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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 2015 omdat de 
rechtvaardiging voor het jaar 2016 geëist door de Provincie pas klaar moet zijn tegen 1 mei 2017  
 

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: 2015  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: vzw 

 
Adres: BP 1295 Kigali.- E-mail:info@ardirwanda.org - Telefoon:(+250)0252574520/5739961, Mob 0788612242 Fax (250)252 573961 
 
Basisactiviteit (specifiek): Bijenteelt  
 
Verantwoordelijke: NKESHIMANA ALPHONSE: 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 (721 arme gezinnen). 
 

 
Activiteit  1 : Bijscholing organiseren over  moderne bijenteelttechnieken 
 
Om de technische capaciteiten van de bijenteeltcoöperaties met betrekking tot de productie te verhogen, vonden een evaluatie van de 
technische prestaties en een bijscholing over de moderne technieken met de nadruk op de strijd tegen de varroamijt plaats onder begeleiding 
van de Belgische expert Didier Gillet. Tijdens 9 dagen terreinbezoeken werden technische inspecties en demonstraties over de moderne 
technieken georganiseerd. De omkaderde imkers hebben actief deelgenomen aan deze evaluatie en aan het zoeken naar oplossingen voor de 
geïdentificeerde problemen en leemten.  Het voornaamste doel was de staat van besmetting door de varroa te bepalen en geschikte 
oplossingen in de strijd tegen de besmetting aan te bieden. Er vond een bezoek plaats bij het RAB (Rwanda Agriculture Board) om deze 
instelling te informeren over de ernst van de besmetting. 

 
Bereikte resultaten : 

 
- de eerste vaststelling is dat alle kolonies besmet zijn door de varroa,   
- de technische capaciteiten met betrekking tot de stijging van de productie werden versterkt bij 134 imkers ; 
- MINAGRI  via RAB is bewust van  de besmetting en van de ernst ervan met  betrekking tot de vermindering van de productiviteit door het 

afsterven van bijenkolonies en door de productievermindering in het algemeen.  
- de besmettingsgraad en de ernst ervan verschillen naargelang van de toegepaste methode; de besmetting is erger als de moderne 

basistechnieken niet worden gevolgd, zijnde : 
- de vernieuwing van de koninginnen, 
- de vernieuwing van de was door het gebruik van kunstraat,    
- de verwijdering van de darren. 

Het probleem is ernstig bij de traditionele imkers. 
De doelstellingen van deze opdracht zijn bereikt. Aldus is het belangrijk de volgende maatregelen te nemen om de besmetting in te dijken: 
- de handel in ruwe was beperken, de was bewerken en gebruiken als kunstraat, 
- de koninginnen om de twee jaar vervangen, 
- de darren verwijderen  
- de oude was verwijderen, 
- de hygiëne van de korven verbeteren 
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De foto’s tonen de expert Didier tijdens de begeleiding op het terrein met de vertegenwoordigers van de omkaderde 
coöperaties 

 

 
 

Tijdens het jaar 2015, heeft ARDI gewerkt aan de versterking van de technische productiecapaciteiten van de imkers met twee 
opleidingssessies  (3 dagen per sessie) waar  47 vulgarisatoren (onder wie 24 vrouwen)  aan deelnamen. De opgeleide vulgarisatoren werden 
begeleid tijdens de overdracht van de kennis aan de leden van de omkaderde coöperaties. Er werd geleerd hoe de productie te verhogen, hoe 
de problemen die leiden tot een productievermindering te identificeren en hoe oplossingen te vinden. 
 
Tijdens deze opleidingssessies hebben de vulgarisatoren van de omkaderde coöperaties de volgende technieken aangeleerd : 
 
- Basiskennis over het sociale leven van de bijen en de biologie ervan  ; 
- Moderne technieken over de keuze van de goede kolonies, de kweek en de vervanging van de oude koninginnen ; 
- Technieken over de versterking van de bijenkolonies ; 
- Preventie en bescherming tegen de predatoren en de ziektes van de bijen, controle van de bijenzwermen; 
- Taboes die grote handicaps zijn voor de integratie van de jongeren en de vrouwen  om aan imkerij te doen ; 
- Modern imkermateriaal, de rol en het gebruik ervan ; 
- Beheer van het honingseizoen en de voeding van de bijen tijdens de periodes van zwakke nectarvloed ; 
- Technische inspectie van de voortplanting van de koningin; 
- De belangrijke activiteiten in het beheer van de korven. 
De foto hieronder toont leden van de coöperaties tijdens de praktische opleidingen, ze leren de bijen behandelen zonder gestoken te zijn tijdens 
de overbrenging van de ene korf naar de andere.  De andere foto toont de theoretische opleiding in de zaal met de agronoom van de sector 
KINIHIRA en de vaste secretaris van het forum van de partners van het district RUHANGO tijdens de officiële opening van deze opleiding. 
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Bereikte resultaten : 
- De 47 nieuwe vulgarisatoren uit  13 coöperaties werden opgeleid en geven de geleerde technieken door aan de andere leden 
- De besmetting vermindert voor zover de imkers de kennis m.b.t. de preventie van de varroase toepassen. Momenteel daalt de besmetting 

en schommelt tussen  45 %  en 15 % (op  100 bijen  zijn 45 tot 15 besmet). 
- In het totaal heeft de productie in de omkaderde coöperaties (in heel de zone van ARDI) 163 ton honing bereikt, waarbij de productie van de 

zone in het zuiden gesteund door POV 20 % van de totale productie vormt. 
- Voor de 13 coöperaties gesteund door POV is de productie ten opzichte van 2014 gestegen met 29,5 % (van  25,5 ton honing tot 32 ton). 
- Het jaar 2015 werd gekenmerkt door een werk in synergie  tussen de organisaties gesteund door POV; ARDI heeft 60 vertegenwoordigers 

gevormd van de groepen omkaderd door INGABO, 29 door DUTERIMBERE en een technicus veearts van  HVP Gatagara. 
 

 
Activiteit 2 : Praktische demonstratiesessies organiseren over de moderne bijenteelttechnieken (terreinbezoeken) 
 
Terreinbezoeken werden georganiseerd om de coöperaties te steunen tijdens de praktische demonstraties en om te zien of de imkers correct de 
geleerde technieken toepassen m.b.t. de stijging van de productie. 3 bezoeken per week werden georganiseerd om de opgeleide vulgarisatoren 
technisch te ondersteunen. De aandacht ging vooral naar de strijd tegen de varrroa en de andere ziektes die de bijen bedreigen. De  96 
vulgarisatoren hebben aan deze sessies actief deelgenomen en zij werden begeleid om hun kennis aan de andere leden door te geven. 
. De 2 foto’s hieronder tonen de imkers tijdens de praktische demonstratiesessies. 
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2 intercoöperatiesessies werden georganiseerd om de praktische demonstraties uit te wisselen en om te zien hoe elke coöperatie de technische 
bezoeken, de ziektecontrole, de selectie van goede koninginnen en de strijd tegen de varroa organiseert. 34 vertegenwoordigers van de 
coöperaties namen actief deel. 
Bereikte resultaten: 

- De besmettingsgraad vermindert naarmate de imkers de kennis m.b.t. de preventie van de varroa toepassen. Momenteel is de besmetting 
gedaald en schommelt tussen  45 en 15 % (15 bijen op 100 zijn besmet). 

- Het aantal imkers leden van de coöperaties die de bijen voeden tijdens de periode van zwakke nectarvloed is gestegen van 25 tot 40 % in 
deze periode. 

- 123 moderne korven die tekenen vertonen van de aanwezigheid van wasmotten werden gereinigd en de bijenkolonies werden gered. 
- In het kader van de synergie tussen organisaties gesteund door POV werd een terreinbezoek georganiseerd in de verenigingen omkaderd 

door CEFAPEK waar 6 vertegenwoordigers werden begeleid i.v.m. de technische inspectie van de korven en de bestrijding van de 
varroamijt. 

- De omkaderde coöperatie URWIRU  heeft verschillende uitwisselingsbezoeken georganiseerd met coöperaties omkaderd door ADRA 
(ADVENTISTE DEVELOPPMENTAND RELIEF AGENCY) Rwanda en REMA  (RWANDA ENVIRONMENT MANAGMENT AGENCY). Bij elk 
bezoek wint de coöperatie 40.000 RWF (49 EUR). 

Activiteit  3 : Ondersteuning voor de terbeschikkingstelling van zaden van honingvoortbrengende planten   

 
De stijging van de honingproductie en de duurzaamheid van de bijenteelt vereisen de integratie van de bescherming van het milieu. Sinds 2014 
tonen ARDI en de omkaderde coöperaties belangstelling voor de bescherming van het milieu door aan de haalbijen honingvoortbrengende 
planten te bieden zodat veel  stuifmeel en nectar de verhoging van de productie mogelijk maken. De keuze van deze planten is gebaseerd op:  

- de capaciteit het stuifmeel te produceren dat de basisvoeding is van de bijen, 
- de snelle groei van de planten, 
- planten die aangepast zijn aan de actiezone, 
- die veel nectar kunnen produceren waarmee de bijen honing maken.  

De geïdentificeerde en verdeelde planten zijn : 
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- 15 kg zaad van Calliandra calothyrsus, 
- 10 kg zaad van Leucena Diversfolia, 

  
De honingvoortbrengende planten zullen wellicht bijdragen tot de stijging van de honingproductie. De 11 coöperaties in 2015 omkaderd in de  4 
districten (Nyanza, Ruhango, Muhango en Kamonyi) hebben planten gekregen en geplant om de honingproductie te verhogen. 

 
Activiteit  4 : Bijscholing organiseren over de moderne technieken m.b.t. de fabricatie van bijenteeltinputs  
 
In het kader van de verhoging van het inkomen van de imkers omkaderd door ARDI die zijn tussenkomst richt op de duurzaamheid heeft ARDI 
opleidingssessies georganiseerd over de fabricatie van bijenteeltinputs nl. van moderne korven en beschermkledij. Om de resultaten te bereiken 
werden de volgende activiteiten gerealiseerd :  

- 24  schrijnwerkers werden opgeleid m.b.t. de fabricatie van moderne korven van het type Langstroth, 
- 12 kleermakers werden opgeleid over het maken van  beschermkledij en sluiers. 
- Opleiding van de bijenteeltcoöperaties over de valorisatie van de ruwe was en de half gezuiverde was, kaarsen en kunstraat. 
- De opgeleide kleermakers hebben geprobeerd integrale beschermkledij te maken maar ook al beschermt deze kledij tegen bijensteken, 

een bijscholing daaromtrent is nodig om verkoopbare pakken te maken.  Deze opleiding werd georganiseerd om te beantwoorden aan 
de problemen i.v.m. het tekort aan korven en van beschermkledij bij de bijenteeltcoöperaties tegen een toegankelijke prijs. 

 
Op de foto ziet u imkers met een beschermkledij en sluier die plaatselijk zijn gemaakt.  Ze werden getoond tijdens een demonstratie over de 
moderne bijenteelttechnieken.  
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Bereikte resultaten : 
- 43 moderne korven werden gefabriceerd door de opgeleide schrijnwerkers, 36 ervan zijn bevolkt door sterke kolonies en 7 andere 

zullen worden bevolkt in 2016. 
- 24 leden van bijenteeltcoöperaties werden opgeleid over de valorisatie van de ruwe was tot kunstraat. 
- 476 kg was voor een waarde van 1.190.000 RWF werd verzameld door de opgeleide coöperaties  bij niet omkaderde imkers en 

verenigingen die traditionele korven gebruiken. 
 

Activiteit 5 : Ondersteuning bij de bouw van 8 model-bijenstallen (ter demonstratie) 
Deze activiteit kadert in de versterking van  de technische productietechnieken en de verhoging van de productie in de omkaderde coöperaties 
via de bouw van 8 model-bijenstallen. Om dit te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd : 

- De coöperaties begeleiden tijdens de identificatie van goede vestigingsplaatsen bestemd voor de bouw van modelbijenstallen. 
- 80 moderne korven en bijbehoren aankopen 
- Het uitdelen van deze korven en bijbehoren is gepland in januari 2016  en de coöperaties krijgen dit materiaal in de vorm van rollende 

kredieten. 
 

Coöperaties  Lijst van materiaal 
  

Langstroth 
korf  Koninginnerooster  Ramenheffer  Beroker  

Korfjes voor 
vermeerdering 
van kolonies  bijenborstel Rolspoor  

MPORE 
DUKUNDANE   10 10 1 1   1 2 

BEEFRIENDRY  10 10 1 1 1 1 0 

COOPABARU  10 10 1 0   1 0 

KOAKAKI  10 10 0 1 1 1 0 

TERIMBERE 
MUVUMVU 10 10 1 1  0 1 0 

MPAMBI 
TERIMBERE  10 10 1 1  0 1 0 

CEKAGA 10 10 0 1 1 1 0 

KOAGIMU 10 10 1 1   1 0 

Totaal 80 80 6 7 3 8 2 
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Bereikte resultaten : 
- Dankzij deze uitrusting kunnen de coöperaties de honing behandelen volgens de standaardnormen  en honing van goede kwaliteit verkopen. 
- Met deze moderne uitrusting kunnen we de samenwerking met RBS voortzetten om de certificering van de honing te vragen voor de 

omkaderde coöperaties. 
 

Activiteit 7. Ondersteuning bij het ter beschikking stellen van materiaal voor verzameling en behandeling van de bijenteeltproducten 
 
Om de kwaliteit van de omkaderde coöperaties te verbeteren werd een kit bijenteeltmateriaal aangekocht en verdeeld bij de coöperaties. Deze 
kit is samengesteld uit: 

- 6 roestvrije honingslingers, 
- 6 ontzegelvorken,    
- 6 dubbele zeven  
- 8 plastic vaten  

 
Dit materiaal werd als volgt uitgedeeld : 

Coöperaties  Lijst van materialen 

Honingslinger  Ontzegelvorken  Dubbele plastic zeven  Witte plastic vaten  

Abakundana  1 1     

Mpore Dukundane   1 1 1   

BEEFRIENDRY  1 1 1 1 

KOAKAKI  0     1 

Zamuka kanyana  1   1 1 

 MPAMBI 

TERIMBERE  

 1 1 1 

KOAGIMU 1 1 1 1 
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Koaimu  1 1   1 

CEKAGA  0 0 0 1 

Koabaki  0 0 1 1 

Totaal 6 6 6 8 

 
Resultaten :  
Dit materiaal werd gewaardeerd door de omkaderde bijenteeltcoöperaties en zal bijdragen tot het op de markt brengen van honing van goede 
kwaliteit die de kwaliteitsnormen nakomt. 
 
 
Activiteit 8.  : Ondersteuningssessie van de bijenteeltbusiness 
 
 
8.1. Ondersteuning voor het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de bijenteeltcoöperaties 
 
 
Deze activiteit omvat verschillende realisaties ten gunste van een bijenteelt gericht op een duurzame business. 
 
Om het leadership van de coöperaties te bevorderen werden verschillende activiteiten uitgevoerd waaronder : 
- het organiseren van een opleiding over het leadership, 
- het organiseren van terreinbezoeken tijdens het houden van de vergaderingen van de Raad van bestuur, Algemene vergadering   
- het ondersteunen van de leden bij de organisatie van de Algemene vergadering, 
- de nieuw door ARDI geïdentificeerde en omkaderde coöperaties  helpen reglementaire teksten op te stellen die de coöperaties regelen, 
- de coöperaties ondersteunen bij het beheer van conflicten en het zoeken naar oplossingen van de conflicten en de vastgestelde problemen   
 
Bereikte resultaten : 
 
- Alle coöperaties zijn wettelijk erkend (door RCA) voor de districten en de nieuwe coöperaties (Mpambi terimbre en Terimbere muvumvu). 
- De laatste coöperatie werd ook begeleid op het niveau van de lokale autoriteiten om een ruimte te vragen voor de uitbreiding van de 

bijenteeltprojecten.  De sector Gacurabwenge gaf de toestemming aan deze coöperatie om een bosreserve te herwaarderen om er bijen te 
kweken. 

- 4 coöperaties hebben bepaalde artikelen van de wettelijke teksten vernieuwd om verwarringen te vermijden tussen verschillende artikelen 
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8.2 Organiseren van workshops voor het vormen van een netwerk met de privésector (Imf, Bank) Marketing en mogelijke klanten  
 
ARDI  heeft workshops georganiseerd i.v.m. het vormen van een netwerk met de microfinancieringsinstellingen om aan de coöperaties middelen 
te geven om te investeren in de productie en de honingbusiness. De samenwerking werd versterkt tussen ARDI, de coöperaties en CLECAM. 
De microfinancieringsinstelling CLECAM aarzelde kredieten te verlenen zeggende dat het spaarwezen eerst moest worden versterkt alvorens 
kredieten te verlenen.  
 
Bereikte resultaten : 
 
- Het spaarwezen is versterkt bij de omkaderde coöperaties in samenwerking met deze IMF, 
- de coöperatie CECAGA ontving een krediet van 500 000 RWF waarmee 15 moderne bijenkorven en toebehoren werden aangekocht. Dit 
krediet werd toegekend om na te gaan of de bijenteelt als seizoensgebonden project erin slaagt het toegestane krediet terug te betalen. 
 
8.3. Ondersteuning van de bijenteeltcoöperaties in de verkoop-tentoonstellingen georganiseerd op het niveau van de districten  ; 
 
a) deelname aan de AGRISHOW 
Van 4 tot 11 juni heeft ARDI  en de omkaderde coöperaties deelgenomen aan een AGRISHOW georganiseerd door het ministerie van landbouw 
en veeteelt ; de voornaamste doelstelling was de promotie van de investering in de landbouwsector als middel om de armoede te bestrijden.  
ARDI en ABDC animeerden een conferentie over de investering in de bijenteelt. Deze conferentie werd voorgesteld door AGRIPROFOCUS en 
zijn medewerkers (PSF Via de kamer van landbouwers en MINAGRI). De coöperaties en unies van coöperaties namen deel aan deze 
conferentie die de volgende aanbevelingen uitte : 
- De coöperaties hebben toevlucht tot de microfinancieringsinstellingen om de productie en het inkomen te verhogen. 
- Jongeren en vrouwen worden geïntegreerd in de bijenteelt ; dit bevordert de duurzaamheid ervan, 
- Jongeren die de secundaire school en de universiteit verlaten worden aangemoedigd zich in te zetten voor de bijenteelt, 
- De bijenteelt moet een beroepsvak worden, 
- De bijproducten moeten worden gevaloriseerd om het inkomen van de imkers te verhogen. 
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De heer MPAYANA Raphael ( Voorzitter van ABDC) en BARAHIRA Jean de Dieu tijdens de conferentie. 
 
- Radio-uitzending HUGUKA ; ARDI  werd door MINAGRI  uitgenodigd deze rechtstreekse uitzending te animeren op radio HUGUKA. Het 

thema van deze uitzending was “ investeren in de bijenteelt als middel in de armoedebestrijding”.  
- Privépersonen aanmoedigen te investeren in de bijenteelt als een van de beroepen die inkomens genereren. Tijdens AGRISHOW, kwamen 

de vertegenwoordigers van de bijenteeltcoöperaties, tal van studenten van de universiteit, van de secundaire en basisscholen, de kerken 
langs op de stand van ARDI – ABDC om informatie te vragen over de nieuwe technologie die in de moderne bijenteeltcultuur moet worden 
geïntegreerd om de productie te verhogen. 
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De foto’s tonen de vertegenwoordigers van de coöperaties die op de stand van ARDI de nieuwe technologie konden bestuderen. 
 
-Vragen van bezoekers werden beantwoord door Ardi. Op de foto’s hieronder ziet u 2 categorieën bezoekers op de stand van ARDI   
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b) deelname aan de opendeurdagen 
 
Samen met de partners van POV nam ARDI deel aan opendeurdagen georganiseerd door het district Muhanga in juli 2015  met als doel aan de 
bevolking de rol te tonen van de bijenteeltactiviteiten uitgevoerd door ARDI, de bevolking aan te moedigen om er zich voor in te zetten om 
tewerkstelling te creëren en de armoede te verminderen in de rurale middens, en de samenwerking met de andere organisaties die werken in de 
bijenteelt te versterken. 
 
c) deelname aan de internationale tentoonstelling 
ARDI, CECAGA en ABDC namen deel aan de internationale tentoonstelling te Gikondo georganiseerd door het Ministerie van handel om de 
handel te promoten.  
 
Bereikte resultaten : 
 
• De samenwerking tussen de spelers van de waardeketen is versterkt, 
•  ARDI en RAB gaan nauw samenwerken aan de ontwikkeling van de moderne bijenteelt voornamelijk in de strijd tegen de varroa, 
• De samenwerking met  RADIO HUGUKA werd ook versterkt, de activiteiten en de innovaties in bijenteelt worden verspreid via de RADIO. 
• De honing behandeld en verkocht door ABDC werd door de autoriteiten die de stand van ARDI hebben bezocht gewaardeerd. 
• MINAGRI, de ngo’s, de kerken, de kamers van landbouwers in de PSF (federatie van de privésector) die werken in de bijenteelt hebben 
bijzonder de nieuwe technologieën gewaardeerd zoals de koninginnenteelt en de artificiële voeding van de bijen in het kader van de verhoging 
van de productie. 
• De naam van ARDI, de bijenteeltcoöperaties en ABDC als voornaamste spelers in de ontwikkeling van de bijenteelt werden gewaardeerd,  het 
partnerschap (ARDI-ABDC)  kreeg de tweede plaats onder meer dan 200 deelnemers tijdens de AGRISHOW, 
• Het overleg van ARDI en de organisaties gesteund door Oost-Vlaanderen kregen de tweede plaats onder de 100 ontwikkelingsorganisaties en 
het district Muhanga overhandigde een medaille. 
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Op de foto ziet u mevrouw de minister van landbouw tijdens de overhandiging van de  beker en het attest aan ARDI –ABDC. 
 
8.4 Twee opleidingssessies over ondernemerschap en de waardeketen 
 
M.b.t. de versterking van de technische capaciteiten verbonden aan het ondernemerschap en de waardeketen heeft ARDI twee 
opleidingssessies georganiseerd: 32 vertegenwoordigers van de coöperaties hebben de leemten en de problemen geïdentificeerd die als 
voornaamste handicaps weden beschouwd voor de ontwikkeling van de business. Zij droegen ook bij tot het zoeken van oplossingen. 
- Tijdens deze opleidingen werden imkers opgeleid over de kwaliteiten van een goede ondernemer en de te volgen weg om een 
bijenteeltondernemer te worden. 
- Zij kregen ook een opleiding over de rol van de waardeketen in de bijenteelttak om het inkomen van de coöperaties te verhogen. 
De tabel hieronder geef info over de leemten en de voorgestelde oplossingen. 

Problemen en leemten  voorgestelde oplossingen 

Een groot aantal ouderen in de bijenteelt  Blijven jongeren en vrouwen integreren in de bijenteelt     

Een groot aantal individuele imkers die aan 

traditionele imkerij doen 

De traditionele imkers integreren in de coöperaties   

Aarzeling van de IMF’s en de banken om de - Blijven lobbyen en samenwerken met IMF’s en banken, 
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projecten te financieren   - De VLSA aanpak die het sparen en het gebruik van microkredieten 
aanmoedigt versterken   

- Blijven werken met de eenheden die de bijenteeltproducten verzamelen 
en behandelen 

 
Bereikte resultaten : 
 

- De coöperaties namen het besluit de productie niet in het geheim te verkopen. In 2016 zullen deze coöperaties samenwerken met ABDC 
om dit probleem op te lossen. 

- De valorisatie van de was en het gebruik van kunstraat verhogen het inkomen en spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de varroa. 
De coöperaties hebben zich ertoe verbonden de traditionele imkers te vormen die niet door ARDI worden omkaderd en zij blijven was 
verzamelen en behandelen ; in 2015 slaagden de coöperaties erin 134 traditionele imkers te vormen en 476 kg was die door de niet 
omkaderde imkers werd gewonnen werd verzameld door de omkaderde coöperaties. 

 
Activiteit 9. Begeleidingssessies op het terrein over het institutioneel en financieel beheer van de coöperaties, bestuur en 
conflictbeheersing    
 
Terreinbezoeken werden uitgevoerd bij de coöperaties om de capaciteiten te versterken inzake beheer, instelling en organisatie en in dit 
verband vonden volgende activiteiten plaats :   

- Ondersteunen van de raad van bestuur van 10 coöperaties voor de organisatie van de algemene vergadering, 
- Ondersteunen van de omkaderde coöperaties in het oplossen van problemen m.b.t. het leadership 
- Ondersteunen van de coöperatie KOABAKI om de reglementaire teksten aan te passen op verzoek van RCA, 
- Organiseren van een opleiding van de vertegenwoordigers van de omkaderde coöperaties over het financieel en coöperatief beheer. 
- Ondersteunen van de raden van bestuur om de jaar- en kwartaalplannen van uit te voeren activiteiten op te stellen.  
- Ondersteunen van de nieuwe coöperaties bij het opstellen van reglementaire teksten om de rechtspersoonlijkheid te vragen. 
 

Bereikte resultaten: 
 

- Alle omkaderde coöperaties zijn wettelijk erkend door de lokale autoriteiten, 
- Het leadership in de coöperaties werd versterkt, de coöperaties organiseren regelmatig statutaire vergaderingen en de genomen 

beslissingen worden uitgevoerd. 
- Het financieel beheer in 2015 is voor 80 % gezond, twee coöperaties (Twiyegeranye uit Cyeza en URWIRU Mushishiro) deden een 

beroep op de autoriteiten van het district om bijstand te vragen in de oplossing van problemen verbonden aan verduistering van geld 
(TWIYEGERANYE) en van patrimonium (Kantoor coöperatie URWIRU /Mushishiro). ARDI  heeft deze coöperaties bijgestaan in het 
zoeken naar oplossingen. 
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Activiteit 10. Sessies en terreinbezoeken organiseren over de technieken inzake de kwaliteitsnormen in samenwerking met RBS 
 
Om de technische capaciteiten m.b.t. de kwaliteitsnormen van de honing te verbeteren vonden terreinbezoeken plaats bij de verzamelcentra van 
de omkaderde coöperaties. Deze activiteit beoogt de identificatie van de leemten en de problemen op het niveau van de waardeketen die de 
certificatie van de honing door het Rwanda Bureau of Standard kunnen verhinderen. Aanvankelijk werden de coöperaties gebruikt die een 
verzamelcentrum hebben. Het betreft :  
- Coöperatie KOABAKI van Kabacuzi / Muhanga  
- Coöperatie CEKAGA van Gacurabwenge /Kamonyi  
- Coöperatie KOAKAKI van Kinihira /Ruhango 
 
 In de tabel hieronder vindt u de vastgestelde leemten en de voorgestelde oplossingen 
  

Leemten/ problemen  Voorgestelde en uitgevoerde 
oplossingen  

Opmerkingen   

De gezondheidstoestand m.b.t. 
besmettelijke ziekten is niet bekend  

Gezondheidscentrum contacteren voor 
medische  test i.v.m. besmettelijke ziekten, 
vnl. TUBERCULOSE en andere ziekten 
van urinewegen en spijsvesteringstelsel 
(verminose) 

15 % hebben medische testen ondergaan. De 
andere leden van de coöperaties worden 
gesensibiliseerd. 

Gebrekkige lichamelijke hygiëne en 
hygiëne van het materiaal en de 
verwerking van honing  

 

Verbetering van de lichamelijke hygiëne en 
van de hygiëne van het materiaal en de 
verwerking van honing 

Momenteel is het probleem opgelost, maar oud 
materiaal moet verder worden vervangen.  

Afwezigheid van hygiënisch materiaal 
bekend onder de naam  
KANDAGIRA UKARABE in de 
verzamelcentra  

Het materiaal KANDAGIRA UKALARABE 
aankopen, ter beschikking stellen en 
gebruiken 

Deze instrumenten werden aangekocht en 
gebruikt maar de coöperaties plannen de 
aankoop van ander materiaal om water op te 
slaan nodig tijdens het droog seizoen. 

Tekort aan privétoiletten in de 
verzamelcentra  

KOAKAKI is bezig met het bouwen van 
wc’s, de andere coöperaties hebben de 
toiletten van de verzamelcentra die publiek 
worden gebruikt gesloten  

 

De verzamelcentra zijn niet hersteld  In het algemeen zijn alle verzamelcentra 
aan renovatie toe. De coöperaties worden 
gevraagd middelen te vinden om de 

Het verzamelcentrum van de coöperatie 
KOABAKI is uitgerust met elektriciteit. De 
coöperatie is bezig met het verzamelen van 
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beschadigde delen te renoveren en de 
muren te overschilderen.   

fondsen om zijn centrum te renoveren.  

Sommige uitrustingen voldoen niet 
aan de normen van hygiëne en 
sommige dienen voor verschillende 
doeleinden  

De uitrustingen voor de behandeling voor 
verschillende doeleinden werden 
vervangen 

Het probleem is plastic containers te vinden van 
witte kleur, vereist door  RSB (Rwanda Standard 
Bord) 

Sommigen roken in het 
verzamelcentrum en in de 
bijenstallen  

De coöperaties hebben maatregelen 
opgesteld die het roken verbieden in de 
bijenstallen en in de verzamelcentra. 

Momenteel is het probleem opgelost en de 
leden kennen het gevaar van tabak voor het 
leven van de mens en de kwaliteit van de 
honing. 

De zeer oude beschermkledij 
beschermt de imkers niet meer tegen 
de bijensteken  

De coöperaties hebben nieuwe pakken 
gekocht om te kunnen werken zonder 
gestoken te worden  

Elke coöperatie beschikt over minstens 3 nette 
overalls. 

Sommige imkers warmen de honing 
op tijdens het zuiveren ervan (honing 
scheiden van de ruwe was) 

Dit gebrek heeft betrekking op de 
traditionele korven.   De imkers zeven de 
honing onmiddellijk na de oogst. 

De coöperaties die honingslingers hebben 
maken die fout niet, over het algemeen zijn de 
verzamelcentra oplettend en kunnen de verkoop 
van deze honing niet toelaten. 

Gebrek aan geschikte kledij in de 
verzamelcentra 

De coöperaties verbinden er zich toe 
geschikte kledij aan te schaffen  

De coöperaties zijn bezig zich geschikte kledij 
aan te schaffen om aan deze opmerkingen te 
beantwoorden 

Aanwezigheid van sommige insecten 
(vliegen, muggen, enz.) in de 
verzamelcentra  

Muskietennetten aanbrengen op de 
claustra’s. 

 

 
Activiteit 11. Coördinatie, opvolging en efficiënte evaluatie van het project 
 
De activiteiten uitgevoerd in dit verband in 20015 zijn de volgende: 
 
- Opvolging en ondersteuning van de ontwikkelingsinitiatieven verbonden aan de promotie van de tak honing-banaan in de omkaderde 

coöperaties sinds het overleg van de partners gesteund door POV beslist hebben in deze tak te investeren om het gezinsinkomen te 
verhogen. Momenteel worden 8162 bananenplanten gekweekt bij de coöperaties ondersteund door ARDI. Een deel van het inkomen 
afkomstig van de honing werd geïnvesteerd in het planten van bananenbomen.   
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De foto toont een imker van de coöperatie CODA die zijn inkomen heeft gebruikt om een terrein van 0.4 ha te kopen waar hij 180 
bananenbomen heeft geplant. 
 
- Bezoeken bij de staatsinstellingen (Sector en  District) om het partnerschap te versterken. ARDI heeft deelgenomen aan vergaderingen van 

de partners van de districten Kamonyi, Nyanza, Ruhango en Muhanga onder de naam Joint action dévelopment forum (JADF). 
- Terreinbezoeken georganiseerd door de bijenteelttechnicus, de uitvoerend secretaris van ARDI in het kader van de opvolgings-activiteiten 

om de vooruitgang te zien en om raad te geven over de ontwikkeling van de coöperaties.  
- Technische bezoeken regelmatig georganiseerd door de bijenteelttechnicus en opleiding ter plaatse hebben bijgedragen tot de verbetering 

van de prestaties van de coöperaties. Ook bezoeken om uitwisselingen mogelijk te maken i.v.m. activiteiten van andere organisaties die 
tussenkomen bij de coöperaties. 

- Begeleiding van een delegatie van Umubano,Lieven en Frederic, in november 2015 om na te gaan of de financiële steun overeenstemt met 
de uitgevoerde activiteiten.  Tijdens deze bezoeken heeft het hoofd van de delegatie bevestigd dat de financiële steun gebruikt door ARDI 
een positieve impact heeft gehad en heeft bijgedragen tot de armoedebestrijding bij de begunstigde groepen in de zuidprovincie. De 
delegatie heeft ook de rol van ARDI gewaardeerd in de ontwikkeling van de bijenteelt in RWANDA vooral wat de voorbereiding van ARDI 
van APITRADE Africa in Rwanda in september 2016 betreft. 
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Voornaamste uitdagingen 
- Vermindering van de honingvoortbrengende planten door het gebruik van hout als energiebron 
-  Vermindering van de productie door de varroabesmetting 
- De aarzeling van de microfinancieringsinstellingen en de banken die ongunstige voorwaarden opleggen aan de coöperaties om 

financieringen toe te staan,  
- Het aantal volwassenen in de coöperaties wiens mentaliteit niet gericht is op handel en investering.  
 
Geleerde lessen 
- De honingproductie verhoogt  als de imkers de geleerde technieken in de strijd tegen de varroa correct toepassen. 
- De aanpak die erin bestaat opleidingssessies in het kantoor van de sector te organiseren maakte het mogelijk het aantal deelnemers te 

verhogen alsook onze zichtbaarheid  (ARDI –POV/UMUBANO)  bij de lokale autoriteiten. 
- Hoe meer vrouwen en jongeren deelnemen, hoe hoger productie  

 
Toekomstperspectieven 
- Samenwerken met NAEB bij de voorbereiding van APITRADE AFRICA  
- Samenwerken met Duterimbere om de VLSA aanpak die het gebruik van kleine financieringen stimuleert te integreren  
- De onderhandelingen met de IMF’s voortzetten om de coöperaties aan te zetten om de te investeren financieringen binnen te halen. 
- Samenwerking met RBS (nationale normaliseeringsinstelling) om de honing van de coöperaties te certificeren, 
- De integratie van jongeren en vrouwen voort uitbreiden, 
- De strijd tegen de varroa voortzetten. 
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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, Ruhango en Nyanza) 
- ARDI is bekend als lid van een comité belast met de voorbereiding van API TRADE AFRICA in Rwanda, versterkt door de samenwerking 

met RAB (Rwanda Agriculture Board) . 
- Nauwe samenwerking met de sectoren en de districten in de organisatie van sommige opleidingssessies in de kantoren van de sectoren. 
- 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. 
 

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 :    
- Begeleiden van de expert Didier Gillet tijdens de bijscholing van de imkers over de moderne technologieën die de productie verhogen.  
- De vulgarisatoren van de coöperaties ondersteunen om de aanbevelingen inzake strijd tegen de varroa uit te voeren. 
- Technische bezoeken organiseren bij de bijenstallen om oplossingen te zoeken voor de leemten en problemen. 
- De theoretische opleiding voorbereiden in de zaal en de praktische op het terrein bij de bijenstallen, 
- Terreinbezoeken organiseren om de vulgarisatoren te steunen tijdens de overdracht van kennis aan de andere leden.                      
 
Activiteit 2 : Praktische demonstratiesessies organiseren over de moderne bijenteelttechnieken (terreinbezoeken) 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :    
- Vulgarisatoren werden geïdentificeerd die in staat zijn de aangeleerde kennis door te geven en ze werden bij de overdracht van de kennis 

begeleid 
- Er werden terreinbezoeken in samenwerking met vulgarisatoren georganiseerd en technische inspecties werden uitgevoerd. Ze werden 

aangespoord de technieken correct uit te voeren. 
- Er vonden praktische demonstraties plaats die beantwoorden aan de vastgestelde problemen  
- Twee demonstratiesessies tussen coöperaties vonden plaats. 
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Activiteit  3 : Ondersteuning voor de terbeschikkingstelling van zaden van honingvoortbrengende planten   
 
- identificeren van honingvoortbrengende planten aangepast aan onze zone  
- kiezen van leveranciers die planten van goede kwaliteit bieden 

- de imkers technisch ondersteunen tijdens het aanplanten ervan 
- de opvolging van de planten organiseren 
 
Activiteit  4 : Bijscholing organiseren over de moderne technieken m.b.t. de fabricatie van bijenteeltinputs  
 
- kiezen van  schrijnwerkers en kleermakers onder de imkers. 
- identificeren in de workshops van mensen die in staat zijn de ambachtslui op te leiden 
- organiseren van de opleiding over het maken van beschermkledij en sluiers 
- praktische opleidingen over het maken van Langstrothkorven organiseren 
 
Activiteit 5 : Ondersteuning bij de bouw van 8 model-bijenstallen (ter demonstratie) 
 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :    
- De coöperaties identificeren die van deze steun kunnen genieten, 
- De coöperaties technisch identificeren om de sites te vinden voor de bouw van basissen van deze bijenstallen, 
- Een leverancier identificeren volgens de opgestelde referentietermen, 
- De verdeling van de bijenkorven organiseren en de coöperaties technisch ondersteunen bij de bevolking van de korven  
 
Activiteit 7 : Ondersteuning bij het ter beschikking stellen van materiaal voor verzameling en behandeling van de bijenteeltproducten 
 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :    
- Een leverancier identificeren volgens de opgestelde referentietermen, 
- De coöperaties identificeren die van deze steun kunnen genieten, 
- De coöperaties technisch ondersteunen om het materiaal te gebruiken, 
- De verdeling van dit materiaal organiseren bij de begunstigden   
 
Activiteit 8  : Ondersteuningssessie van de bijenteeltbusiness 
 
8.1. Ondersteuning voor het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de bijenteeltcoöperaties 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :    
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- het organiseren van ontmoetingen met de Raden van bestuur  
- het ondersteunen van de leden bij de organisatie van de Algemene vergadering, 
- de nieuw door ARDI geïdentificeerde en omkaderde coöperaties helpen reglementaire teksten op te stellen en ze begeleiden tot het 

verkrijgen van de erkenningen, 
- de raden van beheer ondersteunen bij het naleven van de reglementaire teksten. 
 
8.2. Drie opleidingssessies over ondernemerschap en de waardeketen 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :    
- De vertegenwoordigers van de coöperaties identificeren en uitnodigen  
- Deze opleidingssessies over ondernemerschap en de waardeketen animeren 
 
8.3. Twee workshops voor het vormen van een netwerk met de privésector (Imf, Bank) Marketing en mogelijke klanten  
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :    
- Bezoeken organiseren om de coöperaties in contact te brengen met mogelijke klanten als ABDC, 
- Vergaderingen tussen de coöperaties en de eenheden die honing verzamelen en verkopen zoals ABDC organiseren, 
- Vergaderingen en ontmoetingen organiseren met de IMF’s om ze aan te zetten de bijenteeltsector te financieren, 
 
8.4. Ondersteuning van de bijenteeltcoöperaties in de verkoop-tentoonstellingen georganiseerd op het niveau van de districten  
 
- Deelname aan de opendeurdag georganiseerd door het district Muhanga in overleg met de Rwandese organisaties partners van Oost-

Vlaanderen 
- De coöperaties die deelnamen aan de opendeurdag voorbereiden  
- Promotiemateriaal zoeken voor de zichtbaarheid van ARDI –POV/UMUBANO  
- Deelname aan de AGRISHOW georganiseerd door MINAGRI en de moderne bijenteelttechnologie in de armoedebestrijding presenteren 
 

Activiteit 9 :  Begeleidingssessies op het terrein over het institutioneel en financieel beheer van de coöperaties, bestuur en 
conflictbeheersing    

 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :    
- Terreinbezoeken werden georganiseerd voor een begeleiding m.b.t. het institutionele, financiële beheer, het bestuur en de 

conflictbeheersing  
- Bezoeken van de coöperaties om de organen die beslissingen nemen te helpen bij het oplossen van problemen, 
- De vertegenwoordigers sturen die deelgenomen hebben aan de opleiding over het verzorgen van interne wonden. 
- De commissarissen van de rekeningen steunen bij de financiële controle van de coöperaties 
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- Organiseren van bezoeken om de coöperaties te helpen in het financiële beheer. 
 
Activiteit 10 : Sessies en terreinbezoeken organiseren over de technieken inzake de kwaliteitsnormen in samenwerking met RBS  
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :   
- Bezoeken van de coöperaties organiseren en ze ondersteunen om te verhelpen aan de leemten die de kwaliteit van de honing beïnvloeden, 
- De productieketen van de honing analyseren en de risico’s verminderen die de kwaliteit van de honing kunnen verslechteren 
- Contactbezoeken bij RSB (Rwanda standard Board) organiseren om de samenwerking te versterken, 
- Een opleiding organiseren over de kwaliteitsnormen op basis van hygiëne en HACCP (Honey analysis critical control program) met de inbreng 
van een kaderlid van RSB. 
 
Activiteit 11 : Coördinatie, opvolging en efficiënte evaluatie van het project 
Om de doelstellingen te bereiken werden volgende activiteiten georganiseerd :   
- Opvolging van de initiatieven van de bijenteeltcoöperaties m.b.t. de promotie van de tak honing-banaan, 
- Organiseren van vergaderingen over planning en auto-evaluatie met de vertegenwoordigers van de coöperaties,                                                                                                             
- Opstellen van fiches waarmee de coöperaties dagelijks de activiteiten kunnen opvolgen,                                                                                                                                                   
- Deelnemen aan vergaderingen georganiseerd door de districten via het forum van de ontwikkelingspartners van het district, 
- Deelname aan de opendeurdagen en de tentoonstellingen georganiseerd door de districten.                                                                                       
- Opstellen van instrumenten waarmee de basisgegevens kunnen worden verzameld. 
- De Uitvoerend secretaris en het hoofd van de afdeling begeleiden tijdens de evaluatiebezoeken bij de coöperaties,   
- Deelnemen aan de opvolging en evaluatie van de delegatie van Umubano, Lieven en Frederic op 7 november 2015. 
 

 

Lijst van de afkortingen: 

- NAEB : National Agriculture Exportation Bureau  

- RCA : Rwanda Cooperative Agency  

- RAB: Rwanda Agriculture Bard  

- IMFs:       Institutions de Microfinance  

- VLSA:    Volontary , loan, SavingAssociation  

- RBS:      Rwanda Bureau of Standard  

- JADF: Joint Action Development Forum  

- PSF: Private sector Federation  

- POV : provincie Oost-Vlaanderen 
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6. 6. Overzicht van de activiteiten/kalender 2015 

Concrete acties Eerste kwartaal (januari – 

april) 

Tweede kwartaal (mei – 

augustus) 

Derde kwartaal (september 

– december) 

Evaluatiesessies van de technische prestaties en bijscholing 
over de moderne bijenteelttechnieken door de Belgische 
expert Didier Gillet (kosten van tenlasteneming en vervoer 
tijdens de technische zendingen op het terrein en verblijf in 
Kigali). De transportkosten, het visum en de reisverzekering 
worden betaald door de Vlaams-Rwandese Vereniging 
Umubano vzw  

x x  

1. Bijscholing organiseren over  moderne bijenteelttechnieken X  X 

2. Praktische demonstratiesessies organiseren over de 
moderne bijenteelttechnieken (terreinbezoeken) 

X x x 

3. Ondersteuning voor de terbeschikkingstelling van zaden van 
honingvoortbrengende planten   

  x 

4. Bijscholing organiseren over de moderne technieken m.b.t. 
de fabricatie van bijenteeltinputs 

  X 

5. Ondersteuning bij de bouw van 8 model-bijenstallen (ter 
demonstratie) 

  x 

7. Ondersteuning bij het ter beschikking stellen van materiaal 
voor verzameling en behandeling van de bijenteeltproducten 

  x 

8. Ondersteuningssessie van de bijenteeltbusiness  x x 

9  Begeleidingssessies op het terrein over het institutioneel en 
financieel beheer van de coöperaties, bestuur en 
conflictbeheersing    

X x x 

10. Sessies en terreinbezoeken organiseren over de technieken 
inzake de kwaliteitsnormen in samenwerking met RBS 

  x 

11. Coördinatie en efficiënte opvolging X x x 
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7. Overzicht van de uitgaven 
 

 

 

   

 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG  POV VAN JANUARI 2015 TOT DECEMBER 2015  

   

  
 

 
 

 

FINANCIEEL VERSLAG  POV VAN JANUARI 2015 TOT DECEMBER 2015 

  
     Wisselkoers  774,27  

N° Datum 
 

Beschrijving  Bedrag in 
RWF  

Bedrag in EUR Opmerkingen  

Activiteiten: Evaluatiesessies van de technische prestaties en bijscholing over de moderne bijenteelttechnieken door de Belgische expert Didier Gillet (kosten van 
tenlasteneming en vervoer tijdens de technische zendingen op het terrein en verblijf in Kigali). De transportkosten, het visum en de reisverzekering worden betaald door 
de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw 

1/014 9/2/2015 Betaling logies- en  
restaurantkosten voor 
Didier 

      535.500                       621  Logies- en  restaurantkosten voor Didier tijdens de 
evaluatie- en bijscholingszendingen over de moderne 
bijenteelttechnieken  

2/014 9/2/2015 Betaling brandstof en 
zendingskosten 

        90.000                       104  Zendingskosten tijdens de begeleiding van de expert op 
het terrein 

3/014 13/2/2015 Betaling brandstof en 
zendingskosten 

        45.000                         52  Zendingskosten tijdens de begeleiding van de expert op 
het terrein 
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4/014 20/02/2015 Betaling brandstof om de 
terreinbezoeken te organiseren  

      125.000                       145  brandstof om de terreinbezoeken te organiseren tijdens 
de evaluatie van de technische prestaties van de 
imkers. 

05/014 20/02/2015 Betaling zendingskosten         65.000                         75  Betaling zendingskosten tijdens de begeleiding van de 
expert op het terrein  

06/014 13/03/2015 Betaling brandstof om de 
terreinbezoeken te organiseren 

      105.000                       122  brandstof om de terreinbezoeken te organiseren tijdens 
de evaluatie van de technische prestaties van de 
imkers. 

07/014 16 /3/2015 Zendingskosten chauffeur           10.000                         12  Zendingskosten chauffeur   

08/014 1/6/2015 Betaling zendingskosten         95.000                       110  Zendingskosten en brandstof wagen tijdens de 
technische bijscholen over de bestrijding van de  la 
varroa te NGERA bij de coöperatie KOPEDUNGE 

s/totaal evaluatie van de technische prestaties- en bijscholingssessies 
over de moderne bijenteelttechnieken door de Belgische expert Didier 
Gillet 
 

  1.070.500                   1.242  Koers 861,5 RWF:/€ 
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 1. Bijscholing organiseren over  moderne bijenteelttechnieken 

1 13/2/2015 Zendingskosten van de chauffeur 45.000 58 Vervoeren van de expert Didier Gillet op het terrein 
tijdens de evaluatie van de prestaties van de 
coöperaties en bijscholing over moderne 
bijenteelttechnieken 

2 20/2/2016 Zendingskosten van de technicus          65.000                  84  Zendingskosten tijdens de begeleiding van dhr Didier 
Gillet bij de technische bijscholing van de 
bijenteeltcoöperaties op het terrein 

3 20/02/2015 Aankoop bijenteeltmateriaal van de 
technicus 

15.800 20 Materiaal gebruikt bij de technische inspectie van de 
bijenstallen   

4 27/4/2015 Zendingskosten technicus 50.0000 65 Zendingskosten tijdens de begeleiding van dhr Didier Gillet 
bij de technische bijscholing van de bijenteeltcoöperaties op 
het terrein 

5 27/4/2015 Tenlasteneming transport 
deelnemers 

298.000 385 opleiding over de moderne bijenteelttechnieken voor 24 
imkers gedurende 3 dagen 

6 5/5/2015 Brandstof voor organisatie 
technische bijscholing 

                    
200.000  

              258  Brandstof voor transport technicus tijdens de opleiding 
bij de bijenstallen over de strijd tegen de varroa  

7 22/9/2015 Brandstof voor organisatie 
technische bijscholing 

                    
200.000  

              258  Brandstof voor transport technicus tijdens de opleiding 
bij de bijenstallen over de strijd tegen de varroa  

8 29/9/2015 Tenlasteneming deelnemers, 
didactisch materiaal, brandstof en 
opdracht chauffeur 

          246.000                318  Bijscholing voor 20 personen tijdens 3 dagen   

  S/totaal  Bijscholing organiseren over  moderne 
bijenteelttechnieken 

       1.119.800  1.446    

2. Praktische demonstratiesessies organiseren over de moderne bijenteelttechnieken (terreinbezoeken)   
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9 12/3/2015 Brandstof motor, onderhoud motor 
en internet om de terreinbezoeken 
te organiseren  

69.500 90 om de terreinbezoeken te organiseren bij de omkaderde 
coöperaties 

10 12/3/2015 Brandstof om de terreinbezoeken 
te organiseren 

84.000 108 om de terreinbezoeken te organiseren bij de omkaderde 
coöperaties. 

11 17/4/2015 Brandstof om de terreinbezoeken 
te organiseren bij de omkaderde 
coöperaties 

76.000 98 om de terreinbezoeken te organiseren bij de omkaderde 
coöperaties. 

12 17/04/2015  zendingskosten / organisatie van 
de opleidingssessies 

45.000 58 om de terreinbezoeken te organiseren bij de omkaderde 
coöperaties. 

13 29 /4/2015  Zendingskosten. Brandstof en 
tenlasteneming deelnemers 

265.750 343 om de terreinbezoeken te organiseren bij de omkaderde 
coöperaties 

14 2/6/2015 Brandstof en internetkosten  85.000 110 om de terreinbezoeken te organiseren bij de omkaderde 
coöperaties 

15 2/6/2015 Brandstof en aankoop 
kantoormateriaal  

93.500 121 om de terreinbezoeken te organiseren bij de omkaderde 
coöperaties 

16 29/6/2015 zendingskosten 25,000 32 Bij het terrreinbezoek te Nyabinoni op 85 km van MUHANGA 
in de streek NDIZA.  

17 9/7/2015 Brandstofkosten 84.000 108 om de terreinbezoeken te organiseren bij de omkaderde 
coöperaties 

18 16/7/2015 Zendingskosten 30.000 39 Vergadering met RAB over het zoeken naar oplossingen voor 
de strijd tegen de varroa  
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19 13/8/2015  Tenlasteneming (eten en transport) 
van de begunstigden    

200.000 258 Demonstratiesessie van twee dagen met  16 
vertegenwoordigers  van de coöperaties 

20 14/8/2015 Tenlasteneming (eten en transport) 
van de begunstigden    

220.000 284 Demonstratiesessie van twee dagen met  18 
vertegenwoordigers  van de coöperaties. 

21 3/9/2015 Brandstof en motorolie 52.500 68 Organiseren van terreinbezoeken bij de coöperaties 

22 3/9/2015 Brandstof en motorolie 76.000 98 Organiseren van terreinbezoeken bij de coöperaties 

23 22/10/2015 Brandstof en motorolie 60.000 77 Organiseren van terreinbezoeken bij de coöperaties 

  S/totaal / Praktische demonstratiesessies organiseren over 
de moderne bijenteelttechnieken (terreinbezoeken) 

1.466.250 1.894   

3. Ondersteuning voor de terbeschikkingstelling van zaden van honingvoortbrengende planten     

24 21/10 /2015 Aankoop honingvoortbrengde 
planten  

        500.000  646  15 kg zaad van calliandra calothyrsus en 10 kg zaad van 
leucena Diversfolia 

  S/totaal/ Ondersteuning voor de terbeschikkingstelling van 
zaden van honingvoortbrengende planten   

        500.000  646    

4. Bijscholing organiseren over de moderne technieken m.b.t. de fabricatie van bijenteeltinputs   

25 13/3/2015 Transportkosten en 
tenlasteneming van de 
deelnemers, opleidingskosten en 
didactisch materiaal 

        475.000  613  Opleiding 3 dagen voor 12 kleermakers om beschermkledij 
te maken en sluiers 

26 17/9/2015 Transportkosten en 
tenlasteneming van de 
deelnemers, opleidingskosten en 
didactisch materiaal 

        660.500  853  Opleiding van 12 schrijnwerkers gedurende  4 dagen  
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  S/totaal/ Bijscholing organiseren over de moderne 
technieken m.b.t. de fabricatie van bijenteeltinputs 

    1.135.500  1.467    

5. Ondersteuning bij de bouw van 8 model-bijenstallen (ter demonstratie)   

27 16/7/2015 Brandstof voor opvolging tijdens de 
bouw van de basissen van de 
bijenstallen 

40.000 52   

28 16/7/2015 zendingskosten  30.000 39 Zending naar Kigali om de voortgang van de activiteiten 
i.v.m. de aankoop van productie, opslag en 
behandelingsmateriaal te presenteren  

29 30/12/2015 Aankoop van modern 
productiemateriaal 

3.129.000 4.041  productiemateriaal, behandelingsmateriaal en 
opslagmateriaal 

  S/Totaal. Ondersteuning bij de bouw van 8 model-
bijenstallen (ter demonstratie) 

3.199.000 4,132   

7. Ondersteuning bij het ter beschikking stellen van materiaal voor verzameling en behandeling van de 
bijenteeltproducten 

  

30 30/12/2015 Aankoop van opslag- en 
behandelingsmateriaal  

3.050.000 3.939 opslag- en behandelingsmateriaal 

S/totaal / Ondersteuning bij het ter beschikking stellen van materiaal 
voor verzameling en behandeling van de bijenteeltproducten 

3.050.000 3.939   

 
8. Ondersteuningssessie van de bijenteeltbusiness 

  

8.1. Ondersteuning voor het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de bijenteeltcoöperaties   

31 9/7/2015 Tenlasteneming deelnemers, 
didactisch materiaal 

        722.800  934  Workshop met 26 personen gedurende  2 dagen 

S/totaal . Ondersteuning voor het verkrijgen van de 
rechtspersoonlijkheid van de bijenteeltcoöperaties 

722.800 934    

8.2.  Twee workshops voor het vormen van een netwerk met de privésector  (Imf, Bank) Marketing en 
mogelijke klanten 
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32 20/3/2016 Transport van de deelnemers, 
opdracht chauffeur, brandstof, 
organisatiekosten, tenlasteneming 
en didactisch materiaal  

        280.000  362  Workshop van 15 personen /dag 

33 3/6/2016 Betaling transportkosten en 
tenlasteneming van de imker 

261.000 337  Deelname aan de AGRISHOW van MINAGRI om de 
investering in de bijenteelt te bevorderen. 

  S/totaal /  Twee workshops voor het vormen van netwerk 
met de privésector  (Imf, Bank) Marketing en mogelijke 

klanten 

541.000 699    

  8.3.3 Drie opleidingssessies over ondernemerschap en de waardeketen 

34 3/7/2015 Tenlasteneming van de 
deelnemers, opleidingsmateriaal, 

brandstof voor uitnodiging 

1.234.400 1.594  Een opleidingssessie van 3 dagen voor 28 deelnemers  

  S/totaal/3 Drie opleidingssessies over ondernemerschap 
en de waardeketen 

1.234.400 1.594    

8.4. Ondersteuning van de bijenteeltcoöperaties in de verkoop-tentoonstellingen georganiseerd op het 
niveau van de districten   

  

35 24/7/2015 Reclamemateriaal, brochures, T-
shirts, banners 

149.000 192 Reclamemateriaal 

36 28/7/2015 Tenlasteneming van de 
deelnemers, didactisch materiaal, 
brandstof 

        119.000  154 Expo van de partners van het District Muhanga van 28 tot 31 
juli 2015 

37 28/7/2015 Bijdrage van ARDI /JADF van het 
district Muhanga aan de 
organisatie 

        100.000  129 Expo van de partners van het District Muhanga van 28 tot 31 
juli 2015 

38 14/8/2015 Betaling reclamemateriaal voor de 
expo 

        165.000  213 T-SHIRT LACOSTE, PULL-UP, folders, 

39 20/9/2015 Betaling brochures en folders          122.500  158 Reclamemateriaal 

  S/totaal /. Ondersteuning van de bijenteeltcoöperaties in 
de verkoop-tentoonstellingen georganiseerd op het niveau 

van de districten   

        655.500  847   



34 

9.   Begeleidingssessies op het terrein over het institutioneel en financieel beheer van de coöperaties, 
bestuur en conflictbeheersing    

  

40 27/4/2015 betaling transportkosten / opleiding 
over interne blessuren 

          12.000  15  Opleiding georganiseerd door CEFAPEK  over de interne 
 blessuren. Georganiseerd om de capaciteiten van de leaders 
van de coöperaties te versterken m.b.t. het beheer van 
conflicten. 

41 29/4/2015 zendingskosten           30.000  39  opvolging dossiers van de coöperaties in de RCA 

42 13/5/2015 Brandstof /organisatie van de 
bezoeken 

          40.000  52  Bezoek bij de coöperatie CODA tijdens de vergadering van de 
raad van bestuur 

43 7/7/2015 Didactisch materiaal, 
organisatiekosten en 
tenlasteneming van de deelnemers  

        451.800  584  Een opleidingssessie van een dag voor 32 
vertegenwoordigers van de imkers  

  S/totaal /.  Begeleidingssessies op het terrein over het 
institutioneel en financieel beheer van de coöperaties, 
bestuur en conflictbeheersing    

        533.800  689    

10. Sessies en terreinbezoeken organiseren over de technieken inzake de kwaliteitsnormen in samenwerking met RBS 

44 8/9/2015 Opleidingskosten, tenlasteneming, 
didactisch materiaal, brandstof en 
zendingskosten 

        610.800  789   Opleiding van 2 dagen voor 20 personen 

45 18/9/2015 zendingskosten           50.000  65  Contact met RBS om te zien hoe technisch de 
kwaliteitsnormen te verbeteren  

  s/totaal / Sessies en terreinbezoeken organiseren over de 
technieken inzake de kwaliteitsnormen in samenwerking 
met RBS. 

        660.800  853    

11. Coördinatie en efficiënte opvolging   

11.1 Huur kantoor   
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46 7/5/2015 elektriciteit 50.000 65 elektriciteitsverbruik  

47 26/05/2015 elektriciteit  50.000 65 Elektriciteitsverbruik 

48 4/6/2015 bewakingskosten  30.000 39  Kosten voor bewaking 

49 4/6/2015 waterfactuur  161.955 209  Waterfactuur voor kantoor 

50 8/6/2015 Aankoop schoonmaakmateriaal 22.200 29   

51 11/6/2015 Betaling kosten elektriciteit           50.000  65   

52 7/7/2015 Schoonmaakkosten           22.200  29   

53 23/7/2015 waterfactuur           36.344  47   

54 3/8/2015 elektriciteitskosten  50.000 65   

55 4/8/2015 Bewakingskosten kantoor van 
ARDI /Huye  

90.000 116   

56 13/8/2015 Kosten beroepsveiligheid 495.000 639   

57 19/8/2015 schoonmaakmateriaal 18.800 24   

58 27/8/2015 Aankoop elektriciteit 50.000 65   

59 30/9/2015 Betaling kosten elektriciteit 90.000 116   

  S/ totaal huur kantoor 1.216.499 1.571   

60  11.2 kantoorbenodigdheden. 0  0    

61 16/3/2015 Onderhoud kantoormachiine 
+Antivirus 

90.000 116  

62 13/5/2015 Herstelling Machine Computer  130.000 168  

63 13/6/2015 Kantoormateriaal 273.000 353   

  S/totaal 
Kantoorbenodigdheden 

  493.000 637   

 11.3.Internet    0   0   

64 4/3/2015 abonnementskosten internet  132.750 171 Maandelijks abonnement  

65 16/3/2015 Kosten telefoonkaarten 132.750 171 Maandelijks abonnement 

66 22/4/2015 Abonnement internet 132.750 171 Maandelijks abonnement 

67 3/6/2015 abonnement internet  132.750 171 Maandelijks abonnement 

68 9/7/2015 Internetkaarten en onderhoud 
motor 

40.000 52   
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  S/totaal Internet   571.000 737   

  11.4 Communicatie (tel fax) 0 0   

69 5/3/2015 Telefoonkosten 70.000  90  

70 12/3/2015 functioneringskosten (onderhoud 
Motor) 

31.000 40   

71 2/4/2015 Telefoonkosten 70.000 90  

72 8/5/2015 Telefoonkosten kaart 70.000 90  

73 26/5/2015 Postkosten 90.000 116  

74 3/6/2015 internetkosten 70.000 90  

75 10/8/2015  Telefoonkaart 75.000 97   

  S/totaal communicatie   476.000 615   

76 4/3/2015 Brandstof en zendingskosten 40.000 52  

77 17/4/2015 Verzekeringskosten motor, 
onderhoud motor en wisselstukken 

132.272 172 Verzekeringskosten motor, onderhoud motor en 
wisselstukken 

78 16/5/2015 Zendingskosten/planning van de 
activiteiten 

50.000 65  

79 16/7/2015 zendingskosten 30.000 39  

    S/totaal / Verzekeringskosten 
motor, onderhoud motor en 
wisselstukken 

252.272 326   

  11.5. LOON       

80 25 Januari 2015 Loon Januari 2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

81 25 Februari 2015 Loon Februari 2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

82 25 Maart  2015 Loon Maart  2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

83 25 April  2015 Loon April 2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

84 25 Mei 2015 Loon Mei 2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

85 25 Juni 2015 Loon Juni 2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

86 25 Juli  2015 Loon Juli  2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

87 25 Augustus  2015 Loon Augustus  2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

88 25 September 2015 Loon September 2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  
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89 25 Oktober  2015 Loon Oktober 2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

90 25 November 2015 Loon November 2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

91 23 December 2015 Loon December 2015 292.000 377 Loon van de landbouwtechnicus  

  S/totaal Loon   3.504.000 4526 Loon van de landbouwtechnicus  

  Algemeen totaal  Uitgaven  22.402.121 28,794   Gemiddelde Koers 778 RWF/€ 

 

INKOMSTEN 
 

Bedrag in EUR: 

Eigen inkomsten uit: zie onder   

Bijdragen : bijdrage Ardi  
 

109  
 

Inkomsten van derden (subsidies):overdracht 2014 
 

1242 

Naam van de donoren: OOST-VLAANDEREN 
26/02/15  gestort   14.500 - 5% opvolging Umubano =13.775 -bankkosten 
53,78=13.721,22  omgezet aan een koers van  767,77 RWF/€  =10.534.635 RWF 
13/07/15 gestort 14.500 - 5% opvolging Umubano=13.775-bankkosten 53,78=13.721,22 
omgezet aan een koers van  780,76 =10.713.011 
Netto ontvangen 27.442,44€    of 21.247.646 RWF 

29.000  netto ontvangst 27.443 
 

Totaal inkomen  28.794 
Andere  inkomens   :bijdrage coöperaties -niet gebruikt  
Zaal gratis ter beschikking gesteld door de sector Rwabicuma( Nyanza ) en KINIHIRA 
(Ruhango) 
 

4.744€ 
    310€ 

 
Gedaan op 26 mei 2016 
MUSABIMANA Patrice        
Uitvoerend secretaris / ARDI       
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DUTERIMBERE - Rechtvaardiging van de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen   

 

ACTVITEITEN UITGEVOERD IN 2015 

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 bengustigde : 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@rwanda1.com, mukeshadat@yahoo.fr,linziziki2006@yahoo.fr 

Telefoon: 0252570144, (250) 0788442851, (250) 0788774744 - Juridisch statuut : ngo 

Contactpersoon die het programma opvolgt : Dhr. LINZIZIKI Damien 

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: Deelname van vrouwen en jongeren 

Districten: Kamonyi, Muhanga en Ruhango  

Geïntegreerd in de thematische nota’s : 1 (Voedselssoevereiniteit),  2 (Verwerving van inkomsten) 3(Integratie van gehandicapten), 4 

(Deelname van vrouwen en jongeren) en 6 (Bescherming van de natuurlijke rijkdom). 

Geïntegreerd in de planning van district voor de doelstelling( en) Dit project maakt deel uit van de prioriteiten van het Ontwikkelingsplan 

van het District Muhanga, Kamonyi en Ruhango 2013-2017  inzake sociaal-economische promotie en voedselzekerheid. 

mailto:–Pierre.Roobrouck@telenet.be
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4. In naam van de begunstigden danken wij de provincie Oost-Vlaanderen die ons reeds meer dan twintig jaar blijft steunen in het 

ontwikkelingsproces dat de capaciteiten van de armsten versterkt. Het jaar 2015 heeft onze begunstigden tot een hoger niveau gebracht 

ten opzichte van de vorige jaren. Dit vertaalt zich in de verhoging van de inkomensgenererende activiteiten die hen in staat stelt hun 

levensvoorwaarden te verbeteren door de betaling van de mutualiteit, het schoolgeld van hun kind en door de verbetering van de 

voeding en de hygiëne. 

 
Geplande doelstellingen/ 

activiteiten  

Uitgevoerde activiteiten en resultaten Budget in 

RWF 

Euro  NR. 

STUK  

 Thema over : Deelname van vrouwen en jongeren    

Concrete doelstelling 1 

De verworvenheden van 

DUTERIMBERE ngo 

behouden en versterken 

1.1. De vergaderingen 

van het regionale 

comité organiseren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. De vergaderingen van het regionale comité 

organiseren 

RESULTAAT : de leden van het comité zijn tweemaal 

samengekomen om de activiteiten van het jaar 2015 

voor te bereiden, de evaluatie halverwege uit te voeren 

en de vergadering voor te bereiden. 

      50.000             

  

      64,10       

 

1, 2 
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Geplande doelstellingen/ 

activiteiten  

Uitgevoerde activiteiten en resultaten Budget in 

RWF 

Euro  NR. 

STUK  

 1.2. De  regionale vergadering organiseren 

 

De regionale vergadering werd gehouden in juli 

2015 en nam het besluit niet vanaf dit jaar als 

leden te beschouwen zij die hun plichten nog 

niet vervullen. Wie lid wil zijn moet het reglement 

van de organisatie begrijpen en toepassen. Van 

de 220 ingeschreven leden zijn er slechts 100 tot 

120 die de voorwaarden vervullen om actief lid 

te worden genoemd. 

 

484.100 620,64 3, 4, 5, 

6 

 

Concrete doelstelling 2 : 

- De capaciteiten en 

initiatieven van de 

vrouwen versterken 
 

 

 

2.1. Identificeren van de begunstigden van 2015 

 

Bij het begin van het jaar hebben wij de 

rechtstreekse begunstigden van 2015 gekozen in 

de districten van Muhanga, Ruhango en 

Kamonyi. In het totaal werden 90 begunstigden 

geïdentificeerd. Dankzij deze activiteit hebben 

wij de inspanningen kunnen concentreren op 

het vooraf bepaald aantal, wat vermijdt onze 

krachten te verspillen.  

 

 

 

150.000 192,30 7 
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Geplande doelstellingen/ 

activiteiten  

Uitgevoerde activiteiten en resultaten Budget in 

RWF 

Euro  Nr. 

stuk  

De capaciteiten en 

initiatieven van de 

vrouwen versterken  

2.2. Organiseren van de vergaderingen voor het 

herdynamiseren van de leden en de klanten van 

Duterimbere IMF /Ltd 

 
Wij moeten onze instelling van microfinanciering 

helpen goede resultaten te behalen. Daarom 

werden vergaderingen georganiseerd om de 

oude klanten te herdynamiseren om ze aan te 

sporen meer te sparen en goed de 

terugbetalingen van hun kredieten na te komen. 

Er zijn 130 nieuwe klanten en de risicoportefeuille 

is eind 2015 lager dan 2%. 

150.000 192,30 8 
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Geplande doelstellingen/ 

activiteiten  

Uitgevoerde activiteiten en resultaten Budget in 

RWF 

Euro  Nr. 

stuk  

De capaciteiten en 

initiatieven van de 

vrouwen versterken  

2.3. Technische en materiële ondersteuning van 

de armste vrouwen 

 

 
Foto over opleiding en foto van een koe 

gegeven aan de begunstigden. 

 

In de planning werd een opleiding over de 

kleinveeteelt gepland en de toekenning van 

20.000 RWF per persoon om kleinvee aan te 

kopen. Na de wensen van de begunstigden te 

hebben gehoord, is er een wijziging gebeurd. 

Deze vrouwen vroegen een opleiding in 

ondernemerschap, spaarwezen, kwaliteit van de 

productie en marketing vaardigheden.  

Het bedrag voor de aankoop van kleinvee werd 

gegeven maar zij vonden dat dit geen opleiding 

vergde omdat hun buren ook kleinvee hadden. 

En zij op de ervaring van hun buren kunnen 

rekenen. Daarentegen kozen er 15 onder hen 

4.785.000 6.134,61 13, 14 
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een steun om 6 koeien te verwerven die ze 

samen zullen kweken en de kalveren onder 

elkaar zullen verdelen. Deze activiteit werd 

ontplooid ten gunste van 45 personen. 

Ook kleinvee werd aan de begunstigden 

gegeven. 

 
 

Links een zeug die geworpen heeft en waardoor 

de begunstigden de mutualiteit heeft kunnen 

betalen voor heel het gezin. Rechts de verdeling 

van het andere vee in aanwezigheid van de 

lokale autoriteit. Overigens zullen de 

begunstigden hun opleiding gebruiken om 

inkomensgenererende projecten op te starten. 

 
De capaciteiten en 

initiatieven van de 

vrouwen versterken  

2.4  Opleiding over bijenteelt 

 

In samenwerking met ARDI, hebben wij 30 

vrouwen over bijenteelt opgeleid en hen 

bijenkorven gegeven en andere uitrusting voor 

een waarde van 350.000 RWF 

1.579.380 2.024,80 9, 10, 

11, 12 
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Geplande doelstellingen/ 

activiteiten  

Uitgevoerde activiteiten en resultaten Budget in 

RWF 

Euro  Nr. stuk  

De capaciteiten en 

initiatieven van de 

vrouwen versterken  

2.5. Een opleiding in ondernemerschap 

 
 

Een opleiding over ondernemerschap werd 

georganiseerd voor de jonge meisjes. Vandaag 

werken jonge meisjes in de kleinhandel voor de 

verkoop van telefoonkaarten en de handel van 

fruit in de omgeving van de stad MUHANGA. 

33 jonge meisjes en vrouwen werden opgeleid. 

 

 

1.785.000 2.286,46 17-19 

 2.6 Opleiding over genezen van wonden 

 

De opleiding over de genezing van wonden 

werd georganiseerd door CEFAPEK  in het kader 

van de gemeenschappelijke activiteiten van het 

overleg. Deze opleiding heeft een impact 

gehad zowel op de personen die de opleiding 

hebben gevolgd als op de groepen die 

63.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

15, 

16 
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vertegenwoordigers hebben gestuurd. In de 

door DUTERIMBERE omkaderde groepen  

hebben twee koppels die waren gescheiden 

zich bijvoorbeeld met elkaar verzoend. 

Vandaag leven ze vreedzaam samen. 

 

Toekenning van microkredieten tegen een tarief 

van 3% 

Aangezien de banken en de instellingen van 

microfinanciering een hoge interestvoet 

gebruiken en zich niet bekommeren over de 

detailhandel, hebben wij een som van  3.350.000 

gebruikt om de vrouwen te helpen om beperkte 

middelen te krijgen voor de financiering van  60 

kleine projecten voor de verkoop van fruit, 

verdeling van telefoonkaarten, de oprichting 

van kleine winkeltjes van verschillende 

voorwerpen…  Zij zullen dit jaar beginnen 

terugbetalen. Als resultaat is de 

werkloosheidsgraad van de jongeren, die steeds 

zorgwekkender wordt in het land, gedaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.350.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.294,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

De capaciteiten en 

initiatieven van de 

vrouwen versterken  

2.7. Een studiereis 1.500.000 1.923,07 22 
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Bovenaan, vrouwen die de nieuwe techniek bekijken ivm 

groententeelt. Onder de productie van groenten van 

een van de begunstigden die de techniek heeft 

toegepast. Zij bevestigt dat vooraleer de techniek toe te 

passen er tekenen van ondervoeding in haar gezin 

waren. Nu stellen haar 4 kinderen het goed. 

In de studiereis leren de begunstigden de 

nieuwe landbouwtechnieken die inkomsten 

verwerven en de ondervoeding bestrijden.  
 2.8 Ondersteuning van de coöperatie  

ICYEREKEZO 

De coöperatie ICYEREKEZO (Visie) is een 

coöperatie samengesteld uit 30 leden onder wie 

25 jonge meisjes) die zich toelegt op bijen- en 

bananenteelt.  Het is in het kader van de 

350.000 451,O3  
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synergie dat wij deze coöperatie hebben 

ondersteund. 

Wij zorgden voor de bijenteeltuitrusting (korven, 

materiaal om de honing te slingeren en te 

bewaren), aankoop van bananenscheuten en 

huur van een veld voor een periode van 5 jaar. 
 TOTAAL  deel 4 11.512.015 14.834,88  
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5. Begroting : specificeer de inkomsten en de kosten/uitgaven op jaarbasis voor het actieplan 
 

Kosten/uitgaven   Inkomsten stuk   

 RWF €   RWF € 

Investeringen (Infrastructuur 

et uitrusting: gebouw, 

gereedschap, 

transportmiddelen, 

informatica …) 

  Eigen inkomsten uit verkoop 

en acties 

 - - 

Huur kantoor 1. 350.000 1.730,30  23   

Brandstof 291.348 373,53  24-34   

Onderhoud materiaal 115.000 147,44  80, 81, 84   

Communicatie 85.000 108,97  85, 86, 88   

Onderhoud kantoor 72.000 92,31  35-46   

Zendingskosten 182.000 233,33  58-73   

Verschillende contributies 

(JOINT ACTION FORUM 

van de drie districten en 

andere kleine evenementen) 

274.800 352,31  78a, 78 b, 

79 

  

Capacity building 410.000 525,64  74, 75   

Kantooruitrusting 350.000   87   

       

Onthaal van de bezoekers 

en verfrissingen op kantoor 

50.000 6,41  76, 77   

Briefwisseling 51.000 65,38  82, 83   

Subtotaal 

 

 

3.231.148 4.163,80     

Aantal personeelsleden 

(uitgedrukt in voltijds 

equivalenten) 

1  Inkomsten van derden  

 Subsidies -POV 

/UMUBANO 

 26.606 

 

=25.170,42 

Minus  5% 

Opvolging 

Umubano  
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-bankkosten  

Subsidies betaald als volgt 

 1e 25/02/15 : 12.637,85 € -

52,64=12.585,76 € netto  

omgezet tegen een koers van 

764,76RWF/€=9.624.665 

RWF 

2e 10/07/15:12637,85€-52,64= 

12.585,21€ netto  omgezet 

tegen een koers van 780,76 

RWF/€=9.826.058 

Totaal RWF 

 

 (Eigen fondsen van 

DUTERIMBERE) 

-105,28 

25.065,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312,42 

Maandsalarissen (inclusief 

taksen) 
4.950.000 6.346,15 Totaal 19.693.163 25.377,46  

       

Totaal    uitgaven  5     8.181.148 10.542,58 Zonder microkredieten    

Totaal    uitgaven 4  11.512.015 14.834,88 Inclusief microkredieten    

TOTAAL  Uitgaven 4 en 5   19.693.163 25.377,46                  

 Gedaan te MUHANGA, op 18/05/2016 

Voorbereid door: LINZIZIKI Damien                                                    Goedgekeurd door: MUKESHIMANA Dativa 

                        Verbindingsagent/ Regio MUHANGA                                              Uitvoerend Secretaris DUTERIMBERE ONG 

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

                        E-mail : linziziki2006@yahoo.fr                                                         E-mail : mukeshadat@yahoo.fr 

 GECONTROLEERD DOOR: 
KWILYAME Eric 
Hoofd boekhouding 
DUTERIMBERE ONG/KIGALI 

mailto:linziziki2006@yahoo.fr
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VERSLAG /POV/2015 
ORGANISATIE VAN DE LANDBOUWERS EN VEETELERS VAN RWANDA« INGABO » 

 
 

Muhanga,  april 2016 
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Uitgevoerde activiteiten: jaar 2015 

1. Vlaamse partnerorganisatie 

Naam van de organisatie: UMUBANO vzw 

Adres: Ter Beke, 2 - 8570 Vichte - Mail :jean-pierre.roobrouck@accolade.be - Telefoon :   056 77 96 81 

Juridisch statuut : VZW - 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 éleveurs du Rwanda (INGABO)  

Adres: B.P. 5O MUHANGA - Mail: ingaboorg@yahoo.fr - Telefoon : +250 255117634 

Juridisch statuut: NGO - Contactpersoon die het programma opvolgt: USANASE Gilbert  

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. 

  

mailto:ingaboorg@yahoo.fr
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Doelstellingen / Geplande 

Activiteiten  

Uitgevoerde activiteiten en resultaten  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 

Resultaat : Verhoogde kennis in veeteeltkunde bij 90 

kwekers, onder wie 49 vrouwen en 41 mannen 

Verloop: 90 leden die groot en klein vee ontvangen hebben 

in de 3 vorige jaren, onder wie 45 koeienkwekers en 45 

kwekers van geiten, werden omkaderd voor een opleiding 

over moderne teelttechnieken. 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  

 Opleiding kwekers kleinvee die onderricht kregen over : 

                    

2.937.600,00  

                        

3.742,17  

 

35, 36, 37, 

57,58 
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 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 nro1: omkadering veetelers groot- en kleinvee  - 

opleiding  

 

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 
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wie 28 vrouwen en 12 mannen. 

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

vrouwen. Aangezien de geiten in doorlopend 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 vrouwen 

Deze doelstelling werd gepland eind 2014 maar het bedrag 

van het toegestane budget stemde niet overeen met wat werd 

begroot. Er werd een som afgetrokken van de financiering 

van INGABO 2015 ten gevolge van de vertraging van de 

activiteiten van 2014 uitgevoerd in 2015. Daarom werd deze 

activiteit niet uitgevoerd. 
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1.4  Hernieuwbaar krediet voor 

de geiten voor groepen 

landbouwers 

Resultaten: 60 begunstigden van arme families 

(onder wie 45 vrouwen en 15 mannen) hebben het 

kweken van geiten in hun gezinnen kunnen 

introduceren. 

Verloop: 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. Deze veeartsen 

hebben het project toegejuicht want deze kweek 

beantwoordt aan problemen van organische mest, 

ondervoeding, mutualiteit, enz.  
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Tabel 1 : verdeling kleinvee in 4 districten  actiezone 

Ingabo 

Nr. District  Aantal 

doelgroepen  

Begunstigden 

geiten 

Aantal 

geiten 

/district 

1 Kamonyi  3 groepen 

met 60 leden 

15 vrouwen 

en 3 

mannen 

18  

2 Muhang

a  

4 groepen 

met 80 leden  

19  

vrouwen en 

5  mannen 

24  

3 Nyanza  1 groep 3  vrouwen 

et 3  

mannen 

6  

4 Ruhango  2 groepen 

met 40 leden  

8  vrouwen 

en 4  

mannen 

12  

 



59 

  

 

Figuur 3 : Ontvangstceremonie van het vee door de 

leden. Onderaan de afgevaardigden van Ingabo en van 

het lokaal bestuur, Mevr. Laetitia, veearts van de sector 

Shyogwe. 
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Concrete doelstelling 2 

Ondersteunen van de 

boerderij van INGABO  

2.1  Vernieuwen van de 

voederterreinen van pennisetum 

en peulgewassen  

Resultaten : - Als studiemilieu worden de velden 

voorbereid om als voorbeeld te dienen voor de 

telers die er langskomen om bij te leren. 

                      - De velden hebben een oppervlakte 

van 5 ha  en zijn bedekt met groenvoer, het vee 

krijgt voldoende veevoeder heel het jaar door  

  

Verloop: de oude voederplanten worden uitgetrokken om 

opnieuw te kunnen planten zodat de planten vers en 

smakelijk zijn voor de dieren. De jonge planten worden 

onderhouden door het verwijderen van onkruid. Toch zijn  3 

ha  aangeplant met scheuten  pennissetum in combinatie met 

peulgewassen rond de grachten die de erosie bestrijden.   2 ha 

jonge planten worden onderhouden. 

 

 

                       

838.000 

 

1.066 

    59, 60, 

76,12                    
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Figuur 4 : Werken aan de gang om de aanplantingen 

van pennissetum in de boerderij van Gatizo te 

vernieuwen. Onderhoud van het jonge voer door 

verwijdering van onkruid.   

2.2.  Productie grondstoffen 

voor het maken van krachtvoer 

door de teelt van maïs en soja , 

Idem als voor punt 1.3    
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Concrete doelstelling 3 

Verbeteren van de 

veestapel (koeien en 

geiten) van de veetelers  

3.1.  Genetische verbete-

ring van de kudde koei-

en en van de geiten door 

artificiële inseminatie 

bij het grootvee en de 

verdeling van bokken 

voor de groeperingen 

geitenkwekers. 

 

 

 

 

Resultaten: Drie koeien op vijf zijn drachtig. Twee hebben 

reeds geworpen, de derde is drachtig. 

Verloop: zoals voor de activiteit 1.3 en 2.2, op basis van de 

ontvangen subsidie in 2015, werd 98.4 % van deze activiteit niet 

uitgevoerd, behalve de 1,52% die overeenstemt met de artificiële 

inseminatie via natuurlijke loopsheid van de vijf koeien van de 

boerderij Gatizo  

                       

580.000          

 

                           

737 

 

61, 10, 45, 49,9 
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3.2.  Opvolging van de 

koeien en geiten uit 

doorlopend krediet 

Resultaten : 1) Voor de arme families is het kweken van geiten 

gemakkelijker en het brengt meer op.  Zie de getuigenissen van 

de kwekers en de cijfers verkregen na de opvolging. 2) In de 

groepen kwekers werden 72 leden gekozen en ontvingen 72  

gespeende geitenjongen afkomstig van afstammelingen van 120 

geiten gegeven via een hernieuwbaar  krediet in 2014. 

Verloop : 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 

deze periode vonden bezoeken plaats in de districten Muhanga, 

Kamonyi, Ruhango en Nyanza gedurende twee kwartalen.  In de 

eerste periode werden bijna alle groepen bezocht en er werd 

vastgesteld dat er van de 104 bezochte geiten, 2 gestorven zijn, 

35 drachtig waren, 48 hebben geworpen, en 19 klaar om gedekt 

te worden. Voor hen die grootvee hebben, ontvangen in de vorige 

2 jaar, van de 19 bezochte koeien (van de 45 verdeeld vorige 

jaren), zijn er 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. Tijdens het tweede kwartaal leverde de 
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opvolging van dit vee in vier districten de volgende informatie: 

Tabel nr. 2 : resultaten verkregen na de opvolging van 120 

geiten gegeven in 2014  

Plaats 

(district) 

Aantal 

geiten 

gegeven in  

2014  

    Voortplanting  Rotatie : aantal 

begunstigden van 

de 

afstammelingen     

Geiten 

die 

hebben 

gewor-

pen 

 

Drachtige 

geiten     

KAMONYI 48 33 7 24 

MUHANGA  40 29 6 26 

RUHANGO  24 22 1 18 

NYANZA  8 4 1 1 

TOTAAL  120 88 15 72 

 

Voor het grootvee gaf de samenvatting van de resultaten 

op twee kwartalen 32 bezochte koeien het volgende : 
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Tabel nr. 3 : resultaat van de koeien uit het rollend krediet  

Plaats 

(district) 

Aantal 

gegeven 

koeien  

    Voortplanting  Rotatie : aantal 

begunstigden van 

de 

afstammelingen     

Kalveren Drachtige 

koeien     

KAMONYI 8 3 3 3 

MUHANGA  11 5 3 4 

RUHANGO  6 3 3 2 

NYANZA  3 2 1 1 

TOTAAL  28 13 10 10 

 

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

USABAMARIYA  Immaculée /sector Nyarubaka, 

Kamonyi   
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3.3.  Opvolging en evaluatie 

van gerealiseerde 

activiteiten, planning en 

rapportering 

Resultaten: De deelname aan de opendeurdag in het kader 

van de synergie van de leden van het regionaal overleg POV 

georganiseerd door het district Muhanga bezorgde ons een 

tweede plaats onder de organisaties/instellingen die aan deze 

dag hebben deelgenomen (open day) .  

INGABO heeft met de opvolging reële informatie gekregen 

over de voortgang van de activiteiten bij de leden 

begunstigden van ons programma veeteelt. 

Verloop: 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 gedurende twee kwartalen 

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.    INGABO nam ook deel aan de 

opendeurdagen georganiseerd door het district Muhanga samen 

met de leden van het regionaal overleg POV: DUTERIMBERE, 

ARDI, PANDAMU, CEFAPEK, HVP GATAGARA et 

COFORWA. In een stand werden onze activiteiten 
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tentoongesteld. 

Concrete doelstelling 4 : 

De synergie tussen de 

partners versterken 

 

4.1. Sensibilisering van de 

leden ten voordele van de 

bijenteelt 

Resultaat: De moderne korven uitgedeeld aan de imkers 

leden  van INGABO maakten het mogelijk de 

honingproductie te verhogen. De opleiding speelde een 

belangrijke rol m.b.t. de versterking van de technische 

capaciteiten van de opgeleide imkers. 

Verloop: 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 

Ingabo gezorgd voor een technische omkadering met een 

ondersteuning 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 leden 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 de opleider aandacht besteed aan 

volgende punten:  

 Culturele hinderpalen die de vrouwen en jongeren 

beletten aan bijenteelt te doen.  

                    

4.426.200 

 

                        

5616 

 

50, 51, 52, 53, 

54, 55, 11,13 
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 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: Links de opleider Barahira uit ARDI tijdens de 

opleiding en rechts de uitdeling van de korven aan de imkers 

leden van INGABO uit de zone Nyamata/ district Kamonyi.  
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4.2.   De leden organiseren 

en omkaderen om de 

bananenteelt te 

bevorderen  

Resultaten : 

15 groepen leden hebben de bananenteelt kunnen verbeteren. 

Door de leden van INGABO bij de bananenteelt te betrekken 

hadden zij de gelegenheid samen te werken met hen die sinds 

lang ervaring hebben in deze teelt, met name door de 

bezoeken inzake uitwisselingen van ervaringen tussen de 

begunstigden en de technische begeleiding bij het planten van 

bananenscheuten. 

De begunstigden maakten kennis met een nieuwe productieve 

teelt die de maniokteelt kan vervangen die door ziektes dreigt 

te verdwijnen.  

Verloop: De uitvoering van deze activiteit begon met het 

uitkiezen van een gunstige zone voor de bananenteelt.  Op basis 

van het ontwikkelingsprogramma van de districten (PDD), 

werden 15 plaatsen voor de teelt gekozen.   Gezien de beperkte 

bebouwbare oppervlakte moesten de gekozen groepen/personen 

minstens over een terrein van ¼ ha beschikken om er  275 

scheuten op te kunnen planten. In het totaal werden echter  5000 

bananenscheuten uitgedeeld aan de vijftien begunstigden (in 

groep)  die over een totale oppervlakte van  4,5 ha beschikken, 

onder wie 9 mannen en 6 vrouwen. 
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Foto: ontvangst van de bananenscheuten door de groep van de 
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zone Kimpondwe van de administratieve sector Kayenzi 

Verdeling bananenscheuten bij de begunstigden van vier 

districten  

DISTRICT Zone Aantal 

bananenscheut

en 

Kamonyi 1. Kimpondwe(2) 380 

2. Nyamata(2) 475 

3. Gihara 275 

4. Rugobagoba 375 

5. Mpushi 275 

Muhanga 6. Umunyinya 

wa stade 

275 

7. Shenyi 275 

8. Micucu 275 

9. Nyabikenke 275 

10. Mugunga 275 

RUHANGO 11. Akabebya  

 12. Ruvugizo 370 

 13. Rukina 275 

 14. Gitinda 275 

NYANZA 15. Gicunshuncu(2) 650 

 

TOTALEN   kosten 

realisatie doelstellingen 

1-4 

Koers 875     
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4.3. Overzicht van de activiteiten /kalender 

Concrete acties Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal 

  - Omkadering en opvolging van leden van 

de groepen veetelers 

- De leden organiseren in groepen telers van 

kleinvee (geiten) via opleidingen  

- Hernieuwbaar krediet voor melkkoeien 

toegekend aan de vrouwen 

- Hernieuwbaar krediet voor de geiten voor 

groepen landbouwers  

februari, maart, april 

/2015  

mei- juni, juli /2015 augustus –december/2015 

- Vernieuwen van de voederterreinen van 

pennisetum en peulgewassen  

- Productie grondstoffen voor het maken van 

krachtvoer door de teelt van maïs en soja, 

februari /2016  september, oktober 

november,  december 

/2015  

- Genetische verbetering van de kudde 

koeien en van de geiten door artificiële 

inseminatie bij het groot vee en de verdeling 

van bokken voor de groeperingen 

geitenkwekers. 

- Opvolging van de koeien en geiten uit 

doorlopend krediet 

  - Opvolging en evaluatie van gerealiseerde 

activiteiten, planning en rapportering 

januari, februari, 

maart, april /2015 en 

maart/2016 

mei- juni, juli /2015 augustus, september, 

oktober november /2015 

 

- Sensibilisering van de leden ten voordele van 

de bijenteelt 

- De leden organiseren en omkaderen om de 

bananenteelt te bevorderen  

-Verdeling van bananenscheuten aan de 

begunstigden 

januari, februari, 

maart, april /2015 

februari /2016 

mei- juni, juli /2015  augustus, september, 

oktober november /2015 
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 4.4.  Begroting: specificeer de inkomsten en de kosten/uitgaven op jaarbasis voor het actieplan 

 

Investeringen  Kost in RWF Kost in EUR 

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

groeperingen van veetelers 
- - Omkadering en opvolging van leden van de groepen veetelers 
-. De leden organiseren in groepen telers van kleinvee (geiten) via opleidingen  
- Hernieuwbaar krediet voor melkkoeien toegekend aan de vrouwen 
- Hernieuwbaar krediet voor de geiten voor groepen landbouwers  

                    

2.937.600  

                        

3.742,17  

 

2:  Ondersteunen van de boerderij van INGABO 

-  Vernieuwen van de voederterreinen van pennisetum en peulgewassen  

- Productie grondstoffen voor het maken van krachtvoer door de teelt van maïs en soja, 

                       

838.000 

 

                           

1.066 

 

3.  Verbeteren van de veestapel (koeien en geiten) van de veetelers 

_ Genetische verbetering van de kudde koeien en van de geiten door artificiële 

inseminatie bij het groot vee en de verdeling van bokken voor de groeperingen 

geitenkwekers. 
-. Opvolging van de koeien en geiten uit doorlopend krediet 
  - Opvolging en evaluatie van gerealiseerde activiteiten, planning en rapportering. 

                       

580.000 

 

                           

737 

 

 4.  De synergie tussen de partners versterken 

- Sensibilisering van de leden ten voordele van de bijenteelt 
- De leden organiseren en omkaderen om de bananenteelt te bevorderen  

               

4.426.200 

   

5.616 
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5. Personeelskosten  

Lokaal personeel  (Totaal van de loonkost)  

 Loon van de veearts verbonden aan het project 

 Lonen van de koewachters verbonden aan de boerderij 

3.352.500 4264€ 

 

 

Subtotaal 12.134.300 15.425,17 

Andere :   

Opsturen van de stukken  (van Rwanda naar België) 60.200 76,69€ 

Water van de boerderij 77.500 98,73€ 

Geneesmiddelen van de koeien 144.500 184,08€ 

Bankkosten mei – dec  2015 54.008 68,80€ 

7. Externe audit 1.100.000 1398,05€ 

Subtotaal  1826,3 

ALGEMEEN TOTAAL  uitgaven        wisselkoers   786,60   RWF/€                                                                13.570.508                                                                                   17.252 
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INKOMSTEN Bedrag in EUR: 

Eigen inkomsten uit:  GEEN 

 

Overdracht van 2014 : 

1.872 

Inkomsten van derden (subsidies):  Provincie Oost-Vlaanderen -17.157 

31/07/2015    12.250€ -5% opvolging Umubano gestort =11.637,50-51,64  bankkosten =netto 11.585,86 € 

omgezet aan koers van 785 RWF/€  = 9.094.900 RWF 

14/01/2016    12.250€-5% opvolging Umubano gestort  =11.637,50-51,64  bankkosten =netto 11.585,86 € 

omgezet  aan koers van  790 RWF/€ =9.157.879 RWF 

  Van deze 11.585,86€  werd 6015 € overgedragen naar subsidie 2016  ( afrekening subsidiering 2014  

waarvan kostengedeeltelijk op 2015 werden geboekt ) 

 beschikbaar voor Ingabo in 2015 :  5.570,86 €=,4.400.979 RWF, 

Totaal 17.156,72 €     of 13.558.858 RWF  gem.koers 790,29 

 24.500 €-5% 

Opvolging Umubano= 

23.275€-bankkosten 

103,28=23.171,18 

minus overdracht  

naar 2016 

:6015=17.156,18€ 

Algemeen totaal  inkomsten ( 1872 +17.157  19.029 

Resultaat     Inkomsten 19.029  -Uitgaven 17.252       

Overdracht naar 2016 

1777 

1.777 

  

 

Besluit 

Uiteindelijk werden de activiteiten gepland in 2015 met goede resultaten uitgevoerd zoals de tabel het hierboven 

aantoont. Sommige activiteiten hebben een goed beeld van partnerschap getoond want wij hebben sterk 

bijgedragen tot het ontwikkelingsplan  van de sectoren van de Districten (PDD). De ontwikkeling van de bananenteelt 

en het succes van de doorlopende  kredieten van de geiten zijn daar een illustratie van. Nochtans werden andere 

activiteiten zoals .3, 3.1 en 2.2 niet uitgevoerd om de redenen hoger vermeld. 
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PANDAMU asbl 

 

Verantwoording van de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen: Voorstelling van het project 

 

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

Centraal thema : Familiale voedselveiligheid. 

Jaar van uitvoering: 2015 (Januari 2015 – December 2015) 

Voortzetting van een vorig project ? : ja 

Land: Rwanda 

Provincie: Zuiden (Gitarama) 

District: Muhanga 

Omgeving: Landelijk 

 

2. Lokale partners 

 

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

Naam: PANDAMU  

Juridisch statuut : NGO toegekend via Ministerieel Besluit nr. 112/11 van 07 oktober 2004 

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

E-mail:pandamu2005@yahoo.fr 

Telefoon: 0788752137 -  0788841315 

Basisactiviteiten (spécificiteit) : 

voedingssoevereiniteit, verwerving van inkomsten, integratie van gehandicapten,  

de deelname van vrouwen en jongeren, bescherming van de natuurlijke rijkdom 

Datum van oprichting: 2000 

Rechtspersoonlijkheid : ja 

Ministerieel Besluit : Nr. 112/11 van 07 oktober 2004 

Boekhoudmethode : Kasregister : ja 

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

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

 

Resultaten van concrete doelstelling 1 Voedselvoorziening is verzekerd terwijl ook het milieu beschermd wordt 

PANDAMU heeft de ontwikkeling van prioritaire takken gesteund door het intensifiëren van de fruitteelt  (avocadobomen, pruimelaars (prunes 

du Japon, ananas, bananenbomen) , groententeelt ( paprika’s, uien, bieten, wortels, kolen, bladgroenten (amarant),  graangewassen (tarwe) en 

knollen (aardappelen).  

 

PANDAMU heeft ook kleinvee en bijenteelt ondersteund. 

  

Resultaten van concrete doelstelling 2: Faciliteren van de participatie van vrouwen en jongeren  

De vaardigheden van jongeren, vrouwen met gering inkomen en van personen die in een kwetsbare toestand verkeren werden versterkt op het 

vlak van ondernemerschap.   

 

Resultaten van concrete doelstelling 3: Integratie van personen met een handicap 

De personen met een handicap zijn goed geïntegreerd in de gemeenschap. 

 

Resultaten van concrete doelstelling 4 Versterking van het verwerven van inkomsten 

Wij hebben inlichtingen genomen over de samenwerking tussen de coöperaties en de IMF’s en hebben een opleiding gegeven over het nut om 

een nauwe samenwerking te hebben met de banken om de businessplannen van de coöperaties uit te voeren. 

 

Resultaten van concrete doelstelling 5 Bescherming van de natuurlijke rijkdommen 
PANDAMU heeft de mensen aangezet tot een rationeel gebruik van het water voor landbouwdoeleinden. 

 

Resultaten van concrete doelstelling 6 : PANDAMU is een erkende vertegenwoordiger van het middenveld betreffende de deelname van 

de bevolking in de besluitvorming van de overheid. 
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4. Realisaties in relatie tot de planning van het regionaal overleg en tot de actieplannen van de provinciale en regionale overheden 

(district) 

 

 

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

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

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

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

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

 

Op het niveau van het District:: 

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

organisatie voert activiteiten binnen deze actieplannen uit volgens haar capaciteiten. 

 

Op het niveau van de Provincie: 

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

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

 

Uitgevoerde activiteiten 

 

Actiepunt 1: Voedselvoorziening is verzekerd terwijl ook het milieu beschermd wordt. PANDAMU heeft 

de productie en de verdeling van jonge plantjes van fruitbomen ondersteund: tomatenplanten geënte 

avocadobomen en ananas) in de velden van de begunstigden. 

4000 bananenscheuten werden aangekocht en verdeeld aan de nieuwe producenten van bananenbomen. 

Verschillende groentezaden en een pomp werden aangekocht en gegeven aan de groepen producenten van 

groenten en aan jongeren. Al deze activiteiten gaan gepaard met een regelmatige technische opvolging  om 

de versterking van de vaardigheden inzake teelttechnieken te verzekeren. Daarvoor werden 48 bezoeken 

uitgevoerd.  

 

PANDAMU versterkte ook de kweek van kleinvee door 200 biggetjes te kopen en te verdelen aan de 

gezinnen die niet over koeien beschikken.  

PANDAMU heeft bovendien de oprichting van nieuwe groeperingen imkers gesteund door de aankoop en 

de verdeling van 16 moderne bijenkorven en 10 koninginnenroosters. Momenteel gaan 5 groepen goed 

vooruit in dit beroep, waaraan ook vrouwen en jongeren deelnemen. Om hun integratie te versnellen 

hebben wij een beroep gedaan op een vrijwilliger van PANDAMU die door de tehnicus van ARDI 

gevormd werd. Dankzij zijn opleiding hebben de vrouwen hun echtgenoot kunnen helpen in de 

ontwikkeling van dit initiatief.    

Talrijke momenten van technische opvolging en advies vonden plaats als het personeel van PANDAMU 

vergezeld was door de heer NKURUNZIZA Malachie, een imker uit de activiteitenzone van PANDAMU 

met een lange ervaring die ook door ARDI werd opgeleid en door een vrijwilligster van PANDAMU die 

werd opgeleid door Jean de Dieu, technicus van ARDI. 

 

Actiepunt 2: Faciliteren van de participatie van vrouwen en jongeren door de versterking van de 

ondernemingsvaardigheden van jongeren, vrouwen met een gering inkomen en personen die zich in een 

kwetsbare toestand bevinden.   

 

PANDAMU heeft 4 workshops georganiseerd om na te denken over het oprichten en het beheer van 

inkomensgenererende projecten  (1  workshop per zone). 

In RWF 

 

 

5.750.800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.707.360 
 
 
 
 
 
 

In EUR 

 

 

7.556,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.557,63 

 

 

 

 

 

 



81 

PANDAMU ondersteunde het opstarten van nieuwe activiteiten om inkomen te verwerven ten voordele van 

vrouwen die vleeswaren verwerken en vrouwen die kleinvee kweken. De coöperatie van jongeren en 

vrouwen die ananaswijn maken werd ook gesteund om deel te nemen aan de open day georganiseerd door 

het JADF van het District Muhanga van  28 tot 31  juli 2015, en in de verkooptentoonstelling van Kigali 

van 29 juli tot 1 augustus 2015. Met de steun van PANDAMU, kon deze coöperatie een elektrische 

fruitpers kopen om het ananassap te persen. Om de werking van dit toestel mogelijk te maken heeft 

PANDAMU de elektrische installatie van hun huis aangepast zodat momenteel ook de activiteiten van 

ananaswijn daar kunnen plaatsvinden, men is overgegaan van eenfasige naar driefasige stroom. 

 

Actiepunt 3 : Integratie van personen met een handicap 
PANDAMU  heeft 4 vergaderingen georganiseerd om de begunstigden in te delen naargelang van hun 

handicap, en 4 workshops over de economische activiteiten die kunnen plaatsvinden. Van de 

geïdentificeerde projecten heeft PANDAMU er 4 kunnen steunen. 

                                                                                                                                                          

Actiepunt 4 : Versterking van het verwerven van inkomsten 

Het personeel van PANDAMU heeft de uitvoering van de  6 businessplannen van 6 coöperaties opgevolgd 

en geëvalueerd (opleidingssessies met aandacht voor het nut van een goede samenwerking tussen de 

coöperaties en de financiële instellingen).  

                                                                                                                                                        

Actiepunt 5 : Bescherming van de natuurlijke rijkdommen 
PANDAMU heeft 4 sessies georganiseerd over de aanvaarding van het gebruik van biogas  en verbeterde 

haarden om het gebruik van hout in de gezinnen te verminderen. In elke zone vond een sessie plaats. 

Bovendien heeft PANDAMU 2 opleidingen georganiseerd over het goede beheer van water voor 

landbouwdoeleinden, de ene met de coöperatie ABAHUZAMURIMO van Gisiza in de zone Muhanga en 

de andere in de coöperatie UBUMWE Mushishiro in de zone Mushishiro. 

 

Actiepunt 6: PANDAMU is een erkende vertegenwoordiger van het middenveld betreffende de 

deelname van de bevolking in de besluitvorming van de overheid. 

PANDAMU is een geldige vertegenwoordiger van het middenveld betreffende de deelname van de 

bevolking in het nemen van nuttige beslissingen voor het leven van het land. PANDAMU wil een geldige 

vertegenwoordiger van het middenveld zijn. Behalve de workshops inzake uitwisselingen voor de 

versterking van de actieve deelname van de bevolking in georganiseerd in het kader van PANDAMU, heeft 

 
 
 
 
 
 
 

500.000 
 
 
 
 
 
 

270.000 
 
 
 
 
 

440.000 

 

 

 

 

 

164.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

657,03 

 

 

 

 

 

 

 

354,80 

 

 

 

 

 

578,18 

 

 

 

 

 

216,16 
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deze organisatie zich gevoegd bij de andere organisaties die lid zijn van het regionale overleg van de 

partners van Oost-Vlaanderen om deel te nemen aan de opendeurdagen (Open- day) georganiseerd door het 

JADF van het  District Muhanga van  28 tot 31 juli 2015. Tijdens deze gebeurtenis heeft het overleg de 

vrucht van het werk kunnen tonen in synergie met de ontwikkelingspartners ten gunste van de bevolking 

van de zuidprovincie, wat een medaille heeft opgeleverd door het overleg. 

 

Actiepunt 7:  De administratie en het beheer van de organisatie zijn goed verzekerd 

 

8.367.446 10.995,33 

Totaal 18.200.106 23.916,04 

 

6. Overzicht van de activitetenkalender 2015 
 

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

Resultaten van concrete doelstelling 1: Ondersteuning van de productie en 

de verdeling van jonge plantjes van fruitbomen  

Productie en verdeling van jonge planten van fruitbomen: tomatenplanten 

geënte avocadobomen en ananas) in de velden van de begunstigden. 

Aankoop en verdeling van 4000 bananenscheuten aan de nieuwe producenten 

van bananenbomen. 

Aankoop en toekenning van verschillende groentezaden en een pomp aan de 

groepen producenten van groenten en aan jongeren.  

48 bezoeken voor opvolging en versterking van de vaardigheden inzake 

teelttechnieken  

Aankoop en verdeling van 200 biggetjes aan de gezinnen die niet over koeien 

beschikken. Volgens advies van de veearts van Ingabo. 

aankoop en de verdeling van 16 moderne bijenkorven en 10 

koninginnenroosters. 

Sessies van technische opvolging en advies ivm de bijenteelt in samenwerking 

met ARDI. 

 

 

 

X X  

X 
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Resultaten van concrete doelstelling 2: Versterking van de vaardigheden op het 

vlak van ondernemerschap van jongeren, vrouwen met gering inkomen en van 

personen die in een kwetsbare toestand verkeren.    

 

Organisatie van 4 workshops georganiseerd om na te denken over het oprichten en 

het beheer van inkomensgenererende projecten  (1  workshop per zone).  

 

Ondersteuning bij het opstarten van nieuwe activiteiten om inkomen te verwerven ten 

voordele van vrouwen die vleeswaren verwerken en vrouwen die kleinvee kweken. 

 

Steun aan de coöperatie van jongeren en vrouwen die ananaswijn maken om deel te 

nemen aan de open day georganiseerd door het JADF van het District Muhanga van  

28 tot 31  juli 2015, en in de verkooptentoonstelling van Kigali van 29 juli tot 1 

augustus 2015 

 

Steun bij de aankoop van een elektrische fruitpers om het ananassap te persen. 

Aanpassing van de elektrische installatie van hun huis met overgang van eenfasige 

naar driefasige stroom. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

X 

Resultaten van concrete doelstelling 3: Organisatie van 4 vergaderingen om 

de begunstigden in te delen naargelang van hun handicap,  

Animatie van 4 workshops over de economische activiteiten die kunnen 

plaatsvinden.  Steun bij de opstart van 4 geïdentificeerde projecten. 

 

 

 

X X  

X 

Resultaten van concrete doelstelling 4: Actiepunt 4 : Versterking van het 

verwerven van inkomsten 

Opvolging en evaluatie van de uitvoering van de  6 businessplannen van 6 

coöperaties en samenwerking met de banken voor 6 coöperaties.  

Opleidingssessies voor 6 coöperaties. 

 

X 

 

 

 

X X  

X 

Resultaten van concrete doelstelling 5 Bescherming van de natuurlijke 

rijkdommen 

Organisatie van 4 sessies over de aanvaarding van het gebruik van biogas  en 

verbeterde haarden  

Animatie van 2 opleidingen over het goede beheer van water voor 

landbouwdoeleinden, 

X X X X 
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Resultaten van concrete doelstelling 6 : Deelname aan de opendeurdagen 

(Open- day) georganiseerd door het JADF van het  District Muhanga van  28 

tot 31 juli 2015.  

  X  

 

7. Overzicht van de uitgaven 

 
1. 1. Infrastructuur en uitrusting  Gerealiseerde uitgaven 

in RWF 
uitgaven 
in EUR 

werktuigen (dierlijk en plantaardig materiaal) 5059300 6648.23 

SUBTOTAAL 5059300 6648.23 

2. Operationele kosten    

Kantooruitrusting, Communicatie, drukwerk en inbinden 490950 645.14 

Transportkosten (brandstof, bus, taxi, …) 
931900 1224.57 

Kosten diverse functies (Projecten van begunstigden)  3232360 4247.52 

Opleiding van begunstigden 1541000 2024.97 

SUBTOTAAL 
 6196210 8142.2 

3. Personeelskosten    

Lokaal personeel (totale salariskosten  ( a+b) 
 6604477 8.678.68 

Aantal voltijdse personeelsleden verbonden aan het project  4  

1  Coördinator  2687990 3532.18 

1 secretaris/boekhouder 
1063880 1398.00 

2 bewakers en tuinmannen 
 470880 618.76 

1 Chauffeur  210000 275.95 

SUBTOTAAL(a) 
4432750 5824.90 
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4. Varia    

Arbeidskrachten, beroepstaksen en pensioen(b)  2171727 2853.78 

Algemene vergadering (Evaluatie)  270000 354.80 

SUBTOTAAL      2.441.727 3208.58 

Totaal  uitgaven  18.129.987 23.823,90 

 FinancIële kosten:  70119 92,14 

Algemeen totaal uitgaven  18.200.106 23.916,04 

   Inkomsten vanderden -subsidies-   Namen van de donoren:    

Provincie Oost-Vlaanderen (Umubano)  
 
 
 
Gestort door Umubano  25/02/15   ontvangen 31/03/15 
 
 
Gestort door Umubano 10/07/15  ontvangen 21/07/15 

 
 
 
 
 
 
9.143.464 
 
 
 
8.908.230 
 

25.079 
-5% opvolging 

Umubano 
=23.825  

11.912,52 
-bankkosten 51,91 

Netto 11.860,61 
11.912,52 

-bankkosten 51,91 
Netto 11.860,61 

 

Totaal  ontvangen subsidies    aan   koers  van 761 RWF/€ 18.051.694 23.721.22 

Eigen inkomsten:   0.00 

Saldo op 31 december 2014 39606 52.04 

Overdracht van 2014  108806 142.98 

Subtotaal  148.412 195.02 

Totalen  inkomsten  18.200.106 23.916.24 

Totalen uitgaven  18.200.106 23.916.04 

 
 

 

Gedaan te Mushishiro, op 24/04/2016 en aangevuld  op 23/05/2016 

De Coördinator van PANDAMU TELIMBERE Innocent 
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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 

Projectnummer: NZ-2013-044 

Door Wereldhuis West-Vlaanderen in te vullen: verslag binnen op:  

1. Titel project: (zoals in het besluit van de deputatie opgenomen): Vestiging van jonge boeren in District Rulindo 

2. Naam aanvragende organisatie: VLAAMS-RWANDESE VERENIGING UMUBANO VZW 

3. Exacte plaats waar project werd uitgevoerd: 

Straat, wijk   KISARO 

Gemeente  RULINDO 

provincie, staat NOORDPROVINCIE 

land   RWANDA 
4. Contactpersoon in West-Vlaanderen:  

Naam en voornaam: Jean-Pierre ROOBROUCK 

Straat en nummer: Ter Beke, 2 

Postcode en gemeente in West-Vlaanderen: 8570 VICHTE 

E-mailadres: Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be 

Telefoonnummer: 056 77 96 81 

GSM-nummer 0473 921 928 

5. Toelage ontvangen op (datum) (ontvangstbewijs voor zowel rekening hier als in het project zelf in het zuiden bijvoegen aub)   

op rekening in Vlaanderen: 29/03/2016 

in het project zelf: 05/04/2016 
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OVERZICHT HISTORIEK VAN HET PROJECT EN PLANNING 2016: 

 

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:    uitvoering fase 2: F5 – F9 – F11  

Planning 2016:   uitvoering fase 3: F4 – F6 – F8     

De fermettes van fase 1 en 2  en F8 van fase 3 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 zelfstandig worden. De fermette 6 wordt in gebruik genomen 

eind december 2016. Van de fermette 4 is ongeveer 2/3 uitgevoerd en de fermette wordt afgewerkt na ontvangst van het saldo van de 

toegestane subsidie. 

Voorafgaande overwegingen: 

Het uitvoeringsplan van de nieuwe hoeven werd verder afgewerkt zoals beschreven in het verslag van 2014. 

 

1. 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° en 3° fase (2015 en 2016) 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 moesten op éénzelfde niveau 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 6,5m op 5 m of 32.50m² en voor de loods 7m op 9m. Daarvoor is in minimum breedte van 

het terras van 8m noodzakelijk over de lengte van de loods. Dat is niet voor alle bouwplaatsen beschikbaar. 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 bloot gelegd 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 grotendeels onder de hangaar met een mangat aan de buitenzijde 

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

De loods staat op ongeveer anderhalve meter van de woning. 

 

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

heuvel 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. Realisaties 2016: 

Binnen het Project van de Provincie West-Vlaanderen werden F6 en F8 gerealiseerd. F4  is in uitvoering en wordt afgewerkt na de ontvangst van 

het saldo. 

In bijlage 2 geven we een fotoverhaal van de realisaties. 
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FINANCIEEL VERSLAG 

 

1. 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 uit de vorige jaren.   

 Detail:    
    FrRw 

/dag 
    per 
werf 

     
totaal 

chauffeur tractor 3.000 25% 750 
Tractor en 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 van het centrum 7.000 1% 70 
directie voor algemene leiding en 
verslaggeving 

9.500 10% 950 

 kosten leiding en organisatie omgerekend per dag 2.770 
De materialen worden verrekend per hoeveelheid afgehaald uit de voorraad op het centrum tegen een vooraf vastgelegde prijslijst. 

 

2. OVERZICHT BETAALDE FACTUREN 

- Fermette 4:  1.437,16 

- Fermette 6:  4.101,36 

- Fermette 8:  4.298,48 

Totaal:  9.840,00 
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3. GEGEVENS OVERSCHRIJVING BEDRAG EN WISSELKOERS 

Volgende betaling uitgevoerd:  

09/0244 

04-04-16 

Int.overschrijving. 
Vanaf:  BE79 0682 4065 7633  Umubano 
Titularis:  ONG CPPA Kisaro District Rulindo 
Nummer rekening:  00060-0667600-47 
Naam van de bank:  Bank of Kigali 
Swiftcode:  BKIGRWRW 
Bedrag:  9.840,00 euro 
Kosten:  BEN 
Mededeling:  3ième tranche : installation de jeunes agriculteurs  Rwanda 
Opm: ( zie 08/0218  van 29-03-2016) 

613021 9.840,00 

Rwandese Frank 

EUR/RWF  

864,1250 -0,01%0,00 (RWF/EUR)  

09:07:04 

1 jaar  

 
De gemiddelde wisselkoers blijkt dus te zijn 850 RwFr per €. Deze wisselkoers werd gebruikt voor de omrekening van de bedragen van 

de facturen. 
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Bijlage 1: FOTO met INPLANTING F4 – F6 – F8 van fase 3  

 
Bijlage 2A: Ferme 8 - citerne en woonhuis in uitvoering, achtergrond 3 hoeven fase 2. 
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Bijlage 2B: Ferme 8 - afgewerkt   Bijlage 2C: Hoeve F4 – foto bij het begin 

 
Bijlage 2D: Hoeve 4. Funderingen woonhuis  Bijlage 2E: Hoeve 6. De laatste afwerkingen 

 



VERSLAGFORMULIER – PROVINCIALE HERKENBAARHEID    

 

  
 

 

 
 

van toepassing op het reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie                                                                                                            
 

     

     Wilt u dit formulier terug sturen naar de bevoegde dienst bij het indienen van de enige, respectievelijk laatste zending met stavingsstukken over de 
aanwending van de subsidie (zie art. 5.3.)                                                                                                                                                                 

 

     

     
DE BEVOEGDE DIENST - voor inhoudelijke vragen                                                                                                                                                                                           

 behandelende ambtenaar   naam en voornaam/ Dirk De Temmerman 

  Adres Wereldhuis West-Vlaanderen 

  Tel: 051/265050  

  

  

 

  

  

 

DOSSIERGEGEVENS (in te vullen door de dienst)  

kenmerk of dossiernummer    

omschrijving subsidie of ondersteuning    

datum (principiële) beslissing deputatie    

toelage bedrag    

Actie         

Budgetsleutel    

Jaar uitbetaling laatste schijf        

     

     



94 

 

 

94 

DIENST COMMUNICATIE voor vragen mbt de provinciale herkenbaarheid 

 

     pancartes, promotiemateriaal, advertentie, huisstijlhandleiding, digitale 

logo,… 

    

     
Joke Van Hulle 050 40 34 92 joke.van_hulle@west-vlaanderen.be  

 

     

     
DE BEGUNSTIGDE     VLAAMS-RWANDESE VERENIGING UMUBANO VZW                                          in te vullen door de begunstigde 

 

Naam van de begunstigde VRV UMUBANO 

VZW  

     

Contactpersoon naam en 

voornaam 

   Roobrouck Jean-Pierre  

 adres    Ter Beke 2  

 tel    056 77 96 81  

 fax    056 77 46 74  

 e-mail    Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be  

Rekeningnummer IBAN    BE79 0682 4065 7633  

 BIC    GKCCBEBB  

 op naam van    Vlaams-Rwandese Vereniging 

Umubano vzw 

 

Rechtsvorm (VZW of andere)   Vzw ( Ngo tot eind 2016)  

Ondernemingsnummer (BTW)      0434.149.630 (vrij van btw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:joke.van_hulle@west-vlaanderen.be
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   Z.O.Z.  

Wilt u aanvinken hoe de voorwaarden zijn voldaan EN een voorbeeld of foto in bijlage toevoegen.                                                                                                         
  

Cfr. Artikel 17 van het reglement voor financiële tussenkomst voor initiatieven in het Zuiden: 
“In het kader van het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie, moet de provinciale ondersteuning zichtbaar gemaakt worden op drukwerk, 

website, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties, evenementen, …die georganiseerd worden in functie van het initiatief.”  
  

Hoe hebt u kenbaar gemaakt dat u voor uw initiatief in het 

zuiden een subsidie van de provincie ontving. 
    

 

 

v 

  
a. provinciale logovermelding communicatie  X drukwerk: affiche op mabatobato 

 
    x  Website www.umubano.be 

 
      advertentie 

 
      mediacampagne 

 
      persberichten/persconferentie 

 

      

andere: Stand op Mabatobato 

Waregem; Driemaandelijkse 

nieuwsbrief Umubano op website 

www.umubano.be 

Driemaandelijks tijdschrift Comité 

Kisaro 

 
b. protocollaire huldiging* drukwerk    uitnodiging 

 
      andere:  

 
  promotiemateriaal    vlag 

 
      spandoek 

 
      quick screen 

 
      andere:  

 
  uitnodigingen    deputatie 

 
      provincieraadsleden district 
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      bevoegde dienst 

 
c. extra return ?*     vrijkaarten 

 
      andere:  

 
* indien deze voorwaarde(n) niet kan toegepast worden gelieve hier NVT (niet van toepassing) te vermelden 

 
     

     

Wilt u vermelden hoe de eventuele extra voorwaarden zijn voldaan EN een voorbeeld of foto in bijlage toevoegen. 

 
        

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

   

  
  

 

        

 

     

  
Plaats en datum,  

 

   

Vichte 12/12//2016 

 

     

  
Namens de begunstigde,  

 

     

     

     

  
(naam + handtekening) 

 

   

ROOBROUCK JEAN-PIERRE 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

OPLEIDING IN LANDBOUW EN VEETEELT VAN NIET-SCHOOLGAANDE JONGEREN, KIBUNGO-

NGOMA, RWANDA 

EINDVERSLAG VAN ONZE PARTNER HUMURA 

Projectnummer: NZ-2013-080 

 

NARRATIEF VERSLAG 

Verantwoordelijke van het 
project: 
 
Contact: 

Humura Organisatie  
P.B. 60 Kibungo-Ngoma 
 
NKUNDABAGENZI Albert 
Verantwoordelijke van het opleidingscentrum 
Humura.asbl@yahoo.fr 
(+250) 788867709 

 

                                                                                                               Gisaya, Oktober 2016 
Inhoudstabel 

1.1. Resultaten van het project (3de deel)  
1.2. Voorziene activiteiten 
1.3. Uitbreiding van het project voor de duurzaamheid 
1.4. Uitgevoerde activiteiten 
II. Moeilijkheden  
III. Vooruitzichten van het project:  
 

1.1. RESULTATEN VAN HET PROJECT (3de deel)  
Resultaat 1 : een varkensstal met ommuring van 1,30 m en de balken in verticale positie.  

Resultaat 2: herinvoering van een goede ras van varkens, invoering van konijnenteelt en opvolging van de kippen in volle legperiode. 

Resultaat 3: Verkoop van verschillende producten van de hoeve zoals eieren, groenten, bonen. 

mailto:Humura.asbl@yahoo.fr
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Resultaat 4: Het gebouw, gespaard van de regenval van april, had reeds een dak. Dit gebouw omvat het kantoor, de woning van de verantwoordelijke 

en een kleine polyvalente zaal. De muren zijn opgeknapt, de deuromlijsting is vernieuwd. Vandaag is er elektriciteit in het kantoor van de directie. Het 

plafond moet nog hersteld worden. Dit zal gebeuren met papyrus door de meisjes die werken in de mandenmakerij. 

 

1.2. VOORZIENE ACTIVITEITEN VAN HET PROJECT 
1. Registratie van de leerlingen voor de vorming in veeteelt 

2. Rekrutering van de opleider 

3. Opmaken van de nodige curriculum en selectie van het didactisch materiaal 

4. Selectie van de kandidaten 

5. Begin van de vorming in veeteelt 

6. Bestelling van het vee 

7. Zaaien van de gewassen en planten van bomen 

8. Bouwwerken van stallen, stockruimte en toiletten. 

9. Aankoop van veevoeder 

10. Aankoop van de dieren 

11. Vernieuwing en uitrusting van de cursuszalen 

12. Inrichting van de modelhoeve in Gisava 

1.3 UITBEIDING VAN HET PROJECT VOOR DE DUURZAAMHEID 
1. Renovatie van het gebouw voor de verwerking van de producten en van het verkoopmagazijn.  

2. Uitrusting van het gebouw en de verkoopruimte. 

3. Inrichting van landbouwtoerisme  

1.4 UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 

1. Afwerking van het gebouw voor het vee 
In deze periode, werden de gebouwen voor het vee afgewerkt, onder meer de varkensstal. De muren werden verhoogd tot 1,3m op advies van de 

varkensspecialist van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw.  
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Vroegere stal                                              nieuwe stal (omheining van 1,3 m) 

 

2. Aankoop van veevoeder 
In deze periode, hebben we het voer van de kippen in januari besteld, ze moesten beginnen leggen in februari. Het voer voor de volgende maanden 

werd betaald met de opbrengst van de eieren. Tijdens het droog seizoen is de prijs van het voer regelmatig gestegen. Wat ook de winsten van de 

verkoop van de eieren aantastte.  

Met de aankomst van de varkens, hebben we voer gekocht. Het doel is dat we zelf voer produceren. We hebben daarvoor maïs geteeld op een groot 

gedeelte van de grond. 

 

3.Aankoop van vee 
 

Aankoop van 3 varkens soort landrace, na raadpleging van deskundigen die hun goede conditie bevestigden.  Deze aankoop werd gedaan na de 

raadgevingen van een bestuurslid van Umubano ,  Gerard Moerman ,bij zijn bezoek aan Karembo, verleden jaar. Hij had ons aanbevolen de 

varkens te verkopen die we hadden want ze waren van een minder goed ras. Deze beslissing werd ook genomen na een studiebezoek aan 

verschillende boerderijen en opleidingscentra, die van Kisaro inbegrepen.  

De bedoeling van de bezoeken was na te gaan hoe elders wordt gewerkt en bij te leren over de voeding en de verzorging van de varkens. Nu zijn 

de varkens in goede gezondheid en groeien goed. 

Onze 250 kippen stellen het goed en blijven leggen. Gemiddeld leggen ze 200 eieren per dag.  

Met de bouw van een konijnenhok, kweken we momenteel 25 konijnen. We hebben er ook 10 aan leerlingen gegeven  die ons een jong moet 

teruggeven na reproductie. 
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De  varkens 

  
De hennen  en de leghokken 
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De konijnenhokken 

 

4. Afwerking van het administratief gebouw. 
Het gebouw geeft onderdak aan de directie, dient als woning voor de verantwoordelijken van het centrum. Er is ook een polyvalente zaal voor de 

theoretische lessen.  Vooral het dak, de muren en de omlijstingen van vensters en deuren  werden vernieuwd. 

 

 

 
Het gebouw voor de herstelling    Het gebouw na de herstelling van het dak   Het gebouw gerenoveerd 

 

5. Inrichting van de modelhoeve in Gisaya 
Het is de bedoeling de hoeve in te richten zodat ze een ecologisch centrum wordt door rekening te houden met de biodiversiteit ter plaatse. We 

hebben de uitbating van de hoeve gedaan rekening houdend met het milieu en de omgeving. De groenten worden gekweekt op de laaggeleden 

gronden naast de moerassen van het Mugeserameer met mogelijkheid tot irrigatie. De graangewassen (maïs, sorghum) en peulgewassen (bonen, 
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soja) worden geteeld op een ander gedeelte van de gronden, altijd in associatie met fruitbomen en andere boomsoorten, rekening houdend met de 

vereisten van de agrobosbouw. 

 

De inrichtingswerken worden gedaan door jongeren tijdens hun opleiding, bijgestaan door een landbouwkundige expert. Om tegemoet te komen 

aan verschillende problemen verbonden aan de bodem (vruchtbaarheid, erosie, droogte) en om de biodiversiteit te verzekeren, hebben we 

verschillende soorten bomen geplant. 

 

 
Bonen in april                                                                                              de moestuin in mei 
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Verschillende groenten op de hoeve volgens de periode in het jaar. 
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6. Verkoop van de opbrengst van de hoeve. 
Zowel producten van het land ( verschillende soorten groeten ) als van de kippen (eieren) worden verkocht. Reeds in 2015, zijn we begonnen met 

de producten van het land ( groenten ) te verkopen. De verkoop van eieren is gestart in februari. Gemiddeld worden er 200 eieren per dag 

geoogst. De verkoop gebeurt met oog op de autofinanciering van de hoeven en het centrum.  

 

 
Verzending van de eieren door een leerling 

 
Kleine markt ’s avonds te Gisanga tot stand gebracht en gestimuleerd door de opbrengst 

van de productie van de hoeve 
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7. Landbouwactiviteiten voor het teeltseizoen A en bevoorrading van het zaadgoed. 
Onze gronden zijn goed voorbereid voor het zaaien van maïs en bonen, enerzijds, en voor het planten van verschillende groentesoorten, 

anderzijds. Voor het ogenblik is er een grote oppervlakte bedekt voor maïs. De bevoorrading van het zaad kan momenteel gebeuren door de 

opbrengst van de verkoop van onze producten. We kunnen sommige zaden zelf halen uit onze producten zoals voor de tomaten, aubergines, 

paprika, sla, kolen. 

 

 
Composteren van het afval 

 

 
Jongeren in opleiding werken in de moestuin Experiment om te bemesten met urine 
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Maïsveld                                                                                              Aardappelveld 

 

 

II. MOEILIJKHEDEN 

 
Het groot probleem is het klimaat.  Ofwel was er veel regen met overstromingen met de vernietiging van een gedeelte van de groenten als 

gevolg, ofwel was er te veel zon vroegtijdig en ook laat in het seizoen.  We gaan daaraan verhelpen door regenwater op te vangen vanaf de 

verschillende daken van de hoeve. We gaan ook irrigatie vanaf het meer Mugesera overwegen. We gaan ook overwegen om vijvers aan te leggen 

en zo vis te kweken.  
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In juli, te veel zon voor de tomaten                                         Overstromingen in april 

 

 

III. VOORUITZICHTEN VAN HET PROJECT :  

- Verder de modelhoeve van het centrum onderhouden met de hulp van de leerlingen gedurende de praktische lessen. 

- Op zoek gaan voor verdere financiering. Dit voor de aankoop van het ontbrekend vee (geiten en schapen), voor de opvang van regenwater en de 

irrigatie tijdens het droog seizoen. Ook de inrichting van de gebouwen die moeten dienen als verwerking van de gewassen, verkoopruimte, 

aantrekking van klanten, dit al om de duurzaamheid van het project te garanderen. 
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IV. FINANCIEEL VERSLAG 
a. Gebruik van de subsidies Provincie West-Vlaanderen via Umubano (3de deel)  

Uitgaven Middelen  

Omschrijving van de activiteiten Bedrag RWF  Subsidie Bedrag Gestort door Umubano  2.500€ 
Afwerking varkensstal 256 000 Umubano bankkosten 31€ 

Aankoop voeder voor de kippen 

(januari/maart) 

675 000   Ontvangen 2.469 € 

Aankoop zaad 16 000  Volgens  bankuittreksel  in bijlage   Koers 807,31rwf/€ 

Aankoop varkens 450 000    

Renovatie administratief gebouw 489 700    

Totaal 1.988.700 2.463,3€   

Saldo 4 548 5,7€   

Totaal 1 993 248 2469 € RWF          1 993 248  

b. Lijst van de bewijsstukken 
Activiteiten Datum betaling Nr bewijsstuk Aankoop Bedrag   RWF €   EURO 

Aankoop voeder kippen 18-01-16 71 Kippenvoeder 

UMUSARURO Support LTD 

225 000 278,7 

 10-02-16 71 Idem 450 000 557,4 

 Subtotaal   675 000 836,1 

Aankoop zaad 11-03-16 72 Aankoop zaad 

Agrotech 

16 000 19,8 

Afwerking varkensstal 05-02-16 97 Planken + vervoer 

Atelier Intashya 

116 000 143,7 

 07-07-16 97 Idem 140 000 173,4 

 Subtotaal   256 000 317,1 

Renovatie administratief 

gebouw 

01-08-16 105 Aankoop materiaal 

Supply company 

251 500 311,5 

 02-07-15 108 Omlijstingen 

Atelier Intashya 

238 200 295,1 

 Subtotaal   489 700 606,6 

Herinvoering varkens 01-09-16 109 Aankoop varkens 

M Cyuma 

450 000 557,4 

 01-09-19 110 Aankoop voeder 

UMUSARURO support lmt 

102 000 126,3 

Subtotaal 552 000 683,7 

   TOTAAL 1.988 700 2463,3 
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Exploitatierekening van 1 januari tot 31 oktober 2016 

 
Uitgaven inkomsten 

Activiteiten Bedrag Subsidie bedrag 

    

Afwerking varkensstal 256 000 Subsidie 

Umubano 

1 993 248 

Aankoop voeder kippen (jan-maart) 675 000 Verkoop 

varkens 

240 000 

Aankoop voeder kippen (april-juli) 900 000 Verkoop eieren 2 187 000 

Constructie konijnenkoten 135 000 Verkoop 

gewassen 

113 000 

Betaling wachter voor de hoeve 140 000   

Aankoop zaden 57 000   

Aankoop varkens 450 000   

Aankoop varkensvoer 2 102 000   

Renovatie administratief gebouw 489 700   

Aankoop voer kippen (aug- oktober) 1 029 600   

    

Saldo 298 948   

TOTAAL 1 234 300 TOTAAL 4 533 248 

 

                      Gedaan te KAREMBO op 28-11-2016 
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VERSLAGFORMULIER – PROVINCIALE HERKENBAARHEID    

 

  
 

 

 
 

van toepassing op het reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie                                                                                                            
 

     

     Wilt u dit formulier terug sturen naar de bevoegde dienst bij het indienen van de enige, respectievelijk laatste zending met stavingsstukken over 
de aanwending van de subsidie (zie art. 5.3.)                                                                                                                                                                 

 

     

     
DE BEVOEGDE DIENST - voor inhoudelijke vragen                                                                                                                                                                                           

 behandelende ambtenaar   naam en voornaam/ Dirk De Temmerman 

  Adres Wereldhuis West-Vlaanderen 

  Tel: 051/265050  

  

  

 

  

  

 

DOSSIERGEGEVENS (in te vullen door de dienst)  

kenmerk of dossiernummer    

omschrijving subsidie of ondersteuning    

datum (principiële) beslissing deputatie    

toelage bedrag    

Actie         

Budgetsleutel    

Jaar uitbetaling laatste schijf        

     

     



111 

 

 

111 

DIENST COMMUNICATIE voor vragen mbt de provinciale herkenbaarheid 

 

     pancartes, promotiemateriaal, advertentie, huisstijlhandleiding, digitale 

logo,… 

    

     
Joke Van Hulle 050 40 34 92 joke.van_hulle@west-vlaanderen.be  

 

     

     
DE BEGUNSTIGDE          VLAAMS-RWANDESE VERENIGING UMUBANO VZW                                                                                                           in te vullen door de begunstigde 

 

Naam van de begunstigde        

Contactpersoon naam en 

voornaam 

   Roobrouck Jean-Pierre  

 adres    Ter Beke 2  

 tel    056 77 96 81  

 fax    056 77 46 74  

 e-mail    Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be  

Rekeningnummer IBAN    BE79 0682 4065 7633  

 BIC    GKCCBEBB  

 op naam van    Vlaams-Rwandese Vereniging 

Umubano vzw 

 

Rechtsvorm (VZW of andere)    Vzw ( Ngo tot eind 2016)  

Ondernemingsnummer (BTW)      0434.149.630 (vrij van btw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Z.O.Z.  

mailto:joke.van_hulle@west-vlaanderen.be
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Wilt u aanvinken hoe de voorwaarden zijn voldaan EN een voorbeeld of foto in bijlage toevoegen.                                                                                                         
  

Cfr. Artikel 17 van het reglement voor financiële tussenkomst voor initiatieven in het Zuiden: 
“In het kader van het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie, moet de provinciale ondersteuning zichtbaar gemaakt worden op drukwerk, 

website, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties, evenementen, …die georganiseerd worden in functie van het initiatief.”  

  

Hoe hebt u kenbaar gemaakt dat u voor uw initiatief in het 

zuiden een subsidie van de provincie ontving. 
    

 

 

v 

  
a. provinciale logovermelding communicatie   drukwerk: affiche, flyer,… 

 
      website 

 
      advertentie 

 
      mediacampagne 

 
      persberichten/persconferentie 

 

      

andere: Stand op Mabatobato 

Waregem; Driemaandelijke 

nieuwsbrief Umubano op website 

www.umubano.be 

 
b. protocollaire huldiging* drukwerk    uitnodiging 

 
      andere:  

 
  promotiemateriaal    vlag 

 
      spandoek 

 
      quick screen 

 
      andere:  

 
  uitnodigingen    deputatie 

 
      provincieraadsleden district 

 
      bevoegde dienst 
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c. extra return ?*     vrijkaarten 

 
      andere:  

 
* indien deze voorwaarde(n) niet kan toegepast worden gelieve hier NVT (niet van toepassing) te vermelden 

 
     

     

Wilt u vermelden hoe de eventuele extra voorwaarden zijn voldaan EN een voorbeeld of foto in bijlage toevoegen. 

 
        

 

        

 

     

  
Plaats en datum,  

 

   

Vichte 6/12/2016 

 

     

  
Namens de begunstigde,  

 

     

     

     

  
(naam + handtekening) 

 

   

ROOBROUCK JEAN-PIERRE 

 

     

     Ik verklaar dat de gegevens vermeld in en gevoegd bij dit verslag juist en volledig zijn. 

Opgemaakt te Vichte     

Op (datum):  6 december 2016 naam: Jean-Pierre Roobrouck  

 

 
 

PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE NATIONALE LOTERIJ 
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PROJECT: “VESTIGING VAN JONGE LANDBOUWGEZINNEN” 

Door ONG CPPA KISARO GEVESTIGD IN KISARO – RULINDO – RWANDA 

Aangevraagd door NGO UMUBANO aan de NATIONALE LOTERIJ van BELGIE  

 

NARRATIEF VERSLAG 2016 

 

1. OVERZICHT HISTORIEK VAN HET PROJECT: 

Bijlage 1:     Algemeen inplantingsplan van het project op luchtfoto. 

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  

2016:       uitvoering fase 2: F10 

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. Drie nieuwe gezinnen bewonen de nieuwe 

hoevetjes. De jonge boeren die in 2014 – 2015 begonnen zijn hebben al meerdere oogsten gehad en al hun eerste varkens geleverd. Ze 

zijn fier over het bereikte resultaat. 

 

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. De bouwplaats van F10 vereiste meer arbeid omdat een laag rotsgesteente moest doorbroken 

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

het terras van 8m à 10m 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 bloot gelegd zodat deze basismaterialen in de nabijheid van de werf konden worden ontgonnen. 

De ondergrondse citerne met een inhoud van 10 m³ wordt het eerst uitgevoerd en situeert zich grotendeels onder de hangaar 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. 
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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 
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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.  
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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 2016: 

Binnen de cofinanciering UMUBANO- Nationale Loterij werd in 2016 de hoeve F10 uitgevoerd.  

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

worden ook 3 hoevetjes gebouwd in 2016. 

 

De verslaggever, Gerard Moerman 

 
Overzicht  betalingen en kosten bouw fermette 10  door CCPA Kisaro :project Nationale Loterij-Umubano _ vestiging jonge boeren 

Betalingen  Umubano   Be 
€ 

Bankkosten 
€ 

Ontvangsten Rwanda 
€ 

Omrekeningkoers 
RWF/€ 

Ontvangsten Rwanda 
RWF  

25%aandeel 3 fermettes  
Gestort op 11/08/14:  3x1619 =4.857 
Verhoogd met 80€ voorziene bankkosten 
4.970,88 

33,88 4.937 894,27 4.415.O22 

25% aandeel 1 fermette 1.619  1.619 894,27 1.447.823 

75%aandeel 
Gestort 15/12/15 :4.908,88 
Kosten ten laste Umubano 

33,88 4.875 
17/12/15 

825 .4.021.875 

Totaal kosten Fermette 10  6.476  5.324.341 

voor Umubano, Marcel Umans 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN ANZEGEM 

 
Ngarama :Wikwiheba Mwana -Blijf hoopvol Mijn Kind 

 

Narratief en financieel verslag aankoop sport- en ontspanningstoestellen centrum ‘Wikwiheba Mwana’ te Ngarama 

Financiering: Anzegem en verkoop van boeken Gusimbuka 

Inleiding 

Het centrum ondersteunt kinderen met fysische en/of psychische beperkingen en hun familie.  Het draagt bij tot de verbetering van de 
levensomstandigheden door aangepaste zorg en professionele training.  De verantwoordelijken van het centrum willen de ouders helpen in de 
begeleiding van de kinderen naar meer zelfstandigheid en, waar mogelijk, naar inclusief onderwijs.  
Een belangrijke doelstelling is de uitbouw van de sport- en ontspanningsfaciliteiten van het centrum.  Concreet gaat het om faciliteiten die 
enerzijds bijdragen tot de motorische ontwikkeling van de kinderen en anderzijds voorzien in een beter levenscomfort. 
De doelgroep zijn kinderen met een beperking.  Er verblijven momenteel 40 kinderen permanent in het centrum en er worden 150 kinderen 
begeleid (ambulant via thuisbezoeken).  
Het centrum werd in december 2015 bezocht door twee bestuursleden, die konden vaststellen dat er nood was aan uitbouw van dergelijke 
faciliteiten. 
 

Toelichting 
Dit rapport verduidelijkt op exhaustieve wijze alle activiteiten, uitvoeringen, kosten en doelstellingen die betrekking hebben op de aankoop van 
speeltoestellen voor de speeltuin en de uitrusting voor sportieve/fysiotherapeutische toepassing. 
 
Aangezien het gaat om de uitvoering van een totaalproject  worden de kosten voor het plaatsen van de toestellen toegewezen aan het 
oorspronkelijk voorziene budget van 1.000€, of 843.370 RWF (wisselkoers 14 maart 2016 : 1 EUR - 843,37 RWF) 
  

Bovenop de subsidie van Anzegem werd het project uitgebreid voor een extra bedrag van 1.000 EUR door de verkoop van het boek 
“’Gusimbuka High jumping Saut en hauteur” door vzw Umubano. 

 
Sportuitrusting 
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1. Therabanden 

 
De oefenbanden en tubes zijn draagbare en veelzijdige weerstandsproducten uit latex met als doel kracht, mobiliteit en flexibiliteit te 
vergroten.  Deze worden in het centrum gebruikt voor revalidatie en het verbeteren van functionele capaciteiten bij de fysiotherapie en 
kinesitherapie.  Bijna alle kinderen maken hiervan gebruik, vooral tijdens de fysiotherapeutische oefeningen. 
 
Deze werden aangekocht op 16 maart 2016, ten bedrage van 143.000 RWF (zie financieel overzicht) 

2. Mobiele toiletstoel 

 
Bijkomend werd in de kosten de aankoop van een toiletstoel (chaise commode) opgenomen, twv 84.000 RWF.  Dit maakt echter geen 
onderdeel uit van het vooropgestelde budget voor sport/ontspanningsfaciliteiten.  

 
Aankoop, assemblage en installatie van speeltoestellen 
Ter ontspanning van de kinderen had het centrum nood aan meer recreatieve middelen, zoals een speeltuin met schommel, wip, draaimolen 
en andere toestellen.  Belangrijk daarbij is dat de toestellen van een degelijke kwaliteit zijn en tevens  aangepast aan de noden van de 
kinderen.   
De montage en plaatsingswerken startten op 14 maart 2016 en hebben drie weken geduurd.  De resultaten zijn te zien op bijgevoegde foto’s 
als bijlage. 
Het materiaal en de plaatsingskosten bedroegen samen 1.459.740 RWF (zie financieel overzicht). 
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Financieel overzicht 
STAAT VAN OORSPRONG EN AANWENDING FONDSEN 

TOT 2 APRIL 2016 (IN RWF) 

 

Posten Reële kosten Budget 

Toiletstoel       84.000     

Terrabanden    143.000    143.000 

Materiaal voor speel-/sporttoestellen    874.500    700.370 

Installatie van speel-/sporttoestellen    139.000     

Arbeidskost    406.240     

Elektriciteit      40.000       

TOTAAL   1.686.740   843.370 (1.000€) 

 

 

TABEL MET UITGAVEN (in RWF) 

Rubriek van uitgaven  Bedrag Totaal 

Uitgaven diensten en diverse kosten 

- Elektriciteit  

- Arbeidskost 

- Installatie  

  

 

  40.000 

406.240 

139.000 

 

 

 

 

585.240 

Uitgaven materiaal voor speeltoestellen 

- Metalen platen  

- Metalen buizen 

- Andere variant metalen buizen 

- Roestvrij product 

- Stopverf 

- Verbindingsstukken 

- Schijven 

- Zand, cement, stenen 

  

 

125.000 

255.000 

 

111.500 

  26.000 

  56.000 

  16.000 
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- Betonwapening 

- Ketting/snoer  

- Banden 

- Verf en brandstof 

 

 

  12.000 

  73.000 

  20.000 

100.000 

  20.000 

  60.000 

 

 

 

 

 

 

 

874.500 

Totaal uitgaven speeltoestellen   1.459.740 

Uitgaven voor sportuitrusting 

- Therabanden 

- Toiletstoel 

  

 

143.000 

  84.000 

 

 

 

 

227.000 

Totale uitgaven    

1.686.740 

 

Nota’s  

- De aankopen werden gedaan op verschillende data in de loop van de uitvoering van de werken (tegelijk werden ook renovatiewerken 

uitgevoerd).  De facturen in bijlage werden naderhand ontvangen, alle van één leverancier, die zowel materiaal als werkuren in rekening 

heeft gebracht. 

- De therabanden worden beschouwd als sportuitrusting aangezien deze aangewend worden voor de sportieve/fysiotherapeutische 

oefeningen, met oog op fysische rehabilitatie.  Daarbij blijkt tevens een mobiele toiletstoel noodzakelijk.  Deze werd in de uitgaven 

opgenomen (zie factuur Crown) 

 

Bijlage : Enkele foto’s 
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PARTNERFINANCIERING MET EIGEN FINANCIERING 
NGARAMA: WIKWIHEBA MWANA -BLIJF HOOPVOL MIJN KIND, CENTRUM VOOR KINDEREN MET EEN 

BEPERKING 
 

Het centrum volgt de kinderen met lichamelijke en cerebrale beperkingen. Ook hun families worden erbij betrokken om de kinderen vooruit te 

helpen en ze een toekomst te bieden. De moeders van de kinderen krijgen er opleidingen in fysiotherapie zodat ze hun kinderen zelf kunnen 

begeleiden, andere worden bijgestaan om de spraakmoeilijkheden van kinderen die lijden onder cerebrale hersenverlamming te verbeteren.   

 

In 2016 heeft de Vlaams-Rwandese Vereniging gezorgd voor een bijkomende subsidie bij die van stad Waregem die moest dienen voor de 

aankoop van een tweede molen.  De eerste molen die vroeger werd aangeschaft moest dienen voor de productie van maismeel dat wordt verkocht 

in zakken van 25 en 10 kg. De bedoeling van de installatie van de eerste molen was het verwerven van inkomsten voor het centrum om 

geneesmiddelen voor de kinderen te kunnen kopen, om de kosten van onderwijs te betalen, klederen te kopen, hulpmiddelen om te stappen, 

vervanging van keukengerief, inrichting van de keuken die door toedoen van VRV UMUBANO mogelijk werd gemaakt, vervanging van de 

gebroken ruiten, enz. 

 

Maïs is een basisvoeding in Rwanda en wordt regelmatig geteeld en gekocht. 

 

De 2de molen zal worden gebruikt om meel te maken van soja, sorghum, erwtjes, bonen, maniok, tarwe,…. 

Als dezelfde molen wordt gebruikt voor het malen van deze producten en het malen van de maïs, dan is het maismeel niet wit en kan het niet 

meer zo gemakkelijk worden verkocht. We willen een kwaliteitsproduct leveren aan de bevolking en daarom was een tweede molen absoluut 

nodig. 

 

Dit project is zeer belangrijk voor het centrum omdat het bijdraagt tot de financiële zelfredzaamheid ervan. De werkingskosten van het centrum 

worden momenteel grotendeels gedragen door de maandelijkse steun van de partner INGEAR, een Duitse organisatie, maar dit is geen blijvend 

contract zodat het partnerschap in de toekomst ooit zou kunnen stoppen of verbroken worden. Vandaar de noodzaak om er alles aan te doen om 

middelen te vinden die de inkomsten van het centrum kunnen verzekeren. 

 

Wij danken de VRV UMUBANO voor de financiële steun die de subsidie van stad WAREGEM heeft aangevuld (Het project werd eerder aan 

stad WAREGEM voorgelegd in het kader van de stedenband met  GATSIBO). 

 

Waregem droeg bij met een subsidie van 1250 euro. VRV Umubano verleende een bijkomende steun van 900 EUR. 
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Niettemin blijven de noden groot. Wij zijn ook nog op zoek, in het kader van de eerste molen, naar sponsoring voor de aankoop van de mais en 

de levering van verpakkingsmiddelen (lege zakken). 

Voor wat de 2de molen betreft, moeten we sorghum, soja, tarwe, maniok… aankopen om te zorgen voor het meel dat nodig is voor onze kinderen 

om ondervoeding te voorkomen.  

 

Ik dank u nogmaals voor uw steun aan WIKWIHEBA MWANA en het spijt me dat ik u om verdere hulp moet blijven verzoeken, maar ik 

schaam me niet om op te komen voor de wetsbare kinderen met een beperking. 

 

Voor het centrum WIKWIHEBA MWANA 

MUKASHARANGABO Médiatrice 
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PARTNERFINANCIERING MET EIGEN FINANCIERING: CPPA KISARO ALGEMENE WERKING 

 

Overzicht van de activiteiten gefinancierd in 2016 met giften vanuit VRV UMUBANO voor de algemene werking binnen 

het project “ Centre de Perfectionnement et de promotion Agricole de Kisaro” (CPPA KISARO). 

 

De gewone activiteiten van het Project zijn het toepassen van modellandbouw op radicale terrassen en modelvarkensteelt 

waardoor jongeren opgeleid worden in de verbetering van landbouw en veeteelt. Ook beroepsopleiding in de beroepen die 

aansluiten bij de landbouw zoals metaalatelier, schrijnwerkerij, beenhouwerij, bakkerij, bouwwerken. De praktijkopleiding 

in deze beroepen krijgen vorm in wat we noemen buitengewone activiteiten. 

De buitengewone activiteiten zijn: sociale werken en werken voor de gemeenschap 
1. Totaal bedrag van de giften na afhouding van 2% voor de opvolging van VRV Umubano: 34.639,88 €. 

2. Aanwending: 

 

2.1. Betaling van facturen voor goederen en diensten bestemd voor het Project: 9086,06 € 

ODDNN Hypor  Koekhooven 13  2330 Merksplas 29/03/2016 
  

339,20 

ODDNN Banden de condé Kiewitstraat 194  3500 Hasselt 9/04/2016 
  

137,50 
ODDNN Oosterbos Jan  Berm 17  3600 Genk 26/05/2016 

  

455,00 

Interspice Indasia BVBA  I.Z.2 Pamelstraat Oost 448  9400 Ninove 22/06/2016 
  

237,75 

Interspice Indasia BVBA  I.Z.2 Pamelstraat Oost 448  9400 Ninove 23/06/2016 
  

233,89 
ODDNN WMH Wereld Missie Hulp Provinciesteenweg 400 2530 

Boechout 12/09/2016 
  

7.682,72 

     

Het betreft materiaal voor de kunstmatige inseminatie van varkens, onderdelen voor de fabricatie van kruiwagens, kruiden voor de 

vleesverwerking en de verzendingskosten van goederen in container van Antwerpen naar Kigali. 

 
2.2. Het saldo ten bedrage van 25.553,82 € is aangewend in diverse buitengewone activiteiten van het Project in Rwanda: 

Sociale werken: 

- Bedeling van buitendeuren aan behoeftigen:   1.176,47 

- Sociale woning voor Speciosa:     1.844,60 
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- Idem voor Mukasayiba:      2.514,00 

- Idem voor Belloncilla:         697,85 

- Idem Pierre à Gakenke:      2.015,20 

- Dakbedekkingen bij 20 oude woningen     4.000,00 

- Eigen aandeel CPPA in bouw dispensarium Gitatsa:  2.000,00 

- Eigen aandeel CPPA in bouw pastorie Kisaro:   4.139,38 

Schoolgeld voor doofstomme of kinderen behoeftig gezin: 2.352,94 

Container met materiaal verzonden uit België: 

Kosten dedouanering, invoerrechten, transport Kigali-Kisaro: 3.389,17 

 

 

Gerard Moerman 

Coördinator Project Kisaro 
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PARTNERFINANCIERING CPPA KISARO: BOUW GEZONDHEIDSPOST GITATSA. MET DE STEUN VAN 

STAD WAREGEM 
Verslag opgemaakt door ONG CPPA KISARO: POSTE DE SANTE GITATSA 

 
Ontvangen op…………………………………………2016  2500€ 

Op 28.12.2015 werd door VRV UMUBANO gestort aan ONG CPPA KISARO bij wijze van voorschot en in afwachting van de ontvangst van de 

subsidie van de stad Waregem, de som van 2500€.  

De ONG CPPA KISARO is gevestigd In Rwanda, Provincie Noord, District Rulindo, secteur Kisaro. De financiering werd in de loop van 2016 

gebruikt voor de constructie van de “POSTE DE SANTE de GITATSA”. 

 
Via steun van Rotary Genk, Inner Wheel Genk en VRV Umubano VZW (Vlaams-Rwandese Vereniging), de stad Waregem en de 
provincie Limburg hebben we onze steun kunnen toezeggen om dit project te helpen verwezenlijken. 
 
Beschrijving van het Project: 
 
Gitatsa is een dorp van de sector Kisaro waar de ONG CPPA gevestigd is. Rond dit dorp liggen ook nog een aantal woonkernen in 
hetzelfde afgelegen dal waar in totaal ongeveer 10.000 mensen huisvesten. Het is dus zeker geen overbodige luxe dat daar een 
post voor eerste-lijnzorg opgericht wordt. 
 
De plaatselijke autoriteiten hebben onze medewerking gevraagd om dit centrum voor eerste zorgen te bouwen. Van de totale 
kostprijs zou 55% door de plaatselijke en de nationale overheid kunnen gedragen worden, de rest zou door particuliere initiatieven 
moeten bijgedragen worden.  
 
De ruwbouw is door plaatselijke zelfstandigen uitgevoerd tot en met de dakbedekking. Het CPPA Kisaro heeft volgende werken 
uitgevoerd: 
 
- ondergrondse citerne 
- metalen deuren en ramen 
- pleisterwerken, bevloeringen, plafondbekleding, schilderwerken 
- elektrische installatie 
- voetpaden en toegang 
Dit project komt direct ten goede aan de plaatselijke bevolking en heeft een uitstraling naar het hele district Rulindo.  
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA Project “Wie helpt Eric”    Jaarverslag 2016 
 

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 2016 kregen 105 kinderen uit Ngarama/Gatsibo steun. Van die 105 kinderen zijn er 75 die een peter of meter hebben. Er zijn 2 

kinderen meer die steun krijgen dan in 2015. De families storten maandelijks 15, 10 of 5 euro voor hun beschermeling. Het verzameld bedrag 

wordt om de drie maanden opgestuurd om de bankkosten te minimaliseren. Het comité ter plaatse telt 5 vaste leden (NKERABIGWI Athanase , 

BUCYANA Faustin, MUKASHARANGABO Médiatrice, MUKAGAGA Illuminée en UWAMBAZAMARIYA Cécile). NIZEYIMANA Pascal 

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

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

kosten. In 2016 zijn er 98 briefwisselingen geweest tussen de kinderen en hun peter of meter.    

 

Op zondag 17 april 2016 om 10.30 u vond onze jaarlijkse bijeenkomst plaats. Er werd info gegeven. De meeste families waren aanwezig of 

verontschuldigd. Er werd bij deze gelegenheid een aperitief aangeboden.  

 

In oktober 2016 mocht Waregem een Rwandese delegatie uit Gatsibo ontvangen. Op zaterdag 22 oktober om 10.30 u hebben we dan ook een 

vergadering gepland in de Briek Schottezaal van de gemeente.  Op deze vergadering waren aanwezig Athanase Nkerabigwi, voorzitter van het 

comité voor de kinderen in Ngarama, Gasana Richard, de burgemeester van Gatsibo, de secretaris van Gatsibo en veel peters en meters die een 

kind steunen. Athanase heeft een toespraak gehouden en informatie gegeven over de situatie in Ngarama. 

 

Alle steun van de families komt volledig ten goede aan de kinderen. Een klein percent 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). 2016 was het 9ste jaar dat deze actie loopt. 
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Financieel verslag 2016: 

 

Overdracht van 2015 naar 2016 29.707,03 

Stortingen in het jaar 2016 ( imp 732002 ) 12.854,00 

  TOTAAL voor « WHE ? » 42.561,03 

Doorgestort voor de kinderen( imp 613011 ) -13.370,00 

Kosten  -1.054,28 

2% afhouding  voor UMUBANO op 13.370,00 -267,40 

TOTAAL   -14.691,68 

Over te dragen van 2016 naar 2017 42.561,03 – 14.691,68= 27.869,35 27.869,35 
 

Opmerking: de reden van een overdracht van 2016 naar 2017 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. Dit maakte het mogelijk 28 kinderen, die geen peter of meter hebben, ook te 

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

Alle 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 sommige kinderen werden ook de nodige medische kosten betaald. 

 

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

trimester volgens de school. 

 

Op 23 april 2017 is de jaarlijkse vergadering met de steunende families gepland. 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 27 januari 2017. Jozef Caudron  

 

Bovenop de studiebeurzen in het kader van “Wie helpt Eric?” (14.049,40) werd nog eens 1.010,  € gestort voor andere studiebeurzen, wat een 

totaal aan studiebeurzen van 15.059,40 € geeft. 
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EDUCATIE  
 
UITGAVE NIEUWSBRIEF 
Naast de uitgebreide semestriële nieuwbrief van 16 tot 24 pagina’s (die digitaal is maar waarvan de gedrukte versie ook op de 

stands wordt uitgedeeld), zijn er nog de korte louter digitale nieuwsbrieven die ook op onze website kunnen worden gedownload. 

De verslaggeving over onze projecten vindt aldus driemaandelijks plaats. 

Ik verwijs hierbij naar het archief van de uitgebreide elektronische nieuwsbrieven met soms verslagen over de projecten: 

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

De link naar de website voor de korte nieuwsbrieven is: http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuws/141-archief-van-de-

elektronische-nieuwsbrieven 

 
WEBSITE 
De website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt door de webmaster John Madder 
 
 
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE SENSIBILISERINGSACTIVITEITEN 
 
27/2/2016: Brussel. Dag van de 4de Pijler (stand met verkoop van het boek Gusimbuka (3) (Gerdi Ampe) 
 
5/03/ 2016. In Koekelare ter gelegenheid van een hongermaal georganiseerd door de parochie. Er waren ongeveer 250 

aanwezigen. Presentatie van het project “Vestiging jonge landbouwers op de terrassen van Kisaro” (Gerard Moerman) 

9/3/2016: Brussel - CAO (Centraal Afrika Overleg) bij 11.11.11. (Gerdi Ampe) 

17/04/2016 Waregem- zaal De Roose - Vergadering met de ouders die de actie “Wie Helpt Eric?” (studiebeurzen kinderen) 

sponsoren: 40 aanwezigen (Jozef Caudron en Frederic Deprez) 

6/06/2016. Presentatie van het project Kisaro aan de vereniging Femma in Koekelare-Bovekerke (Gerard Moerman) 

http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuwsbrieven
http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuws/141-archief-van-de-elektronische-nieuwsbrieven
http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuws/141-archief-van-de-elektronische-nieuwsbrieven
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26/06/2016. Genk Zondagsmarkt met voorstelling van Noord-Zuidwerking. Het Comité Kisaro stelde er het project “Vestiging van 

Jonge Boeren gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen” voor. 

28/08/2016 Mabatobato te Waregem. Op die stand presenteren wij de gefinancierde projecten aan de hand van een draaiboek en 

van affiches (Jozef Caudron, Frederic Deprez, Gerdi Ampe en Jean-Pierre Roobrouck). 

14/09/2016. Benefiet voor “Project Kisaro” in Lodewijk van Male te Brugge met diavoorstelling en uitleg over het project “Vestiging 

van Jonge Boeren”, 250 aanwezigen (Gerard Moerman) 

9/10/2016 Actie Music for Life. Toelichting projecten Umubano en heel specifiek Wikwiheba Mwana. Plats: Kwaremont Plein, In de 

Zonne, Kwaremont. 12 deelnemers (Lieven Vandoorne) 

28/10/2016: helpen bij de GROS-Quiz Kapellen (Gerdi Ampe) 
 
29/10/2016. Rwandadag georganiseerd in Genk door het Comité Kisaro met 270 aanwezigen. Voorstelling resultaten van het 

project “Vestiging van Jonge Boeren gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen” samen met het project “Bouwen van 

regenwaterputten” gesteund door de Provincie Limburg. 

11-12/11/2016: deelname straatactie 11.11.11. in Kapellen (Gerdi Ampe) 
 

3/12/2016. Presentatie van de resultaten van het Project Kisaro aan de vereniging: missiekring Koekelare voor 40 aanwezigen 

(Gerard Moerman) 

18/12/2016 Boom Presentatie Umubano op het podium van Music for life ter gelegenheid van de actie Ultra-warmathon 

georganiseerd door Karel Sabbe en Christophe Vandewiele ten voordele van Wikwiheba mwana (in de aanwezigheid van Frederic 

Deprez en Jean-Pierre Roobrouck) (hieronder meer daarover) 

Driemaandelijks: presentatie van de in Kisaro gesteunde projecten in het tijdschrift van Kisaro (950 abonnees, door Gerard 

Moerman) 

Wij delen ook gratis geprinte nieuwsbrieven uit op onze jaarlijkse stand te Waregem ter gelegenheid van Mabatobato (zie hoger). 
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Tijdens de warmste week van Music for Life werd er ten voordele van het project Wikwiheba Mwana (Blijf hoopvol, mijn kind), een centrum voor kinderen met een 

beperking in Ngarama, RWANDA, een ultra-warmathon gelopen van 100 miles (160 km). Negentien ultralopers zijn zaterdag 17 december om 18 uur in Damme gestart en 

de meesten onder hen zijn via Terneuzen en Antwerpen 24 uur later aangekomen in De Schorre (Boom) op zondagavond om 18 uur. 

  

Elke loper betaalde 1 EUR per afgelegde km. Particulieren konden hun bijdrage storten op het nummer BE26 6451 0246 0529 met de mededeling Warmathon MFL.  

Bedrijven konden hun bijdrage vanaf 500 EUR storten op het nummer BE91 3770 4481 7976 met de vermelding MFL (Music for Life).  Bedrijven kregen via deze actie een 

mooie zichtbaarheid (producten in beeld brengen, logo op de t-shirts, enz.). De opbrengst zal dienen voor de aankoop van uitrustingen inzake fysiotherapie om de mobiliteit 

van de kinderen met een beperking in het centrum Wikwiheba Mwana te verbeteren. 
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De ultralopers op een tussenstop (rustpauze) te Hemiksem. 
  

Platte rust te Hemiksem. De ultralopers hebben er al 160 km op zitten. Nog 8 te lopen tot in Boom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hieronder de initiatiefnemers Karel Sabbe en Christophe Vandewiele bij Eva De Roo van Studio Brussel. 


