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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Opmerking: de rechtvaardiging van het project gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen heeft betrekking op 2018 omdat de
rechtvaardiging voor het jaar 2019 geëist door de Provincie pas klaar moet zijn tegen 1 mei 2020.

PANDAMU asbl
VERANTWOORDING VAN DE SUBSIDIE VERLEEND DOOR PROVINCIE OOST-VLAANDEREN – JAAR 2018

Regionale samenwerking Rwanda Rechtvaardigingsfiche
1. Vlaamse partner
Naam van de organisatie: Vlaams-Rwandese vereniging Umubano vzw-ngo
Adres: Ter Beke 2 – 8570 Vichte - Mail: jean-pierre.roobrouck@telenet.be - Telefoonnummer: 056 89 43 23
Juridisch statuut: vzw-ngo
Ondernemingsnummer: 4341.49.630
IBAN nr.:BE79 0682 4065 7633
Naam van de begunstigde: Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw
Verantwoordelijke voor de opvolging van het project: Jean-Pierre Roobrouck, Voorzitter
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2. . Rwandese partner
Naam van de organisatie: PANDAMU
Adres: E-mail :pandamu2005@yahoo.fr ; website :www.pandamu.org
Postadres: 546 Kigali
Telefoon: (+250)788752137
Juridisch statuut: lokale NGO met rechtspersoonlijkheid Nr. 208/RGB/NGO/LP/02/2018
Te contacteren verantwoordelijke: TELIMBERE Innocent, Coördinator van PANDAMU

3 Project
(= het deel van het werk van de organisatie waarvoor een subsidie aangevraagd wordt)
Naam van het programma/project::Programme d’Appui Nutritionnel et de Développement Agricole de Muhanga, Jaar 2018
Centraal thema: Voedselsoevereiniteit
Geïntegreerd in volgende thema’s: Voedselsoevereiniteit en Bescherming van de natuurlijke rijkdommen, Rurale zelfontwikkeling (Participatie
van vrouwen en jongeren, Inkomstenverwerving, Tewerkstelling), Integratie van personen met een handicap, Hygiëne en
sanitatie, Sociale cohesie en Werk in synergie.
Geïntegreerd in de planning van het district: Dit project schrijft zich in de prioriteiten van het Ontwikkelingsplan van het District Muhanga
DDS (District Development van het District Muhanga (DDS) 2018-2023 betreffende de sociaaleconomische ontwikkeling en de
voedselzekerheid
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4. Actieplan
Doelstellingen

Activiteiten/acties

THEMA 1: VOEDSELSOEVEREINITEIT
1.1.1-PANDAMU heeft 12.590
1.1. De
jonge bananenloten verdeeld voor
voedselsoevebakbananen en 1200 stekken voor
reiniteit is
dessertbananen (Kamara en “gros
verzekerd
– De prioritaire michel”). Technische ondersteuning
landbouwtakken en advies.
zijn versterkt
1.1.2-PANDAMU heeft de teelt van
-De kweek van
maïs, maniok en soja versterkt en
kleinvee en de
gevaloriseerd.(Aankoop van goede
niet-grondgezaden, technische ondersteuning en
bonden
advies)
landbouw is
versterkt
1.1.3-PANDAMU heeft de kweek
van verschillende soorten groenten,
eetbare paddenstoelen en kruiden
ondersteund (wortelen, uien, Spaanse
pepers, paprika, kolen, tomaten,
aubergines, spinazie, amarant en
bieten)

1.1.4-PANDAMU heeft 14.000
stekken van fruitbomen verdeeld
(avocadobomen, papajabomen,
passievrucht, tomatenplanten en
ananas).

Doelgroep en bereikt
aantal

Plaats / District

630 gezinnen op basis van
20 bananenstekken per
gezin

District Muhanga

240 gezinnen

District Muhanga

84 gezinnen

RWF

EUR

6.295.000

6.214,58

300.000

296,17

District Muhanga

78.200

77,20

District Muhanga

3.190.100

3.149,35

4660 gezinnen
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Doelstellingen

Activiteiten/acties

De kweek van
kleinvee
(kippen,
varkens, geiten,
schapen,
konijnen en
bijen) is
versterkt

1.1.5-PANDAMU heeft de families
ondersteund die gevallen van
ondervoeding vertonen door de
kweek van kleinvee aan te moedigen
(kippen, varkens, geiten, schapen,
konijnen).
1.1.6- PANDAMU heeft 6
bijeenkomsten georganiseerd en
geanimeerd voor sensibilisatie van
de bijenteelt bij de imkers
1.1.7- Opleiding gegeven aan de
telers over diervoeder en de techniek
om de koeien behoorlijk te melken
1.1.8-PANDAMU heeft de teelt van
peulgewassen en veevoedergewassen
op de bermen van de radicale
terrassen en de erosiebestrijdende
grachten versterkt om het veevoer te
verrijken.
1.1.9- Heeft de beginnende veetelers
ondersteund m.b.t. het voeren van
het vee en de dierenverzorging.
1.1.10- Het personeel van
PANDAMU heeft 24
terreinbezoeken met advies en
ondersteuning verricht op het vlak
van veeteelt.

Doelgroep en bereikt
aantal
278 personen (234 vrouwen
en 44 mannen) verdeeld
over 58 gezinnen

Plaats / District

RWF

EUR

699.000

690,07

214 personen (168 vrouwen
en 46 mannen)

District Muhanga

120.000

118,47

30 personen (16 vrouwen
en 14 mannen)

District Muhanga

324.000

319,86

68 telers

Districten
Muhanga,
Ruhango,
Kamonyi en Huye

199.760

197,21

242 veehouders

District Muhanga

542.810

535,88

48 gezinnen

District Muhanga
en Ruhango

150.000

148,08

District Muhanga
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Doelstellingen

Activiteiten/acties

Doelgroep en bereikt
aantal
120 gezinnen met kinderen
die ondervoedings-tekenen
vertonen

1.1.11- PANDAMU heeft
De graad van
demonstratievergaderingen
ondervoeding
georganiseerd over het klaarmaken
van kinderen
van een volwaardig voedingsmiddel
onder de 5 jaar
voor kinderen die ondervoed zijn
is verminderd
THEMA 2: BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
6 coöperaties en
2.1.2-PANDAMU heeft de
2.1. De
groeperingen van
bescherming
landbouwers ondersteund in de
landbouwers- veetelers
van de
aankoop van irrigatie-uitrusting.
natuurlijke
hulpbronnen is
2.1.3- Bijgedragen tot de installatie
12 gezinnen
versterkt :
van 6 biogasinfra-structuren bij de
landbouwers-veetelers
2.1.4-PANDAMU heeft de methodes
van Farmer Field Schools versterkt

180 landbouwers- veetelers

Plaats / District

RWF

EUR

District Muhanga

280.000

276,42

District Muhanga

262.600

259,25

District Muhanga

676.500

667,86

District Muhanga
en Ruhango

120.000

118,47
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THEMA 3: PROMOTIE VAN DE INKOMENSVERWERVING
Doelstellingen
Activiteiten/acties
Doelgroep en bereikt
aantal
3.1.1-PANDAMU heeft de
50 personen (36 vrouwen
3.1. De
economische en tewerkstelen 14 mannen)
integratie van
lingsinitiatieven van vrouwen en
vrouwen en
jongeren met een laag inkomen
jongeren in het
ondersteund.
proces van
rurale
zelfontwikkeling is versterkt.
3.1.2-Samen met de andere
18 meisjes en vrouwen
organisaties van het regionaal
overleg van POV heeft PANDAMU
tentoonstellingen georganiseerd van
de producten die door de
ondernemingen van vrouwen en
jongeren worden geproduceerd
3.2.1- PANDAMU heeft
132 personen waaronder 84
3.2. De
vergaderingen georganiseerd om de vrouwen en 48 mannen
ondernemingsondernemingscultuur te versterken
geest van
door de aspecten gender,
vrouwen en
reproductieve gezondheid, aids,
jongeren is
positieve kracht en solidariteit onder
gestimuleerd,
de landbouwers te integreren.
aangemoedigd
en ondersteund
3.2.2-PANDAMU heeft studiereizen 72 personen waaronder 46
georganiseerd van de doelgroep
vrouwen en 26 mannen
samen met de begunstigden van de
andere organisaties van het overleg
bij de succesvolle ondernemingen

Plaats / District

RWF

EUR

District Muhanga

800.000

789,78

District Muhanga
en Kamonyi

160.000

157,96

District Muhanga

770.000

760,16

120.000

118,47

District Muhanga
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Doelstellingen

Activiteiten/acties

3.3. De initiatieven van
bestaande of
nieuwe
inkomensgenererende
veelbelovende
ondernemingen
zijn versterkt

3.3.1-PANDAMU heeft
vergaderingen georganiseerd om de
solidariteit, het spaarwezen en het
investeren bij de begunstigden te
versterken

3.4. De initiatieven van de
begunstigden
met het oog op
het creëren van
nieuwe
tewerkstelling is
ondersteund

RWF

EUR

District Muhanga

120.000

118,47

3.3.2- Heeft de groei van de reeds
324 personen (236 vrouwen
bestaande inkomengenererende
en 88 mannen)
initiatieven ondersteund en bijstand
verleend aan het ontstaan van nieuwe
initiatieven

District Muhanga

300.000

296,17

3.4.1-PANDAMU heeft bijgedragen
tot de ondersteuning van vrouwen en
jongeren in het programma m.b.t. de
ontwikkeling van stielen die niet
gebonden zijn aan de landbouw

District Muhanga

60.000

59,23

3.4.2-Het personeel van PANDAMU
heeft 6 terreinbezoeken uitgevoerd
om van gedachten te wisselen met de
doelgroep.

Doelgroep en bereikt
aantal
242 personen
(158 vrouwen en 84
mannen)

12 personen (8 vrouwen en
4 mannen)

Plaats / District

District Muhanga
48 gezinnen
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Doelstellingen
Activiteiten/acties
Doelgroep en bereikt aantal
THEMA 4: INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN BEPERKING
4.1.1-Het personeel van
124 kinderen (74 meisjes en 50
4.1. De
PANDAMU heeft 3
jongens)
integratie van
identificatievergaderingen
personen met
een beperking is uitgevoerd voor jongeren met
een beperking m.b.t. hun noden
efficiënt
op het vlak van gezondheidszorg
en opvoeding.
4.1.2-Het personeel heeft 4
124 kinderen (74 meisjes en 50
sessies geanimeerd voor de
jongens)
versterking van het systeem van
de familiale zorgen
4.1.3-PANDAMU heeft de
Een bijscholingscentrum voor
integratie-initiatieven van
stielen is in aanbouw
personen met een beperking
ondersteund in het kader van de
rehabilitatie op communautaire
basis.
THEMA 5: VREDESCULTUUR EN VREEDZAAM CONFLICTBEHEER
5.1.1-PANDAMU heeft de
240 personen (180 vrouwen en
5.1. De
doelgroep
versterkt
inzake
het
60 mannen)
vredescultuur,
programma over vredescultuur
de sociale
door de initiatie tot de positieve
cohesie en de
kracht (Workshops voor
burgerzin zijn
opleiding en uitwisseling van
versterkt
ervaringen)
5.1.2- Heeft werkgroepen
30 personen (16 vrouwen en 14
georganiseerd over de preventie, mannen)
het beheer van conflicten, de
positieve kracht, het genezen
van de wonden..

Plaats / District

RWF

EUR

30.000

29,62

District Muhanga

1.481.700

1.462,77

District Muhanga

474.000

467,94

-

-

District Muhanga

District Muhanga

District Muhanga
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Doelstellingen
Activiteiten/acties
Doelgroep en bereikt aantal
THEMA 6: DEELNAME VAN DE DOELGROEPEN
120 personen
6.1. De synergie 6.1.1-PANDAMU heeft
vergaderingen georganiseerd en
tussen de
gehouden m.b.t. de synergie
partners in het
proces van
6.1.2- PANDAMU heeft een
1400 gezinnen
duurzame
landbouwwedstrijd
ontwikkeling is
georganiseerd in alle zones
versterkt
6.1.3- PANDAMU heeft
30 personen
bezoeken tussen partners en
begunstigden georganiseerd
6.1.4-PANDAMU heeft op een
Alle begunstigden van de
zeer merkwaardige wijze
organisaties van het regionaal
bijgedragen tot het opstellen en
overleg van POV.
uitvoeren van projecten die
inkomsten genereren en tot
gezamenlijke economische
activiteiten
6.1.5-Het team van het
Alle begunstigden van de
personeel en van de vrijwilligers organisaties van het regionaal
van PANDAMU heeft het
overleg van POV
verwerven en het behouden van
de verworvenheden van het
partnerschap door de doelgroep
gestimuleerd
6.1.6- Samen met haar
begunstigden heeft PANDAMU
deelgenomen aan verschillende
opendeurdagen en
tentoonstellingen.

Plaats / District

RWF

EUR

District Muhanga

-

-

District Muhanga

400.000

394,89

District Muhanga

130.000

128,34

District Kamonyi

-

-

District Muhanga

-

380.000

375,15

District Muhanga
en de stad Kigali
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Doelstellingen

Activiteiten/acties
Doelgroep en bereikt aantal
6.1.7-PANDAMU heeft actief
De 6324 begunstigden van
deelgenomen aan de
PANDAMU
vergaderingen m.b.t. de
gezamenlijke opvolging en
evaluatie, samen met de andere
partners van het District
Muhanga, en haar realisaties
worden er bijzonder op prijs
gesteld.
6.2. In het kader van de
De houders van melkkoeien in
verruiming van het partnerschap de activiteitenzone van
heeft PANDAMU de stagiair
PANDAMU
SEPPE Van der Haegen van Ho
Gent onthaald en ermee samen
gewerkt m.b.t. het zoeken naar
valorisatie van melkproducten
en afgeleide producten.
Thema 7 : REALISATIES IN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ
7.1. PANDAMU is 7.1.1-PANDAMU heeft de
een waardevolle
actieve deelname van de
vertegenwoorbegunstigden versterkt aan de
128 personen waaronder 78
diger van de
beslissingen die betrekking
vrouwen en 50 mannen
civiele
hebben op hen alsook de
maatschappij
deelname van de bevolking in
inzake integratie
heel het proces van planning,
van de bevolking
opvolging, evaluatie en geleerde
in het nemen van
beslissingen nuttig lessen over alles wat in naam
voor het leven van van het volk gebeurt. Dit dankzij
diverse vergaderingen die
de burger en van
het land.
PANDAMU in de verschillende
zones heeft georganiseerd.

Plaats / District
District Muhanga

RWF
-

EUR
-

3.883.300

3.833,69

180.000

177,70

District Muhanga

District Muhanga
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Doelstellingen

Activiteiten/acties
7.1.2- Heeft bijgedragen tot
workshop over uitwisseling van
ervaringen met de
ontwikkelingspartners van het
district en de begunstigden van
PANDAMU.
7.1.3-De Coördinator van
PANDAMU heeft deelgenomen
aan alle vergaderingen van
JADF.
7.1.4-PANDAMU heeft
bijgedragen tot de organisatie
van de opendeurdag in het
District Muhanga en heeft er
samen met haar begunstigden en
de andere organisaties van het
regionaal overleg van POV aan
deelgenomen
7.1.5- PANDAMU heeft
deelgenomen aan verschillende
vergaderingen van de civiele
maatschappij, in het kader van
het regionaal overleg van POV,
voor zover zij belast is met het
registratiedossier van het
overleg op het niveau van RGB.
7.1.6- De coördinatie van
PANDAMU is ingegaan op
meerdere andere uitnodigingen
die aan de organisatie werden
gericht.

Doelgroep en bereikt aantal
Andere ontwikkelingspartners
van het District en de
begunstigden van PANDAMU

Plaats / District
District Muhanga

RWF

EUR

150.000

148,08

District Muhanga

50.000

49,36

District Muhanga

570.000

562,72

CEFAPEK Kamonyi

130.000

128,34

95.000

93,79

JADF en elders
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Thema 8 :BEHEER EN BESTUUR
8.1.1- Kantoorbenodigdheden,
communicatie en onthaal van de
bezoekers
8.1.2- Kantooruitrusting en
onderhoud van de
informaticatools
8.1.3- Transportkosten en
onderhoud van de voertuigen;
8.1.4- Evaluatie
8.1.5- Andere kosten
(Vergoeding van het
personeel, beroepstaksen en
bijdragen tot de sociale kas ))
8.1.5.1- Loon van het vast
personeel
8.1.5.2- Loon van tijdelijk
personeel
8.1.5.3- Beroepstaksen en
bijdragen aan de sociale kas
8.1.6- Bankkosten:
8.1.6.1- Transferkosten
8.1.6.2- Boekhouding en andere
diensten
8.1.7- Opvolging Umubano
Banksaldo
Kassaldo
TOTAAL

574.930

567,59

626.500

618,50

1.205.500

1.190,10

-

-

7.169.976

7.078,38

-

-

2.839.449

2.803,18

32.000

31,59

56.951

56,22

2.615.006
102.345

2.581,6
101,04

48.963
38.793.590

48,34
38.298,04
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5. Kosten en Uitgaven
1€=1012.94.RWF
Gesubsidieerd Coördinatie en
actieplan
werking van de
organisatie
(algemeen)

RWF

EUR Rechtvaardigingsstukken

5.1. Alle soorten specifieke
uitgaven (aankoop van zaden,
voedsel, materiaal...)
Aankoop van plantgoed
(bananenloten, maniokstekken,
groentezaad, zaadkiemen van
fruitbomen)
Aankoop van dierlijk
materiaal en gemengd
veevoeder


100.63060



5.2. Investeringen (materieel
voor infrastructuur, bouw,
gereedschap,
transportmiddelen,
informatietechnologie
Bouw en gereedschappen



Transport en brandstof



1.099.000

3.883.300

1.205.500

028 ;029 ;030 ;031 ;032; 041; ;052;
065; 066; 085;103 ;115 ; 124;
9.934,51 134;316

1.084,96 048; 133; 169;181;182;183;184

3.833,69 147;165;171;172;174;176;178;
179;187;188;189;197;198;199;
200;204;206;207;208;209;213;
214;216;219;221;224;228;240;249;
253;263;264;277;284;289;314
009;019;028;054;055;074;089;101;
112;150;155;160;170;175;194;196;
15

Aankoop en onderhoud
kantoorinformaticatools en
andere uitrustingen

626.500
Gesubsidieerd
actieplan

5.3. Personeelskosten
5.3.1.lokaal personeel :
functie ; ETC ;

Maandelijks loon
Jaarlijkse kost
Tijdelijk personeel
5.3.2. Opleidingskost
personeel
Opvolgingsbezoeken en
terreinbezoeken voor
uitwisseling met de doelgroep

Coördinator,
Secretaris
boekhouder,
Veearts, 2
BewakersTuinmannen



Coördinatie en
werking van de
organisatie
(algemeen)

RWF

7.169.976


80000


220000

205;212;220;222;226;234;235;236;
237;238;242;245;252;254;255;256;
259;260;261;262;265;268;272;273;
274;276;278;279;281;282;285;288;
1.190,10 290;291;293;294;295;299;302;303;
308;310
086;126;127;128;180;203;
246;247;248
618,50
EUR Rechtvaardigingsstukken

7.078,38 024;025;057;119;120;121;
129;158;186;244;304;305
- 78,98 153;154
005;006;007;014;015;022;035;056
;072;077;083;
093;096;105;106;109;
217,19 111;116;131;132;157;185
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5.4. Telefoon, huur, internet,
kantoorbenodigdheden
bureau, verfrissingen en
postdiensten

Gesubsidieerd Coördinatie en
actieplan
werking van de
organisatie
(algemeen)


RWF

574.930
5.5. Andere
Opleiding van de
begunstigden, studiereizen,
vergaderingen en workshops

Ondersteuning van de
projecten van de
begunstigden


2.818.000

4.053.610

EUR Rechtvaardigingsstukken

040;060;061;068;079;084;
088;090;095;097;114;125;
130;146;151;156;159;164;
177;190;191;192;193;201;
202;210;211;215;217;218;
223;225;231;239;243;250;
257;258;267;275;286;292;
567,59 296;297;298;301;318
001;002;003;004;008;010;
011;012;013;016;017;018;
2.782 020;021;023;026;033;034;
036;037;038;039;047;050;
051;059;063;073;075;076;
078;080;081;087;092;094;
098;100;102;104;108;113;
117;118;123;135;148;149;
162;163;195;233;241;251;
280
4.001,83 058;122;232;064;145;266;
091;053;049;062;173
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Gesubsidieerd
actieplan

Opendeurdag en
tentoonstellingen



Zendingskosten
Bijdrage RSSB, TPR en
andere belastingen




Coördinatie en
werking van de
organisatie
(algemeen)

RWF

EUR Rechtvaardigingsstukken

082;099; 110;161;287
1.110.000
195.000

1.095,82
192,51

2.839.449
Boekhouding
Transferkosten
Banksaldo op 29/03/2019
Kassaldo op 29/03/2019
Opvolging door Umubano
TOTAAL




5.6951
32.000
102.345
48.963
2.615.006
38.793.590

2.803,18
56,22
31,59
101,04

107 ;152 ;283;300
042;043;044;045;046;069;070;071
;136;137;138;139;
140;141;142;143;144;166;167;168;
227;229;230;269;
270;271;311;312;313
-

48,34 2.581,6
38.298,04
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6. Inkomsten
1 €=1012.94 RWF

6.1. Subsidie verleend door OostVlaanderen
6.2. Andere subsidies
Banksaldo op 31/12/2017

Gesubsidieerd actieplan Coördinatie en werking
van de organisatie
(algemeen)


Kassaldo op 31/12/2017
6.3. Inkomsten uit verkoop, diensten en
promotie
Verkoop van bananenloten aan BSD
Verkoop van bananenloten aan
DUTERIMBERE
Verkoop van Yoghurt
Totaal
Datum storting financiering van POV
Datum
16/02/2018
24/07/2018
01/03/2019
Totaal



RWF

EUR

36.962.036

36.489,8

Niet van toepassing
160.654

N. v t.
158,60

10.000

9,87



612.500
1.000.000

604,68
987,23




48.400
38.793.590

47,78
38.298,04

Bedrag in €
14.844,2
14.844,2
4.219,8
33.908,2

Bedrag in RWF
15.407.394
14.719.836
4.219.800
34.347.030

Wisselkoers
1€=1.037,94 RWF
1€=991,62 RWF
1€=1.000,00 RWF
1€=1.012,94 RWF

Ontvangen door Umubano, op 8/5/2019……………
Gedaan te Mushishiro, op 08/05/2019
De Coördinator van PANDAMU
TELIMBERE Innocent
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Gebruikte afkortingen

BSD :Bureau Social de Développement
RWF : Rwandese frank
JADF: Joint Action for Development Forum
NGO (ONG): Non Government Organization
PANDAMU:(Avant) Programme d’Appui Nutritionnel et de Développement Agricole de Muhanga
(Actuellement)Participation à l’Appui Nutritionnel et au Développement Agricole de Muhanga
POV: Provincie Oost-Vlaanderen
RGB: Rwanda Governance Board
RRA: Rwanda Revenue Authority
RSSB: Rwanda Social Security Board
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
 CPPA KISARO: 2DE FASE VESTIGING VAN JONGE BOEREN IN HET DISTRICT RULINDO – SECTOR
KISARO, RWANDA
NARRATIEF VERSLAG
1. OVERZICHT HISTORIEK VAN HET PROJECT EN PLANNING 2016:
Juni 2016:
aanvraag bij de Provincie West-Vlaanderen
2017 07 06:
goedkeuring van de aanvraag
2017 08 01:
ontvangst van het voorschot van 10.000 €
2018 en 2019:
uitvoering
Planning 2019:
afwerking van de hoeven H2 en H4
De fermette H6 was een kleine hoeve die moest gemoderniseerd worden. De fermettes H1 tot en met H5 zijn het resultaat zijn van de
verbouwing van oude veldschuren tot hoevetjes met ondergrondse regenwaterreserve van 10 m³, stallen en voorraadschuur. H1, H3, H5
en H6 zijn al bewoond door 3 jonge gezinnen en de bijhorende terrassen zijn al in cultuur. De 4 jonge boeren zijn ook begonnen met de
varkensteelt. Ze zijn nu in de beslissende fase naar zelfstandig worden. De fermettes H2 en H4 worden in gebruik genomen eind juni
2019. Deze fermettes zijn nu ongeveer 2/3 uitgevoerd en worden afgewerkt na ontvangst van het saldo van de toegestane subsidie.


Werd(en) de doelstelling(en) van het project zoals aangevraagd bereikt?
o X ja
o nee:
 Werd het project uitgevoerd zoals aangegeven? JA
 Hoe verliep de uitvoering?
Eerst werd de hoeve H6 aangepakt zodanig dat het woongedeelte kon in gebruik genomen worden. De andere lokalen
werden bruikbaar gemaakt met vernieuwde muren en bevloering. Daarna werden achtereenvolgens H5, H3, H1, H4 en
H2 aangepakt. H4 en H2 zijn nu in de fase van eindafwerking.
1. De doelgroep:
 Werd de vooropgezette doelgroep bereikt met het project? JA
21





Werd de doelgroep betrokken in het tot stand komen van het project? JA, de jonge boeren waren al enkele jaren in opleiding
in het landbouwproject van CPPA. Ze werkten zelf mee bij de bouwploeg van CPPA om de metsers bij te staan. Ze ontgonnen
rotsstenen voor beton en fundering, ze ontgonnen klei voor zongedroogde bouwblokken en werkten mee aan de
graafwerken voor regenwaterreservoirs.
Hoeveel mensen werden bereikt? (specificeer zo mogelijk: vrouwen, mannen, kinderen, personen met een handicap, zieken,
leerlingen, boeren, arbeiders, leeftijd ….). De 6 hoeven worden uiteindelijk bewoond door 6 jonge gezinnen. Drie van deze
gezinnen hebben al één of twee baby’s. De bewoners van H3 zijn beide doofstom en hebben een baby. De jonge boer heeft
sinds zijn 16° jaar op het centrum gewerkt als helper in de groenteterrassen. Hij heeft er met andere doofstommen de kans
gehad om de gebarentaal te leren. Nu heeft hij een gezin kunnen stichten en werkt enthousiast met zijn jonge vrouw op de
terrassen die hem in gebruik gegeven zijn rond H3.

2. Wat zou de organisatie in het zuiden die het project uitvoerde anders aanpakken in de toekomst? niets
3. Wat zou jij als organisatie in West-Vlaanderen anders aanpakken? niets
4. Welke meerwaarde betekende de steun van de provincie West-Vlaanderen in het project? Zonder die steun was het project niet te
verwezenlijken. Het was bovendien een aanmoediging voor de inbreng van de andere ontbrekende middelen.
5. Hoe zal het project verder gefinancierd worden, na de subsidiëring van de provincie West- Vlaanderen? De aanvullende financieringen
die nodig waren zijn ontvangen zoals voorzien (Vriendenkring Koekelare en Comité Genk).
6. Welke educatieve/sensibiliserende activiteiten organiseerde u tijdens de looptijd van dit project in West-Vlaanderen? (geef datum en
activiteit). Zie afzonderlijke bijlage.

Financieel verslag:.
Factuur van de uitgaven hierna
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Grafiek koersverloop

De koers van 1010 FrRw/€, toegepast in bovenstaande tabel, is een gemiddelde.

24

Bijlage 1: inplanting H1 tot H6 op luchtfoto van de concessie van CPPA KISARO.
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Bijlage 2: H5 opslagplaats, stallen en toegang naar het woongedeelte.
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Bijlage 3: H3 afgewerkt en bewoond.
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Bijlage 4: H1 afgewerkt en bewoond.
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Bijlage 5: affiche gebruikt op stands VRV UMUBANO VZW

CPPA KISARO: BOUW HOEVETJES VOOR JONGE
BOEREN
Met de steun van de provincie West-Vlaanderen worden momenteel veldschuren omgebouwd tot
boerderijtjes voor in het centrum opgeleide landbouwers

De verslaggever,
Gerard Moerman,
Coördinator van C.P.P.A. KISARO
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Bijlage 6: Tekst in verband met steun van Koekelare voor Kisaro: KOEKELARE EN KISARO EEN BIJZONDERE VLAAMS - RWANDESE
RELATIE
Op 2 januari 2018 is het weer zover: de werkgroep rond Johan Decru vliegt weer naar Kisaro – Rwanda. Johan zal opnieuw vergezeld zijn van
Gerard en Maria Bossu - Vandaele. Het is het vierde jaar op rij dat ze het Project Kisaro ter plaatse gaan ondersteunen. Ze zullen vergezeld zijn
van Dries Montaigne, eveneens uit Koekelare, Ann Decru en Pascal Serry.
Om u de kans te geven uw steentje bij te dragen voor de sociale werken in Kisaro organiseren ze op zondag 8 oktober 2017 een heerlijk eetfestijn
in de ZUIDHOEVE te KOEKELARE.
Speciaal daarvoor keer ik terug uit mijn missiepost in Rwanda om dan op 17 december weer te vertrekken naar het Centrum voor verbetering en
aanmoediging van de Landbouw in Kisaro. Dit Centrum werd al in 1972 gesticht door Broeder Cyriel en is ondertussen uitgegroeid tot het
belangrijkste ontwikkelingscentrum voor de landbouw en aanverwante beroepen in Rwanda. Het is ook het Nationaal erkende centrum voor
kunstmatige inseminatie van varkens en een modelhoeve voor de varkensteelt.
Als neef van de in 2015 overleden stichter ben ik als coördinator zelf 6 maanden per jaar op het centrum. De overige 6 maand verzorg ik de
contacten in België voor de invoer van onmisbare producten om de werking in Rwanda mogelijk te maken en voor het verkrijgen van
financieringen. In 2018 gaat onze aandacht opnieuw naar het renoveren van kleine huisjes voor behoeftigen rondom ons en naar het bouwen van
een kleuterschool in de afgelegen vallei van Gitatsa.
De groep van Johan zal zich in de korte periode van 20 dagen vooral nuttig maken met de renovatie. We zullen daarbij persoonlijk actief
meewerken. We stellen namelijk dagelijks ongeveer 120 mensen te werk.
Uw aanwezigheid op het eetfestijn zal voor ons een grote steun zijn en ik hoop u daar van harte te kunnen begroeten. Misschien hebben we dan
de tijd om wat meer te vertellen over dit fantastisch project dat de mensen echt vooruit helpt. Tot op 8 oktober in Zuidhoeve.
Gerard Moerman, Coördinator van CPPA-Kisaro

meer info over
Project CPPA KISARO.msg

16 sept 2017 aan Jan Ducateeuw
Zie ook tekst van Jan Ducateeuw in het parochieblad nr 39, Week: 39 (nummer van 27 september 2017), Editie: 1126 - Kerk
& Leven Koekelare - Ichtegem
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
CPPA KISARO: Scholenbouw Murama, sector Kisaro – Verbouwing en aanpassing van 8 klassen

V.R.V. Umubano ontving van de Provincie West-Vlaanderen de vergunning om door C.P.P.A. Kisaro acht oude klassen
(Blok 2 en 3) van de scholengroep Murama-Kisaro te moderniseren. Een bedrag van 12.000 € is voorzien waarvan 9.600 €
als voorschot werd uitbetaald. CPPA Kisaro zal deze bouwwerken in januari 2020 aanvatten. CPPA bouwde er in 2019 al
een nieuwbouw van zes klassen voor de secundaire afdeling. De school van Murama heeft 1937 leerlingen.
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
 NUFASHWA YAFASHA ORGANISATION: Send a Goat - Geef een geit in Rwanda, Ngarama-Gatsibo
Rwanda
Narratief verslag:
Geef een antwoord op onderstaande vragen of voeg een eigen verhalend verslag toe
 Verloop van het project
Geef een kort verslag over het verloop van het project (start, fasering, verloop, moeilijkheden, successen, proces, ….),
Het project is goed verlopen. Ter herinnering, wij waren twee jaar geleden gestart met het project met onze eigen zeer beperkte
middelen. Wij hadden aanvankelijke 10 gezinnen kunnen helpen en twee jaar later waren er ongeveer 20 gezinnen die voordeel haalden
uit het project. Wat de 60 gezinnen betreft die we nu met de hulp van de subsidie van de provincie West-Vlaanderen konden helpen, zijn
wij gestart met de informatie van de begunstigden van het project met wie we afspraken hebben gemaakt over wat wij van hen
verwachtten. Zij waren tevreden en verwachtten met ongeduld dit project dat hun leven een beetje zou veranderen.
Van de 1600 euro gestort door de provincie kregen we op onze bankrekening een bedrag van 1 .533.267,00 FRW of 1.533,26 euro
na aftrek van de bankkosten. Wij zijn gestart met de aankoop van geiten voor de 40 gezinnen die werden uitgekozen volgens criteria met
betrekking tot de armoede (ubudehe – de armsten) die in Rwanda worden gehandhaafd. Er werd een geit per gezin afgeleverd ( zie lijst
van de begunstigden als bijlage). De verdeling is zonder problemen verlopen. Vooraf waren de gezinnen ingelicht en zij waren begonnen
met de inrichting van een stalletje voor hun geit en met de voorbereiding van een kleine groentetuin.
In de maand juni hebben wij met onze eigen inbreng 20 geiten gekocht en ze aan de 20 andere overblijvende families uitgedeeld.
Na 6 maanden hadden ¾ van de geiten reeds gezonde kleintjes geworpen. We hebben de zieke kunnen verzorgen, maar jammer
genoeg zijn er 2 gestorven die wij zullen moeten vervangen.…
Tegen februari 2020 hopen we dat de meeste geiten reeds zullen hebben geworpen en dat de tweede fase van het project zal
kunnen starten, m.a.w. de gift van een geit aan andere families.


Werd(en) de doelstelling(en) van het project zoals aangevraagd bereikt?
o Ja,



Werd het project uitgevoerd zoals aangegeven? ja
 Hoe verliep de uitvoering?
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De uitvoering van het project is goed verlopen want de begunstigde gezinnen waren gekozen in samenwerking met de
lokale overheid. Na de ontvangst van de subsidie, hebben we een verantwoordelijke aangesteld belast met de coördinatie
van alles wat nodig was om het project te doen slagen (op zoek gaan naar geiten in de dorpen, ze aankopen, aankopen van
producten en materiaal nodig voor de realisatie van het project). De eerste fase betrof de verdeling van 40 geiten voor 40
gezinnen. Voor de tweede verdeling (20 geiten voor de 20 overblijvende gezinnen) hebben wij onze eigen middelen
gebruikt (in afwachting van het saldo van de subsidie die ons door de provincie West-Vlaanderen werd beloofd). De
landbouwers hebben zelf heel wat middelen ingebracht omdat ze geloofden in het welslagen van het project en de
voordelen die ze eruit zouden halen.


Waarom verliep de uitvoering anders dan verwacht? Wat verliep anders? : Wij hadden niet verwacht dat 2 geitjes zouden
sterven, maar wij hebben aan de families beloofd ze tegen januari-februari 2020 te vervangen tijdens de verdeling van de
geitjes geboren uit de voortplanting ten voordele van de andere families, zoals het project het heeft gepland. 5 geitjes
waren steriel wij zijn van plan ze doorverkopen. Ook de cementprijs in de regio werd onderschat, we moesten met de
verantwoordelijke onderhandelen om de prijs af te ronden volgens het budget dat we hadden ter compensatie van de
andere rubrieken waarvan de prijs moest dalen.

7. De doelgroep:
 Werd de vooropgezette doelgroep bereikt met het project?
Ja, er werd voorkeer gegeven aan arme gezinnen, vrouwen of mannen met kleine kinderen in de regio Ngarama
 Werd de doelgroep betrokken in het tot stand komen van het project ?
Ja de landbouwers zijn tussengekomen in de bouw van de geitenstallen en de voorbereiding van de moestuinen. Dit stemt overeen
met bijna +/- 5 euro per gezin. De vereniging die de gezinnen omkadert heeft een bedrage van 200 euro geleverd. Door de
deelname van de betrokkenen aan dit project hebben zij hun verantwoordelijkheidsgevoel versterkt.


Hoeveel mensen werden bereikt? (specificeer zo mogelijk: vrouwen, mannen, kinderen, personen met en handicap, zieken,
leerlingen, boeren, arbeiders, leeftijd ….):
Wij hebben 60 gezinnen kunnen helpen, hun kinderen kunnen daardoor de onkosten voor hun schoolgaan betalen. 40 vrouwen en
20 mannen tussen 25 en 70 jaar zijn erbij betrokken.

8. Wat zou de organisatie in het zuiden die het project uitvoerde anders aanpakken in de toekomst?
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Het project zelf werd correct aangepakt maar in de toekomst zouden wij een kleuterschool willen bouwen. Momenteel huren we daarvoor
lokalen die te klein zijn en weinig gerieflijk. Als we genoeg middelen kunnen verwerven zouden we de kinderen in een degelijk gebouw
willen opvangen om ze een goede basisopvoeding te geven terwijl hun ouders zich volop met het werk in de landbouw kunnen
bezighouden.
9. Wat zou jij als organisatie in West-Vlaanderen anders aanpakken?
Onze aanpak is gebaseerd op een selectie van betrouwbare partners en een goede opvolging op het terrein, maar in West-Vlaanderen zijn
we op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om ons draagvlak bij de bevolking hier te versterken. Daarvoor proberen we meer
sensibiliseringsacties op poten te zetten en onze bekendmaking te vergroten.
10. Welke meerwaarde betekende de steun van de provincie West-Vlaanderen in het project?
De provincie heeft ons in staat gesteld dit project op een vrij grote schaal te organiseren binnen een relatief korte tijd. Zonder de steun had
het ons een aantal jaren gevergd om deze gezinnen te helpen. Wij zijn de provincie dan ook zeer dankbaar voor deze steun..
11. Hoe zal het project verder gefinancierd worden, na de subsidiëring van de provincie West- Vlaanderen?
Dit project zal zelfbedruipend worden, want de geiten gaan zich verder vermenigvuldigen. Wij hebben een toezichtscomité opgericht om
er zeker van te zijn dat alles verloopt zoals gepland en wij zullen er regelmatig verslag over uitbrengen aan onze partner, de VlaamsRwandese Vereniging Umubano vzw.
Om te besluiten willen we onderstrepen dat dankzij deze solidaire activiteit en andere diensten die de organisatie Nufashwa Yafashwa aan de
bevolking verleent de organisatie de prijs « Service Excellence Awards 2019’ uitgereikt door het Kalisimbi Event in Rwanda heeft
mogen ontvangen. Wij houden eraan u te danken voor de bijdrage van de provincie tot deze solidaire actie.
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Een foto van de voorzitter van de organisatie, Nufashwa Yafashwa, JeanPaul Bujyacyera bij de ontvangst van de prijs.

Financieel verslag

Alle uitgaven moeten gestaafd worden met facturen, onkostennota’s of andere betalingsbewijzen. Gelieve deze zaken toe
te voegen bij dit document samen met een overzichtslijst.
(*) Enkel uitgaven vanaf de datum van volledige indiening van de aanvraag, kunnen in aanmerking worden genomen.

-

Buitenlandse facturen moeten worden omgerekend in EURO.
Indien er geen facturen kunnen worden bezorgd, dan verwachten wij van u een duidelijk overzicht van de gemaakte kosten, waarvoor u
goedkeuring kreeg van de provincie West-Vlaanderen.
De documenten moeten worden ingediend binnen de 2 jaar na uitbetaling van de vorige schijf.
Indien de projectsubsidie uit één schijf bestaat, wordt de subsidie uitbetaald met een voorschot van 80 % en een saldo van 20 % van het
toegekende bedrag. Dit saldo wordt pas uitbetaald na het indienen van dit volledig ingevulde document.
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-

Indien de projectsubsidie uit meerdere schijven bestaat wordt enkel voor de laatste schijf een voorschot van 80 % en een saldo van 20 %
van het toegekende bedrag uitbetaald. Dit saldo wordt pas uitbetaald na het indienen van dit volledig ingevulde document. Voorgaande
schijven worden integraal als voorschot uitbetaald.

Nog bij dit verslag te voegen:





Formulier van provinciale herkenbaarheid (zie hieronder)
Ontvangstbewijzen (hier en in het zuiden), bankafschriften
Foto’s van het project
U kan steeds bijkomende info (brochure, folder, krantenknipsel…) toevoegen ter informatie

De deputatie kan alle controle en nazicht laten uitoefenen met het oog op de juistheid der verstrekte gegevens.
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Financieel verslag:
Overzicht van de gemaakte kosten

Budget
fact
1.800,00 € f 067
F068
f 090
f 091

Uitgave
Aankoop geiten
Tax voor 40 geiten
aankoop 20 geiten
Tax voor 20 geiten

Bedrag in FRW Bedrag in Euro
1.110.000
1.110,00 €
20.000
20,00 €
600.000
600,00 €
15.000
15,00 €

Totaal

1.745,00 €
60,00 € F070
f 091

transport 40 geiten
Transport 20 geiten

30.000
10.000

30,00 €
10,00 €
40,00 €

150,00 € F069
F092
F093

Ingredienten moestuin
Ciment
Ingredienten moestuin

20.000
720.000
20.000

20,00 €
720,00 €
20,00 €
760,00 €

300,00 € F 071
F 091
F 093
360,00 €
2.670,00 €

-

dierenarts
dierenarts
Medicatie
Opvolging 12 maanden (niet gefactureerd)
Totaal uitgave

20.000
20.000
85.000

20,00 €
20,00 €
85,00 €
-

2.670.000

125,00 €
2.670,00 €
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Overzicht van de facturen:
Datum
FACTNR Omschrijving
23-03-19 F 067 Aankoop geiten ( 40p)
23-03-19 F 068 Tax voor 40 geiten
23-03-19 F 069 Ingredienten moestuin
23-03-19 F 070 transport 40 geiten
23-03-19 F 071 dierenarts
03-06-19 F 090 Aankoop geiten ( 20p)
03-06-19 F 091
Tax ( 15€)
dierenarts (20€)
Transport 20 geiten ( 10€)
03-06-19 F 092 Ciment voor 60 gezinen
03-06-19 F 093
medecijnen ( 85€)
ingredienten moestuin (20€)
Totaal

BEDRAG in FRW
1.110.000
20.000
20.000
30.000
20.000
600.000
45.000

BEDRAG in €
1.110,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
600,00 €
45,00 €

720.000
105.000

720,00 €
105,00 €

2.670.000

2.670,00 €
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1. Foto’s van het project:

39

40
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2. Lijst van de begunstigden
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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.
Met middelen verzameld in kader van Music for Life 2018 kon het centrum Wikwiheba Mwana in 2019 extra maïszakken en medicatie
aankopen.
Umubano vzw maakte hiervoor een som van 500 EUR vrij uit de verkoop van Rwandese kerstkaartjes. Die kaartjes zijn handgemaakt met
versieringen uit gedroogde bananenbladeren.
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 PROJECTEN IN DE PAROCHIE MUTETE
Sinds vorig jaar 2018, waren er pogingen tot samenwerking tussen de Katholieke parochie de Onze Lieve vrouw van KIBEHO te MUTETE, in het bisdom
BYUMBA, Rwanda en de Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO in België.
Uit deze intentie van samenwerking is de voorbereiding gekomen van projecten op het vlak van sociale ondersteuning (opvoeding, familie of gemeenschap,
gezondheid, …). Vandaar de drie projectvoorstellen:

I . PROJECT DRINKBAAR WATER IN DE BASISSCHOOL MUTETE
Half juli 2018, kon de basisschool van MUTETE zich aansluiten op de leiding drinkbaar water afkomstig uit de bron van NYANKEKE –KISARO (op 40 km van
Mutete).
Om dit water in de regio Mutete voor meer dan 1500 kinderen en hun leerkrachten voor te behouden besloot de Basisschool van MUTETE de watertank van
10m3 te reinigen.
Na het vullen van deze watertank van 10m3, met een enkele kraan moest de school een oplossing vinden om water in alle klassen te hebben. Daartoe werd
een project voorgelegd aan de VRV UMUBANO voor een begroting geraamd op een miljoen driehonderd zeventig duizend RWF (met een lokale inbreng
gelijk aan zevenhonderdvijftig duizend =750.000 en een gevraagde bijdrage van zeshonderdtwintig duizend=620.000 RWF). In 2019 werd dit project
goedgekeurd en toegekend door VRV Umubano VZW door middel van de acties georganiseerd in het kader van Music for Life 2018.
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II . OPVANG REGENWATER VAN HET DAK VAN DE SCHOOL TE MUTETE.
Gezien het grote aantal leerlingen in Mutete, wilde de school regenwater opvangen om de schoonmaak van de klassen en van de toiletten mogelijk te
maken, net als het besproeien van de schooltuin gedurende het droog seizoen.
Budget:
Lokale bijdrage =642.000 RWF . Gevraagde bijdrage aan UMUBANO= 2.015.000 RWF
Er werd een bijdrage geleverd van 2.015 euro voor de bouw van een watertank, dankzij de acties georganiseerd in het kader van Music for life 2018.
De CPPA Kisaro heeft de ondergrondse regenwaterreservoir van 30 m³ gebouwd. Daarin wordt het regenwater opgevangen van Blok 1 van de scholengroep
van de parochie Mutete. De scholengroep Mutete heeft 1500 leerlingen.
Aan de Parochie Mutete werd door C.P.P.A. Kisaro een factuur opgemaakt voor een bedrag van 2.000.000 RwFr (2.000 €).
De goten en toevoerbuizen naar het reservoir werden gesubsidieerd door de stad Deinze.
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ORGANISATIE VAN 2 ACTIVITEITEN TEN VOORDELE VAN MUTETE IN HET KADER VAN DE WARMSTE WEEK
1. Massagemarathon in Syntra West Kortrijk
Op 30/11/2019 en op 1/12/2019 organiseerden Sylvie Roobrouck en
een massagemarathon in Syntra West Kortrijk om de financiering
mogelijk te maken van een tweede ondergrondse watertank in Mute. De actie bracht 2450 EUR op.
2. Organisatie van een Rwandese maaltijd op 20/12/2019 te Waregem
VRV UMUBANO VZW organiseerde een Rwandese maaltijd om een tweede ondergrondse watertank te Mutete te financieren. De actie bracht
1.568 EUR op. In het totaal was de opbrengst 4.018 EUR.
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III. PROJECT DRINKBAAR WATER IN HET DORP RUGARAMA
Er werd een traject van 2700m aangelegd tussen de bron van KAGOMBERO en het dorp Rugarama.
Tot daarvoor moesten mensen zich uit de nood helpen in de omliggende valleien om drinkbaar water te vinden.
Met de fondsen werd een project uitgevoerd door gebruik te maken van een gravitatiesysteem gezien de neerwaartse helling. Budget project: 1.740.000
RWF:
- Lokale bijdrage =740.000 RWF
- Gevraagde hulp = 1.000.000 RWF

Een deel van dit project werd door VRV UMUBANO voorgelegd aan Fonds 4e Pijler en er werd een steun van 1.000 EUR toegezegd.
Hoofddoelstelling
Watertoevoersystemen verbeteren om de hygiëne en de sanitatie in het dorp Rugarama en omliggende rurale gebieden in de parochie Mutete te
verbeteren.
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PARTNERFINANCIERING PRIVESCHOOL STE JOSEPHINE IN NGARAMA-GATSIBO MET DE STEUN VAN
STAD WAREGEM
Beschrijving en narratief verslag
In februari 2019 kwam de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw, tijdens een bezoek aan de partners in Rwanda, in
contact met de privéschool TVET St Josephine, gelegen in het District Gatsibo, Secteur Muhura, Cellule Taba, op 15km van
de hoofdweg Kigali - Nyagatare.
De school werd in 2015 opgestart met als hoofddoel het vakmanschap in de omgeving te stimuleren, met daaraan gekoppeld
het onderrichten van de nodige ondernemersvaardigheden. Einddoel is uiteraard het probleem van het hoge
werkloosheidscijfer onder jongeren aan te pakken.
De school heeft ondertussen 141 leerlingen en is nog groeiend. Daarvoor zijn er plannen voorgelegd om de gewenste
transitie- en groeidoelstellingen te behalen. Zo worden niet alleen de gebouwen uitgebreid, maar worden ook allerlei
uitrustingsgoederen aangekocht, waaronder naaimachines voor de opleiding van naaisters en kleermakers. Er bleek nood te
zijn aan 18 naaimachines en 1 breimachine om deze opleiding goed te kunnen ondersteunen.
Dankzij tussenkomst door de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano en de financiering door stad Waregem ten bedrage
van 2.500€ was de aankoop van deze machines mogelijk begin september 2019. De opleiding is ondertussen opgestart en
op de foto’s ziet u de leerlingen die er mee aan de slag zijn gegaan. Uiteraard zijn niet alleen de studenten gebaat met
degelijk educatief ondersteunend materiaal, ook de leerkrachten zijn heel enthousiast en gemotiveerd om de kennis en het
vakmanschap bij te brengen beroep doend op deze machines.
De constructieve gesprekken en vele contacten met de directeur, Jean Pierre Gakwiye, duren nog steeds voort en Umubano
volgt de uitbreiding en evolutie van deze school op de voet op, in de hoop dat er meer leerlingen de weg vinden naar deze
professionele onderwijsinstelling.
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Financieel verslag en bewijsstukken
FACTURES Du Donation de UMUBANO asbl Pour Le Projet de lécole particulièrement
dans le section de couture
PERIODE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019
No

Date de la
facture

Déscription des travaux ou de
l'achat

3/09/2019 Achat des Machines à coudre
(ordinaire) ,Machine à Tricotte

Travaux / achats
réalisés

Travaux Nom et adresse de Montant de la
/ achats l'entrepreneur / du
facture en
prévus
fournisseur
Frw
NON ou OUI + date
en date
N0 de Facture
de
Oui, le 03/09/2019
Expert And
2.360.000
033
Preofessional Spare
Part LTD

1
2

3/09/2019 Payment de Transport des Machine
:Kigali-Gatsibo(Muhura)
TOTAL

Oui, le 03/09/2019
033

NDUNGUTSE
AMURI

34.000

2.394.000
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PARTNERFINANCIERING CPPA KISARO MET DE STEUN VAN “DE VLIEGERAAR – WIELSBEKE”: BOUW KLEUTERSCHOOL GITATSA
Blok 1 bestaande uit 3 klassen, directielokaal, sanitaire voorzieningen en de omgevingswerken zijn volledig
afgewerkt. De totaalprijs hiervoor bedraagt 25.000 € waarvan ongeveer 15.000 € door Umubano verzameld werd in
2017, 2018 en 2019. De basisschool “De Vliegeraar” uit Wielsbeke organiseerde een actie voor Gitatsa zodat
Umubano in 2019 nog 2.207,97 € kon overmaken aan C.P.P.A. Kisaro.
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA Project “Wie helpt Eric”

Jaarverslag 2019

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:
Momenteel krijgen 99 kinderen uit Ngarama/Gatsibo steun. Van die 99 kinderen zijn er 70 die een peter of meter hebben. Het aantal gesteunde
kinderen is kleiner dan in 2018. Er zijn er enkele minder. Sommige kinderen zijn hun steun kwijt voor allerlei redenen: afgestudeerd, school verlaten,
trouw, verhuisd naar een andere streek. Er zijn nieuwkomers bijgekomen. Acht werden niet vervangen wegens gebrek aan peters of meters. Het
comité hecht veel aandacht aan de continuïteit van het project. Wanneer een kind wordt aanvaardt voor steun, zal het steun krijgen tot wanneer het
afgestudeerd is. Nu, in 2018 is de belangrijkste steunder gestorven en tot hiertoe nog niet vervangen. Vandaar dat we voorzichtig zijn met het
aanvaarden van nieuwe behoeftigen.
Volgende kinderen komen niet meer in aanmerking voor steun:

4
5
8
9
16
18
20
21
23
25
28
38

NDAYISHIMIYE Théophile
Alphonse BARIHAMWE
Drocelle NZATEGEREZAGAKIZA,
UMUHOZABERA Olive,
BYISHIMO Marie Diane
MUTUBAZI Phiacre
Sifa BANTEGEYI
Sylvère HABINSHUTI
Rutagengwa Eric
Kantarama Salama
Ishimwe Amos
DUSENGIMANA Irène
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42
51
63
97
99
100
103
122
123
126

MUHAYIMAANA Spéciose
UMUTONIWASE Shalon
Furaha Kévine
BYUKLENSENCE Sévère
MUGISHA Alice
UWITIJE Rongin
NIREMBERE Honorine
Niyigena Joselyne
Mugisha Théogène
Uwase Denise

Volgende kinderen zijn er bijgekomen om steun te krijgen vanaf de 4de trimeter 2019

127
128
129
130
131
132
134
136
137
138
139
140

UMUKUNDWA Teta Fiona
HABUMUGISHA Bruno
IRADUKUNDA Bénita
MANIRUMVA Félicien
NIYITANGIJAMBO Pasteur
CYIZA Dominique Xavier
ITUZE Carine
Ganza Alain Pascal
Nyiranizeyimana Samuella
Iradukunda François
Mfurayibanga Queen
HAKIZIMANA Gerard

De families storten maandelijks 15 of 10 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.)
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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 2019 zijn er 112 brieven uitgewisseld tussen de kinderen en hun peter of meter.
Op zondag 5 mei 2019 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 een officieel bezoek geweest van Gatsibo aan Waregem. Bij die gelegenheid was er ook een ontmoetingsavond voorzien voor de
peters en meters met de de Rwandese delegatie.
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, Ann Callens en
Jozef Caudron). 2019 was het 12ste jaar dat deze actie loopt.
Financieel verslag 2019: Overdracht van 2018 naar 2019
Stortingen in het jaar 2019 ( imp 732002 )
TOTAAL voor « WHE ? »
Doorgestort voor de kinderen( imp 613011 )
Kosten comité
Bankkosten
TOTAAL
Over te dragen van 2019 naar 2020
34.680,60-13.397,12= 21.282,88

24.546,60
10.034,00
34.680,60
-12.980,00
-330,00
-87,12
13.397,12
21.282,88

Opmerking: de reden van een overdracht van 2019 naar 2020 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 daterend van het jaar 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 enkele jaren.
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 2020 om 19.30u 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 15 januari 2020. Jozef Caudron
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UITZONDERLIJKE STEUN BUKAVU VOOR MEDISCHE VERZORGING

Association de promotion et de défense des droits de l’homme et d’éducation civique
Tél. +243(0)993 158 664 – + 243(0) 998668953
gjadhec@yahoo.com

==================================================================================

VERSLAG OVER DE AANWENDING VAN DE FINANCIELE MIDDELEN GESTUURD DOOR
UMUBANO VOOR DE GEZONDHEIDSZORG VAN MEVROUW ABEDI VUMILIA YVONNE
November 2019
I.

CONTEXT

Wij hebben dhr. Jean-Pierre ROOBROUCK gekend tijds ons verblijf als leraar Frans in Rwanda in de jaren 1980. Wij werkten nauw samen in
het kader van het onderwijs van het Frans en waardeerden de pedagogische middelen die het kantoor waar hij werkzaam was ter beschikking
stelde van een kwaliteitsvol onderwijs ten voordele van de jonge Rwandezen. Deze relaties staken de grens van Rwanda over tot bij ons toen de
vereniging UMUBANO besliste de Rwandese vluchtelingen en ook Congolese moeders te ondersteunen ten gevolge van de conflicten in de
regio met betrekking tot de emancipatie van de vrouw via de transformatie van landbouwproducten (maïs en maniok).
Onze vriendschap werd verstevigd en kwam ten slotte ten goede aan onze familie. Mijn echtgenote, mevr. Yvonne, leed onder een ernstige
knie-artrose en zou genieten van de steun van Italiaanse zusters voor verzorging in Italië. Alle stappen ervoor waren ondernomen en tot een goed
einde gebracht op lokaal vlak (reispas, gele kaart). De Italiaanse regering sloot echter haar deuren voor buitenlanders en de verzorging in Italië
kon niet doorgaan.
Wij deden een zoektocht in alle regionale hospitalen (Rwanda, Burundi en Bukavu) om te zien of er ter plaatse kon worden ingegrepen om een
prothese te plaatsen in de knie. Dit bleek helaas niet mogelijk en een pathologische breuk aan haar rechter scheenbeen dat onder artrose leed
vond plaats op 11 augustus 2019. De open wonde genas niet maar verergerde. Intussen nam het lijden van Mevr. Yvonne toe en er werd gevreesd
voor een amputatie.
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Men raadde ons aan naar een ander hospitaal te gaan, het CIRIRI, gespecialiseerd in de verzorging van breuken en andere interventies in de
benen. Dit gebeurde vanaf 04 oktober 2019. De diabetes waaraan Mevr. Yvonne lijdt maakten de zaken nog moeilijker. Vanaf haar onthaal daar
werd zij onderworpen een VAC-therapie om de infecties in de wonde te beperken en aan een kuur met antibiotica om de infectie in te dijken. Zij
werd door twee dokters gevolgd : een diabetesspecialist en een chirurg. De hospitalisatie duurde van 04 oktober tot 06 november 2019. Toen de
wonde begon dicht te gaan werd beslist de zorgen thuis voort te zetten met een verpleger die 3 maal per week de opvolging zal doen.
II.

DE FACTUUR VAN DE ONKOSTEN

Zoals de onkostennota bij het verlaten van het hospitaal het vermeldt, bereikte de totale factuur van de hospitalisatie en de medische interventies
1.186,55 $. Ook de aankoop van geneesmiddelen bedraagt momenteel 285 $. Bovendien moet ook de dienst van de thuisverpleging worden
betaald. De dokters hebben de plaat in het been niet verwijderd en stellen voor er een jaar later op terug te komen als er zich geen problemen
meer voordoen. Wij herinneren eraan dat VRV UMUBANO ons een bedrag heeft gestuurd van 800 EUR. In US-dollar, ontvingen wij op de
rekening 845 $ en na afhouding van de bankkosten bleef 820 $ over (zie banknota als bijlage).
III.

BESLUIT

Mevr. Yvonne en haar familie danken heel de vereniging UMUBANO die uitzonderlijk heeft aanvaard haar financieel te steunen. Zij vraagt God
de acties van deze vereniging ten voordele van de begunstigden in Afrika, in het bijzonder in Rwanda, te blijven steunen. Deze gulheid gaat
recht naar ons hart en wij houden er aan u oprecht ervoor te danken. Een vouw in de grote meren kan opnieuw glimlachen dankzij uw steun.
MURAKOZE !
Voor de Groep Jérémie,
SHAMAVU Désiré, programmaverantwoordelijke.

BIJLAGEN hierna :
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Foto van de open wonde

Foto van de wonde na het verlaten van de kliniek
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EDUCATIE
UITGAVE NIEUWSBRIEF
Naast de uitgebreide semestriële nieuwbrief van 16 tot 20 pagina’s (die digitaal is maar waarvan de gedrukte versie ook op de
stands wordt uitgedeeld), waren er tot in maart 2019 nog de korte louter digitale nieuwsbrieven die ook op onze website kunnen
worden gedownload.. De korte nieuwsbrieven zijn voortaan vervangen door blogs waarvan de publicatie niet langer aan een tijdstip
verbonden is.
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-deelektronische-nieuwsbrieven
WEBSITE
De website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt door de webmaster John Madder
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE SENSIBILISERINGSACTIVITEITEN
Datum
11/03/2019

Activiteit
Presentatie Bouw Kleuterschool van Kisaro

23/03/2019
25/08/2019
25/08/2019
25/10/2019

Algemene Vergadering: presentatie alle projecten
Presentatie projecten in de kerk van het Gaverke voor 75-jarigen
Mabatobato: stand en info over projecten
Conferentie Johan Swinnen over Rwanda met stand over
projecten
Informatieve stand tijdens massagemarathon in Syntra West
Informatieve stand tijdens massagemarathon in Syntra West
Persconferentie in stadhuis Waregem
Stand en projectie beelden tijdens Rwandese maaltijd

30/11/2019
1/12/2019
11/12/2019
20/12/2019

Plaats
School De Vliegeraar
Sint-Baafs-Vijve
Waregem
Waregem
Waregem
Waregem
Kortrijk
Kortrijk
Waregem
Waregem
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Driemaandelijks: presentatie van de in Kisaro gesteunde projecten in het tijdschrift van Kisaro (950 abonnees, door Gerard
Moerman). Wij delen ook gratis geprinte nieuwsbrieven uit op onze jaarlijkse stand te Waregem ter gelegenheid van Mabatobato
(zie hoger).
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