duterimbere IMF.   
Uiteenzetting van het nieuw ingevoerde VSL (Village Savings and Loan) systeem, een heel laagdrempelige financiering, om het principe van 
sparen, sociale bijdrage, lenen en investeren ingang te doen vinden bij de armsten van de bevolking. 
 

Bezoek Ingabo 
 
Het meest recente organigram werd toegelicht.   
Het nieuwe team weet zich geconfronteerd met financieel wanbeleid uit het verleden maar stelt zich constructief op om deze problemen te 
overkomen en te vermijden in de toekomst.   
Auditrapporten en boekhouding werden uitvoerig doorgenomen.  Deze rapporten en de te ondernemen acties zijn van levensbelang voor de 
continuïteit van de organisatie.  Dit werd diverse malen herhaald. Managementcommentaren op auditvaststellingen in de aard van “remarks 
noted“ zijn onaanvaardbaar en een management niet waardig. 
Umubano heeft er weliswaar vertrouwen in dat het nieuwe management het hernieuwde vertrouwen niet zal schaden.   
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Naast goede financiële opvolging werd het belang aangekaart van efficiënte productie, waarbij gewezen wordt op het betere alternatief van 
kweken van kleinvee (geiten) i.p.v. melkkoeien, wat intensiever, complexer en duurder is. 
Uitdagingen situeren zich op twee vlakken: 

1. Veeteelt zelf, meer bepaald wat betreft vruchtbaarheid/inseminatie en toegang tot gezonde/kwalitatieve veevoeding 

2. Verkoop koemelk.  Er moet gestreefd worden om in een zoveel mogelijk veeteeltbedrijven de technieken bij te brengen die toegepast 

worden op de bezochte modelboerderij.  Een correcte opvolging en evaluatie van de ontwikkelingen moeten steeds nauwkeurig worden 

gerapporteerd. 

Bezoek Pandamu 
 
Het bezoek had vooral tot doel de leden aan het woord te laten die zaken gerealiseerd hebben dankzij tussenkomst van Umubano/POV.  Er 
werd blijk gegeven van sterke appreciatie voor de steun.  De dankbaarheid was heel oprecht en gaf een duidelijk beeld over hoe steun wel 
degelijk ten goede komt aan de lokale bevolking.  
Er zijn enkele mooie realisaties die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van de verschillende leden.  Zo wordt er ananaswijn 
geproduceerd die al wordt geleverd aan hotels en kleine winkels. 
Zo is er Martin die via het kaften van boeken inkomsten heeft gegenereerd om te investeren in het kweken van konijnen (nu reeds 20).  Met de 
financiële steun is hij in staat om voeding aan te kopen. 
Er werd nog verdere toelichting gegeven omtrent de geplande activiteiten voor 2016. 
Boekhouding en rapportering: 
Onze tevredenheid hierover werd overgebracht met melding om zo verder te werken, volgende opmerkingen werden nog meegegeven: 
1. opletten met Excel en de formules. 
2. nieuwe instructies voor de verantwoording van de subsidies van POV 
   
Bij al deze partners werden onze  nieuwe  aangepaste richtlijnen voor het opstellen van hun rapporten  en  bewijstukken  besproken en 
aangedrongen op  een aangepaste boekhouding. 
   

Bezoek CEFAPEK 
 
Bezoek bij zuster Donatilla, verantwoordelijke CEFAPEK.  Er wordt een stand van zaken gegeven m.b.t. de reeds bezochte projecten, alsook 
gesproken over de vraag van POV om een coördinerende rol op te nemen m.b.t. de vier projecten.  Zuster Donatilla is zich sterk bewust van het 
belang hiervoor, temeer omdat er zo van elkaar geleerd kan worden.  Niet enkel m.b.t. de producten of technieken die bijgebracht worden, 
maar ook m.b.t. het goed bestuur en het opnemen van de verantwoordelijkheid.  
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Bezoek CPPA-Kisaro 
 
Bezoek ter plaatse aan de fermettes, bewoond door jonge gezinnen en gebouwd op terrasheuvels waarop gewassen geteeld worden. 
Er zijn in totaal al 12 fermettes gebouwd.  Nog 4 moeten er gebouwd worden. 
Er zijn fermettes die volledig door Provincie WVL gefinancierd worden (13) en er zijn fermettes die door de Nationale Loterij (voor 75%) en 
Provincie WVL (25%) gefinancierd worden (3). 
De infrastructuur op het terrein is duidelijk heel goed uitgebouwd.  Zo is er een werkplaats voor metaalbewerking (draaien, frezen, lassen), 
alsook een schrijnwerkerij.  En een productieplaats voor bakstenen (cement, zand, water). 
Op het terrein is ook een grote varkenskwekerij gevestigd.  Op het moment van  ons  bezoek was er een afgevaardigde van het RAB (Rwanda 
Agriculture Board) aanwezig.  Hij bevestigde dat deze kwekerij kan beschouwd worden als de beste varkenskwekerij van het land.   
 

Bezoek Wikwiheba Mwana  
 
In totaal worden 380 kinderen opgevolgd, waarvan de meeste ambulant, samen met de ouders bij hen thuis.  In het centrum zelf resideren in 
totaal 37 kinderen met een handicap (mentaal of fysisch).  De capaciteit bedraagt maximaal 40 kinderen.   
Er is een aangepast educatief programma, maar slechts 14  kinderen volgen dit.  Voor de overige kinderen is de handicap te zwaar. 
Er is goede omkadering qua personeel (17), zowel qua begeleiding van de kinderen als ondersteuning in hun fysiotherapeutische 
revalidatie.  Zo is er een ruimte met enkele aangepaste toestellen. 
De lonen van het personeel vormen de grootste hap uit het budget en worden thans gedragen door een Duitse NGO (INGEAR).   
Qua infrastructuur zijn er nog wat renovatiewerken gepland.  Er worden thans twee slaapkamers gerenoveerd.  Ook de keuken is niet in 
optimale staat.  Vooral de rookafvoer moet beter.  Er werd aangeraden een rookafvoerpijp te installeren. 
Aan de gebouwen zijn er terreinen met gewassen (vooral maïs) en wordt er kleinvee geteeld (geiten, konijnen – alsook enkele koeien).  Doel 
hiervan is te evolueren naar een sterkere mate van onafhankelijkheid, zowel financieel als qua voorziening in eigen voedingsbehoeften. 
Er is een hangar met enkele bewerkingsmachines, m.n. een maïsmolen die in goede staat is (gefinancierd door stad Waregem en 
Umubano).  Er zijn plannen om een tweede maïsmolen aan te kopen.  
Er is een ruimte voorzien waar enkele speeltoestellen ter ontspanning voor de kinderen zullen worden geplaatst.  Deze zullen lokaal worden 
aangekocht of vervaardigd.  Dit wordt mede gefinancierd via de steun van de gemeente Anzegem.  Ook de opbrengsten van de verkoop van 
het boek Gusimbuka worden hiervoor aangewend.   
De aanvraag bij de Nationale Loterij voor verdere uitbouw van de infrastructuur en landbouwgronden werd jammer genoeg afgewezen. 
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EDUCATIE  
 

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 400 adressen). Gedrukte nummers werden gratis uitgedeeld op de informatieve stands (hieronder vermeld). 
 

DEELNAME AAN DE UITGAVE VAN HET BOEK “RWANDA High jumping/Saut en hauteur – GUSIMBUKA URUKIRAMENDE” van 
Emmanuel BUGINGO en Lode VAN PEE ten gunste van  het project “WIKWIHEBA MWANA” (Blijf hoopvol mijn kind) voor jongeren met een 
beperking.  Jean-Baptiste Nkulikiyinka  schetst de historiek van deze spectaculaire discipline. Daarnaast vergelijken sportwetenschappers van 
de UGent de prestaties van Rwandese atleten met die van Olympische kampioenen. 
Deelname aan de presentatie van hetzelfde boek in het provinciehuis op 2 juli 2015 te Gent (J.-P. Roobrouck en F. Deprez) 
 
WEBSITE 
De technische verzorging van de website is het werk van onze webmaster John Madder. De indeling van de projecten werd volledig 
vernieuwd, links werden toegevoegd, de donoren werden extra in de verf gezet. Een aantal vertalingen in het Frans werden 
toegevoegd. 
 
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE SENSIBILISERINGSACTIVITEITEN 
 
17/01/2015 Presentatie van het project “Vestiging jonge landbouwers op de terrassen van Kisaro” en van het boek “Gusimbuka” 
door Jean-Pierre Roobrouck op een bijeenkomst van Markant te Vichte 
 
28/02/2015 Dag van de 4de Pijler Brussel (Gerdi Ampe, Marcel Umans) 
 
14/03/2015 Presentatie van de projecten tijdens de Algemene Vergadering te Waregem (open vergadering waarop heel onze 
achterban wordt uitgenodigd)(Jean-Pierre Roobrouck en Marcel Umans) 
 
30/08/2015 Stand met informatie over de projecten op Mabatobato te Waregem (Jean-Pierre Roobrouck, Jozef Caudron, Frederic 
Deprez, Lieven Vandoorne) 
 
Contact met College Waregem ivm virtuele uitwisseling tussen scholen (Frederic Deprez) 
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01/10/15  Deelname aan de conferentie van Vira (Johan Swinnen) in Brussel  met Alexander De  Croo, minister van 
ontwikkelingssamenwerking over de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen (2015-30) en de Belgische inbreng (Marcel Umans) 
 
23/10/2015 Deelname Jean-Pierre Roobrouck aan de Kick-off Word Wereldburger te Roeselare 
 
25/10/2015 Deelname Gerdi Ampe aan de solidariteitsbrunch GROS Kapellen 
 
30/10/ 2015 Deelname Gerdi Ampe aan GROS-Quiz Kapellen 
 
11/11/2015 Deelname Gerdi Ampe aan 11.11.11. straatactie (financiële actie) 
 
Driemaandelijks: presentatie van de door de donoren gesteunde projecten in het tijdschrift van Kisaro (950 abonnees, door Gerard 
Moerman) 
 
 


