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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 2016 omdat de 
rechtvaardiging voor het jaar 2017 geëist door de Provincie pas klaar moet zijn tegen 1 mei 2018.    

 

1. Voorstelling van het project 

Titel van het project : Promotieproject van de  bijenteelt als middel om de armoede te bestrijden in de Zuidprovincie van Rwanda. 

Centraal thema : Bijdrage tot de vermindering van de armoede via niet-grondgebonden landbouw en veeteelt in het landelijk gebied van 

Rwanda  

Jaar van uitvoering: 2016    

Voortzetting van een vorig project : Ja 

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

Districten:  Kamonyi, Muhanga, Ruhango en Nyanza.   

Milieu:  Ruraal 

 

2. Plaatselijke partners 

Naam van de NGO: Association Rwandaise pour la Promotion du développement  Intégré 

Naam van de organisatie (afkorting): ARDI  

Juridisch statuur :  vzw. Adres : BP 1295 Kigali.  E-mail:info@ardirwanda.org 

Telefoon: (+250)0252574520/5739961, GSM 0788612242 -- Fax (250)252 573961 

Basisactiviteit : (specificiteit): Bijenteelt  

Verantwoordelijke: NKESHIMANA ALPHONSE: Wettelijke vertegenwoordiger 

                          MUSABIMANA Patrice : Uitvoerend secretaris.  
Datum van de oprichting: 1983 -- Boekhoudingsmethode: Kasregister en softwarepakketten SAGE en SALI - Rekeningnummer: waarop de 

subsidie van de POV werd gestort: 068-240657-33 geopend op de ‘Banque de Kigali’ via UMUBANO.  
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3. Resultaten op het niveau van de doelgroepen (met betrekking tot het specifiek doel) 

 

Resultaten van de concrete doelstelling 1: Bijdragen tot het versterken van de organisatorische, technische en beheercapaciteiten van de imkers die in de 

Zuidprovincie van Rwanda werkzaam zijn; met de bedoeling het niveau van de valorisatie van de bijenteeltproducten te optimaliseren en hun 

levensomstandigheden te verbeteren (721 arme gezinnen).  

 

Activiteit 0. Versterking van de synergie tussen de Rwandese partners van de POV en de begunstigden 

 

               Om de synergie van de Rwandese partners van de POV en de activiteiten van de begunstigden te versterken, werd een project van moderne 

varkenskweek opgezet met de financiering door de POV. De idee om een project op te zetten is in synergie te werken en de investeringen en vernieuwingen die 

kaderen in de armoedebestrijding te bevorderen. Dit project zal de tewerkstelling doen ontstaan en inkomsten genereren bij de begunstigden die erin 

geïnvesteerd hebben. De twee foto’s hierna tonen de zeug en haar dertien pas geworpen biggetjes en de vertegenwoordigers van omkaderende coöperaties ter 

gelegenheid van het opvolgingsbezoek om de vooruitgang van het project vast te stellen.   

 
Bereikte resultaten:  
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- De bijenteeltcoöperaties ondersteund door ARDI hebben in het project geïnvesteerd: 17 aandelen voor een waarde van 1.700.000 RWF werden betaald 

door de ondersteunde coöperaties.  

 

- De synergie tussen de Rwandese organisatie en de begunstigden werd versterkt: de planning, de uitvoering en de opvolging van de activiteiten gebeuren 

in synergie.  

- De varkens beginnen ontvangsten te genereren: 9 zeugen hebben 78 biggetjes voortgebracht. 

- Het project heeft het initiatief genomen om de biggetjes aan de begunstigden te geven onder de vorm van hernieuwbaar krediet, met de bedoeling het 

aantal varkens te vermeerderen en het inkomen rechtstreeks aan de begunstigden te bezorgen. Dit heeft de begunstigden sterk gemotiveerd, die door 

ARDI met de financiële tussenkomst van de POV-UMUBANO worden gesteund.   

 

Activiteit 1 : Twee sessies organiseren over de moderne bijenteelt (met aandacht voor de vermenigvuldiging van de kolonies, de controle op parasieten 

(varroa),…enz.) 

 

  In de loop van het jaar 2016, heeft ARDI zijn inspanningen geconcentreerd op de versterking van de technische productiecapaciteiten door aandacht te 

besteden aan de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de honing. Om dit te bereiken werden verschillende opleidingssessies over de moderne 

bijenteelttechnieken georganiseerd. 

 

Deze opleidingssessies werden georganiseerd om te beantwoorden aan de technische leemten van de bijenteeltcoöperaties begeleid door ARDI met de 

financiering de Provincie Oost-Vlaanderen.(POV).  

 

- Basiskennis over het sociaal leven en de biologie van de bijen. 

- Moderne technieken van selectie, kweek en vervanging de oude koninginnen. 

- Technieken om de bijenkolonies te versterken.  

- Voorkomen van en bescherming tegen de predatoren van de bijen en de bijenziektes, controle van de zwermen. 

- De taboes als voornaamste handicap voor de integratie van jongeren en vrouwen om aan bijenteelt te doen en oplossing voor deze taboes. 

- Modern bijenteeltmateriaal, de rol en het gebruik ervan. 

- Beheer van het honing voortbrengende seizoen en de voeding van de bijen tijdens de periodes van mindere nectarvloed.  

- Technische inspectie van de productie en de voortplanting van de koningin. 

- Belangrijke activiteiten van het beheer van de bijenkorven.  

Bovenop de varroamijten die de bijen hebben aangevallen, wordt de eucalyptus beschouwd als een belangrijke honing voortbrengende plant in Rwanda. De 

eucalyptussen werden ook aangevallen door insecten en deze planten hebben ook onvoldoende gebloeid, zoals de foto hierna het toont.   
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De twee foto’s hieronder tonen ons de tijdens de opleiding ondersteunde imkers; de eerste toont ons imkers die leden zijn van de coöperatie COODA, terwijl de 

tweede ons de leden toont: een vrouw, ZAMUKA KANYANA, bij de praktische vorming gebaseerd op de strijd tegen de varroamijt.  
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Bereikte resultaten 

- De vorming heeft bijgedragen tot de verbetering van de kennis met betrekking tot de verhoging van de productie van honing. De opgeleide 

bijenteeltcoöperaties beschikken over vulgarisatoren die kennis hebben over de strijd tegen de varroa en de andere preventietechnieken m.b.t. ziektes, 

parasitoses en predatoren van bijen. De praktische sessies die georganiseerd werden, hebben het voor de ondersteunde coöperaties mogelijk gemaakt hun 

techniciteit te verbeteren.  

- De graad van besmetting door de varroa is gestabiliseerd en het percentage varieert tussen 15% en 33% tegenover het jaar 2015 waar het percentage 15% 

tot 45% bedroeg.  

- De bijenteeltcoöperaties passen technieken toe die aangeleerd werden bij de technische bezoeken aan de bijenkasten.  

- De koninginnenkweek is een specialiteit van ARDI geworden in Rwanda. Ze dateert van 9 tot 11 mei 2016. De RAB in samenwerking met AU-IBAR heeft 

een vormingssessie georganiseerd over de moderne bijenteelttechnieken ten gunste van 40 technici en vulgarisatoren, die komen uit de niet-

gouvernementele organisaties, de privésector, RAB, NAEB en de bijenteeltcoöperaties. De rol van ARDI was het organiseren van een vormingssessie over 

de koninginnenteelt, het vermenigvuldigen van de kolonies en een technisch bezoek aan de bijenkorven van Gicumbi. De foto hieronder toont de 

deelnemers bij de praktische demonstratie van de bijenstallen van Gicumbi. Deze vormingssessie werd gegeven door Barahira Jean de Dieu, 

bijenteelttechnicus van ARDI.  

  

 
Tijdens deze vorming, werd de zichtbaarheid van ARDI versterkt. Daarenboven heeft de verantwoordelijke van AU-AIBR sterk de rol van ARDI in de 

ontwikkeling van de moderne bijenteelt in Rwanda op prijs gesteld.  

- De ondersteunde bijenteeltcoöperaties beschikken over de opgeleide vulgarisatoren die de moderne bijenteelttechnieken toepassen ; deze vulgarisatoren 
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hebben bijgedragen tot de versterking van de technische capaciteiten van de door PANDAMU en DUTERIMBERE ondersteunde imkers onder supervisie 

van ARDI.  

- De bijenteeltcoöperaties hebben studiereizen en uitwisselingen van ervaringen georganiseerd tussen verschillende imkers ondersteund door andere actoren 

zoals CARITAS Rwanda, ADRA enz.…. Deze reizen hebben voor inkomsten van de ondersteunde coöperaties gezorgd.  

- De productie van honing in het jaar 2016 bedroeg 34 ton,  

- Onder de opgeleide imkers waren er 20 % die door hun archaïsche mentaliteit geen jongeren en vrouwen bij de bijenkorven lieten komen, deze culturele 

barrières werden weggewerkt en de imkers hebben besloten hun kennis aan de jongeren en de vrouwen van de coöperatie door te geven. 

- De leden hebben de techniek van vermenigvuldiging van de kolonies geleerd en ze zetten zich in om zo snel mogelijk de eerste zwermen te hebben. 

- Tijdens de praktische opleiding werd de varroase ook gediagnosticeerd en de imkers kregen de gelegenheid de technieken m.b.t de bestrijding van de 

varroamijt toe te passen :   

 Vermindering van de darren ; 

 Verwijdering van de oude koninginnen ; 

 Vernieuwing van de oude koninginnen ; 

 Gebruik van anti-varroapanelen.  

- De ondersteunde bijenteeltcoöperaties blijven de bijen voeden tijdens de kritieke periodes. 

 

Activiteit 2 : Het organiseren van praktische demonstratiesessies over de moderne productietechnieken van honing (terreinbezoeken): 

 

In de loop van het jaar 2016, heeft ARDI zich toegelegd op de versterking van de technische kennis van de productie met betrekking tot de toename van de 

hoeveelheid honing door verschillende praktische demonstratiesessies en terreinbezoeken te organiseren bij de bijenstallen van de door ARDI ondersteunde 

bijenteeltcoöperaties in de zuidprovincie gefinancierd door de POV. Deze activiteit mikt op technische ondersteuning en het geven van advies om de opgeleide 

vulgarisatoren te helpen de geleerde technieken aan andere leden door te geven en ze te helpen de technische leemtes die hen moeilijk lijken op te lossen. De 

door ARDI ondersteunde bijenteeltcoöperaties werden ook begeleid op het gebied van moderne technieken van de productieverhoging : 

 Vernieuwing en kweken van koninginnen, vermenigvuldiging van de kolonies. 

 Controle van de zwermen. 

 Het bestrijden van de parasieten, predatoren en ziekten die de bijen aantasten, vooral de varroa en wasmotten die grote verliezen toebrengen aan de 

imkers.  

 De versterking van bijenkolonies en andere activiteiten van exploitatie van de bijenstallen. 

 De technieken met betrekking tot de exploitatie van de bijenstallen, bezoeken en technische inspectie van de bijenkorven, etc. …de onderstaande foto 

toont ons de imkers die lid zijn van de coöperaties van ABAKUNDANAN ter gelegenheid van een terreinbezoek. Deze coöperatie werd opgericht door 

gehandicapte personen.  
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Bereikte resultaten: 

De demonstratiesessies bij de bijenstallen hebben nuttig bijgedragen tot de versterking van de technische capaciteiten van de imkers. Daardoor zijn de hierna 

volgende resultaten bereikt:  

- De leden van de bijenteeltcoöperaties werden bijgestaan in de controle van de predatoren, de ziekten en parasieten, vooral van de varroamijten die de 

bijen aanvallen en de wasmotten. In de loop van dit jaar zijn de plagen door wasmotten verminderd : van de 45 aangevallen kolonies zijn er 36 gered. 

- Het aantal bijen die hun bijenkorf hebben verlaten tijdens de periode van zwakke nectarvloed en regen is verminderd van 78 kolonies tot 18 kolonies in 

vergelijking met 2015 door de begeleiding op het terrein met betrekking tot de voeding van de bijen en het uitschakelen van de oorzaken van het 

deserteren van de bijen.   

- Niettegenstaande de problemen verbonden aan de klimaatsveranderingen en de aanvallen op de eucalyptus door insecten, heeft de begeleiding op het 

terrein bijgedragen tot de productiestijging ; de ondersteunde coöperaties in de betreffende districten van het project hebben 34 ton bereikt in het jaar 

2016.  

- De imkers passen de selectietechnieken van de goede kolonies toe voor de overbrenging van de ene naar de andere korven; de bijenkorven waren bevolkt 

door sterke kolonies; deze korven waren bevolkt tijdens de terreinbezoeken. 
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- De coöperatie CODA van KAMONYI wordt een referentie betreffende de koninginnenteelt ; ze heeft deze techniek toegepast op 64% van de kolonies en 

de productie is gestegen ten opzichte van de andere coöperaties.   

- De foto hierbij toont ons imkers die lid zijn van de coöperatie van KOAIMU van Nyamabuye tijdens de begeleiding op het terrein. Bij elk bezoek wordt 

een bijeenkomst georganiseerd om ondersteunende raadgevingen te geven aan de leden van de ondersteunde coöperatie.  

 

 
 

Activiteit 3 : Ondersteuning bij het ter beschikking stellen van honing voortbrengende planten  

 

           In het kader van de bescherming van het milieu en de versterking van de capaciteiten van de honing voortbrengende planten met betrekking tot de 

productie van nectar en stuifmeel, heeft ARDI in samenwerking met de POV en de ondersteunde bijenteeltcoöperaties het aanplanten van honing 

voortbrengende planten aangemoedigd. Op die manier kan de vermindering van nectar en stuifmeel worden opgelost. De vermindering is het gevolg van het 

gebruik van brandhout dat ontbossing heeft meegebracht en precies de bossen worden als de belangrijkste bron van stuifmeel en nectar gezien. De 

avocadobomen werden eerst gevraagd. De avocadobomen spelen ook een rol in het aantrekken en het opvangen van zwermen in de loop van het honingseizoen 

en produceren ook avocado’s van goede kwaliteit. De foto hieronder toont ons de voorzitster van KOPABARU in Byimana tijdens de ontvangst van planten die 

honing voortbrengen. 
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 Bereikte resultaten:  

- 910 stekken van geënte advocaatbomen werden uitgedeeld en door imkers van de ondersteunde coöperaties geplant. 

- Na twee jaar zullen deze planten nectar, pollen en avocado’s voortbrengen. Door deze activiteit zullen de honing en opbrengst in geld uitgedrukt vermeerderen 

en ook de voeding van de imkers zal verbeteren door de consumptie van fruit (avocado’s). 

 

Activiteit 4 : Organiseren van recyclagesessies over de moderne technieken voor het maken van bijenteeltinputs 

 

In de loop van het jaar 2016 heeft ARDI twee recyclagesessies georganiseerd over de moderne technieken m.b.t. het maken van bijenteeltinputs in het kader van 

de verhoging van de productie en van het inkomen. Van 03 tot 5 februari 2016 en van 02 tot 03 september 2016 heeft Ardi in KAMONYI in het 

verzamelcentrum van CECAGA een opleidingssessie georganiseerd over het fabriceren van moderne bijenkorven langstroth en van de Keniaanse korf. De 12 

imkers-timmerlieden hadden de volgende verwachtingen wat betreft het fabriceren van bijenkorven: 

- De standaardafmetingen van Keniaanse bijenkorven en de fabricatietechniek van deze intermediaire bijenkorf (semimodern); 

- De standaardafmeting van de bijenkorf langstroth en de fabricatie van deze moderne bijenkorf. 

Bereikte resultaten : 

 De ondersteunde bijenteeltcoöperaties beschikken over de bijenkorf-timmerlieden gevormd voor het fabriceren van bijenkorven; 

 De imkers hebben de kaders van hun oude bijenkorven in 102 moderne bijenkorven vernieuwd. Voor deze opleidingen hadden de coöperaties moeilijkheden 

met het vinden van kaders om de oude kaders te vervangen. 
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 44 moderne bijenkorven werden recent gefabriceerd na de vorming. 

 14 Keniaanse bijenkorven werden onlangs gefabriceerd. 

De twee volgende foto’s tonen de twee bijenkorven die gefabriceerd zijn tijdens de praktische opleidingssessies over de moderne bijenkorven.  

 

 

 
 

 

Activiteit 5 : Twee sessies organiseren over de over de opwaardering en de transformatie van de nevenproducten van de bijenteelt 

 

In het kader van het verhogen van het inkomen van de imker en van de toegevoegde waard van de nevenproducten van de bijenteelt, heeft ARDI drie 

vormingssessies georganiseerd over de opwaardering en de transformatie van de was en van en de andere waardevolle nevenproducten (halfreine was, 

kunstraten, olie en zeep op basis van was), de transformatie van de brute propolis en de propolisolie. Deze vormingssessies werden georganiseerd van 18 tot 19 

april 2016 en van 5 tot 6 december 2016. 76 imkers namen deel aan de waardevermeerdering en transformaties van deze nevenproducten. Wat de bijenwas 

betreft waren de vertegenwoordigers van de bijenteeltcoöperaties in deze vormingssessie nieuwsgierig naar de kennis betreffende : 

 de oorsprong van de was en hoe de bijen die fabriceren ; 
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 de zuivering van de brute en de half gezuiverde was ; 

 de techniek van het maken van kunstraten ; 

 de fabricagetechniek van de wascrème algemeen bekend als cosmetische olie op basis van bijenwas gebruikt om dermatose te behandelen ; 

 de techniek om kaarsen te fabriceren ;; 

 de techniek en het materiaal dat gebruikt wordt bij de transformatie van was en andere waardevolle producten. 

 

De vrouwelijke en de mannelijke leden van de ondersteunde coöperaties hebben actief deelgenomen aan deze vormingssessie. De hiernavolgende foto werd 

genomen tijdens de opleiding en toont ons de imkers bij het zuiveren van de bijenwas.  

 

 

 
 

De imkers hebben ook geleerd hoe de propolis te verzamelen, te verpakken en te behandelen. 

 

Bereikte resultaten: 

- De ondersteunde coöperaties beschikken over leden die kennis hebben met betrekking tot de meerwaarde en de transformatie van de was in andere 

bijproducten.   

- Volgens het getuigenis van de leden van die coöperaties, plannen de ondersteunde coöperaties het verzamelen van de was bij de traditionele imkers om er een 

meerwaarde aan te geven en er winst uit te halen. De bijenteeltcoöperaties hebben er 351 kg van verzameld bij de traditionele imkers.  

- In de loop van het jaar 2016 hebben de ondersteunde bijenteeltcoöperaties 881 kg bijenwas geproduceerd met een waarde van 2.202.500 frank. 

- De vorming over het produceren van honingraten heeft de imkers in staat gesteld hun oude was van 240 moderne bijenkorven te vernieuwen. Dit om te zeggen 



14 

dat deze vorming niet alleen bijdraagt tot de productietoename van honing maar eveneens tot de bestrijding van de varroa’s door het vervangen van de oude was 

die een factor is die de parasitose versnelt.      

 

Activiteit 6 werd in 2015 al gerealiseerd 

 

Activiteit 7 : Ondersteuning van het ter beschikking stellen van verzamelmateriaal en het conditioneren van de bijenproducten 

 

             Om de ondersteunde bijencoöperaties te versterken op het vlak van uitrusting en materiaal voor de extractie, het verzamelen en het conditioneren van de 

honing, heeft ARDI aan de coöperaties de hierna genoemde materialen ter beschikking gesteld: 

- 2 refractometers, 2 ontzegelvorken, 

- 3 dubbele zeven in roestvrij staal, drie emmers om de honing op te vangen en te extraheren.  

 

Bereikte resultaten:  

- deze uitrusting heeft bijgedragen tot een verbetering van de kwaliteit van de geproduceerde honing en heeft er ook toe bijgedragen dat de ondersteunde 

bijenteeltcoöperaties meer professioneel zijn wat betreft het behandelen en conditioneren van de honing  

- Het aantal moderne uitrustingen heeft de behandeling en conditionering vergroot in de coöperaties.  

 

Activiteit 8 : Ondersteuningssessie voor de promotie van de bijenteelt-business 

 

8.1. Ondersteuning bij het verkrijgen van een rechtspersoonlijkheid van de bijenteeltcoöperaties 
         Onder de technische begeleiding van de technicus van ARDI, werden 3 coöperaties technisch ondersteund bij het ontwerp en de goedkeuring van de 

reglementaire basisteksten (statuten en huishoudelijke reglementen). Zij zijn reeds gestart met het proces van voorbereiding van de documenten voor de 

rechtspersoonlijkheid op het niveau van het voogdij-Ministerie van de coöperaties. Om dit te bereiken werden verschillende activiteiten gerealiseerd:  

- Deelname van ARDI aan de vergaderingen georganiseerd door de ondersteunde coöperaties.  

- Een vormingssessie over het leiderschap op 20/1/2016 waaraan 18 leden van de ondersteunde coöperaties actief hebben deelgenomen ; 

- Deelname aan de samenkomsten van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur om de ondersteunde coöperaties te helpen de problemen van 

administratieve aard op te lossen. 

- Het beheer van de conflicten in de coöperaties. 

 

Bereikte resultaten:  

- 13 coöperaties (90%) ondersteund door ARDI met financiering van de POV hebben rechtspersoonlijkheid, gepubliceerd in het staatsblad; de dossiers van 

3 coöperaties die overblijven bevinden zich op het niveau van de Rwanda Cooperative Agency.  

- De statutaire vergaderingen vinden regelmatig plaats en de leden van de beslissingsorganen nemen er actief aan deel.   
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- De leden van de bijenteeltcoöperaties zijn actief en nemen deel aan de activiteiten georganiseerd door hun coöperaties. 

- Er zijn ondersteunde coöperaties die juridisch erkend zijn tot op het niveau het District en het RCA.  

- Bepaalde teksten werden gewijzigd voor 5 coöperaties om de jongeren en de vrouwen de kans te geven te integreren in de bijenteelt.  

 

Activiteit 8.2. 1. Vormingssessies over het ondernemerschap, de waardeketen en de VSLA’ (Volontary Saving and Laon Association) in 

samenwerking met DUTERIMBERE 

 

             In samenwerking met Duterimbere vonden van 11 tot 12 april 2016 en van 07 tot 08 november 2016 drie opleidingssessies van drie dagen plaats over 

het ondernemerschap, de waardeketen, het spaarwezen en de kredietverlening, waaraan de13 imkers vertegenwoordigers van de ondersteunde coöperaties 

hebben deelgenomen. Het doel van deze vormingssessie was de technische capaciteiten van de ondersteunde coöperaties met betrekking tot het sparen te 

versterken. 

De foto hieronder toont ons het kaderlid van DUTERIMBERE tijdens de vorming van de vertegenwoordigers van de ondersteunde coöperaties van ARDI over 

de waardeketen, het ondernemerschap en de VSLA.  

 

 

 
 

Bereikte resultaten: 

- In deze vorming werd het sparen versterkt in het kader van de bevordering van de kleine investeringen door het gebruik van eigen middelen ; enkele 

ondersteunde coöperaties hebben goede resultaten opgetekend.  
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 10 ondersteunde coöperaties hebben 3 928 000 (drie miljoen negenhonderd achtentwintig duizend) frank gespaard. De andere coöperaties zitten in 

de fase van het opstarten. 

De technische capaciteiten met betrekking tot de waardeketen en het ondernemerschap werden versterkt, bepaalde beslissingen werden genomen : 

- Professionaliseren van de bijenteelt, 

- Investeren in de bijenteelt en in gemeenschappelijke projecten uitgewerkt in overleg met de partners van POV  

- Voortwerken aan de integratie van de jongeren en vrouwen in de beslissingsorganen en in de bijenteelt in het algemeen. 

 

Activiteit 8.3. Een werkgroep organiseren voor het netwerken met de privésector (Imf, Bank) Marketing en potentiële klanten (ABDC ltd, APIARY 

ltd) 

 

      In het kader van de ondersteuning van de coöperaties, de bevordering van de investering en de commercialisering van de bijenteeltproducten werden twee 

werkgroepen met de privésector georganiseerd op 30 en 31 mei 2016. De eerste werkgroep werd georganiseerd in het kader van het steunen van de 

semiprofessionele en professionele bijenteeltcoöperaties om te discuteren met de instellingen van micro-financiering over de hindernissen die hen beletten 

bijenteeltactiviteiten te financieren die de productie verhogen. Aan deze werkgroep hebben de instellingen van microfinanciering CLECAM, URWEGO, 

BANQUE POPULAIRE, AGASEKE en SACCO van de sectoren Byimana en Nyamabuye deelgenomen samen met 25 imkers. 

De tweede werkgroep heeft plaats gehad op 13 augustus 2016 met als doel de bijenteeltcoöperaties te verbinden met de eenheden die de bijenproducten ophalen 

bij de ondersteunde coöperaties in het kader van het versterken van de samenwerking en te discuteren over de prijzen van hun producten. ABDC, MIG, The 

HIVE ltd, APPIARY ltd GOLDEN BEES CENTER ltd hebben deelgenomen aan deze werkgroep. 30 imkers die hebben deelgenomen aan deze samenkomst.  

Bereikte resultaten 

- Een vooruitgang met betrekking tot de samenwerking werd gesignaleerd. De banken hebben hun gewoonten veranderd met betrekking tot de verlening van 

financiering en de samenwerking met de bijenteeltproducten vooral in het kader van het zoeken naar markten van hun bijenteeltproducten. Daarop hebben 

de CLECAM en de SACCO’s aanvaard met de bijenteeltcoöperaties samen te werken en hen financieel te steunen. Duterimbere aanvaardt de 

bijenteeltcoöperaties financieel te steunen onder voorwaarde van garantiefondsen.  

- De privémaatschappen en de eenheden van verwerking en verpakking hebben de beslissing genomen om bilateraal samen te werken tijdens de periode van 

de oogst om hun producten te kopen. De prijs van honing en bijenwas was een probleem om de samenwerking voort te zetten. 

  APPIARY ltd heeft beslist om samen te werken met KOPABUHU van Huye, KOPABUKA van Karama en COPAGARU van 

Rusizi ; 

 ABDC ltd heeft samengewerkt met CECAGA, IMPUZARUVUMVU van Nyaruguru en COPAN van Nyamasheke. 

- Deze werkgroep heeft ertoe geleid dat de bijenteeltcoöperaties de prijs van de honing en de bijenwas konden verhogen, de prijs van 1 kg honing is van 

2200 naar 2600 RWF gestegen, de prijs van de bijenwas varieert tussen 2500 RWF en 3000 RWF ten opzichte van 2000 RWF voor 1 kg in 2015. 

- De kwantiteit van de door de markten gewenste honing verhoogt van dag tot dag, de vraag voor 2016 aan de ondersteunde coöperaties is opgelopen tot 

150 ton.  
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Activiteit 8.4. Ondersteuning van de deelname van de bijenteeltcoöperaties aan de verkooptentoonstellingen georganiseerd op niveau van de districten.  

 

Sedert 2016 is de Rwandese regering een promotiepolitiek gestart van de goederen die in Rwanda worden geproduceerd onder de naam van MADE IN 

RWANDA in het kader van de verhoging van de werkgelegenheid en het sparen van deviezen bij het importeren van goederen en diensten uit het buitenland. 

Deze expo heeft plaats gehad van 14 tot 20 december 2016. ARDI, ABDC en de coöperatie CECAGA hebben actief deelgenomen aan deze expo om de 

bijenteeltproducten te presenteren en ten toon te stellen. Een studiebezoek en een uitwisseling werden georganiseerd op 20 december 2016, waaraan de 8 

vertegenwoordigers van de bijenteeltcoöperaties hebben deelgenomen in het kader van de identificatie en de uitwisseling van de goede technieken die de 

productie kunnen verhogen.  

 

ARDI, ABDC ltd en de ondersteunde coöperaties vertegenwoordigd door CECAGA hebben deelgenomen aan de tentoonstelling AGRISHOW genaamd, 

georganiseerd door het Ministerie van Landbouw om de landbouwtechnologieën te presenteren die bijdragen tot de verhoging en het inkomen van de 

landbouwers.  

 

Bereikte resultaten  

 Het partnerschap tussen ARDI, MINAGRI en de andere actoren werden versterkt.  

 De technologieën van ARDI verhogen de productie en werden gewaardeerd door de autoriteiten en andere spelers. 

 De bijenteeltcoöperaties hebben zelf de productieketen getoond aan de plaatselijke autoriteiten, wat indruk gemaakt heeft op de autoriteiten van 

MINAGRI.  

 De bijenteelttechnologieën van ARDI zijn gevorderd ten opzichte van de technologieën van de andere spelers, maar de verpakking die gebruikt wordt 

door bijenteeltcoöperaties en door ABDC ltd. moet worden verbeterd.  

 ARDI en de ondersteunde coöperaties hebben de knowhow met betrekking tot de strijd tegen de varroa. Uitwisselingsbezoeken met de andere 

ondersteunde coöperaties zullen worden georganiseerd om te zien hoe de coöperaties strijden tegen de parasitoses en de predators die de bijen aanvallen.                                                        

 In het algemeen is de zichtbaarheid van ARDI en zijn partner UMUBANO bij de andere spelers versterkt. De twee foto’s tonen ons de technicus van 

ARDI en de voorzitter van de coöperatie CEKAGA tijdens de AGRISHOW. 
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Activiteit 9. Opleidingen op het terrein met betrekking tot het institutioneel en financieel beheer van de coöperaties, het bestuur en de oplossing van de 

conflicten.  

 

In de loop van het jaar 2016, heeft ARDI verschillende vormingssessies en begeleiding op het terrein georganiseerd  in het kader van de versterking van de 

institutionele en financiële beheercapaciteit en van de oplossing van de conflicten. 

Om die doelstellingen te bereiken zijn de hierna volgende activiteiten gerealiseerd : 

- Associaties vormen tijdens de bijeenkomsten van AG over het functioneren van de statutaire organen. ; 

- Begeleiden van bijenteeltassociaties in de organisatie en het houden van statutaire bijeenkomsten. 

- Begeleiden van de financiële controle in hun toekenningen. 

- Het begeleiden van de coöperatie op het terrein betreffende het financieel beheer van de coöperaties.  

- Het organiseren van de vergaderingen met de administratieraden, de controlecomités en deelname aan de Algemene Vergadering. 

- Vormingssessies organiseren op 29 januari 2016, 6 mei 2016 om de capaciteiten van financieel, institutioneel, organisatorisch beheer en conflictbeheersing 

van de ondersteunde coöperaties te versterken.  

 - Informaties verzamelen met betrekking op het leiderschap en het financieel beheer van de coöperaties en bijdragen tot het oplossen van problemen en 

geïdentificeerde tekorten. 

- Technische steun en advies verlenen aan de beslissingscomités.  
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De foto hierna genomen in Cyeza toont ons de bijentechnicus van ARDI en de leden van de raad van de bestuur van de cooperatie. TWIYEGERANYE tijdens 

de begeleiding van het financieel beheer. 

 
Bereikte resultaten  

Dankzij deze activiteit zijn er bepaalde resultaten bereikt : 

 Het beheer van de fondsen van de coöperaties is verbeterd ; de basisdocumenten zijn beschikbaar en worden regelmatig gebruikt door de coöperaties.  

 De controlecomités vervullen hun functie ; enkel een probleem van slecht beheer met betrekking tot een verduistering van 10 000 RWF werd vastgesteld 

in de coöperatie TWIYEGERANYE en de slechte beheerder heeft dit bedrag dadelijk terugbetaald.  

 Het leadership van de ondersteunde coöperaties is verbeterd, de leden van de coöperaties nemen actief deel aan de georganiseerde activiteiten van de 

coöperaties.  

 De leden van de bijenteeltcoöperaties hebben bepaalde artikels vernieuwd met betrekking tot de integratie van nieuwe leden die de vrouwen en jongeren 

benadelen om aan bijenteelt te doen 

 Aangezien het een opvolgingsmissie was, is de controle van de beheerinstrumenten en de ondersteuning bij het gebruik van de beheerinstrumenten 

gerealiseerd.  

 Het leadership van de leden van de raad van bestuur moet zich toespitsen op de huishoudelijke reglementen en de statuten van de coöperaties om 

conflicten te vermijden. 

 Zij hebben geleerd hoe de oorsprong van conflicten te diagnosticeren, vooral die met betrekking tot het financieel beheer. 

  De commissarissen van de rekeningen hebben de oorsprong van het conflict kunnen vinden met betrekking tot een geldverduistering (18 000 RWF 

gebruikt door een schatbewaarder van de coöperatie zonder toestemming van de raad van bestuur; de oplossing is dat de schatbewaarder de gelden 

gebruikt zonder toestemming van de raad van bestuur heeft terugbetaald.) 

 Bepaalde coöperaties hebben de beslissing genomen bepaalde artikels te herzien met betrekking tot het financieel beheer om het verduisteren en de 
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conflicten die dit als gevolg kunnen hebben te voorkomen. 

 

Activiteit 10. Deelname aan de internationale conferentie en tentoonstelling over de ontwikkeling van de bijenteeltfilière te Kigali 

 

Van 21 tot 26 september 2016 vond te Kigali de bijenteelttentoonstelling 5
de

 uitgave plaats. Deze gebeurtenis had als thema “De rol van de bijenteelt in de 

verbetering van de sociaaleconomische omstandigheden in Afrika”. Meer dan 800 personen stelden er de producten en technologieën van de bijenteelt voor. 

ARDI is sinds 2012 lid van APITRADE AFRICA en neemt actief deel aan de evenementen die in het kader van de versterking van de bijenteeltbusiness in 

Rwanda plaatsvinden.  

Deze tentoonstelling werd plechtig geopend door de Minister van landbouw die meldde dat Rwanda tegen 2020 de productie van honing wil verdubbelen. 

De foto hieronder toont ARDI en de vertegenwoordigers van de bijenteeltcoöperaties die aan deze tentoonstelling hebben deelgenomen. 

 
Voor het goede verloop van de tentoonstelling en om de zichtbaarheid van ARDI te verhogen, werden volgende activiteiten uitgevoerd : 

1. Deelname aan de vergaderingen georganiseerd door MINAGRI en NAEB als lid van het organisatiecomité op nationaal niveau. ARDI was ook belast 

met de voorbereiding van de stands van de tentoonstelling en met de organisatie van het “Rwanda Honey team”, een voetbalploeg die moest spelen 

tegen een selectie van spelers en imkers van andere Afrikaanse landen ; 

2. Onderzoek over de nieuwe bijenteeltproducten die op deze tentoonstelling zouden worden gepresenteerd; 

3. Voorbereiding om met de andere deelnemers de presentatie van ARDI mee te delen op basis van de koninginnenteelt, de voeding van de bijen en de 

controle van de ziektes en de parasieten die de bijen treffen, er werden 28 deelnemers opgeleid ; 

4. Registratie van ARDI, ABDC en10 ondersteunde bijenteeltcoöperaties om deel te nemen aan de tentoonstelling ; 

5. Opleiding van 28 deelnemers aan de tentoonstelling over de koninginnenteelt, de voeding van de bijen en de controle van de ziektes en de parasieten die 

de bijen treffen. De foto hieronder toont ons BARAHIRA Jean de Dieu tijdens de opleiding over de thema’s die hierboven zijn vermeld.  
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Bereikte resultaten : 
 ARDI heeft behalve honing nieuwe producten gelanceerd, zoals zeep gemaakt uit bijenwas, propolis en olie op basis van propolis. Deze producten 

worden door de imkers en de andere actoren in de bijenteelt in ons land en elders gewaardeerd. ABDC moet de productie ervan op grote schaal 

opvoeren; 

 De 10 door ARDI ondersteunde coöperaties hebben aan de deelnemers de relatieve efficiëntie getoond met betrekking tot de kwantitatieve en 

kwalitatieve productie van honing onder begeleiding van ARDI. Het betreft de bijenteeltcoöperaties COODA, CEKAGA, URWIRU, KOABAKI, 

KOAKAKI, KOPABARU, KOPABUHU, BEEFRIENDLY, COOPAN en COPAGARU. De foto hieronder toont ons sommige coöperaties ondersteund 

door ARDI die hun producten aan de wettelijke vertegenwoordiger, aan de uitvoerend secretaris van ARDI en aan de voorzitter van ABDC tonen tijdens 

hun bezoek van de stands van de tentoonstelling. 
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 ABDC, de vennootschap die door ARDI werd opgericht en die de honing behandelt en verpakt kreeg de tweede plaats op het niveau van Afrika zoals de 

foto hieronder het toont. 

 

 
 

 De zichtbaarheid van ARDI werd versterkt door de radio en de televisie die interviews hebben uitgezonden in verband met de bijenteeltbusiness in 

Rwanda. Interviews gegeven door de technicus van ARDI ; 

 ARDI was belast met de voorbereiding van de voetbalploeg van de imkers en van de stands voor de tentoonstelling. Het “Honey team Rwanda » 

behaalde de overwinning met 1 -0 tegen het “honey team Africa”. De foto hierna toont de twee teams voor het begin van de match. In de Rwandese 

ploeg waren 6 spelers van ARDI, ABDC en van de coöperaties (3 spelers van ARDI , 2 van ABDC en 1 van de coöperatie CECAGA ondersteund door 
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ARDI) .  

 

 
 

De foto’s hieronder tonen de stand van ARDI en de technicus van ARDI die aan de bezoekers uitleg geeft over de realisaties van ARDI in de bijenteeltbusiness : 

 
Geleerde lessen 

Gezien een van de doelstellingen van de tentoonstelling de uitwisseling van goede praktijken in overeenstemming met de bijenteeltbusiness was, werden 

verschillende lessen getrokken, zijnde: 

 Sommige landen zijn ver gevorderd in de valorisatie van de bijproducten van de bijenteelt, bijvoorbeeld zijn de Ugandezen technisch gevorderd in de 
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fabricatie, diversificatie en presentatie van de bijproducten van de was, waaronder kaarsen van verschillende formaten, crème en in de valorisatie van 

propolis tot geneeskundige producten (Malaika honey en Bee venom) gebruikt in de behandeling van ziektes van de luchtwegen, schimmel- en 

huidziekten …)  

. 

 
 

Activiteit 11. Organiseren van technische vergaderingen en terreinbezoeken over de kwaliteitsnormen in samenwerking met RBS. 

 

De opleidingsvergaderingen en terreinbezoeken over de kwaliteitsnormen werden uitgevoerd om de door ARDI ondersteunde coöperaties te helpen honing te 

verkopen die de kwaliteitsnormen van de honing nakomen. Deze activiteit heeft de analyse van de productie-, behandelings-, en verpakkingsketen van de 

honing vereist om de technische leemtes en de problemen te identificeren die de beschadiging van de honingproducten kunnen beïnvloeden. Om deze 

doelstellingen te bereiken werden de bijenstallen, de verzamelcentra, de uitrustingen en de gezondheid van de imkers zelf onderzocht. Door de versterking van 

de technische capaciteiten in de opleidingssessies en de terreinbezoeken was het voor ARDI en voor de bijenteeltcoöperaties mogelijk de leemtes te 

identificeren en oplossingen te zoeken. 

 

De tabel hierna geeft ons de details over de gevonden leemtes en de voorgestelde oplossingen.  

ARDI nam ook deel aan de workshop georganiseerd door MINAGRI op 20/3/2016. Deze workshop had als voornaamste doel een opleiding te geven over de 

vereisten van de Europese Unie met betrekking tot de uitvoer van honing op de Europese markt.  
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Alle deelnemers werden opgeleid over de basisvoorwaarden die de behandelingseenheden van honing moeten vervullen, met name het beheersen en controleren 

van de traceerbaarheid van de honing, de verbetering van de hygiëne vanaf de bijenstal tot de commercialisering van de honing. De traceerbaarheid werd 

gekozen als een door de coöperaties na te leven activiteit.  

Traceerbaarheid van de honing weinig beheerst door de bijenteeltcoöperaties  

Dit is de capaciteit om door alle stappen van de productie, de transformatie en de distributie het verloop van de honing tot de consumptie te kunnen beschrijven. 

Dit proces omvat de identificatie van de producenten imkers van de honing, de identificatie van de honing vanaf zijn oorsprong tot aan hun eindbestemming na 

levering. Om de capaciteiten op dat vlak te versterken werden de opleiding en de terreinbezoeken gebaseerd op de leemtes (zie de tabel) :  

Nr. Leemtes Oplossingen 

1 Gezondheidstoestand van de imkers weinig bekend (15 

% van de medische testen in 2015 zijn vervallen) 

20% van de imkers van de ondersteunde coöperaties hebben medische testen 

afgelegd over  de tuberculose en de ziekten die de urine en de stoelgang aantasten.  

2 Onregelmatige schoonmaak van sommige 

verzamelcentra van bijenteeltproducten  

 

Er werd een kalender opgesteld voor elke coöperatie en voor de leden belast met de 

controle van de kwaliteit.   

3 Toegang tot drinkbaar water. 80 % van de 

verzamelcentra hebben problemen met drinkbaar water 

die de hygiëne bemoeilijkt.  

De coöperaties die de verzamelcentra beheren hebben watertanks aangekocht en 

KANDAGIRA UKARABE (uitrusting voor handhygiëne) in de verzamelcentra.  

4 Persoonlijke hygiëne, zeer belangrijk voor de imkers  De imker moet zijn persoonlijke hygiëne verzorgen :  

-Nette kledij, nette handen 

- Op de plaats waar de honing wordt ontzegeld wordt niet gegeten, niet gerookt... 

- De kledij van de imkers moet proper zijn (beschermingoveralls en kledij van hen 

die de honing behandelen en verpakken). 

5  De traceerbaarheid van de honing is niet beheerst - De bijenstallen die honing produceren identificeren, de bijenkorven 

nummeren, 

- Honing van verschillende oorsprong niet langer mengen, 

- Refractometers gebruiken om de vochtigheid te controleren. 

6 Hygiëne overal  De hygiëne van de bijenstallen, de uitrusting en het materiaal alsook van de 

verzamelcentra.  

7 Veel beroking, vooral van wat voorkomt uit traditionele 

bijenkorven  

De beroker juist gebruiken, moderne korven gebruiken en vermijden de rook in de 

korven te jagen  

 

Bereikte resultaten : 

- De opleidingssessies en de terreinbezoeken georganiseerd in samenwerking met RAB en RSB hebben een positieve impact gehad op de hoeveelheid en 
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de kwaliteit van de honing die door deze instellingen werd gewaardeerd. De 10 coöperaties (COODA, CEKAGA, URWIRU, KOABAKI, KOAKAKI, 

KOPABARU, KOPABUHU, BEEFRIENDLY, COOPAN en COPAGARU) ondersteund en begeleid door ARDI kregen een voorlopige certificering 

van de kwaliteit die het hen mogelijk maakte deel te nemen aan APITRADE AFRICA. 

- Alle coöperaties van de zuidprovincie kregen voorlopig de toestemming honing te verkopen via de vennootschappen die beschikken over een attest 

aangeboden door RSB. 

 

 

Activiteit 12. Coördinatie, opvolging en efficiënte evaluatie van het project 

 

Tijdens het jaar 2016 werden verschillende activiteiten in verband met de coördinatie en de opvolging-evaluatie uitgevoerd, het betreft : 

- Versterking van de synergie en bevordering van gemeenschappelijke projecten 

Tijdens dit jaar werden verschillende activiteiten georganiseerd, nl : 

 Terreinbezoeken georganiseerd door de Uitvoerend secretaris, de bijenteelttechnicus bij de door ARDI uitgevoerde bijenteeltactiviteiten en bij de 

ondersteunde coöperaties om de technische prestaties ervan te verbeteren.  

 Deelname aan de vergaderingen van het overleg van de partners van de Provincie Oost-Vlaanderen, 

 Deelname aan bezoeken van de organisaties leden van het overleg, 

 Organisatie van terreinbezoeken bij de takken die in samenwerking met de door POV ondersteunde Rwandese partners werden geïdentificeerd, 

 Deelname aan vergaderingen georganiseerd door MINAGRI en de Districten om de samenwerking en het partnerschap te versterken. 

 Begeleiding in december 2016 van de delegatie van de Provincie Oost-Vlaanderen tijdens de opvolging van de activiteiten gefinancierd door de 

POV.  

Van 02 tot 9 december 2016, vond een opvolging-evaluatie van de projecten plaats die worden uitgevoerd op basis van de financiering van de Provincie Oost-

Vlaanderen (POV). De delegatie was geleid door de gedeputeerde Eddy COUCKUYT. Deze zending had als voornaamste doel de activiteiten gerealiseerd dor 

de Rwandese ontwikkelingsorganisaties ARDI, CEFAPEK, PANDAM, HVP Gatagara, DUTERIMBERE, AMI en INGABO) in de districten van de 

zuidprovincie te evalueren. ARDI en de ondersteunde coöperaties werden bezocht op 07 december 2016, de coöperatie KOPABARU van Byimana heeft de 

delegatie op de evaluatiezending onthaald. De activiteiten die het bezoek van de delegatie hebben gekenmerkt zijn : 

- Deelname aan de mini–expo van bijenteeltproducten georganiseerd door de coöperatie KOPABARU en door de andere door ARDI ondersteunde 

coöperaties. Presentatie van de realisaties van ARDI in het kader van de armoedebestrijding in de zuidprovincie.  

- Deelname van de lokale autoriteiten tijdens deze opvolging-evaluatie in het district Ruhango : waren vertegenwoordigd de uitvoerend secretaris van het vast 

forum van de partners van het district Ruhango (JADF), het kaderlid van de Sector Byimana belast met de coöperaties, de veearts van de sector, de 

uitvoerend secretaris en de technicus belast met de ontwikkeling op het niveau van de cellen van Ntenyo. 

- De voorstellingen van de voorzitters van de bijenteeltcoöperaties waren gebaseerd op de uitgevoerde activiteiten, de resultaten en de verkregen impact. 

Volgens de voorzitster van de bezochte coöperatie KOPABARU en de andere aanwezigen, heeft de steun van POV het mogelijk gemaakt aan de coöperatie 



27 

om de sociaaleconomische activiteiten van de leden van de coöperaties te verbeteren. Zij betalen het ziekenfonds, ze kochten vee aan, anderen bouwen 

huizen, enz. 

-  

Toespraak van de vaste secretaris van het Forum van de partners van het District Ruhango (JADF/Ruhango), 

De heer Thaddée dankte de delegatie van POV voor de steun aan de ontwikkeling van de bevolking van het district Ruhango, hij heeft de realisaties van ARDI 

in de bijenteelt op prijs gesteld. Ardi is een van de actieve ontwikkelingspartners van het district Ruhango.  

 

Toespraak van de gedeputeerde Eddy. 

Volgens de gedeputeerde en de delegatie heeft de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen bijgedragen tot de verbetering van de sociaaleconomische 

omstandigheden van de begunstigden. Hij heeft de samenwerking en de synergie van de Rwandese partners van de POV sterk op prijs gesteld tijdens de periode 

2014-2016, wat de POV gemotiveerd heft om het contract te verlengen tot in 2019.  

Na het bezoek bij ARDI en de andere leden van het overleg van de Rwandese partners van de POV, vond op 08 december 2016 een vergadering plaats ter 

ondertekening van het akkoord. Deze cerémonie werd gekenmerkt door de aanwezigheid van de Gouverneur van de zuidprovincie, de vertegenwoordiger van de 

Belgische Ambassade van Rwanda, de burgemeesters van de districten Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza en Huye) van de zuidprovincie en de 

coördinatoren van de Rwandese organisaties, partners van de provincie Oost-Vlaanderen.  

 

De foto hieronder toont ons Mevrouw de Gouverneur van de zuidprovincie tijdens haar toespraak aan de genodigden voor de ondertekening van het 

kaderakkoord tussen de Rwandese partners van de Provincie Oost-Vlaanderen.  
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In haar toespraak dankte Mevrouw de Gouverneur de provincie Oost-Vlaanderen voor de steun, voor de opmerkelijke vruchten die door deze ondersteuning 

werden geleverd, zij eindigde zeggende dat de financiële steun behoorlijk zal worden gebruikt. De foto hieronder toont ons de gedeputeerde Eddy COUCKUYT 

tijdens zijn toespraak tot de deelnemers. 

 
Bereikte resultaten:  

- De delegatie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft de realisaties van ARDI om de armoede van de begunstigden te bestrijden op prijs gesteld, 

- Volgens de Provincie Oost-Vlaanderen hebben haar partners de activiteiten met succes uitgevoerd met een ongelooflijke synergie, als echte partners die 

elkaar versterken in het belang van de doelgroepen. Dit heeft het de POV mogelijk gemaakt de samenwerking tot in 2019 te verlengen. 
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De uitwisselingsbezoeken tussen ARDI EN DE ANDERE PARTNERS bevorderen 

 

- Miel Maya Honing uit België 

Van 05 tot 09 september 2016 werd ARDI bezocht door ELSA DEMOULIN van MIEL MAYA HONING in het kader van een uitwisseling over de bijenteelt in 

Rwanda. Onder begeleiding van ARDI, heeft ze de bijenteeltcoöperaties ondersteund door ARDI met de financiering van UMUBANO kunnen bezoeken. Zij 

heeft de verschillende spelers in de waardeketen honig bezocht, waaronder de werkplaatsen schrijnwerkerij, de eenheden van de verzameling van 

bijenteeltproducten, de staatsinstellingen, enz. De foto hieronder toont ELSA DEMOULIN en de uitvoerend secretaris van ARDI tijdens haar bezoek aan de 

coöperatie KOPABUHU. 

 
Bereikte resultaten :  

- De samenwerking tussen ARDI en MIEL MAYA HONING werd versterkt, de uitwisselingen over de ontwikkeling van de bijenteelt vinden plaats via e-

mail op de website TECA enz.…. 

- Zij heeft de activiteiten uitgevoerd door ARDI in samenwerking en met de financiering van UMUBANO op prijs gesteld.  

- Perspectieven van kleine financieringen van Miel Maya Honing in het kader van onderzoek in bijenteelt zullen kunnen van start gaan in 2018. 

 

Voornaamste uitdagingen ondervonden in 2016 

 Ziekte van de eucalyptus, voornaamste honing voortbrengende plant in Rwanda, via insecten (luizen), daardoor werd de bloei van deze bomen 

geremd en is de productie verminderd. 

 De varroamijt die de bijen aantast sinds 2013 en die de productie doet dalen, 
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 De aarzeling van de microfinanciering en de banken die ongunstige voorwaarden stellen aan de bijenteeltcoöperaties om financieringen te verlenen,  

 Het aantal volwassenen die geen progressieve ideeën hebben voor wat betreft de bijenteelthandel en de investering.  

 

Geleerde lessen  

- Zoals in 2015, stijgt de productie van honing ook in 2016 als de imkers correct de geleerde technieken in de strijd tegen de varroamijt en de 

koninginnenteelt toepassen.  

- Het sparen en de kredietverlening in de coöperaties hebben sinds 2016 de leden van de coöperaties in staat gesteld de investeringen via hun eigen 

middelen voor te zetten.  

- De aanpak die erin bestaat sommige opleidingssessies ter organiseren in het kantoor van de sector maakte het mogelijk het aantal deelnemers te 

verhogen en zorgt voor een grotere zichtbaarheid  (ARDI –POV/UMUBANO) bij de lokale overheid. 

- Naarmate meer jongeren en vrouwen deelnemen aan de moderne bijenteelt, verhoogt de productie van honing. 

 

Toekomstperspectieven : 

 

- Samenwerken met Duterimbere om de VLSA-aanpak in de bijenteeltcoöperaties voort te zetten.  

- De onderhandelingen met de IMF’s voortzetten om de coöperaties te steunen bij het verkrijgen van de financieringen nodig om te investeren. 

- Samenwerken met RBS (Nationale instelling voor normalisatie) om voor de honing van de coöperaties attesten te verkrijgen ; 

- De integratie van de jongeren en de vrouwen in de moderne bijenteelt voortzetten; 

- Samen met andere spelers in de waardeketen de strijd voortzetten om de varroamijt en de andere predatoren van de bijen te bestrijden. 

- De versterking en de investering in de gemeenschappelijke projecten van het overleg POV voortzetten; 

- Samenwerken met Veeartsen zonder grenzen (VSF) om de interventies voor de bevordering van de moderne bijenteelt in de districten Huye en 

Nyamagabe, interventiezone van “Vétérinaires sans Frontières Belgique” in Rwanda, vanaf 2017 te verruimen. 
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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 zijn geïntegreerd in het actieplan en de ontwikkelingsplannen van de door het project bedoelde districten 

(Kamonyi, Muhanga, Ruhango en Nyanza). 

- ARDI is bekend als lid belast met de voorbereiding van API TRADE AFRICA in Rwanda, deze laatste heeft de samenwerking met RAB 

(Rwanda Agriculture Board) versterkt. 

- 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 actoren van de ontwikkeling van de bedoelde districten (Joint Action Forum) en neemt regelmatig 

deel aan de sessies van overleg en de vergaderingen georganiseerd door het forum. 

-ARDI is een van de leaders van de bijenteelt in Rwanda en werkt samen met het Rwanda Agriculture Board (RAB) om de bevordering van de 

bijenteeltactiviteiten als inkomensgenererend beroep voor te zetten door de productie te verhogen. 

 

 

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

 

Actiepunt 1. Twee sessies over de moderne bijenteelttechnieken organiseren (met aandacht voor de vermeerdering van de kolonies, de 

controle van de parasieten (varroa,…enz.) 

Om de vastgestelde doelstellingen te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd:  

- De opgeleide en ondersteunde vulgarisatoren van de coöperaties begeleiden bij de toepassing van de geleerde technieken ter bestrijding van de 

varroa. 

- Technische terreinbezoeken organiseren bij de bijenstallen om de bijenteeltcoöperaties te ondersteunen in het zoeken naar oplossingen voor de 

vastgestelde leemtes en problemen. 

- -Voorbereiden van de theoretische opleiding in de zaal en praktische opleiding op het terrein,  

- Organiseren van terreinbezoeken om de vulgarisatoren te steunen tijdens de overdracht van kennis aan de andere leden. 

 

Actiepunt 2. Organiseren van praktische demonstratiesessies over de moderne productietechnieken in de bijenteelt (terreinbezoeken). 

Om de vastgestelde doelstellingen te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
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- Vulgarisatoren identificeren die bekwaam zijn om de geleerde kennis door te geven. 

- In samenwerking met de vulgarisatoren, werden terreinbezoeken en technische inspecties uitgevoerd; ze werden begeleid bij de correcte 

toepassing van de nieuwe technieken, 

- Praktische demonstraties organiseren die beantwoorden aan de geïdentificeerde leemtes en problemen ; 

- Organiseren van demonstratiesessies tussen de coöperaties.  

 

Actiepunt 3. Ondersteunen van het ter beschikking stellen van honing voortbrengende planten  

- Identificeren van honing voortbrengende planten die zich aan onze zone kunnen aanpassen en die veel nectar en pollen produceren.  

- De leveranciers kiezen die planten van goede kwaliteit leveren  

- De imkers technisch begeleiden bij de aanplanting van deze honing voortbrengende planten  

- Organiseren van de opvolging van deze planten. 

 

Actiepunt 4. Organiseren van recyclagesessies over de moderne technieken inzake fabricatie van bijenteeltinputs 

- Onder de imkers een keuze maken van diegenen die aan bijenteelt en schrijnwerkerij doen; 

- De werkplaatsen identificeren die in staat zijn deze handwerksmannen op te leiden ;  

- Organisatie van de opleiding over het maken van moderne bijenkorven.  

 

Actiepunt 6. Organiseren van twee sessies over de valorisatie en transformatie van bijproducten van de bijenteelt : 
Om de vastgestelde doelstellingen te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Identificeren van de imkers die in staat zijn hun kennis door te geven aan de andere leden;  

- Het didactisch materiaal voorbereiden ; 

- De theoretische en praktische opleiding organiseren ; 

- De opgeleide imkers begeleiden bij de overdracht van kennis aan de andere leden. 
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Actiepunt 7. Ondersteuning aan het ter beschikking stellen van materiaal voor de verzameling en behandeling van bijenteeltproducten  

Om deze doelstelling te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Identificeren van een leverancier volgens de vastgestelde referentietermen, 

- Identificeren van de coöperaties die van deze steunen kunnen genieten, 

- Technisch deze coöperaties ondersteunen bij het gebruik van dit materiaal, 

- Organiseren van de distributie van dit materiaal bij de begunstigden  

 

Actiepunt 8. Sessie ter ondersteuning van de bevordering van de bijenteelthandel   

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

Om de vastgestelde doelstellingen te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Organiseren van de ontmoetingen met de beslissingsorganen van de coöperaties en ze ondersteunen voor het herzien van de huishoudelijke 

reglementen en aanpassen van de reglementen die niet meer actueel zijn,  

- Deelnemen aan statutaire vergaderingen georganiseerd door de ondersteunde coöperaties. 

- Ondersteuning en advies geven aan de beslissingsorganen om de prestaties te verbeteren en het leadership van de ondersteunde coöperaties 

versterken. 

- De organen van de financiële controle in hun functies ondersteunen  

- De penningmeesters van de ondersteunde coöperaties ondersteunen in hun functies,    

- Organiseren van de opleidingssessies met betrekking tot de hierboven vermelde thema’s.  

 

8.2. Opleidingssessies over het ondernemerschap en de waardeketen  

Om de vastgestelde doelstellingen te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Identificeren van de vertegenwoordigers van de coöperaties en ze uitnodigen ; 

- De opleidingssessie over het ondernemerschap en de waardeketen animeren ; 

- Samenwerken met DUTERIMBERE voor de introductie van de VLSA-methode bij de ondersteunde coöperaties.  
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- Organiseren van terreinbezoeken om het spaarwezen en de kredietverlening in de coöperaties te versterken.  

 

8.3. Workshops om te netwerken met de privésector (Imf, Bank) Marketing en mogelijke klanten,  

Om de resultaten te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd : 

- Organiseren van terreinbezoeken om de bijenteeltcoöperaties te verbinden met mogelijke klanten zoals ABDC ltd, APPIARY Ltd, GOLDEN 

BEES Ltd, 

- Organiseren van de vergaderingen tussen de coöperaties en de eenheden en vennootschappen die, net als ABDC, de honing verkopen, 

- Organiseren van vergaderingen en ontmoetingen met de IMF’s om ze aan te zetten de bijenteeltsector te financieren. 

 

8.4. Ondersteuning van de deelname van de bijenteeltcoöperaties aan de verkooptentoonstellingen georganiseerd op het niveau van de 

districten. 

- Deelnemen aan de tentoonstelling AGRISHOW genaamd, georganiseerd door MINAGRI en de moderne bijenteelt presenteren in het kader 

van de armoedebestrijding  

- Voorbereiden van de coöperaties die moesten deelnemen aan deze tentoonstelling « Made in Rwanda” georganiseerd door de privésector in 

samenwerking met het Ministerie van handel; 

- Promotiemateriaal zoeken voor de zichtbaarheid van ARDI–POV/UMUBANO,  

 

Actiepunt 9 : Begeleidingssessies over het institutioneel en financieel beheer van de coöperaties, bestuur en conflictoplossing   

Om de vastgestelde doelstellingen te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- De terreinbezoeken werden georganiseerd voor een begeleiding met betrekking tot het institutionele, financiële beheer, tot het bestuur en tot 

het beheer van conflicten ; 

- Terreinbezoeken organiseren bij de coöperaties om de beslissingsorganen technisch te ondersteunen om bepaalde problemen op te lossen ; 

- De accountants bijstaan bij de financiële controle van de coöperaties; 

- Organiseren van terreinbezoeken om technisch de coöperaties in het financieel beheer te ondersteunen. 
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Actiepunt 10. Organiseren van terreinbezoeken en van technische begeleiding over de kwaliteitsnormen in samenwerking met RBS. 

Om het resultaat te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd : 

- Organiseren van bezoeken bij de ondersteunde coöperaties en ze ondersteunen om de vastgestelde leemtes die de kwaliteit van de honing 

kunnen bedreigen tegen te gaan ; 

- Analyseren van de productieketen van de honing en de risico’s die de kwaliteit van de honing kunnen schaden minimaliseren; 

- Deelnemen aan de opleidingssessie over de kwaliteitsnormen georganiseerd door MINAGRI  

- Organiseren van sessies en begeleiding op het terrein in het kader van de voorbereidingen van APITRADE AFRICA.  

 

Actiepunt 11. Coördinatie, opvolging en efficiënte evaluatie van het project  

Om de resultaten te bereiken, werden de volgende activiteiten uitgevoerd : 

 

- Opvolging van de bijenteeltcoöperaties met betrekking tot de promotie van de filière honing-banaan en VLSA, 

- Organiseren van de vergaderingen van planning en auto-evaluatie met de vertegenwoordigers van de bijenteeltcoöperaties, 

- De fiches opstellen waarmee de coöperatie dagelijks de activiteiten kan opvolgen,  

- Deelnemen aan de vergaderingen georganiseerd door de districten via het forum van de ontwikkelingspartners van het district , 

- Deelnemen aan de opendeurdagen en tentoonstellingen georganiseerd door de staatsinstellingen,  

- Opstellen van tools waarmee de basisgegevens kunnen worden verzameld, 

- De uitvoerend secretaris en het hoofd van het departement vergezellen tijdens de evaluatiebezoeken van de bijenteeltcoöperaties,  

- Deelnemen aan de opvolging-evaluatie van de delegatie van de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. 

 

Lijst van de afkortingen : 

-          NAEB : National Agriculture Exportation Bureau  

- RCA : Rwanda Cooperative Agency  

- RAB: Rwanda Agriculture Bard  

- IMFs: Institutions de Microfinance  

- VLSA:Voluntary, loan, Saving Association  

- RBS: Rwanda Bureau of Standard  

- JADF: Joint Action Development Forum  

-           PSF: Private Sector Federation  

-          AG : Assemblée générale / AV Algemene Vergadering 
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-          CA : Conseil d’administration / RB Raad van bestuur 

-           PANDAMU: Programme d’appui nutritionnel et de développement Agricole de         Muhanga  

-           PFO/POV    : Province de la Flandre Orientale/Provincie Oost-Vlaanderen  

-          CEFAPEK : Centre de Formation Agricole et petit élevage de Kamonyi 

-          MINAGRI : Ministère de l’AGRICULTURE, Ministerie van landbouw 
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6. Overzicht van de activiteiten/acties kalender 2016 

Concrete acties Eerste kwartaal 

Januari, februari, maart, april  
Tweede kwartaal 

Mei, juni, juli, augustus 
Derde kwartaal 

September, oktober, 

november, december 

1. Twee sessies over de moderne bijenteelttechnieken organiseren 

(met aandacht voor de vermenigvuldiging van de kolonies, de 

controle van de parasieten (varroa,…enz. 

x x X 

2. Organiseren van praktische demonstratiesessies over de moderne 

bijenteeltproductietechnieken (terreinbezoeken) 

x x x 

3. Ondersteunen van het ter beschikking stellen van honing 

voortbrengende planten  

  x 

4. Organiseren van recyclagesessies over de moderne technieken 

inzake fabricatie van bijenteeltinputs 

 x X 

6. Organiseren van twee sessies over de valorisatie en transformatie 

van bijproducten van de bijenteelt 

  x 

7. Ondersteuning aan het ter beschikking stellen van materiaal voor de 

verzameling en behandeling van bijenteeltproducten 

 x x 

8. Sessie ter ondersteuning van de bevordering van de 

bijenteelthandel  

X x x 

9. Begeleidingssessies over het institutioneel en financieel beheer van 

de coöperaties, bestuur en conflictoplossing   

x x x 

10. Deelnemen aan de internationale conferentie en de tentoonstelling 

over de ontwikkeling van de bijenteeltfilière te Kigali 

 x x 

11. Organiseren van terreinbezoeken en van technische begeleiding 

over de kwaliteitsnormen in samenwerking met RBS. 

x x x 

12. Coördinatie en efficiënte opvolging  x x x 

 

Gedaan 1 mei 2017, MUSABIMANA Patrice    Uitvoerend secretaris / ARDI      
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         Association Rwandaise pour la promotion du Développement Intégré 

Erkend door M. B.. nr. 595/07 van 20/06/1983, verschenen in het staatsblad nr. 14 van 15/07/1983, 

Herzien door M B/. nr. 113/11 van 07 oktober 2004 

FINANCIEEL VERSLAG POV/UMUBANO en ARDI Periode van januari tot december 2016 

      Wisselkoers      

N° Datum Beschrijving 
Bedrag in 

RWF 

Bedrag in 

EURO 
Opmerkingen  

Versterking van de synergie tussen de Rwandese partners van de POV en de begunstigden  

1 24/8/2016 

Bijdrage tot het 

gezamenlijke project 

m.b.t. de varkensteelt  

1.800.000      2.222,22  Bijdrage van ARDI in het project varkens  

Activiteiten: Twee sessies over de moderne bijenteelttechnieken organiseren (met aandacht voor de vermenigvuldiging van de kolonies, 

de controle van de parasieten (varroa,…enz. 

2 15/3/2016 

Planning van de 

opleidingssessie over de 

moderne 

bijenteelttechnieken  

(TAM) 

10.000 12,35 
Planning van de opleidingssessie over TAM, presentatie 

van de activiteiten uit te voeren in het beheercomité  

3 4/4/2016 

opleidingssessie over 

moderne 

bijenteelttechnieken 

95.000 117,28 
Opleiding op het terrein over de controle van de 

varroamijt  

4 13/4/2016 

opleidingssessie over 

moderne 

bijenteelttechnieken 

418.724 516,94 
30 leden van de bijenteeltcoöperaties over de productie in 

de bijenteelttechnieken in 3 dagen 
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5 6/6/2016 
Controle van de 

parasieten van de bijen 
220.000 271,60 

Opleiding op het terrein over de controle van de 

varroamijt en de controle van het uitzwermen ten gunste 

van 40 leden. 

6 27/6/2016 

opleidingssessie over 

moderne 

bijenteelttechnieken 

289.200 357,04 
Opleiding van 22 imkers te Musambira over moderne 

bijenteelttechnieken 3 dagen 

7 27/6/2016 zending van de technicus 50.000 61,73 
Zendingskosten van een bijenteelttechnicus die de imkers 

van KAMONYI heeft opgeleid 

8 7/9/2016 

opleidingssessie over 

moderne 

bijenteelttechnieken 

250.000 308,64 
Opleiding op het terrein over de vermenigvuldiging van 

kolonies voor 35 imkers 

9   

opleidingssessie over 

moderne 

bijenteelttechnieken 

173.000 213,58 

opleiding over moderne bijenteelttechnieken voor 15 

leden van de coöperaties van ZAMUKA KANYANA in 3 

dagen, 

S/totaal/ Twee sessies over de moderne 

bijenteelttechnieken organiseren (met aandacht voor 

de vermenigvuldiging van de kolonies, de controle 

van de parasieten (varroa,…enz. 

1.545.924     1.908.55    

  2. Organiseren van praktische demonstratiesessies over de moderne productietechnieken in de bijenteelt (terreinbezoeken) 

10 15/3/2016 

Brandstof om de 

terreinbezoeken te 

organiseren 

56.500 69,75 
Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

11 15/3/2016 

Brandstof om de 

terreinbezoeken te 

organiseren 

84.000 103,70 
Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen 

12 15/3/2016 

Brandstof om de 

terreinbezoeken te 

organiseren 

79.000 97,53 
Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen 
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13 27/4/2016 

Brandstof om de 

terreinbezoeken te 

organiseren 

48.000 59,26 
Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen 

14 18/5/2016 

Brandstof om de 

terreinbezoeken te 

organiseren 

82.000 101,23 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

15 16/6/2016 
Demonstratiemateriaal 

/kit voor de technicus  
48.000 59,26 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

16 25/7/2016 

Brandstof voor de 

opvolging en voor de 

organisatie van de 

terreinbezoeken  

200.000 246,91 Brandstof voor het voervoer en bezoek op het terrein  

17 27/7/2016 

Brandstof om de 

terreinbezoeken te 

organiseren 

70.000 86,42 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

18 19/8/2016 

Brandstof om de 

terreinbezoeken te 

organiseren 

84,000 103.70 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

19 23/8/2016 

Brandstof en 

zendingskosten om de 

terreinbezoeken te 

organiseren  

110.000 135,80 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

20 6/9/2016 Brandstof en zending  270.000 333,33 
Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

21 7/9/2016 

Zending om de 

terreinbezoeken te 

organiseren 

45.000 55,56 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

22 20/9/2016 

Brandstof om de 

terreinbezoeken te 

organiseren 

36.500 45,06 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  
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23 8/11/2016 

brandstof 

/terreinbezoeken voor 

demonstraties  

84.000 103,70 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

24 14/11/2016 

brandstof 

/terreinbezoeken voor 

demonstraties 

33.500 41,36 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

25 1/12/2016 

brandstof 

/terreinbezoeken voor 

demonstraties 

83.000 102,47 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

26 6/12/2016 
Bezoek en vergadering 

met de coöperaties  
45.000 55,56 

Demonstratiebezoek en begeleiding op het terrein bij de 

bijenstallen  

  

S/totaal. Organiseren van praktische 

demonstratiesessies over de moderne 

productietechnieken in de bijenteelt 

(terreinbezoeken) 

1.458.500 1.800,62   

 

3. Ondersteunen van het ter beschikking stellen van honing voortbrengende planten   

27 5/5/2016 
Aankoop honing 

voortbrengende planten 
246.000 303,70 Betaling van 410 uitgedeelde planten  

28 18/5/2016 
Transport, laden en 

lossen 
146.000 180,25 

Betaling transport, laden en lossen van de planten bij de 

verdeling ervan 

29 16/12/2016 Zendingskosten  30.000 37,04 
Zending m.b.t. de verdeling van honing voortbrengende 

planten aan de bijenteeltcoöperaties  

30 21/12/2016 
Zendingskosten / honing 

voortbrengende planten  
50.000 61,73 

Zendingskosten voor de verdeling van de honing 

voortbrengende planten aan de bijenteeltcoöperaties . 

31 21/12/2016 
Betaling honing 

voortbrengende planten  
275.000 339,51 Betaling 500 honing voortbrengende planten  

  
S/totaal / Ondersteunen van het ter 

beschikking stellen van honing 
747.000 922,22   
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voortbrengende planten  

4. Organiseren van recyclagesessies over de moderne technieken inzake 

fabricatie van bijenteeltinputs 
  

32 3/2/2016 

Opleiding van 

ambachtslui voor de 

bijenteelt 

400.000 493,83 
Opleiding van schrijnwerkers voor het maken van moderne 

bijenkorven  

33 1/9/2016 

Opleiding van 

ambachtslui voor de 

bijenteelt 

348.900 430,74 
Opleiding van schrijnwerkers voor het maken van moderne 

bijenkorven 

34 7/9/2016 

Zending / Opleiding van 

ambachtslui voor de 

bijenteelt 

45.000 55,56 
Zending m.b.t. de opleiding van schrijnwerkers voor het 

maken van bijenkorven  

35 10/10/2016 
Transport van de 

demonstratiebijenkorf 
10.000 12,35 Transport van de demonstratiebijenkorven 

  

S/totaal/. Organiseren van 

recyclagesessies over de moderne 

technieken inzake fabricatie van 

bijenteeltinputs 

803.900 992,47   

 

6. Organiseren van twee sessies over de valorisatie en transformatie van bijproducten van de bijenteelt 

36 18/4/2016 

Opleiding over de 

transformatie van 

bijproducten van de 

bijenteelt  

672.300 830,00 
Opleidingssessie over de valorisatie en transformatie van de 

bijproducten  

37 23/8/2016 

Opleidings- en 

demonstratiemateriaal / 

transformatie van was  

50.000 61,73 Aankoop didactisch materiaal voor de opleiding 

  

S/totaal/ Organiseren van twee sessies 

over de valorisatie en transformatie van 

bijproducten van de bijenteelt 

722.300 891,73   
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7. Ondersteuning bij het ter beschikking stellen van materiaal voor de verzameling en behandeling van bijenteeltproducten 

  

38 23/6/2016 Bijenteeltmateriaal 200.000 247 
Aankoop van behandelings- en verpakkingsmateriaal voor 

de honing, waaronder 2 refractometers, 2 ontzegelvorken  

39 10/8/2016 Bijenteeltmateriaal 200.000 247 

Aankoop van behandelings- en verpakkingsmateriaal voor 

de honing, waaronder 3 dubbele zeven in inox , 2 

honingemmers ,3 dubbele zeven in plastic /nylon 

  

S/Totaal/ 7. Ondersteuning bij het ter 

beschikking stellen van materiaal voor 

de verzameling en behandeling van 

bijenteeltproducten 

400.000 494   

8. Sessie ter ondersteuning van de bevordering van de bijenteelthandel    

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

40 20/1/2016 

Workshop over de 

rechtspersoonlijkheid van 

de coöperaties  

551.500 680,86 
Workshop voor het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid 

van de coöperaties 

41 1/4/2016 

Zending verbonden aan 

het houden van statutaire 

vergaderingen 

110.000 135,80 

Terreinbezoek, ondersteuning voor het verkrijgen van 

rechtspersoonlijkheid / deelname aan de statutaire 

vergaderingen 

42 13/4/2016 Terreinbezoek  133.000 164,20 
Terreinbezoek / vergadering met de vertegenwoordigers 

van de bijenteeltcoöperaties 

S/totaal Ondersteuning voor het verkrijgen van de 

juridische persoonlijkheid van de 

bijenteeltcoöperaties 

794.500 980,86 
 

8.2. 1 opleidingssessie over het ondernemerschap en de waardeketen en VSLA 

(Volontary Saving and Laon Association) in samenwerking met 

DUTERIMBERE 

  

43 1/4/2016 

Transport van de 

deelnemers / Opleiding 

over VLSA  

15.000 18,52 

Opleiding van 3 vertegenwoordigers van de door ARDI 

ondersteunde coöperaties. Opleiding over VLSA 

georganiseerd door DUTERIMBERE  
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44 4/4/2016 Opleiding over VLSA 105.000 129,63 

Opvolgingszending over het spaarwezen en de 

kredietverlening bij de door ARDI ondersteunde 

coöperaties  

45 13/4/2016 

Opleidingssessie over het 

ondernemerschap en 

VLSA 

639.800 789,88 
Opleidingssessie over het ondernemerschap, waardeketen 

en VLSA 

46 13/4/2016 
Opleidingssessie over het 

ondernemerschap 
65.000 80,25 Opleidingssessie m.b.t. opvolging over VLSA/  

47 8/11/2016 Opleiding over VLSA 298.500 368,52 Opleidingssessie over VLSA door DUTERIMBERE  

48 24/11/2016 

Terreinbezoek om het 

bezoek van de delegatie 

van POV voor te 

bereiden  

65.000 80,25 
Brandstof en zendingskosten / Voorbereiding bezoek 

delegatie POV 

  

S/totaal / 1 opleidingssessie over het 

ondernemerschap en de waardeketen en 

VSLA (Volontary Saving and Laon 

Association) in samenwerking met 

DUTERIMBERE 

1.123.300 1.386,79   

  8.3. 1 workshop om te netwerken met de privésector (Imf, Bank) Marketing en mogelijke klanten (ABDC ltd , APIARY ltd 

49 30/5/2016 
Vergadering met de andere 

actoren 
750.000 926   

50 12/8/2016 
Vergadering van de 

coöperaties met privéklanten  
160.000 198   

  

S/totaal/1 workshop om te netwerken met de 

privésector (Imf, Bank) Marketing en 

mogelijke klanten (ABDC ltd , APIARY ltd 

910,000 1.123   

8.4. Ondersteuning van de deelname van de bijenteeltcoöperaties aan de 

verkooptentoonstellingen georganiseerd op het niveau van de districten. 
  

51 22/4/2016 
Bezoek / de coöperaties 

voorbereiden  
180.000 222,22   
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52 11/5/2016 

Deelname aan het maken van 

didactisch- en 

promotiemateriaal  

119.500 147,53   

53 18 /5/2016 
Promotiemateriaal voor de 

AGRISHOW 
111.000 137,04   

54 13//6/2016 
ticket van de deelnemers 

/KAMONYI -MUHANGA  
98.000 120,99   

55 20/12/2016 

Bezoek van de 

vertegenwoordigers van de 

coöperaties Ruhango -

Nyanza 

70.000 86,42   

  

S/totaal / Ondersteuning van de deelname 

van de bijenteeltcoöperaties aan de 

verkooptentoonstellingen georganiseerd op 

het niveau van de districten 

578.500 714,20   

9. Begeleidingssessies over het institutioneel en financieel beheer van de coöperaties, bestuur en conflictoplossing.  

56 29 /1/2016 
Opleiding over financieel 

beheer en conflictbeheer  
150.000 185,19 

Begeleidingssessie op het terrein over institutioneel 

beheer, 

57 6/5/2016 
Opleiding in institutioneel 

beheer 
 500.000 617,28 

Begeleidingssessie op het terrein over institutioneel 

beheer, 

58 19/7/2016 Zending van de technicus  100.000 123,46 
Begeleidingssessie op het terrein door de regionale 

coördinator van ARDI 

59 25/8/2016 

Begeleidingssessie op het 

terrein over het financieel 

beheer 

100.300 123,83 Begeleiding op het terrein over het financieel beheer 

60 7/9/2016 

Zending van de regionale 

coördinator voor de 

opvolging van de activiteit 

68.000 83,95 
Begeleidingszending op het terrein door de regionale 

coördinator over het leadership  

61 6/12/2016 
Begeleidingssessie op het 

terrein 
148.000 182,72 

Begeleidingssessie op het terrein over institutioneel 

beheer, 
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S/totaal /. Begeleidingssessies over het 

institutioneel en financieel beheer van de 

coöperaties, bestuur en conflictoplossing . 

1.066.300 1.316,42   

10. Deelnemen aan de internationale conferentie en de tentoonstelling over de ontwikkeling van de bijenteeltfilière te Kigali 

62 13/1/2016 
Deelname aan de 

organisatievergadering 
10.000 12,35 

Vergadering met de organisatoren van APITRADE 

AFRICA 2016 

63 23/3/2016 

Zending voor de 

voorbereiding van 

APITRADE AFRICA  

50.000 61,73 
Vergadering over de voorbereidingen van APITRADE 

AFRICA 2016 

64 1/4/2016 

Zending / realisatie van een 

documentaire over de 

bijenteelt 

25.000 30,86 
Vergadering over de voorbereidingen van APITRADE 

AFRICA 2016 

65 27/7/2017 Betaling stand 938.795 1.159,01 Betaling stand van ARDI 

66 10/8/2016 Betaling aanvulling stand 18.755 23,15 Betaling saldo/ stand van ARDI 

67 16/8/2016 Betaling bijdrage van ARDI 300.000 370,37 
Betaling jaarlijkse bijdrage van de leden van APITRADE 

AFRICA  

68 23/8/2016 Zendingskosten 30.000 37,04 
Vergadering over de voorbereidingen van APITRADE 

AFRICA 2017 

69 20/9/2016 Zendingskosten 195.000 240,74 Tenlasteneming van de deelnemers  

70 20/9/2016 Zendingskosten 170.000 209,88   

71 20/9/2016 

Materiaal voor het maken van 

de ten toon te stellen 

producten 

42.900 52,96 Voorbereiding van de ten toon te stellen producten  

72 20/9/2016 Reclamemateriaal 100.000 123,46   

73 29/9/2016 Reclamemateriaal 89.390 110,36   

74 29/9/2016 Reclamemateriaal 80.000 98,77   

75 10/10/2016 Demonstratiekorven  57.500 70,99   
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76 6/12/2016 Demonstratiemateriaal  22.500 27,78   

  S/totaal    2.129.840 2.629,43   

11. Organiseren van terreinbezoeken en van technische begeleiding over de kwaliteitsnormen in samenwerking met RBS. 

77 27 /1/2016 
Begeleiding op het terrein 

over de kwaliteitsnormen  
200.000 246,91 Sessie over de kwaliteitsnormen 

78 1/4/2016 

Zendingskosten/ opleiding 

over de kwaliteit van de 

honing. 

30.000 37,04 Opleidingssessie over de kwaliteitsnormen 

79 22/4/2016 

Opleiding over de 

kwaliteitsnormen van de 

honing 

800.000 987,65 Opleidingssessie over de kwaliteitsnormen 

80 12/8/2016 
Begeleiding over de 

kwaliteitsnormen 
270.000 333,33 Opleidingssessie over de kwaliteitsnormen 

81 19/9/2016 
Terreinbegeleiding over de 

kwaliteitsnormen 
150.000 185,19 Terreinbegeleiding over de kwaliteitsnormen 

  
S/totaal. Organiseren van terreinbezoeken en 

van technische begeleiding over de 

kwaliteitsnormen in samenwerking met RBS. 

1.450.000 1.790,12   

12. Coördinatie en efficiënte opvolging   

12.1 huur kantoor   

82 1/3/2016 Kosten elektriciteit 50.000 61,73   

83 1/3/2016 Herstelling toilet kantoor 141.600 174,81   

84 10/3/2016 Kosten elektriciteit 40000 49,38   

85 14/3/2014 
Betaling factuur water van 

het kantoor  
155.910 192,48 Betaling waterfactuur 

86 6/5/2016 Kosten veiligheid 495.600 611,85 Betaling kosten beroepsveiligheid 

87 30/5/2016 Kosten elektriciteit 50.000 61,73   

88 13/6/2016 Kosten elektriciteit 50.000 61,73   
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89 23/06/2016 Kosten elektriciteit 50.000 61,73   

  
S/totaal huur 

kantoor 
  1.033.110 1.275,44   

12.2 Onderhoud computer, herstelling en onderhoud motor   

90 18/5/2016 
Herstelling en onderhoud 

motor 
39.000 48,15   

91 10/8/2016 
Aankoop externe computer 

500GB 
60.000 74,07   

92 10/8/2016 
Terugbetaling verzekering 

Motor 
44.272 54,66   

93 19/8/2016 
Onderhouds- en 

herstellingkosten motor 
32.500 40,12   

94 15/11/2016 Accessoires van machine 37.000 45,68   

95 14/11/2016 
herstelling en onderhoud 

motor 
28.500 35,19   

  
S/ Onderhoud computer, herstelling en 

onderhoud motor 
241,272 297.87   

  12.3. Kantoorbenodigdheden  

96 12/1/2016 
Fotokopie stukken voor 

Umubano 
106.200 131,11   

97 16/3/2016 Kantoorbenodigdheden  114.000 140,74   

97 24/6/2016 Kantoormateriaal  105.000 129,63   

98 19/8/2016 Kantoormateriaal 14.680 18,12   

99 7/9/2016 Kantoorbenodigdheden  89.000 109,88   

  S/totaal Kantoorbenodigdheden 428.880 529,48   

  12.4.Internet      0.00   

100 15 /3/2016 Kosten van internet 60.000 74,07   
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101 11/4/2016 Kosten van internet 20.000 24,69   

102 16/5/2016 Abonnementskosten internet 140.000 172,84   

103 18/5/2016 Kosten van internet 20.000 24.69   

104 27/7/2016 Kosten van internet 40.000 49.38   

105 19/8/2016 Kosten van internet 20.000 24.69   

106 7/9/2016 Kosten van internet 20.000 24.69   

107 8/9/2016 Kosten van internet 140.000 172.84   

108 10/10/2016 Kosten van internet 20.000 24,69   

  
S/totaal 

Internet 
  480.000 592,9   

  12.5 
Communicatie (tel fax) en 

post 
      

109 4/4/2016 Aankoopkosten telefoonkaart 92.500 114,20   

110 3/5/2016 Aankoopkosten telefoonkaart 92.500 114,20   

111 17/5/2016 Kosten post/briefwisseling 96.600 119,26   

112 6/6/2016 Aankoopkosten telefoonkaart 92.500 114,20   

113 8/8/2016 Aankoopkosten telefoonkaart 92.500 114,20   

114 8/11/2016 Aankoopkosten telefoonkaart 30.000 37,04   

  
S/totaal 

communicatie 
  496.600 613,09   

  12.6. Opvolgingszending van de activiteiten 

115 13/1/2016 
Zendingskosten / 

beheercomités 
10.040 12,40   

116 3/2/2016 Zendingskosten  30.000 37,04   
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117 6/4/2016 Zendingskosten en brandstof  30.000 37.04 Vergadering met de Rwandese partners van POV  

118 10/10/2016 Zendingskosten 50.000 61,73 
Ondersteunen van de financiële dienst voor het opstellen 

van het verslag  

119 11/4/2016 

Zendingskosten / Technische 

ondersteuning van de 

financiële dienst voor het 

opstellen van het verslag 

65.000 80.25 Verzameling van de stukken  

120 20/4/2016 Zendingskosten 90.000 111,11   

121 13/10/2016 Overlegvergadering 35.000 43,21   

122 14/11/2016 Zendingskosten 30.000 37,04   

123 15/11/2016 Overlegvergadering 35,000 43.21   

124 29/11/2016 Overlegvergadering 35,000 43.21 Zending- en brandstofkosten 

125 5/12/2016 Zending en brandstof  105,000 129.63 
Begeleiden van de delegatie Oost-Vlaanderen tijdens haar 

opvolgings-, evaluatiezending  

    
S/totaal /opvolging van de 

activiteiten 
515.040 635.85   

  12.5.SALARIS       

126 25 januari 2016 Loon januari 2016 292.000 
       

360.49  
Loon van de bijenteelttechnicus  

127 
25 februari 

2016 
Loon februari 2016 292.000 

       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  

128 25 maart  2016 Loon maart 2016 292.000 
       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  

129 25 april  2016 Loon april 2016 292.000 
       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  

130 25 mei 2016 Loon mei 2016 292.000 
       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  
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131 25 juni 2016 Loon juni 2016 292.000 
       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  

132 25 juli  2016 Loon juli 2016 292.000 
       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  

133 
25 augustus  

2016 
Loon augustus 2016 292.000 

       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  

134 
25 september 

2016 
Loon september 2016 292.000 

       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  

135 
25 oktober  

2016 
Loon oktober 2016 292.000 

       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  

136 
25 november 

2016 
Loon november 2016 292.000 

       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  

137 
24 december 

2016 
Loon december 2016 292.000 

       

360.49  

Loon van de bijenteelttechnicus  

  S/totaal Salaris   3.504.000 
    

4.325,93  

Loon van de bijenteelttechnicus  

  
Algemeen 
totaal   22.228.966 27.443,17    

 

INKOMSTEN Bedrag in EUR: 

Eigen inkomsten uit: 

Verkopen en aanverwante acties: 
 

 

Bijdragen : - 

Inkomsten van derden (subsidie): - 

Naam van de donoren: OOST-VLAANDEREN 

via Umubano (5 % opvolging) 

 

Financiële kosten 

29.000 

- 1.450 

=27.550 

- 108 
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=27.442 

Andere: 

- Bijdrage van de leden aan de 

opvolgingsactiviteiten ( transport , 

maaltijden …) 

- Bijdrage van de lokale overheid en 

ANDERE PARTNERS (te beschikking 

stellen opleidingszalen) 

 

 

4.800* 

 

 

 

 

650* 

*Opmerking van VRV UMUBANO: Er is geen melding in het rapport waarvoor de inkomsten van de 

bijdrage van de leden en andere partners zijn gebruikt in het project 

Gedaan op 12 mei 2017, MUSABIMANA Patrice, Uitvoerend secretaris / ARDI   
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DUTERIMBERE - RECHTVAARDIGING VAN DE SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN   

 

ACTVITEITEN UITGEVOERD IN 2016 

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 89 43 23 

Juridisch statuut : vzw-ngo 

Ondernemingsnummer : 4341.49.630 

IBAN  nr. : BE 79 06824065 7633   

Naam van de begunstigde  : Vlaams-Rwandese Vereniging vzw                                                                                                   

 Contactpersoon die het programma opvolgt : Jean-Pierre  Roobrouck 

2. RWANDESE PARTNERORGANISATIE  

Naam van de organisatie : DUTERIMBERE ONG   

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 
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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: Deelname van vrouwen en jongeren 

 

Districten: Kamonyi, Muhanga, Ruhango en Nyanza  

 

Geïntegreerd in de thematische nota’s : 1 (Voedselsoevereiniteit), 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 sociaaleconomische promotie en voedselzekerheid. 
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4. Inleiding 

 

In het jaar 2016 waren de activiteiten van DUTERIMBERE NGO voornamelijk gebaseerd op de bevordering van het vrouwelijk 

ondernemerschap via de invoering van VSLG (Voluntary Saving Loan Group) in de districten MUHANGA, KAMONYI, RUHANGO en 

NYANZA. Deze districten bevinden zich in de zuidprovincie en vormen de activiteitenzone van de partners van de provincie Oost-Vlaanderen, 

zijnde DUTERIMBERE, ARDI, CEFAPEK, PANDAMU en HVP Gatagara. Zoals gepland in de planning van 2016, hebben wij de 

methodologie ingevoerd in de activiteiten van het overleg buiten het werk uitgevoerd in de waardeketen van de bananenplantage, de bijenteelt en 

het kweken van varkens. In dit verslag worden de gerealiseerde activiteiten in detail weergegeven.  

  

De doelstelling was de capaciteit van de vrouwen en de arme jongeren te verhogen door hen toegang te geven tot de financiële diensten na hen op 

een praktische wijze vertrouwd te hebben gemaakt met het sparen en het kredietwezen via de ‘’VSL-groepen’’. Er werden inderdaad 21 VSL 

groepen opgericht met een totaal van 715 leden, onder wie 70 % vrouwen. De leden ontmoeten elkaar 1 maal per week of 2 maal per maand 

volgens hun beslissing. Zij vragen kredieten na drie spaarbeurten en naargelang ieders spaarvolume. Het is echter verboden 3 maal de gespaarde 

som te overstijgen. Deze kredieten worden teruggestort binnen een periode van drie maanden tegen een rentevoet schommelend tussen 5 en 10 

%. Deze vergoeding verbetert de eigen fondsen, wat ten goede komt aan de verdeling aan het einde van de cyclus na een jaar.  

 

Na de opleiding is het de rol van DUTERIMBERE NGO de oprichting van de groepen te bevorderen, hen de methodologie bij te brengen en ze 

in de eerste fase van 12 maanden te steunen. Na deze periode, worden de VSL onafhankelijk en hebben slechts nood aan weinig steun, behalve 

de verbintenis met de instellingen van microfinanciering. Wij hebben de opleiding over de methodologie gegeven op basis van de volgende 

gevoelige punten: 

- Group leadership en verkiezing van het comité 

- Spaar- en kredietbeleid in Rwanda 

- Registratie en klassering van de gegevens 

- Bijstand bij de eerste vergadering van kredietverlening 

- Bijstand bij de eerste vergadering voor het terugstorten na drie maanden 

- DUTERIMBERE NGO zal ook bijstand verlenen bij de fase out na 12 maanden. 

 

Netwerking:  

Het huidige programma heeft aan de begunstigden geleerd te sparen en krediet op te nemen in de VSL-groepen. Als ze er rijp voor zijn, worden 

de groepen verbonden met de SACCO’s (Savings and Credit Co-operative). Ook hebben de organisaties van het overleg gefinancierd door de 

POV zich georganiseerd om de begunstigden te laten genieten van de operationele specialiteit van elke organisatie. Bovendien stonden de 
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verschillende groepen en de gemeenschap van de begunstigden ten dienste van de andere actoren die op het terrein aanwezig zijn en van de 

lokale overheid of van de gedecentraliseerde diensten.  

 

MOEILIJKHEDEN 

 

Onder de moeilijkheden moet worden vermeld: 

 

-Het feit dat veel mensen deel wilden uitmaken van de VSLG, welnu, 

-De financiële middelen waren niet voldoende om de organisatie in staat te stellen de nodige opleidingen te geven en de efficiënte 

beheerinstrumenten te leveren die nodig voor de goede werking van de VSLG. 

-Sommige begunstigden zijn niet in staat regelmatig het vereiste minimum te sparen  

-De in samenwerking met ARDI omkaderde imkers hebben problemen gehad door het gebruik van pesticiden in de landbouw. Als gevolg 

daarvan sterven de bijen en daalt de productie van honing. 
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5. INTERVENTIEKADER 

 
 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 

De vergaderingen van 

het regionale comité en 

de regionale vergadering 

organiseren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een regionale vergadering en 4 vergaderingen van het regionale 

comité werden georganiseerd en de volgende resoluties werden 

genomen: 

 
-De planning en de organisatie van de activiteiten in 2016 zijn geldig 

Sensibilisering van de leden om deel te nemen aan de activiteiten 

van het overleg door aandeelbewijzen te kopen in de maatschappij 

opgericht door het overleg om inkomsten in de toekomst te 

genereren  

-De samenstelling van een register van de leden die beantwoorden 

aan de voorwaarden van lidmaatschap bij DUTERIMBERE NGO  

om het onderscheid te maken tussen leden en begunstigden. 

De oprichting van de VSL van de leden van DUTERIMBERE NGO 

in de regio MUHANGA. Deze VSL zal hen helpen gemakkelijk hun 

jaarlijkse bijdrage te geven en inkomsten te genereren voor hun 

gezinnen  

-Verkiezing van de nieuwe leden van het comité 

-Onthaal van de nieuwe leden van DUTERIMBERE NGO 

-De opvolging van de activiteiten in de regio (Districten Muhanga, 

Kamonyi, Ruhango en Nyanza) 

     653.900               

  

       799,39      

 

1-16 
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 Geplande doelstellingen/ 

activiteiten  

                            Uitgevoerde activiteiten en resultaten Budget in 

RWF 

Euro  NR. 

STUK  
 

Concrete doelstelling 2 : 

- De capaciteiten en 

initiatieven van de 

vrouwen versterken 
 

 

 

-OPLEIDING OVER DE VSL METHODOLOGIE  

Vijfentwintig (25) animatoren uit de organisatie van het overleg 

werden opgeleid over de VSL methodologie. Deze opleiding had als 

doel aan deze animatoren de capaciteit te geven de bestaande 

tontines van de begunstigden om te vormen tot moderne VSL en de 

begunstigden die nog de spaar- en kredietcultuur niet hebben 

verworven te helpen ermee te starten via de VSL. In het totaal 

werden vijfentwintig (25) animatoren opgeleid. Dertien VSL (13) 

worden momenteel omkaderd door deze animatoren in de sectoren 

Mushishiro, Nyarusange, Cyeza en Nyamabuye in het district 

Muhanga, vier (4) in de sectoren Musambira, Runda en Ngamba  in 

het district Kamonyi, vier (4) in het district Ruhango, sectoren 

BYIMANA en RUHANGO en drie (3) in het district Nyanza in de 

sector RWABICUMA. In het totaal werden vierentwintig (24) VSL 

gevormd. Die VSL tellen samen zevenhonderd vijftien (715) 

begunstigden die tussen 100 en 500 RWF per week en per persoon 

sparen 

 
De VSL-groep in een spaar- en kredietvergadering 

 

Wat de gemeenschappelijke activiteiten tussen de partners van de 

POV betreft, hebben we een varkenskwekerij opgestart en daarna de 

begunstigden geholpen om hun overleg uit te bouwen. Vandaag 

1.388.750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.100.000 

1.697,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.344,74 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-21 
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spelen zij een grote rol in de activiteiten van het overleg. Zij hebben 

reeds een coöperatie opgericht. 

-Opleiding in ondernemerschap 

De opleiding in ondernemerschap werd georganiseerd voor 30 leden 

van de VSL die kredieten hebben aangegaan om hen in staat te 

stellen projecten op te richten die inkomens genereren.  De 

deelnemers aan de opleiding waren afkomstig uit de 7 coöperaties 

die door de leden van het overleg van de POV waren omkaderd. 

Deze coöperaties hebben activiteiten met betrekking tot de 

waardeketen van de bananenplantage en de bijenteelt. 

 

 
De begunstigden in de vergadering voor opleiding in 

ondernemerschap 

 

 
De capaciteiten en 

initiatieven van de 

vrouwen versterken  

Om het goede beheer van de reeds gevormde VSL mogelijk te 

maken werd een kit materiaal aan elke VSL-groep bezorgd. Deze kit 

omvat het register om de informatie met betrekking tot de VSL-

groep te registreren (de ledenlijst en hun bijdrage, de notulen van de 

vergaderingen en alle informatie met betrekking tot de groepen en 

het lid als individu), de bics, latten, het houten kistje voor het 

spaargeld en een spaarboekje voor elk lid. 

 

 

 

 

838.783 1.025,41 22-26 
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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  

Om de begunstigden bewust te maken om deel te nemen aan de 

VSL-groepen, werden 5 vergaderingen gehouden in de sectoren waar 

wij animatoren hebben. De impact was zeer positief omdat een groot 

aantal de VSL-methodologie heeft gewaardeerd en heeft willen 

toepassen. Vandaag zijn er opnieuw 300 andere personen die met 

VSL willen starten. Wij hebben moeten wachten om hen de 

opleiding en de nodige tools te kunnen geven. 

 
Groetenvelden voor de leden van de VSL-groep ICYEREKEZO 

SUCCESVERHALEN 

 

De TWUZUZANYE-groep werd opgericht op 4/4/2016. Hij telt 30 

leden onder wie 24 vrouwen en 6 mannen. Momenteel hebben zij 

1.273,560 RWF gespaard. Hun individuele spaargeld per week is 

200 RWF plus een solidariteitsdeel van 20 RWF. Het 

solidariteitsfonds maakt het de VSL-groepen mogelijk de zieke leden 

te bezoeken, bij te dragen in geval van tegenslag of geluk volgens de 

in de interne reglementering vooraf bepaalde gevallen.  De 

inkomensgenererende activiteiten ondernomen door de leden dankzij 
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het krediet zijn de volgende: 

-9 leden kweken groenten met het krediet dat in de groepen werd 

opgenomen. Elk lid verdient 4500 RWF per week en de activiteiten 

gaan door. 

-10 leden kweken kippen van verbeterd ras. Elke week verkopen zij 

300 eieren voor 150 RWF het stuk. 

 

-5 leden hebben kalveren gekocht 

 

-2 leden hebben 4 terreinen gekocht waar ze rijst kweken  

 

 
Een aangekocht rijstveld 

-4 leden hebben bananen gekweekt van het type FIA 17 en FIA 25.     

In september 2017 zullen ze starten met de oogst ervan. Elk lid 

beschikt over 50 bananenbomen. 

 

 
De capaciteiten en 

initiatieven van de 

vrouwen versterken  

 

 
De bananenplantage van de coöperatie ICYEREKEZO 

1.775.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.169,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-66 
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In het kader van de steun aan de coöperaties hebben wij de 

coöperatie ICYEREKEZO geholpen door de huur van het terrein 

voor 6 jaar. Momenteel zijn 120 bananenbomen geplant in de velden 

en nu beginnen ze bananen voort te brengen. De productie wordt 

verwacht voor de zomer van dit jaar. De coöperatie is samengesteld 

uit 36 personen onder wie 80 % vrouwen en 20% jongeren. De 

coöperatie heeft ook 10 moderne bijenkorven ontvangen. Ook 

werden twee andere coöperaties gesteund met bijenteeltmateriaal en 

bananenplanten. 

 

 
Het bezoek aan de varkensstal en de vergadering van de 

begunstigden 

In het kader van de gemeenschappelijke activiteiten werd de 

varkensstal bezocht en hij wordt goed beheerd. De begunstigden zijn 

zij die in het project hebben geïnvesteerd en ze vergaderen 

regelmatig om hun deelname te geven in de projecten van het 

overleg. Zij hebben reeds een coöperatie opgericht en denken eraan 

hun activiteiten uit te breiden. 

 

De opendeurdagen zijn ook gelegenheden om aan het publiek en aan 

de overheid de door de begunstigden uitgevoerde activiteiten te 

tonen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.200,49 
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De stand van het overleg tijdens de opendeurdag te Ruhango 

 

 

 DE VERGADERINGEN EN BEZOEKEN TER OPVOLGING 

VAN DE VSLG 

 

 

   
 

De vergaderingen werden met de vertegenwoordiger van de VSL 

georganiseerd om te spreken over de moeilijkheden om samen 

oplossingen te zoeken. 

-Bezoeken tussen partners worden georganiseerd waar de 

vertegenwoordigers van de begunstigden van elke organisatie de 

activiteiten van hun collega’s bezoeken. Deze activiteit wordt elk 

jaar herhaald. 

 

2.356.000 2.880,20 91-97 
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In het kader van de opvolging van de activiteiten, hebben wij de 

deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen onthaald. Zij heeft de 

activiteiten van elk lid van het overleg van de partners van POV 

bezocht. 

 

 
Het bezoek van de deputatie aan de VSL groep te Huye 
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5. Begroting : specificeer de inkomsten en de kosten/uitgaven op jaarbasis voor het actieplan 
 

Kosten/uitgaven   Inkomsten   

 RWF €  RWF € 

Investeringen (Infrastructuur et 

uitrusting: gebouw, gereedschap, 

transportmiddelen, informatica …) 

  Eigen inkomsten uit verkoop en acties - - 

Huur kantoor 900.000 1.100,24    

Brandstof 242.130 296,00    

Onderhoud materiaal 127.440 155,79    

Communicatie 191.000 233,50    

Onderhoud kantoor 180.000 220,05    

Zendingskosten 260.000 317,85    

Verschillende contributies 

(JOINT ACTION FORUM van 

de drie districten en andere 

kleine evenementen) 

- - - - - 

Capacity building - -    

Kantooruitrusting 1. 227.500 1500,61    

Onthaal van de bezoekers en 

verfrissingen op kantoor 

     

Subtotaal 

 

  Bijdragen 667.939 RWF  

Aantal personeelsleden (uitgedrukt 

in voltijds equivalenten) 
1  Inkomsten van derden  

 Subsidies -POV /UMUBANO  

 

 
  

Maandsalarissen (inclusief taksen) 5. 400.000 6.601,47 Totaal   

Verzekeringspremie jan/16 16.413 20,06    

SONARWA juni 16 45.716 55,89    

Transport personen in opleiding 2.640.000 3.227,38    

Totaal 5   11.230.199 13.728,84    
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Totaal 4  9.912.433 12.117,90 Totaal van de inkomsten   

TOTAAL 4 en 5   21.142.632 25.846,74    

  

Wij ontvingen van de provincie Oost-Vlaanderen de som van 26.606 (ZESENTWINTTIG DUIZEND ZESHONDERD EN ZES EURO) 

inclusief 5 % opvolging door UMUBANO 

 

Voor DUTERIMBERE: 25.864,74 EUR, dit is 21.142.632 RWF op onze rekening 

Wij rechtvaardigen de som van eenentwintig miljoen honderd tweeënveertig duizend zeshonderd tweeëndertig RWF (21.142.632). 

 

 

 

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 

  
 

  

mailto:linziziki2006@yahoo.fr
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PANDAMU  

District Muhanga                                                                      

Zuidprovincie         

BP:546 Kigali 

E-mail:pandamu2005@yahoo.fr 

Tel: 0788752137 

         0788841315 

 

 

Rechtvaardiging van de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen ter vervanging van de tweede schijf vastgelegd voor de financiering 

van het project “Organisatie van landbouwers en veetelers”, omkaderd door Ingabo, organisatie die tijdens het werkjaar door de 

Rwandese gerechtelijke overheid werd ontbonden. 

 

1. Voorstelling van het project 

 

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

Centraal thema : Familiale voedselsoevereiniteit - Uitvoeringsjaar : 2016 ( november 2016-mei  2017) 

Voortzetting van een vorig project ? : Ja - Land: Rwanda - Provincie: Zuidprovincie (Gitarama) - District: Muhanga 

Milieu: Ruraal 

2. Lokale partners 

 

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

Naam: PANDAMU - Juridisch statuut : NGO erkend door het 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,  

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 

mailto:pandamu2005@yahoo.fr
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Rekeningnummer :  441109888911 bij Union des Banques Populaires du Rwanda- Banque Populaire de Nyamabuye 

Titularis van de bankrekening: PANDAMU 

 

3. Resultaten bij de doelgroepen (in relatie tot de specifieke doelstellingen) 

Resultaten van concrete doelstelling: Bijdragen tot de overvloed aan producten van dierlijke oorsprong van goede kwaliteit en het 
verwerven van inkomsten op een duurzame wijze verzekeren in de activiteitenzone van PANDAMU. 
Met het doel de armoede te bestrijden en de voedselzekerheid te verzekeren bij de gezinnen landbouwers en veetelers van de zuidprovincie 
(districten Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye en Nyamagabe) , zal het project kuikens ter beschikking stellen van verschillende 
rassen en de kippen met elkaar kruisen om het kweken van pluimvee te intensifiëren 

 
4 Realisaties, acties, wat heeft u gedaan om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren ? 

Actiepunt 1: Opstellen en goedkeuren van het project kippenkweek    
 
Met behulp van haar personeel en rekening houdend met de wensen van de leden van de organisatie, heeft PANDAMU het project 
opgesteld en ter financiering voorgelegd aan de POV die het, na analyse, aanvaard heeft te financieren. 
 

Actiepunt 2: Inrichting van het kippenhok 

 

Bij ontvangst van de financiering, heeft PANDAMU een gedeelte van haar gebouw te Ndiza hersteld om het aan te passen aan de voorwaarden 

die vereist zijn om de kippenkweek goed te verzorgen. 

 

Actiepunt 3 : Aanstelling van personeel voor het beheer van de kippenkweek (M.O en boekhouding)  

 

Om de uitgaven van het project tot het minimum te beperken heeft PANDAMU zijn gewoon dienstpersoneel belast met het dagelijks beheer 

van het kippenhok  
 
Actiepunt 4 : Aanwerving van een veearts specialist in zoötechniek voor de opvolging van de kippenkweek 
 
Om gezonde voorwaarden te verzekeren van de kippen heeft PANDAMU een veearts van het  Niveau A2 aangeworven om de gezondheid 
van de kippen te verzorgen en om tussen te komen inzake veeteelt in geval van nood bij de zusterorganisaties van PANDAMU in het 
regionaal overleg. 
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Actiepunt 5 : Voorbereiding van mengvoeder     

 

Om ervoor te zorgen dat het mengvoeder van onze kippen rijk is, hebben wij ingrediënten aangekocht en zelf de mengeling uitgevoerd.                                                                                                                                      

 

Actiepunt 6: Aankoop van de kippen  
 
Om het project op te starten hebben wij 500 legkippen gekocht die met kippen van lokaal ras zullen worden gekruist om sterkere en 
productievere kippen te geven. 
 
Actiepunt 7 : Aankoop van de nodige geneesmiddelen en vaccins  

 

Behalve voor de aanwerving van een veearts hebben wij gekozen een preventieve behandeling toe te passen eerder dan te wachten dat de 

kippen ziek worden en curatieve behandelingen krijgen. 
 
Actiepunt 8 : Aankoop van de nodige uitrusting en materiaal voor een kippenhok  

 

Wij hebben de basisuitrusting gekocht voor het kippenhok en het kantoor van de veearts. 

 

Actiepunt 9: Opvolging en evaluatie van het project  

 

Behalve de vaccinatie- en preventie-activiteiten uitgevoerd door de veearts heeft het personeel van PANDAMU het nodige gedaan opdat de 

kippen voldoende voedsel en water zouden krijgen. Bovendien was de netheid van het kippenhok een prioriteit.  
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5. Overzicht van de activiteitenkalender 2016 
 

Overzicht van de activiteitenkalender 2016 1ste kwartaal 2de kwartaal 

Resultaten van de concrete doelstelling 1 Het project kippenkweek is goed opgesteld en 

goedgekeurd 

X  

Resultaten van de concrete doelstelling 2: Het kippenhok is beschikbaar en in goede staat X  

Resultaten van de concrete doelstelling 3: Het personeel voor het beheer is beschikbaar 

(M.O en boekhouding) en geschikt 
X 

 

X 

Resultaten van de concrete doelstelling 4: Een veearts specialist in zoötechniek is 
beschikbaar voor de opvolging van de kippenkweek 

 

X 

 

Resultaten van de concrete doelstelling 5 : Het mengvoeder is beschikbaar en van goede 

kwaliteit   

X X 

Resultaten van de concrete doelstelling 6: De kippen zijn aanwezig en ontwikkelen goed X X 

Resultaten van de concrete doelstelling 7 : De nodige geneesmiddelen en vaccins zijn 

beschikbaar 

X X 

Resultaten van de concrete doelstelling 8 : De nodige uitrusting en materiaal is 

beschikbaar 

X X 

Resultaten van de concrete doelstelling 9 : Alle verrichtingen die nodig zijn in een 

kippenhok worden goed en tijdig uitgevoerd 

X X 
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6. Overzicht van de uitgaven 

Uitgevoerde activiteiten Gedane uitgaven in RWF Gedane uitgaven in EUR 

Herstelling van het kippenhok 585300 695.30 

Uitrusting en gereedschap gebruikt in het kippenhok 622500 739.50 

Aankoop ingrediënten voor het maken van het mengvoerder 1513930 1798.47 

Aankoop van kippen voor het opstarten van de kippenkweek 2000000 2375.89 

Aankoop van geneesmiddelen en vaccins 49200 58.45 

Lokaal personeel (totaal van de loonkost) 
- - 

1 veearts  

150000 178.19 

Saldo eind mei 2017 16875 20.05 

ALGEMEEN TOTAAL Uitgaven 4937805 5865.81 

  INKOMSTEN :Inkomsten van derden (subsidies):naam van 

geldschieters 

Opvolging Umubano 5% 
  

6.174,54 

-308,73 

 

5.865,81 

Provincie Oost-Vlaanderen via Umubano   

 

Enkele geleerde lessen bij de uitvoering van het project 

- Het project werd goed onthaald door de begunstigde bevolking vooral bij hen die kippen van verschillende rassen wilden kweken 

- Het is een project waarvan de resultaten snel zichtbaar zijn. Slechts drie maanden na het starten ervan, was PANDAMU reeds begonnen eieren 

te verzamelen. 

 

Enkele uitdagingen waarmee de uitvoering van het project werden geconfronteerd  

- Door de daling van de productie van graangewassen, met name van maïs, is de kostprijs voor het maken van mengvoeder zeer hoog, 

waardoor de rendabiliteit en de zelffinanciering van het project in het gedrang komt, vooral omdat in Rwanda, een ei van een legkip tegen 

een te lage prijs wordt verkocht. 
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Vooruitzichten  

In de komende dagen, als PANDAMU er niet op rekent het project verder te financieren, zal de verdeling van de kippen aan de begunstigden 

moeten in overweging worden genomen, zodat de begunstigden ze kunnen voeden met overschot uit de keuken samen met wat krachtvoer. In dat 

geval zou het project gericht zijn op de bijdrage tot een ondersteuning van de voeding van de gezinnen en zou niet langer als een bron van 

autofinanciering van de organisatie worden beschouwd.  

 

 

Gedaan te Mushishiro, op 13/06/2017 

De coördinator van PANDAMU                                 

TELIMBERE Innocent                                     
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PANDAMU asbl 

 

VERANTWOORDING VAN DE SUBSIDIE VERLEEND DOOR PROVINCIE OOST-VLAANDEREN – JAAR 2016 

 

Voorstelling van het project 

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

Voedingsondersteuning en Landbouwontwikkeling van Muhanga (PANDAMU)) 

Centraal thema : Familiale voedselzekerheid. 

Jaar van uitvoering: 2016 (Januari 2016– December 2016) 

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,  

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: Voedselsoevereiniteit is verzekerd: door het vergroten en het goed onderhouden van de 

oppervlakten bedekt met bananen- en fruitbomen, door het kweken van kleinvee (kippen, konijnen bijen) te versterken, door de landbouwers-

veetelers te helpen om de winst die ze halen uit de productie en verkoop van bananen, fruit, groenten en dieren te maximaliseren en door bij 

te dragen tot het verminderen van het percentage van de ondervoeding bij de kinderen jonger dan vijf jaar.  

   

Resultaten van concrete doelstelling 2: De bescherming van de natuurlijke hulpbronnen is verbeterd: door het versterken van het 

gebruik van biogas, van verbeterde haarden en door het rationeel gebruik van het water voor landbouwdoeleinden.  

 

Resultaten van concrete doelstelling 3: De integratie van de vrouwen en de jongeren is versterkt, terwijl de familiale harmonie wordt 

beschermd: door het verhogen van het aantal nieuwe jongeren en de vrouwen met een laag inkomen die aan het ondernemerschap zijn gaan 

deelnemen. 

 

Resultaten van concrete doelstelling 4: Integratie van gehandicapten: door het verhogen van het aantal gehandicapten die aan activiteiten 

deelnemen die bijdragen tot inkomstenvermeerdering 

 

Resultaten van concrete doelstelling 5: Het versterken van de toegang tot het geld: door het verbinden van de groeperingen van de 

begunstigden van PANDAMU met het systeem van microfinanciering van de organisatie DUTERIMBERE . 

 

Resultaten van concrete doelstelling 6 : PANDAMU is een waardevolle vertegenwoordiger van de civiele maatschappij voor wat betreft de 

integratie van de bevolking bij het nemen van nuttige beslissingen voor het leven van het land, door het versterken van de actieve deelname 

van de begunstigden aan de besluitvorming die hen aanbelangt en betrokkenheid van de bevolking bij het hele proces van planning, 

opvolging-evaluatie en geleerde lessen voor alles wat in de naam van de bevolking wordt ondernomen. Alsook uitwisseling van de 

ervaringen met de partners inzake ontwikkeling van het district en de begunstigden van PANDAMU. 
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4. Realisaties in verband met de planning van het regionaal overleg en met de richtlijnen 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 sociaaleconomische ontwikkeling en de voedselzekerheid. 

Op het niveau van het District: 

Bij het opstellen van het jaarlijks actieplan en het operationele actieplan, worden alle organisaties – zowel nationale als en internationale – 

uitgenodigd. Ze wisselen de activiteiten uit volgens hun eigen capaciteiten. 

Op het niveau van de Provincie: 

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

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 : De voedselsoevereiniteit is verzekerd  

 

In het kader van het vergroten en het goed onderhouden van de bananenplantages en de fruitbomen, heeft PANDAMU meer dan 2000 jonge 

bananenplanten, 7200 jonge fruitbomen verdeeld en 24 bezoeken uitgevoerd inzake technische opvolging en advies wat de landbouw betreft. 

Om het kweken van kleinvee te versterken, is de Organisatie PANDAMU gestart met het kweken van kippen en heeft de begunstigden  

geholpen bij het starten van het kweken ervan. PANDAMU heeft ook verder de kwekers van konijnen in de gezinnen van de begunstigden 

aangemoedigd. PANDAMU heeft bovendien dertig bijenkorven van het type Langstroth met toebehoren verstrekt aan de nieuwe imkers, 

vooral aan hen die onlangs begonnen zijn met groepen van het spaarsysteem (tontine) in het kader van het programma van VSL (Villages 

saving and loaning). Het personeel van PANDAMU heeft 24 bezoeken gebracht op het terrein om advies en ondersteuning te verlenen aan de 

veetelers. 

Uit bezorgdheid om de landbouwers en veetelers maximaal voordeel te laten halen uit hun productie, heeft PANDAMU het opzetten van 

kleine ondernemingen die zullen bijdragen aan de omvorming van de landbouwproductie gestimuleerd. En deze organisatie heeft marketing 

gedaan om de verkoop van de landbouw- en veeteeltproductie van de begunstigden te bevoordeligen. Dankzij vier werkgroepen van 

landbouwers en veetelers om een netwerk op te richten om hun belangen te verdedigen, wordt de bananenproductie verkocht met het gebruik 

van weegschalen waarbij de prijs vastgesteld wordt naargelang van de marktprijs, wat meebrengt dat de producent een bevredigende prijs 

bereikt. Bovendien werden de kleine landbouwers gesensibiliseerd en aangezet hun mobiele telefoon te gebruiken om de prijs van de 

voedingsmiddelen op de grote markten van het land te kennen.  

Wat de vermindering van ondervoeding bij de kinderen jonger dan 5 jaar betreft, heeft PANDAMU sessies van sensibilisatie/mobilisatie van 

de begunstigden georganiseerd voor een evenwichtige voeding in de gezinnen tegelijk met het aanleggen van een moestuin voor keukenplanten 

en het toepassen van de kleinveehouderij in elk gezin. 

 

Actiepunt 2 : de bescherming van de natuurlijke hulpmiddelen is versterkt 

 

In het kader van de bescherming van de natuurlijke rijkdom, heeft PANDAMU tijdens het boekjaar 2016 het gebruik versterkt van biogas en 
van verbeterde haarden, en eveneens het rationeel gebruik van water voor landbouwdoeleinden. Er werden 4 werkgroepen voor de 
sensibilisatie van het gebruik van biogas, verbeterde haarden en van het rationeel gebruik van water georganiseerd. 12 infrastructuren van 
biogas van het type « convas » worden momenteel geïnstalleerd. En 7200 stekken van bosbomen zijn geplant, waarvan 1200 jonge stekjes 
van bomen geplant zijn op het perceel van de organisatie. 
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Het personeel van PANDAMU heeft 18 bezoeken uitgevoerd voor de technische opvolging en het verlenen van advies bij de begunstigden. 
 

Actiepunt 3 : De integratie van de vrouwen en de jongeren is versterkt met behoud van de harmonie in het gezin. 

 

Uit bezorgdheid om het aantal nieuwe jongeren en vrouwen met een klein inkomen in het ondernemerschap te verhogen, heeft PANDAMU 
een opleiding over het ondernemerschap ten voordele van de vrouwen en de jongeren met een klein inkomen georganiseerd en het 
personeel van de organisatie heeft 18 bezoeken uitgevoerd ter opvolging van de reeds gestarte projecten van de vrouwen en jongeren met 
een klein inkomen. Dat is het geval van de transformatie-ondernemingen van bananen en bananenbier bekend onder de naam van TARAMA; 
een groep vrouwen en jonge meisjes die detailhandel voeren in het centrum van Mata in de sector Muhanga, de vrouwen en jongeren 
gegroepeerd in een coöperatie COPRODEMU die wijn van ananas brouwt, bekend onder de naam « VINAS », enz. 
 

Actiepunt 4 : Integratie van gehandicapten is bevorderd 

 

Om het aantal andersvaliden die een inkomensgenererende activiteit uitvoeren te doen toenemen, heeft de organisatie Mevrouw KABARERA 

geholpen bij het opstarten van haar naaiproject. Op dit ogenblik is deze naaister met een verzwakte arm gestart met het begeleiden van de 

stageleerlingen uit de technische scholen van onze regio. PANDAMU heeft er ook toe bijgedragen dat de heer NZABERINDA Martin zijn 

verschillende activiteiten nieuw leven heeft ingeblazen, zoals de bananenteelt, het kaften van de boeken en de detailhandel in levensmiddelen. 

PANDAMU heeft 7 groepen ondersteund die andersvaliden integreren inzake sparen en krediet op het niveau van de dorpen door hen 13 

moderne bijenkorven te geven en ananasstekken ten dienste te stellen voor de aanplanting ervan. De organisatie PANDAMU heeft eveneens 

deze groepen van VSL bijgestaan in het verwerven van het perceel waar ze meer dan 7000 ananasstekken geplant hebben. Gedurende het 

boekjaar 2016 heeft PANDAMU een vrouw met een handicap gesteund die haar ananasbrouwerij dreigde te verliezen, door haar schuld te 

verminderen die ze had bij de Microfinanciering van DUTERIMBERE. Op dit ogenblik ondersteunt deze eenheid alle groepen van de regio die 

ananas verwerken. 

 

PANDAMU heeft ook 4 samenkomsten georganiseerd ter sensibilisering/mobilisering van de begunstigden voor solidariteitsacties ten 

voordele van andersvaliden en andere getroffen personen.  

 

Actiepunt 5 : Het versterken van de toegang van de begunstigden tot het geld 
 
Met het oog op het aansluiten van de groeperingen van de begunstigden van PANDAMU tot het systeem van microfinanciering van de 
organisatie DUTERIMBERE, heeft PANDAMU 2 opleidingssessies over ondernemerschap georganiseerd met de vormingstool van de 
DUTIMBERE-aanpak VSL (Village Saving and Loaning). PANDAMU werd hiervoor bijgestaan door 3 animatrices die de vorming hebben 
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genoten, gepresenteerd door de organisatie DUTIMBERE. Door deze opleidingen zijn 9 groepen van VSL ontstaan die 270 leden tellen en die 
een zeer gewaardeerde werking hebben. 
De meeste van die groepen VSL zijn al begonnen met het openen van hun bankrekeningen voor de veiligheid van hun geld, enerzijds, en om 
te kunnen samenwerken met de financiering door deze banken wat kredieten betreft, anderzijds. 
 

Actiepunt 6 : De synergie tussen de begunstigden van PANDAMU en de begunstigden van de andere zusterorganisaties van 

PANDAMU in het Regionaal Overleg is versterkt. 
 
Met de bedoeling de begunstigden te integreren in de economische verduurzaming van de realisaties van het regionaal overleg, heeft 
PANDAMU geïnvesteerd in de economische verduurzaming van de realisaties van het Regionaal Overleg en het versterken van de synergie 
van de begunstigden die bekend is onder de naam van IPB/PFO (POV). De organisatie PANDAMU heeft eveneens 4 samenkomsten 
georganiseerd voor de sensibilisering om bij te dragen tot de synergie en het duurzaam maken van de acties van het Regionaal Overleg. Het 
resultaat is dat 32 participatiebewijzen ter waarde van 320.000 RWF geïnvesteerd zijn in de IPB/POV door verschillende begunstigden van 
PANDAMU. 
 

PANDAMU is een waardevolle vertegenwoordiger van het middenveld betreffende de deelname van de bevolking in de besluitvorming 

die nuttig is voor het leven van het land. 

PANDAMU is meer en meer een waardevolle vertegenwoordiger van het middenveld betreffende de deelname van de bevolking in het nemen 

van nuttige beslissingen voor het leven van het land. Om ertoe te komen, heeft deze organisatie haar statuut herwerkt door aan haar 

doelstellingen de rol van verdediger van de sociaaleconomische rechten en andere mensenrechten toe te voegen. 

 

Tijdens de uitwisselingsateliers wat betreft de versterking van de actieve deelname van de burger, heeft PANDAMU de begunstigden 

gesensibiliseerd om massaal en actief deel te nemen aan de planningsvergaderingen voor het budgettair jaar 2017-2018, die georganiseerd 

werden door de gedecentraliseerde overheid van het land. Op dit ogenblik verwacht de bevolking opnieuw af te spreken over de planning met 

het District, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en de bezorgdheden van het volk. 

 

Bovendien heeft PANDAMU tijdens het boekjaar 2016 4 vormingen georganiseerd over de actieve burgerdeelname, het mensenrecht, de 

genezing van de wonden, de vrede en de duurzame ontwikkeling ten voordele van de begunstigden. 

 

In het kader van het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen met de ontwikkelingspartners van het district en de begunstigden van 

PANDAMU, heeft deze organisatie samen met de ploeg van de technici van het RAB en de Landbouwingenieur van het District Muhanga een 

technisch bezoek georganiseerd bij de begunstigde boeren van PANDAMU, die bananen kweken in de sector Kabacuzi. Deze bezoekers waren 
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verrukt over het prestatieniveau van de begunstigde boeren van PANDAMU, en ze hebben aan de progressieve boeren gevraagd al hun buren 

te helpen hun voorbeeld te volgen. 

PANDAMU heeft bovendien deelgenomen aan 6 bezinningworkshops samen met het syndicaat STRADH (syndicaat van de werklieden voor 

de verdediging van de mensenrechten) tezamen met vijf andere organisaties van de Rechten van de Mens. De workshops hebben geleid tot de 

oprichting van een coalitie van de organisaties en de syndicaten die de mensenrechten verdedigen. 

Aangezien het jaar 2016 gekenmerkt was door tal van vernieuwingen en creativiteit in de schoot van het Regionaal Overleg, heeft PANDAMU 

moeten ingaan op meer dan 12 uitnodigingen van het Regionaal Overleg, zonder te spreken over de andere instellingen, hetzij publieke hetzij 

die van de civiele maatschappij. 

 

6. Overzicht van de activiteitenkalender 2016 

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

Resultaten van de concrete doelstelling 1: de voedselsoevereiniteit is 

verzekerd. 

 

 

X X  

X 

Resultaten van de concrete doelstelling 2: de bescherming van de natuurlijke 

hulpbronnen is versterkt 

X X X X 

Resultaten van de concrete doelstelling 3: de integratie van de vrouwen 

en de jongeren is versterkt terwijl de familiale gezinsharmonie is behouden. 

 

 

 

X X  

X 

Resultaten van de concrete doelstelling 4: de gehandicapten zijn goed 

geïntegreerd. 

X X X X 

Resultaten van de concrete doelstelling 5 de toegang van de begunstigden 

tot het geld is versterkt 

X X X X 

Resultaten van de concrete doelstelling 6 : de synergie tussen de 

begunstigden van PANDAMU en de begunstigden van de andere 

zusterorganisaties van PANDAMU in het Regionaal Overleg is versterkt 

  X  

Resultaten van de concrete doelstelling 7 : PANDAMU is een 

waardevolle vertegenwoordiger van de civiele maatschappij wat betreft de 

integratie van de bevolking in het nemen van nuttige beslissingen van het 

leven van het land.  

X X X X 

Resultaten van de concrete doelstelling 8 : het leven en de werking van 

de organisatie zijn goed verzekerd.  

X X X X 
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7. Overzicht van de uitgaven 

1. Infrastructuren en uitrusting  Gedane uitgaven in RWF Gedane uitgaven in EUR 

Uitrusting (dieren en plantenmateriaal) 3.430.000 4.074,36 

SUBTOTAAL 3.430.000 4.074,36 

2. Operationele kosten    

Bureelbenodigdheden, communicatie, drukwerk en boekbinderij 624.709 742,07 

Transportkosten (brandstof, bus, taxi,…) 741.091 880,31 

Diverse werkingskosten (Projecten van de begunstigden) 4.830.000 5.737,36 

Opleiding van de begunstigden 2.941.000 3.493,50 

Kostprijs    

Aantal personen dat deelnam aan de opleiding    

SUBTOTAAL 9.136.800 10.853,24 

3. Kosten van de bedienden  5.413.000 6.429,89 

Lokaal personeel (totaal loonkost):Interim werk herstelling kraan 
13.000 15,00 

Aantal leden van het personeel in voltijdse equivalenten aan het project 

verbonden  
 4  

1  Coördinator 3.840.000 4.561,38 

1 Secretaris boekhouder 888.000 1.054,82 

2  Wachten - tuinmannen 672.000 798,24 

SUBTOTAAL 5.413.000 6.429,88 

4. Diversen    

Arbeidskosten, beroepstaksen en pensioen 1.573.200 1.868,74 

Algemene Vergadering (Evaluatie) 180.000 213,81 
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Bankkosten 178.463 211,99 

Saldo eind december 2016 183.239 217,66 

SUBTOTAAL 2114902 2.512,21 

ALGEMEEN TOTAAL 2.0094.702 23.869,69 

INKOMSTEN    

Inkomsten van derden (subsidies):naam van geldschieter     

Provincie Oost-Vlaanderen ( via Umubano) 

Opvolging door Umubano 5% 

Bruto ontvangst exclusief bankkosten 

 

 

2.0056.947 

25.079,00 

-1.254,15 

23.824,85 

Eigen inkomsten komende van:     

Saldo op 31 december 2015 37.735 +44,82 

Totalen 20.094.702 23.869,69 

Saldo 2016  -overdracht naar 2017 183.239 217,66 

Gedaan in Mushishiro, de 27/04/2017 

De Coördinator van PANDAMU, TELIMBERE Innocent                                     
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
 
1. Project “Vestiging van jonge boeren”  

 

1.1. Project “Vestiging van jonge boeren – fase 1” in CPPA KISARO. 

 

Dit project werd met algemene voldoening op tijd beëindigd. De uitbetaling van het eindsaldo werd door de Bestendige 

deputatie goedgekeurd op 16 februari 2017. Het eindsaldo van 8.532 € werd aan CPPA KISARO doorgestort op 19 april 

2017. Het eindverslag werd aan de Provincie West – Vlaanderen ingediend op 21 april 2017. 
 

NARRATIEF VERSLAG 

1. OVERZICHT HISTORIEK VAN HET PROJECT EN PLANNING 2016: 

Bijlage 1:     Algemeen inplantingsplan op luchtfoto. 

Bijlage 2:    Foto’s laatst afgewerkte hoeve F4 

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 (behalve F4) 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 4 wordt volgende maand bewoond. 

Voorafgaande overwegingen: 

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

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

bereikbaarheid van de landweg die eind 2013 – begin 2014 werd aangelegd. In de 2° 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. 

De ondergrondse watertank met een inhoud van 10 m³ wordt het eerst uitgevoerd grotendeels onder de hangaar met een mangat aan de 

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

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

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

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

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

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

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

funderingen. Deze rotsstenen worden door eigen personeel uitgehouwen uit een carrière. Ook de ondervloer zowel van de woning als van de 

loods wordt met steenslag van deze rotsstenen uitgevoerd. De muren worden opgetrokken met de gedroogde kleiblokken. Het dakgebinte is uit 

hout en de bedekking met gegalvaniseerde golfplaten. Daarna worden de muren binnen en buiten bezet met natte klei, afgewerkt met een 

mengeling van kalk, cement en zand. De vloerafwerking bestaat uit een mengeling zand en cement, glad afgewerkt met cementpoeder. De ramen 

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

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

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 2017: 

F4 werd afgewerkt met het saldo van de provincie West-Vlaanderen. 

In bijlage 2 geven we foto’s van de laatst afgewerkte fermette 4 en van de resultaten van de varkensteelt van de jonge boeren in dit project. 
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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:  2.460 (saldo van de subsidie) 
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Berekening van het bedrag van de factuur 

N°7/2016 en 2/2017 

Hoeve 4/2016 en 2017     Samenvatting uit dagboek 

     

                         NKIRIYEGE ARSENE     

werk van de bouwploeg       3272 h aan 375 RwFr      1.227.000   

vervoerkosten en chauffeur     52d aan 2250 RwFr                                               114.750   

kosten leiding en organisatie      70d x 2770 RwFr  193.900   

                            Lonen en diensten  1.535.650   

 

                            Materialen  1.908.338   

     

                                                                                               Totaal:  

3.443.988RwFr 

  4.051,75 €   

      

 

Detail:     

      

   Rfr/dag deel F4   

chauffeur tractor          3.000 25% 750   

tractor+jeep   6.000   25%        1.500 

 
vervoerkosten 
per dag   2.250RwFr   

      

Gahima,                5.000 10% 500   

Havugimana Charles, ploegleider bouwploeg 5.000 25% 1.250   

Safari Evariste, boekhouder 7.000 1% 70   

directie voor alg. leiding en verslag 9.500 10% 950   

 
kosten leiding 
en organisatie 

omgerekend per 
dag 2.770RwFr 
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3. GEGEVENS OVERSCHRIJVING BEDRAG EN WISSELKOERS 

Volgende betaling uitgevoerd:  

 CPPA KISARO bij de Bank of Kigali op 11 april 2017.  

 

 8.570,79 

 

Grafiek wisselkoers RwFr/€ in 2016 tot april 2017  

 
Een gemiddelde van 850 RwFr/€ werd gebruikt voor de facturatie van fase 3. 

Ontvangstbewijs van het saldo: 

Het saldo werd gestort door Umubano VRV door overschrijving op de rekening van CPPA KISARO bij de Bank of Kigali op 11 april 2017. De 

overschrijving verzamelde 2 bedragen: 

- Giften voor het project Kisaro:  6.110,79 € 

- Saldo PWVl vestiging jonge boeren  2.460,00 € 

- Totaal:      8.570,79 € 
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Bijlage 1: FOTO met INPLANTING F4 – F6 – F8 uitgevoerd in 2016-2017 
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Bijlage 2: Foto Hoeve 4 
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De jonge boeren kopen hun eerste varkens op het Centrum CPPA Kisaro om vet te mesten. 

 
  



91 

Na 6 maand komen ze terug om hun varkens te slachten. 

 



De jonge boeren die in de hoevetjes van de eerst fase gevestigd zijn hebben al mooie resultaten gehaald. Op bijgaande foto zie je een deel van de 

aardappeloogst. De kleine kinderen zijn op het terras bezig met het rapen van de kleine patatjes die achter gebleven zijn op het veld. De jonge 

boer stapt fier naar de wagen om de zakken langs de weg op te laden. Ze worden dan gestockeerd op het centrum en getrieerd om rechtstreeks 

verkocht te worden in Kigali.  

 

 
Deze jonge man heeft een gezin en 2 kinderen. Hij werkt ook voltijds op het centrum. Zijn hoevetje werd gebouwd in 2015. Hij leverde het 

bewijs een goede boer te worden.  

Hij kocht op ons CPPA-centrum jonge gecastreerde varkens (15 kg het stuk), die hij in zijn stal vetmestte. Ze waren na 7 maanden slachtrijp (100 

kg). De jonge vrouw helpt mee thuis, werkt op hun terrassen, verzorgt de jonge varkens, weeft tapijten, en zorgt voor de kinderen 

 

Door zijn voorbeeldig gedrag en zijn goede resultaten hebben we hem aangesteld tot opleider in de landbouw op ons Centrum, waar hij 

verantwoordelijk is voor een groep van 10 jongelingen tussen 16 en 20 jaar. Uit die groepen vormen we de jongens en meisjes die in de hoevetjes 

van de tweede fase zelfstandig aan de slag kunnen over een paar jaar. Over een vijftal jaar zullen ook al de eerste hoevetjes vrijkomen van de 

eerste fase omdat dan geleidelijk die jonge boeren hun eigen boerderijtje zullen hebben. 
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Aanvullend verslag over de georganiseerde educatieve activiteiten ivm het project NZ-2013-044 
“Vestiging van jonge boeren in het district Rulindo – sector Kisaro, Rwanda” 
 
Van bij de eerste fase van het project werd regelmatig verslag uitgebracht over dit project en de financiering door de provincie zowel op 
vergaderingen, op stands en in onze publicaties. Hier volgt een overzicht van de bekendmaking en de acties georganiseerd om fondsen te 
werven. 
In de week van 17/12/2013 tot 24/12/2013 werd het project “vestiging jonge boeren te Kisaro” door Umubano aan het publiek voorgesteld in het 
kader van de actie Music for life 2013. De actie die werd gekozen is een kunstveiling en werd georganiseerd in samenwerking met het 
stadsbestuur en de kunstacademie. Het goede doel van de VRV Umubano is geregistreerd door de Koning Boudewijnstichting. Een honderdtal 
bezoekers. 
29/03/2014 Presentatie van de projecten tijdens de Algemene Vergadering te Waregem (open vergadering waarop heel onze achterban wordt 
uitgenodigd)(Jean-Pierre Roobrouck en Marcel Umans) 
 
6/04/2014 in Koekelare ter gelegenheid van een hongermaal georganiseerd door de parochie. Er waren ongeveer 250 aanwezigen. Presentatie 
van het project “Vestiging jonge landbouwers op de terrassen van Kisaro” (Gerard Moerman) 
31/08/2014 Stand met informatie over de projecten op Mabatobato te Waregem (Jean-Pierre Roobrouck, Jozef Caudron, Gerdi Ampe, Bert 
Sagaert, Gerard Moerman) 
14/09/2014 Benefiet voor broeder Cyriel in Lodewijk van Male te Brugge met diavoorstelling en uitleg over het project. 200 aanwezigen (Gerard 
Moerman) 
30/09/2014 Presentatie van het project “Vestiging jonge landbouwers op de terrassen van KISARO” door Annie Goddaer op de bijeenkomst 
van Markant te Vichte 
Bekendmaking van het project “Vestiging jonge landbouwers op de terrassen van Kisaro” via de actie van “Geef uw vereniging een duwtje in de 
rug” van ING Solidarity Award van eind oktober 2014 tot 30 november 2014. 
17/01/2015 Presentatie van het project “Vestiging jonge landbouwers op de terrassen van Kisaro” en van het boek “Gusimbuka” door Jean-
Pierre Roobrouck op een bijeenkomst van Markant te Vichte 
 
14/03/2015 Presentatie van de projecten tijdens de Algemene Vergadering te Waregem (open vergadering waarop heel onze achterban wordt 
uitgenodigd)(Jean-Pierre Roobrouck en Marcel Umans) 
30/08/2015 Stand met informatie over de projecten op Mabatobato te Waregem (Jean-Pierre Roobrouck, Jozef Caudron, Frederic Deprez, 
Lieven Vandoorne) 
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) 
6/06/2016. Presentatie van het project aan de vereniging Femma in Koekelare-Bovekerke (Gerard Moerman) 
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26/06/2016. Zondagsmarkt in Genk met voorstelling van Noord-Zuid werking. Het Comité Kisaro stelde er het project “Vestiging van Jonge 
Boeren gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen” voor, samen met het project “Bouwen van regenwaterputten” gesteund door de 
Provincie Limburg; 
14/09/2016. Benefiet voor “Project Kisaro” in Lodewijk van Male te Brugge met diavoorstelling en uitleg over het project “Vestiging van Jonge 
Boeren gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen”, 250 aanwezigen (Gerard Moerman) 
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. 
3/12/2016. Presentatie van de resultaten van het Project aan de vereniging: missiekring Koekelare voor 40 aanwezigen (Gerard Moerman) 
18/03/2017 Presentatie van de projecten gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen op de Algemene Vergadering te Waregem 
 
Driemaandelijks: presentatie van het door de provincie gesteunde project in het tijdschrift van Kisaro (950 abonnees, door Gerard Moerman) 
Presentatie van het project in de nieuwsbrief van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw met vermelding van de steun van de 
provincie West-Vlaanderen, te vinden in de volgende nummers die via het internet kunnen worden gedownload: 

- December 2013, p. 3, 6-7 en16 

- Juni 2014, p. 9 

- December 2014, p. 3, 4-6 

- Juni 2015,  p. 11 

- December 2015, p. 2, 9 

- Juni 2016, p. 3, 7 

- December 2016, pp. 8-9 

De link op de website naar deze nieuwsbrieven is: http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuwsbrieven 
Naast de uitgebreide nieuwbrief van 16 tot 24 pagina’s (die digitaal is maar waarvan de gedrukte versie ok op de stands wordt uitgedeeld), zijn 
er nog de korte louter digitale nieuwsbrieven die ook op onze website kunnen worden gedownload. 
Ik verwijs hierbij naar het archief van de elektronische nieuwsbrieven met soms uitgebreide verslagen over het project: 

- Maart 2015 

- September 2015 

- September 2016 

- Maart 2017 

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

Verder delen wij gratis geprinte nieuwsbrieven uit op onze jaarlijkse stand te Waregem ter gelegenheid van Mabatobato (eind augustus elk 
jaar). Op die stand presenteren wij ook de projecten gefinancierd door West-Vlaanderen aan de hand van een draaiboek en van affiches. 

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


95 

 

 

 

95 

1.2. Project “Vestiging van jonge boeren – fase 2” in CPPA KISARO. 
 
Op 13 september 2016 werd via Umubano bij de Provincie West-Vlaanderen een aanvraag ingediend voor: verbouwen van 6 
oude veldschuren tot kleine hoeves met ondergrondse regenwaterreserve van 10 m³, stallen voor varkens, schapen en 
geiten, en voorraadschuur. 
 
De adviesraad van de provincie behandelde de aanvraag en de gevraagde aanvullende inlichtingen werden door Umubano 
opgestuurd op 11 januari 2017. We kregen de goedkeuring van een subsidie van 12.500 € op 6 juli 2017 in gevolge de beslissing 
van de Bestendige Deputatie van de provincie in de zitting van 15 juni 2017. De eerste schijf van 10.000 € werd uitbetaald op 2 
augustus 2017 en overgemaakt aan de ONG CPPA KISARO dat na aftrek van de bankkosten 9.960 € netto ontvangen heeft. De 
aanvang van de werken is voorzien in januari 2018 en het eindrapport van de uitgevoerde werken moet vóór 15 juni aan de 
Bestendige Deputatie van de provincie voorgelegd worden waarna het saldo van 2.500 € kan uitbetaald worden. 
  
Gedurende de laatste maanden van 2017 werden duizenden kleiblokken gevormd en gedroogd om in januari 2018 gebruikt te 
worden bij de verbouwingswerken van 6 hangars tot nieuwe hoeven. In januari begint het klein droog seizoen en dat is de ideale 
periode om met de bouwwerken te starten.  
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De hangars die je hieronder op de foto’s ziet worden afgebroken en omgebouwd tot woning met loods, stallen en ondergrondse regenwaterput. 

 

 
 

 Intussen zijn de verbouwingswerken van de hangars tot hoevetjes gestart, zoals hier op de foto 
binnenin is te zien. 
 
Gerard Moerman, Coördinator project Kisaro 
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PARTNERFINANCIERING MET EIGEN FINANCIERING:  HUMURA - OPLEIDING IN LANDBOUW EN 

VEETEELT VAN NIET-SCHOOLGAANDE JONGEREN, KIBUNGO-NGOMA 

Dit project werd gerealiseerd met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Zie jaarverslag 2016. 

Door een storm was het dak afgewaaid en de herstellingen vonden plaats met onze eigen fondsen. 
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Activiteitenverslag m. b. t. de herstelling van de geitenstal in het opleidingscentrum Humura 

 

1. Beschrijving van de dakherstelling  

Inleiding 

Tijdens de maand april 2016, werd het dorp Gisaya geteisterd door het onweer dat verschillende huizen en aanplantingen beschadigde. De 

plaatselijke autoriteiten registreerden een twintigtal gebouwen die waren vernield of waarvan de daken waren weggewaaid. Een van de 

gebouwen van de boerderij kon geen weerstand bieden tegen dit onheil. De Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO vzw heeft ons (met eigen 

fondsen) geholpen om dit gebouw te herstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het onweer         Na het onweer  

 

Uitgevoerde activiteiten 

 De brokstukken van het dak verwijderen ; 
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 De muren ¾ verhogen om de ruimte te verminderen waardoor de wind kon blazen, terwijl genoeg ruimte werd gelaten voor ventilatie en 

licht ; 

 Het gebint aan de muren vasthechten met behulp van betonijzer die op ½ van de muren grijpen om de fout van het vorige systeem niet te 

maken waar het dak bevestigd was op houten palen die konden rotten ; 

 De gebinten onder elkaar vastmaken met hout en nagels ; 

 De platen vastleggen ; 

 De binnenmuren verhogen tot 1,50 meter ; 

 De muren afwerken met pleister. 

 

 
                         Gebouw tijdens herstelling 

 

          Betonijzer dat het dak vasthoudt 
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Hersteld dak en gebouw         De gebinten zijn met elkaar verbonden 
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Financieel verslag 

Onze begroting voor de herstelling van het gebouw:  

UITGAVEN MIDDELEN 
Nr. Beschrijving aankopen Bedrag (RWF) Nr. MIDDELEN Bedrag (RWF) 

1 Platen 235.200 1 Subsidie VRV UMUBANO 439.630 

2 Nagels (platen) 16.000 2 Eigen fondsen HUMURA 74.570 

3 Gewone nagels 5.000    

4  Betonijzer 8.000    

5 Gegalvaniseerd ijzer 9.000    

6 Cement 40.000    

7 Bakstenen 50.000    

8 Hout voor gebint en spanten 60.000    

9 Fijn zand 40.000    

10 Arbeidskosten (3 metselaars en een 

metselaarsknecht) 

51.000    

 TOTAAL 514.200  TOTAAL 514.200 

 

Lijst van de verantwoordingsstukken: 
Nr. Activiteiten Datum betaling Nr. stuk Aankoop Bedrag 

1 Bakstenen 05/06/2017 121 SEKIDENDE 50.000 

2 Platen 15/09/2017 129 IJzerwinkel NTAGANDA 235.200 

3 Nagels (platen)  16/09/2017 129 IJzerwinkel NTAGANDA 16.000 

4  Gewone nagels 17/09/2017 129 IJzerwinkel NTAGANDA 5.000 

5 Betonijzer  18/09/2017 129 IJzerwinkel NTAGANDA 8.000 

6 Gegalvaniseerd ijzer  19/09/2017 129 IJzerwinkel NTAGANDA 9.000 

7 Cement 20/09/2017 129 IJzerwinkel NTAGANDA 40.000 

8 Hout voor gebint en spanten 24/07/2017 133 Celestin RUBAYI 60.000 

9 Fijn zand 01/12/2017 133 Celestin RUBAYI 40.000 

10 Arbeidskosten (3 metselaars en een 

metselaarsknecht) 

08/01/2017 134 KARASANYI Gerard 51.000 

 TOTAAL 514.200 

 

Albert NKUNDABAGENZI 

Verantwoordelijke opleiding 
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PARTNERFINANCIERING MET EIGEN FINANCIERING: WIKWIHEBA MWANA (BLIJF HOOPVOL MIJN 
KIND), CENTRUM VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING – NGARAMA  
 

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.   

 

Narratief en financieel verslag Wikwiheba Mwana 2017 
 

MFL 
 

In kader van Music for Life 2016 werd via acties rond de Ultra Warmathon 15.354,90€ ingezameld, waarvan 1.000€ voor Somival en 14.067,80€  

(14.354,90€ - 2%) ten voordele van Wikwiheba Mwana. 

 

Deze middelen werden ten dele aangewend ten behoeve van de fysiotherapeutische ondersteuning en begeleiding in het centrum.   

 

Eerste schijf van 4.900€ werd overgeschreven op 19/04/2017, op basis van pro-formafactuur twv 4.326.500 RWF of 5.000€ (wisselkoers 865 dd 

11/04). 

 

Er werden facturen bezorgd ter waarde van 3.357.450 RWF of 3.900 EUR (wisselkoers 860) voor aankoop fysiotherapeutisch materiaal, in de 

loop van maanden april en mei. 

 

Overig saldo van 1.000€ werd aangewend ten behoeve van dringende medische zorgen en aankoop geneesmiddelen.  Dit voor de maanden april 

t.e.m. december.  Er werden maandelijkse afrekeningen bezorgd aan de actieverantwoordelijke ter staving.  

 

Betaling tweede schijf 14/07/2017: 3.000€ en derde schijf 31/07/2017: 1.500€. 

 

Doel: bouw maïssilo en watertank, op basis van budgetraming van 3.599.763 RWF (25/04).  Dit om grotere mate van zelfvoorziening te 

bewerkstelligen. 

 

Zie foto’s hieronder: 
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Facturen ontvangen vanaf 17/07 tem 25/08 ter verantwoording uitgaven voor bouw van silo en watertank. 

 

Resterend saldo voor projecten Wikwiheba Mwana 2018: 4.667,80€. 

 

Fonds 4de Pijler (11.11.11) 
 

Op 18 december werd projectaanvraag ingediend twv 1.000€ ten behoeve van Wikwiheba Mwana.   

 

Indien goedgekeurd had dit budget kunnen dienen voor het bewerken (voorbereiden, zaaien, onderhoud, oogsten, opslag) van de 

landbouwgronden en gewassen (mais, bonen, aardappelen, erwten, noten, sorghum en soja- en voor de aankoop van werktuigen en zaai- en 

plantgoed. Spijtig genoeg werd het project niet goedgekeurd. 

 

INGEAR 
Eind 2017 werd er met de Duitse NGO INGEAR, die het centrum ook steunt (vnl lonen en aankoop voeding), contact opgenomen om projecten 

in de toekomst nog beter op elkaar af te stemmen qua complementariteit. 
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PARTNERFINANCIERING MET EIGEN FINANCIERING - CPPA KISARO: ALGEMENE WERKING 
 

 

Overzicht van de activiteiten gefinancierd in 2017 met giften vanuit VRV UMUBANO voor de algemene werking binnen 

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

 

 

1. Totaal van de giften na afhouding van 2% voor de administratiekosten van VRV UMUBANO: 13.143,27 € 

Opbrengst uit verkoop van honing            75,00 € 

                Totaal: 13.218,27 € 

2.  Aanwending: 

2.1. Betaling van kruiden voor vleesverwerking aan Indasia BVBA               

        40,70 € 

2.2. Het saldo is aan aangewend in diverse buitengewone activiteiten van het Project CPPA KISARO in Rwanda: 

         13.167,57 € 

 

- Bedeling van buitendeuren aan behoeftigen:  1.176,57 

- Sociale woningen      2.115 

- Dakbedekking voor 10 oude woningen   2.000 

- Eigen aandeel in parochiegebouwen Kisaro  5.200 

- Schoolgeld voor kinderen uit behoeftige gezinnen 2.676 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN ANZEGEM: CPPA KISARO  
PROJECT NIEUWE SECUNDAIRE AFDELING VAN DE SCHOOL IN SAYO-KISARO 
 
Bij de Wereldraad van de gemeente Anzegem werd door VRV UMUBANO een subsidie aangevraagd voor de nieuwe 
secundaire afdeling van de school in de wijk Sayo van Kisaro. Op 11 december 2016 werd een subsidie toegekend van 957 
€ die op 22 december 2016 werd uitbetaald. 
Op 6 oktober 2017 werd de factuur met bewijs van uitvoering door CPPA KISARO overgemaakt aan VRV UMUBANO. Met 
deze subsidie kon de afdeling schrijnwerkerij en meubelmakerij  van CPPA KISARO 40 lessenaars vervaardigen volgens het 
model van het lastenboek van de Rwandese instanties. De lessenaars werden geleverd in de maand augustus 2017. 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN WAREGEM EN ANZEGEM: CPPA KISARO  
PROJECT KLEUTERKLAS IN DE VALLEI VAN GITATSA-KISARO 

 

Na de afwerking van de bouw van de Poste de Santé in dezelfde afgelegen vallei werd het plan opgevat om 2 kleuterklassen 

te bouwen gespreid over 2017, 2018, 2019. De financiering voor dit project werd aangevraagd bij de VZW Comité Kisaro 

uit Genk en bij VRV Umubano.  

 

 De VRV Umubano verkreeg van de stad Waregem een subsidie van 2450 € die gestort werd op 1 augustus 

2017. De procedure tot onteigening van de gronden door het district Rulindo, waar Kisaro toe behoort, werd 

ingezet en de plaatselijke bevolking ging zelf aan de slag om een toegangsweg tot het terrein aan te leggen. De 

bouw van de eerste klas kon in 2017 nog niet gestart worden omdat de onteigeningsprocedure nog niet afgerond 

was. De werken zullen starten in 2018.  

 De VRV UMUBANO en de Wereldraad van de gemeente Anzegem: 

Er werd op 7 oktober 2017 een aanvraag tot subsidie ingediend bij de Wereldraad van Anzegem. Op 13/2/2018 

ontving VRV Umubano een subsidie van 760 EUR. Een ontbijtactie (28/01/2018) werd bovendien door de 

Wereldwinkel Anzegem georganiseerd en zorgde voor een bijkomende gift van 500 EUR. 

 

In 2017 werd door de VZW Comité Kisaro de rest van de nodige financiering gegarandeerd. 

De procedure tot onteigening van de gronden door het district Rulindo, waar Kisaro toe behoort, werd ingezet en de 

plaatselijke bevolking ging zelf aan de slag om een toegangsweg tot het terrein aan te leggen. De bouw van de eerste klas 

kon in 2017 nog niet gestart worden omdat de onteigeningsprocedure nog niet afgerond was. De werken zullen starten in 

2018. De verantwoording zal dan ook pas in 2018 kunnen plaatsvinden. 

 

Opgemaakt op 16 februari 2018 

Gerard Moerman 
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA Project “Wie helpt Eric”    Jaarverslag 2017 
 

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 het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. 

Sommigen kunnen de nodige medische verzorging niet aan en soms is er ook nog een voedselprobleem. 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 familie uit Waregem of omgeving 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 2017 kregen 105 kinderen uit Ngarama/Gatsibo steun. Van die 105 kinderen zijn er 75 die een peter of meter hebben. Het aantal 

gesteunde kinderen is gelijk gebleven aan dat van 2016. James MULISA is wel vervangen geweest door UMUTONWASE Germaine.                              

De leeftijdslimiet was wel bereikt. 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 2017 is er ook veel briefwisseling geweest tussen de kinderen en hun peter of meter.    

 

Op zondag 23 april 2017 was er om 14.30u in Waregem ook onze jaarlijkse bijeenkomst van de mensen die kinderen steunen. Er werd  info 

gegeven. De meeste families waren aanwezig of verontschuldigd. Het was de gelegenheid om nader kennis te maken  bij een koffietje en een stuk 

taart.  

 

Verleden jaar is er geen bezoek geweest noch van Waregem aan Gatsibo, noch van Gatsibo aan Waregem.  We hopen dit jaar wel op een bezoek.  

 

Alle steun van de families komt volledig ten goede aan de kinderen. Een klein % wordt wel ingehouden om het hoofd te kunnen bieden aan 

noodgevallen. 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). 2017 was het 10ste jaar dat deze actie loopt. 
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Financieel verslag 2017: 

 

Overdracht van 2016 naar 2017 27.869,35 

Stortingen in het jaar 2017 ( imp 732002 ) 13.682,88 

  TOTAAL voor « WHE ? » 41.552,43 

Doorgestort voor de kinderen( imp 613011 ) -16.070,20 

Kosten  -120,74 

2% afhouding  voor UMUBANO op 16.070,20 -321,40 

  TOTAAL   16.512,34 

 Over te dragen van 2017 naar 2018  

41.552,43-16.512,34=25.040,09 

25.040,09 

 

Opmerking: de reden van een overdracht van 2017 naar 2018 is het feit dat sommige ouders betalen voor een gans jaar of meer betalen en die 

betaling gebeurd niet noodzakelijk in het begin van het jaar. We spreiden dan die steun over 2 of meerdere jaren.  

Ook een uitzonderlijke gift in 2015 heeft het ons mogelijk gemaakt verschillende kinderen, die geen peter of meter hebben, te ondersteunen en 

het minimum voor elk 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 sommigen werden ook de nodige medische kosten betaald. 

 

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

trimester volgens de school. 

 

Op 29 april 2018 is de jaarlijkse vergadering met de steunende families gepland. Die gaat door  in de zaal “De Roose” in Waregem. We doen 

opnieuw een oproep om nog enkele steunende families te vinden want er staan nog kinderen op een wachtlijst.   

 

Opgemaakt te Waregem op 30 januari 2018. Jozef Caudron 

Bovenop de studiebeurzen in het kader van “Wie helpt Eric?” (16.512,34) werd nog eens, 578,20 euro € gestort voor andere studiebeurzen, wat 

een totaal aan studiebeurzen van 17.090,54 € 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 
 
27/08/2017 Mabatobato te Waregem. Op die stand presenteren wij de gefinancierde projecten aan de hand van een draaiboek en 

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

20 /10/ 2017 Deelname aan de GROS-Quiz te Kapellen (Gerdi Ampe) 

5/11/2017 Presentatie vereniging en projecten voor leden van Somival te Waregem en dankbetuiging aan ultralopers die zorgden 

voor de steun van Wikwiheba Mwana ter gelegenheid van Music for Life 2016. (Lieven Vandoorne, Frederic Deprez, Jozef 

Caudron, Anselme Nsabimana, Gerard Moerman, Jean-Pierre Roobrouck) 

11 / 11/ 2017 - 11 november straatactie 11.11.11. te Kapellen (Gerdi Ampe) 

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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21 /11/ 2017 Deelname aan het Seminarie  SDG ‘s Sustainable Development Goals  georganiseerd door Ondernemers voor 

Ondernemers in aanwezigheid van Koningin  Mathilde en Vice-premier Alexander Decroo en Herman Daems, voorzitter  bij BNP-

Paribas-Fortis te Bussel (Marcel Umans) 

 
22 / 11/ 2017 Deelname aan High-level conference Africa-EU te Brussel  (Gerdi Ampe) 
 
9 / 12/ 2017 Deelname aan Vierde Pijler Panel te Brussel (Gerdi Ampe) 

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). 

 

 


