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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 2019 omdat de 
rechtvaardiging voor het jaar 2020 geëist door de Provincie pas klaar moet zijn tegen 1 mei 2021.    
 

PANDAMU asbl 

 

VERANTWOORDING VAN DE SUBSIDIE VERLEEND DOOR PROVINCIE OOST-VLAANDEREN – JAAR 2019 

 

 

  

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 

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 - Telefoonnummer:(+250)788752137 

Juridisch statuut: lokale NGO met Rechtspersoonlijkheid Nr. 208/RGB/NGO/LP/02/2018 

Verantwoordelijke voor de opvolging: TELIMBERE  Innocent, Coördinator van PANDAMU 

  

3. Project 

(=het deel van het programma waarvoor een subsidie werd toegekend)  

  

Titel van het programma/project: Programme d’Appui Nutritionnel et de Développement Agricole de Muhanga, Exercice 2019 

(Programma ter ondersteuning van de voedselzekerheid en de landbouwontwikkeling in Muhanga, Boekjaar 2019)  
  

  

Centraal thema: Voedselsoevereiniteit  

 

Geïntegreerd in de thematische nota’s:: Voedselsoevereiniteit en Bescherming van natuurlijke rijkdommen, rurale zelfontwikkeling 

(participatie van vrouwen en jongeren, Inkomstenverwerving, tewerkstelling), - Integratie van personen met een 

beperking, hygiëne en sanering, sociale cohesie en werk in synergie. 

  
Geïntegreerd in de planning van het/de district(en): Dit project schrijft zich in de prioriteiten van het Ontwikkelingsplan van het District de 

Muhanga (DDS) 2018-2023  betreffende de sociaaleconomische ontwikkeling en de voedselzekerheid. 
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4. Toepassing van het actieplan 

Volgende tabel presenteert de wijze waarop de  organisatie PANDAMU het actieplan 2019 heft uitgevoerd et de begroting van  

31.762.054 RWF, hetzij 32.298,54 EUR. 

Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en 

bereikt aantal 

Plaats / District RWF  EUR 

 

THEMA 1:  VOEDSELSOEVEREINITEIT    

1.1. De 

voedselsoeve-

reiniteit is 

verzekerd  
– De prioritaire 

landbouwtakken 

zijn versterkt  

-De kweek van 

kleinvee (kippen, 

varkens, geiten, 

schapen, 

konijnen  en 

bijen) en de  

niet-grondge-

bonden 

landbouw is 

versterkt 

1.1.1.PANDAMU heeft 6712 

bananenloten verdeeld 

342 gezinnen, 

dit is ongeveer 

1700 

begunstigden 

District Muhanga (4 

administratieve 

sectoren: Mushishiro, 

Kabacuzi, Rugendabari 

en Muhanga) 

 

3.356.000 

 

 

 

3412,68 

1.1.2. PANDAMU heeft aan de kleine 

landbouwers 25000 maniokstekken 

variëteit Norcas geleverd 

192 gezinnen, 

dit is ongeveer 

950 

begunstigden 

District Muhanga (4 

administratieve 

sectoren ) 

 

 

200.000 

 

 

 
203,38 

 1.1.3. PANDAMU heeft groentezaad 

geleverd en opleidingen georganiseerd 

i.v.m. de voorbereiding van  het kweken 

van zwamvlokken  

(eetbare paddenstoelen)  

382 gezinnen, 

dit is ongeveer 

1900 

begunstigden 

District Muhanga (4 

administratieve 

sectoren ) 

 

 

401.790 

 

 

 

408,58 

1.1.4.PANDAMU heeft 11752 stekken 

van fruitbomen aan de kleine 

landbouwers verleend  

2350 gezinnen  

District Muhanga (4 

administratieve 

sectoren ) 

 

1.292.750 

 
1314,59 

 1.1.5.PANDAMU heeft 20 biggen en 

51 kippen verleend aan gezinnen met 

een zwak inkomen  

45 gezinnen, dit 

is ongeveer 230 

begunstigden 

District Muhanga (4 

administratieve 

sectoren ) 

 

593.600 

 

603,63 
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Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en 

bereikt aantal 

Plaats / District RWF  EUR 

 1.1.6. PANDAMU heeft  28 

demonstratiesessies georganiseerd 

m.b.t. een evenwichtige maaltijd in 

verschillende administratieve cellen van 

haar activiteitenzone om de 

ondervoeding bij kinderen jonger dan 

zes jaar te verminderen 

574 kinderen uit 

312 gezinnen 

 

District Muhanga (4 

administratieve 

sectoren ) 

1.120.000  

 
1138,92 

1.1.8.PANDAMU heeft de teelt van 
peulgewassen en veevoedergewassen 
op de bermen van de radicale terrassen 
en de erosie bestrijdende grachten 
versterkt om het veevoer te verrijken 

 

30 gezinnen 

 

 

 

 

 

 

District Muhanga (4 

administratieve 

sectoren ) 

178.000 181,01 

1.1.9. PANDAMU heeft de beginnende 
veetelers ondersteund m.b.t. het 
voeren van het vee en de 
dierenverzorging 

 

324 telers 

 

 

 

 

District Muhanga (4 

administratieve 

sectoren ) 

1.600.000 1627,02 

1.1.10. De veearts van PANDAMU 

heeft 24 terreinbezoeken met advies en 

ondersteuning uitgevoerd (artificiële 

inseminatie van 50 koeien) 

 

 

64 gezinnen 

 

 

 

District Muhanga (4 

administratieve 

sectoren ) 

240.000 

 

 

244,05 

Subtotaal 1    8.982.140 9133,85 
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Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en 

bereikt aantal 

Plaats / District RWF  EUR 

THEMA 2: BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE 

RIJKDOMMEN 

   

2.1. De 

bescherming 

van de 

natuurlijke 

hulpbronnen is 

versterkt: 

2.1.1. PANDAMU heeft de landbouwers 

van de coöperatie ABAHUZAMURIMO 

ondersteund in de aankoop van irrigatie-

uitrusting  

 

88 begunstigden 

leden van de 

coöperatie : 74 

vrouwen en 14 

mannen 

District Muhanga, zone 

Muhanga 

226.000 229,82 

2.1.2. PANDAMU heeft bijgedragen tot 
de installatie van 21 
biogasinfrastructuren bij de 
landbouwers-veetelers in 
samenwerking met het District 
Muhanga 

21 gezinnen 

ongeveer 100 

begunstigden 

 

District Muhanga : zone 

Mushishiro en 

Muhanga 

2.100.000 2135,47 

2.1.3.PANDAMU heeft de methodes 

van Farmer Field Schools versterkt 
120 

begunstigden 

60 vrouwen en 

60 mannen 

 

 

 

 

District Muhanga  

(4 administratieve 

sectoren) 

120.000 122,03 

Subtotaal 2    2.446.000 2487,42 

 

  



 

 

8 

THEMA 3: PROMOTIE VAN DE INKOMENSVERWERVING    

Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en 

bereikt aantal 

Plaats / District RWF  EUR 

3.1. De integratie 

van vrouwen en  

jongeren in het 

proces van rurale 

zelfontwikkeling is 

versterkt 

3.1.1-PANDAMU heeft 6 
economische en 
tewerkstellingsinitiatieven van 
vrouwen en jongeren  met 
zwakke inkomens ondersteund in 
zijn activiteitenzone 

72 begunstigden 

onder wie 54 

vrouwen en 18 

mannen 

District Muhanga  

(4 administratieve 

sectoren) 

1.075.000 1093,20 

 3.1.2- PANDAMU heeft vrouwen 
en jongeren geholpen bij de 
organisatie van de opendeurdag 
te Muhanga om de producten uit 
hun ondernemingen te 
presenteren  

3 vrouwen en 

een jongen 

District Muhanga   140.000 142,37 

3.2. De 

ondernemingsgeest 

van vrouwen  en 

jongeren is 

gestimuleerd, 

aangemoedigd en 

ondersteund 

3.2.1-PANDAMU heeft de 
ondernemingscultuur te versterkt 
bij vrouwen en jongeren met 
integratie van  de aspecten 
gender, gezondheid, aids en van 
de positieve kracht en solidariteit  
onder de landbouwers 

180 personen 

van wie 164 

vrouwen et 16 

mannen 

District Muhanga  

(4 administratieve 

sectoren) 

315.000 320,33 

3.3. De initiatieven 

van bestaande of 

nieuwe inkomens-

genererende 

veelbelovende 

ondernemingen zijn 

ondersteund 

3.3.1- PANDAMU heeft 4 
vergaderingen georganiseerd ter 
versterking van de solidariteit, het 
spaarwezen en de investeringen 
bij de begunstigden 

268 personen 

onder wie 184 

vrouwen et 84 

mannen 

District Muhanga  

(4 administratieve 

sectoren) 

120000 122,03 

3.3.2- PANDAMU heeft de groei 
van de inkomen genererende 
initiatieven van de begunstigden 

 25  vrouwen et 

15 jongeren 

District Muhanga 

Zone Mushishiro et 

Rugendabari 

 

340000 

 

 

345,76 
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ondersteund   
3.4. De initiatieven 

van nieuwe 

inkomens-

genererende 

veelbelovende 

ondernemingen zijn 

ondersteund 

3.4.1- PANDAMU heeft de 
vrouwen en jongeren 
ondersteund in het 
ontwikkelingsprogramma van 
niet-landbouwgebonden 
beroepen, waaronder het naaien 
en de activiteiten m.b.t. de 
valorisatie van de productie  

16 personen 

onder wie 13 

vrouwen et 3 

mannen 

District Muhanga :Zone 

Muhanga en 

Mushishiro 

95.000 96,61 

 3.4.2-De coördinatie van 
PANDAMU heeft 12  
terreinbezoeken georganiseerd 
om van gedachten te wisselen 
met de doelgroep  

 District  Muhanga  

(4 administra-tieve 

sectoren) 

120.000 122,03 

Subtotaal 3    2.205.000 2242,24 
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THEMA 4:  INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN BEPERKING 

4.1. De 

integratie van 

personen met 

een beperking is 

efficiënt 

4.1.1-PANDAMU heeft 3 
identificatievergaderingen  
georganiseerd voor jongeren met een 
beperking m.b.t. hun noden op het 
vlak van gezondheidszorg en 
opvoeding 

148 kinderen 

onder wie 82 

meisjes et 66 

jongens 

District Muhanga :Zone 

Mushishiro, Kabacuzi 

en Rugendabari 

30.000 30,51 

 4.1.2- PANDAMU heeft de integratie-
initiatieven van personen met een 
beperking in het kader van de 
rehabilitatie op communautaire basis 
ondersteund bij de opstart van de 
activiteiten van het 
bijscholingscentrum voor beroepen 
van Mata 

36 vrouwen et 6 

mannen 

District Muhanga 800.000 813,51 

Subtotaal 4    830.000 844,02 

THEMA 5: VREDESCULTUUR EN VREEDZAAM CONFLICTBEHEER 

Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en 

bereikt aantal 

Plaats / District RWF  EUR 

5.1. De 

vredescultuur, 

de sociale 

cohesie en de 

burgerzin zijn 

versterkt 

5.1.1-PANDAMU heeft de  doelgroep 
versterkt in het programma over 
vredescultuur door de initiatie tot de 
positieve kracht via workshops voor 
opleiding en reflectie  

150 personen District Muhanga  

(4 administratieve 

sectoren) 

1.052.500 1070,28 

5.1.2- PANDAMU heeft 4 
werkgroepen georganiseerd over de 
preventie, het beheer en 
transformatie van conflicten, de 
positieve kracht, het genezen van de 
wonden. 

80 personen  

District Muhanga  

(4 administratieve 

sectoren) 

320.000 325,40 
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Subtotaal 5    1.372.500 1395,68 

THEMA 6: DEELNAME VAN DE DOELGROEPEN    

6.1. De synergie 

tussen de 

partners in het 

proces van 

duurzame 

ontwikkeling is 

versterkt 

6.1.1-PANDAMU heeft 4 
vergaderingen georganiseerd en 
gehouden m.b.t. de synergie 

120 personen District Muhanga  

(4 administratieve 

sectoren) 

240.000 244,05 

6.1.4- PANDAMU heeft een workshop 
georganiseerd om een project op te 
stellen inzake landbouwvulgarisatie 
voor een waarde van 25.000.000 
RWF  

5 personen District Muhanga 300.000 305,07 

6.1.5- De coördinatie van PANDAMU 
voerde 8 terreinbezoeken uit met het 
doel  het verwerven en behouden van 
de verworvenheden van het 
partnerschap door de doelgroep te 
stimuleren 

 District Muhanga  

(4 administratieve 

sectoren) 

80.000 81,35 

 

Subtotaal 6    620.000 630,47 
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Thema 7 : REALISATIES IN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ    

Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en 

bereikt aantal 

Plaats / District RWF  EUR 

7.1.  PANDAMU 

is een 

waardevolle 

vertegenwoor-

diger van de 

civiele 

maatschappij 

inzake integratie 

van de bevolking 

in het nemen van 

beslissingen 

nuttig voor het 

leven van de 

burger en van 

het land 

7.1.1- Het personeel van PANDAMU 
heeft  5 samenkomsten georganiseerd 
ter versterking van de actieve 
deelname van de begunstigden aan de 
beslissingen die betrekking hebben op 
hen en deelname van de bevolking in 
heel het proces van planning, 
opvolging, evaluatie en geleerde lessen 
over alles wat in naam van het volk 
gebeurt 

 

 

75 personen 

 

 

District Muhanga  

(4 administratieve 

sectoren) 

 

 

 

 

 

 

225.000 

 

 

 

 

 

 

 

228,80 

7.1.2- PANDAMU heeft een workshop 
georganiseerd over uitwisseling van 
ervaringen met de 
ontwikkelingspartners van het district 
en de begunstigden  van PANDAMU 

20 personen District Muhanga 200.000 203,38 

 

Subtotaal 7 

 

   425.000 432,18 
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Thema  8. BEHEER EN ADMINISTRATIE    

 8.1.1- Kantoorbenodigdheden, 

communicatie en onthaal van de 

bezoekers 

  457.600 465,33 

 8.1.2- Kantooruitrusting en onderhoud 

van de informaticatools 

  988.900 1005,60 

 8.1.3- Transportkosten en onderhoud 

van de voertuigen 

  1.247.210 1268,28 

 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 4 mannen en 1 

vrouw 

 6.572.478 6683,49 

 8.1.5.2- Loon van tijdelijk personeel   71.500 72,71 

 8.1.5.3- Beroepstaksen en bijdragen aan 

de sociale kas 

   

2.907.133 

 

2956,24 

 8.1.6- Bankkosten:     

 8.1.6.1- Transferkosten   25.838 26,27 

 
 

 8.1.6.2- Boekhouding en andere 

diensten 

  59.948 60,96 

 8.1.7- Opvolging door Umubano   2.538.720 2581,6 

 Banksaldo 

  

   
 

  12055            12,26 

 TOTAAL   31.762.054 
 

32.298,54 
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5. Kosten en uitgaven 

 1€=983,39Frw 

  Gesubsidieerd 

actieplan 

Coördinatie en 

werking van de 

organisatie 

(algemeen)  

RWF EUR Verantwoordingsstukken 

5.1. Alle soorten 

specifieke uitgaven 

(aankoop granen, 

voedsel, materiaal...) 

      

   
 

  

  Aankoop van 

plantmateriaal 

(bananenloten, 

maniokstekken, 

groentezaden, 

zaadkiemen voor 

fruitbomen)  

      
 

 

6.548.540 

 

 

 

6659,15 

018 ;019 ;025 ;028 ;036 ;042 ;043 ;045 ;049 ;050 ;

055 ;059 ;074 ;078 ;080 ;081 ;085 ;092 ;106 ;117 ;

120 ;121 ;122 ;123 ;124 ;125 ;126 ;127 ;128 ;131 ;

137 ; 

145 ;153 ;162 ;172 ;187 ;195 ;197 ;200 ;205 ;210 ;

212 ;214 ;215 ;220 ;225 ;230 ;231 ; 

258 ;260 ;263 ;264 ;281 ;283 ;291 ; 

 Aankoop van 

dierlijk materiaal en 

gemengd veevoeder 

  
  

    

2.193.600 

 
 

 

2230,65 

 

 

253 ;313 

5.2. investeringen 

(infrastructuur: ma-

teriaal : bouw, 

gereedschappen, 

transportmiddelen, 

informatietechnolo-

gie 

        

 Bouw en 

gereedschappen 
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 Transport  en 

brandstof 

    1.247.210 1268,28 001;002;010;015;020;021;024;030;032;039;041;0

56;058;061;072;075;077;079;084;086;087;089;09

3;107;110;112;116;119;129;135;139;146;147;150;

151;157;158;163;165;166;168;169;170;171;174;1

75;176;177;178;179;183;186;190;191;193;198;19

9;201;202;203;206;209;226;233;234;237;238;240;

244;245;249;251;275;276;280;282;285;287;289;2

93;295;300;303;305;314;320;321;323;325;326;33

2;335;336 

 Aankoop en 

onderhoud van de 

informatica-

uitrusting en andere 

uitrustingen  

 

    988.900 1005,60 044 ;108 ;115 ;196 ;232 ;317 

5.3. 

Personeelskosten  

     

5.3.1. lokaal 

personeel: functie ; 

etc. ; 

Coördinator, 

Secretaris, 

Boekhouder, 

Veearts, 2 

bewakers-

tuinmannen 

    

Maandelijks loon     597498 607,59  

Kost per jaar    6.572.478 6683,49 051 ;052 ;053 ;095 ;149 ;194 ;248 ;250 ;252 ;292 ;

315 

 Tijdelijk personeel      

71.500 72,71 
 

 

72,71 

154;256 

5.3.2. 

Opleidingskost van 

het personeel  

     

 Opvolgings- en    440000 447,43   
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terreinbezoeken 

voor uitwisselingen 

met de doelgroep  

003 ;004 ;005 ;009 ;012 ;014 ;016 ;017 ;026 ;031 ;

046 ;048 ;054 ;090 ;100 ;102 ;105 ;114 ;140 ;160 ;

182 ;188 ;189 ;204 ;207 ;213 ;217 ;218 ;222 ;223 ;

227 ;229 ;235 ;241 ;243 ;262 ;274 ;286 ;302 ;310 ;

318 ;324 ;333 ;334 

5.4. telefoon, huur, 

internet, 

kantoorbenodigdhed

en, verfrissingen en 

postdiensten  

    457.600 465,33 

007 ;008 ;011 ;033 ;037 ;038 ;057 ;060 ;062 ;063 ;

076 ;083 ;094 ;096 ;101 ;109 ;118 ;132 ;142 ;144 ;

152 ;155 ;161 ;173 ;185 ;221 ;259 ;261 ;297 ;331  

5.5. andere          

 Opleiding van de 

begunstigden, 

studiereizen en 

workshops voor 

reflectie  

      
2922500 

 

2971,86 

 

006 ;013 ;022 ;023 ;027 ;029 ;034 ;040 ;047 ;071 ;

073 ;088 ;091 ;097 ;098 ;099 ;113 ;130 ;141 ;143 ;

148 ;164 ;192 ;208 ;212 ;216 ;219 ;224 ;228 ;236 ;

239 ;242 ;246 ;247 ;278 ;279 ;294 ;296 ;299 ;301 ;

306 ;311 ;312 ;316 ;319 ;322 ;327 

 Ondersteuning van 

de projecten van de 

begunstigden 

      
4.636.000 

 
 

 

4.714,30 

 035 ;082 ;103 ;104 ;111 ;138 ;167 ;254 ;255 ;257 

;277 ;284 ;288 ;290 ;298 ;304 

 Opendeurdagen en 

tentoonstellingen 

    140.000 142,37 156 ;159 

 Zendingskosten          

 Bijdrage RSSB, 

TPR en andere 

taksen 

     

2.907.133 

 

2956,24 

064 ;065 ;066 ;067 ;068 ;069 ;070 ;133 ;134 ;136 ;

180 ;181 ;182 ;265 ;266 ;267 ;268 ;269 ;270 ;271 ;

272 ;273 ;307 ;308 ;309 ;328 ;329 ;330  

 Boekhouding     59.948 60,96   

 Transferkosten     25.838 26,27   

Saldo op 31/12/2019   12055            

12,26 
 

Opvolging 

Umubano 

  2.538.720 2581,6  

TOTAAL     31762022   32298,54 
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6. DE INKOMSTEN 

1€=1012.94 RWF  

  Gesubsidieerd actieplan Coördinatie en werking 

van de organisatie 

(algemeen)  

RWF EUR 

6.1. Subsidie toegekend door Oost-

Vlaanderen 

     31.733.961 

  
 

 32.270 

 

6.2. Andere subsidies       Niet van toepassing Niet van 

toepassing 

 Banksaldo op 31/12/2018      

28.061 

  

28,54 

 
 

 Kassaldo op 31/12/2018     0 0 

6.3. Inkomsten afkomstig van verkoop, 

diensten en promoties 

  

      

0 

 0 

 Totaal     31.762.022 

 
 

32.298,54 

  

 

 

NB : Het is goed te preciseren dat boven de inkomsten gepresenteerd in de tabel hiervoor dat  710.000 RWF werd gestort door VSF/België  die 

werd gebruikt in het project van duurzame landbouw gefinancierd door VLIR-UOS  De verantwoordingsstukken zijn afgegeven aan VSF/België 

in Rwanda die er verslag over uitbrengt. Bovendien werd 4.200.000 RWF gestort in de maand  februari 2019 afkomstig van de POV. Dit bedrag 

maakte deel uit van het verslag 2018, zoals aanbevolen door Magalie Schotte. 
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 Datum van de storting van de financiering van POV  

Datum Bedrag in € Bedrag in RWF Wisselkoers 

25/03/2019 14.844,2 14.553.775 1€=980,44 RWF 

03/10/2019 14.844,2 14.641.466 1€=986,34 RWF 

    

    

Totaal 

 

29.688,4 
 

29.195.241 1€=983,39 RWF 

 

Ontvangen door Umubano,  op 4/5/2020 

Wat de verantwoordingsstukken betreft, die zullen via de post worden verstuurd.  

 

Gedaan te Mushishiro, op 04/05/2019 

De Coördinator van PANDAMU 

TELIMBERE  Innocent 

 

 

Gebruikte afkortingen 

 

 

RWF : Rwandese frank 

JADF: Joint Action for Development Forum 

NGO(ONG): Niet-gouvernementele organisatie 

PANDAMU:(Vroeger) Programme d’Appui Nutritionnel et de Développement Agricole de Muhanga 

  (Nu) 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 
 

CCPA KISARO: Scholenbouw Murama, sector Kisaro - Bouwen van 8 klassen in Rwanda  

 

Narratief verslag 

 
1. Verloop van het project:  

Geef een kort verslag over het verloop van het project (start, fasering, verloop, moeilijkheden, successen, proces, ….) 

28 maart 2019:   aanvraag bij de Provincie West-Vlaanderen  

28 juni 2019:    ontvangst van de goedkeuring van de aanvraag gegeven in de zitting van 20 juni 2019 

5 juli 2019:    ontvangst van het voorschot van 9.600 € 

17 juli 2019:    storting van het voorschot door VRV Umubano aan ONG CPPA KISARO 

5 februari 2020:    begin van de verbouwing van blok 3  

15 mei 2020:    begin van de verbouwing van blok 2 

Vanaf 17 juni 2020:   vernieuwing van de dakconstructie, dakbedekking, goten en afvoeren van blok 3 

Vanaf 3 juli 2020   vernieuwing van de dakconstructie, dakbedekking, goten en afvoeren van blok 2 

De verbouwingswerken van de 8 klassen zijn uitgevoerd en de omgevingswerken zoals de voetpaden in gepolijst beton en een 

afwateringsgoot rondom kunnen uitgevoerd worden na ontvangst van het saldo van de toegestane subsidie.  

 

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

o ja 

o nee: 

 Wanneer zal die bereikt worden? 

 Waarom zal de doelstelling niet (of nog niet) bereikt worden? 

 Werd het project uitgevoerd zoals aangegeven? 

 Hoe verliep de uitvoering? De uitvoering verliep volledig zoals gepland: zie de details op vorige pagina van 5 februari tot 

juli. 

 

 Waarom verliep de uitvoering anders dan verwacht? Wat verliep anders? Niet van toepassing. 
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2. De doelgroep: 

 Werd de vooropgezette doelgroep bereikt met het project? Heel zeker;  iedereen is zeer tevreden en we brengen hierbij de 

uitdrukkelijke dank over van de burgemeester van het district Rulindo. 

 Werd de doelgroep betrokken in het tot stand komen van het project? Vooraf was er een “memorandum of understanding” 

opgemaakt met de autoriteiten Kisaro en Rulindo district. De schooldirectie volgde de uitvoering op met een delegatie van het 

oudercomité. 

 Hoeveel mensen werden bereikt? (specificeer zo mogelijk: vrouwen, mannen, kinderen, personen met een handicap, zieken, 

leerlingen, boeren, arbeiders, leeftijd ….)  Duizenden gezien de schoolbevolking op zich al bestaat uit meer dan 2.000 leerlingen, 

voorts de ouders, het lerarenkorps, de directie en de hele bevolking van Kisaro. 

3. Wat zou de organisatie in het zuiden die het project uitvoerde anders aanpakken in de toekomst?  

Er is geen andere aanpak nodig gezien iedereen zeer tevreden is over het vlotte verloop en het eindresultaat. 

4. Wat zou jij als organisatie in West-Vlaanderen anders aanpakken? Niets, wij zijn zeer tevreden 

5. Welke meerwaarde betekende de steun van de provincie West-Vlaanderen in het project? Deze steun was onontbeerlijk. Samen met de 

bevolking van Kisaro en het CPPA Kisaro zijn we de provincie zeer dankbaar. 

6. Hoe zal het project verder gefinancierd worden, na de subsidiëring van de provincie West- Vlaanderen? Het saldo van 25 % of 4.000 € 

werd volstort door het Comité Kisaro VZW uit Genk. Zie stortingsbewijs in bijlage. 

7. Welke educatieve/sensibiliserende activiteiten organiseerde u tijdens de looptijd van dit project in West-Vlaanderen? (geef datum en 

activiteit) Dit is vermeld op p. 10 en 11. 

 

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. Maak ook melding van de plaats waar de originele facturen worden bijgehouden. 

(*) 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.  
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- Voor projecten goedgekeurd voor 2020: 

o 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.   

o 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. 

- Voor projecten goedgekeurd vanaf 2020: 

o Indien de projectsubsidie uit één schijf bestaat, wordt de subsidie uitbetaald met een voorschot van 70 % en een saldo van 30 % 

van het toegekende bedrag. Dit saldo wordt pas uitbetaald na het indienen van dit volledig ingevulde document.   

Indien de projectsubsidie uit meerdere schijven bestaat wordt enkel voor de laatste schijf een voorschot van 70 % en een saldo van 30 % 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.  

 

De factuur van het voorschot ten bedrage van 9.600 €: zie bijlage 4. 

Het algemeen financieel verslag zal deel uitmaken van het eindverslag dat zal opgemaakt worden na ontvangst van het saldo van de 

subsidie en de volledige afwerking van de omgevingswerken. Dit is voorzien binnen de maand na ontvangst van het saldo. 

 

De verslaggever, 

Gerard Moerman, 

Coördinator van C.P.P.A. KISARO 
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Bijlagen 

 

Factuur uitvoering van de werken 
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Bijlage Eigen inbreng  
 

 

COMITE KISARO VZW 
BE77 7370 2005 9542 

CPPA ONG KISARO 
-15 000,00 

EUR 

Rekeningnummer 
BK00060-0667600-47 
BIC: BKIGRWRW 
Mededeling 
GROUPE SCOLAIRE MURAMA 
Met internetbankieren 
Zie bijlage 
Internationale overschrijving 
Valutadatum     20-08-2020 

 

Steun van het comité Kisaro te Genk voor de werken aan de Groupe Scolaire de Kisaro 
Rwanda: 

- Voor renovatie van 8 klassen van Blok 2 en 3 saldo na financiering van de Prov. 
West-Vlaanderen 4.000 €. 

- Voor nieuwbouw van 3 klassen van Blok 1A toe te voegen aan de financiering van 
de Provincie Limburg 4.000 € 

- Voor nieuwbouw van 5 klassen van Blok 1B toe te voegen aan de financiering van 
de Provincie Limburg 7.000€ 
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Bijlage  Foto’s voor en na de verbouwing 
 

 
Voor de verbouwing 
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Tijdens de verbouwingen 
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Detail buitenmuren na de vernieuwing 
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Dak na de vernieuwing
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Bijlage 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 
 

 
INRICHTING VAN EEN AUTOMATISCH IRRIGATIESYSTEEM VOOR DE AGRO-ECOLOGISCHE 

BOERDERIJ VAN GISAYA IN RWANDA 

 

Narratief verslag 
 
Verloop van het project:  

Het automatische irrigatieproject op de pedagogische boerderij Gisaya bevat verschillende irrigatiesystemen: besproeiing en 
druppelbevloeiing.  
De sprinklerirrigatie (besproeiing) is een irrigatiesysteem waardoor het water in de plantage wordt verdeeld in de vorm van 
waterbellen, waarbij regenneerslag wordt gesimuleerd. Dit systeem wordt toegepast op planten die geen groenten zijn, zoals maïs. 
Het druppelirrigatiesysteem maakt het mogelijk water langzaam aan de voeten van planten te spuiten door middel van kleine plastic 
buizen, met kleine gaatjes waar water uitkomt dat wordt gebruikt om deze planten water te geven. Dit systeem wordt toegepast op 
groenten zoals kool, tomaten, sla, courgette... 
 

1ste Fase: Uitbreiding van een elektriciteitslijn tot 200m: 

Deze activiteit is volgens plan in januari/februari 2020 uitgevoerd en er is een lijn aangebracht die het gebouw en het moeras waar 

de pomp wordt geïnstalleerd, verbindt. (Zie foto’s 1, 2, 3, 4) 

2de Fase: Installatie van de pomp, tanks en de hoofdlijn 

Deze fase, die gepland stond voor maart, moest eind juni worden uitgevoerd. Zoals overal, heeft de regering van Rwanda, 

ingevolge de pandemie van COVID 19 die de wereld raakte, vanaf maart een lockdown opgelegd om er het hoofd aan te 

bieden. Dit heeft onze activiteiten vertraagd en pas na het einde van de lockdown, dat wil zeggen begin juni, hebben we onze 

activiteiten opnieuw kunnen opstarten. 
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De geplande activiteiten waren: 

 Zoeken naar een kantoor om een gedetailleerde studie uit te voeren : Er werd een studie uitgevoerd met een bedrijf 
INNOVATECHS Ltd, gespecialiseerd in de bouw van irrigatie-infrastructuur en vermarkting van irrigatieapparatuur. 

 Bestelling en levering van het materiaal: Op basis van een gedetailleerde studie, plaatsten we onze bestellingen 
vanaf juni als gevolg van de pandemie en de lockdown. De eerste levering vond medio juni plaats. ( zie foto’s 5 en 6). 

 Het graven en bouwen van ondersteuning voor tanks: De activiteiten met betrekking tot het graven en de 
mankracht werden  uitgevoerd door jongeren en volwassenen van het dorp Gisaya in ruil voor dagelijkse betaling. Het 
aanvoerkanaal en de put in het moeras werden gegraven: het kanaal - 10 m lang en 2 m diep - werd gegraven om het 
water te brengen naar het eerste terras waar de pomp is geïnstalleerd. Tegelijkertijd is een put van 2 m² en 3m diep 
gegraven om voldoende hoeveelheid water te garanderen. ( zie foto’s 7, 8, 9, 10). 

 Bouw van voetstuk voor watertanks: Deze tanks moesten in de hoogte worden geplaatst om de zwaartekracht te 
vergemakkelijken, er werd een voetstuk gebouwd in steen en cement: (foto’s 11 en 12). 

 Het leggen van leidingen voor de hoofdlijn: Er werden twee hoofdlijnen gemaakt, een voor de elektrische pomp, en 
de andere voor de motorpomp. Dit werd verklaard door het feit dat de twee pompen niet dezelfde laadcapaciteit tot aan 
de watertanks hebben ( foto 13). 

 Het installeren van de elektrische pomp: Aan de onderkant werd een eenfasige elektrische pomp geïnstalleerd. Het 
water wordt aangezogen door een aanzuigleiding met korf, het gaat door de pomp en wordt gestuurd naar de tanks 
geïnstalleerd aan de bovenkant. ( foto 14, 15). 

 Het installeren van de tanks en het aansluiten aan de hoofdlijn: Watertanks werden geïnstalleerd en aangesloten op de 
hoofdlijnen, kleppen zijn gemonteerd op in- en uitgangen om het water te controleren. Tegelijkertijd werden de secundaire 
lijnen verbonden met de hoofdlijnen. Deze lijnen voeden de verschillende delen van de boerderij en gaan naar elke 
sprinkler (foto 16, 17). 

 Eerste watertest om te zien of het water de top van de tanks bereikt. De test laat zien dat het water zonder problemen 
in elk deel van de boerderij aankomt. We merkten een hoge waterdruk die begint vanaf de tank aan de bovenkant naar de 
onderkant van de boerderij, wat de besproeiing van dit deel door de zwaartekracht vergemakkelijkt ( foto 18, 19). 
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3de Fase: Installatie in verschillende delen van de boerderij: 

Deze fase bestond uit de installatie van secundaire leidingen, het bevestigen van sprinklers en de installatie van de 

druppelleidingen. Dit werd onmiddellijk na de installatie van de tanks en de hoofdlijn  uitgevoerd ( foto:  20, 21, 22,23) 

Irrigatie van fruit-en bananenbomen:  De besproeing gebeurt met behulp van flexibele buizen, elke voet van een  fruitboom of 

bananenboom kan een voldoende hoeveelheid water hebben. 

 

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

Ja 
Het doel van dit project is de productiviteit van de boerderij te verbeteren door de installatie van een modern irrigatiesysteem 

Om de landbouwproductie van de boerderij te maximaliseren is het nodig heel het jaar te produceren, ook in het droogseizoen dat duurt van juni tot eind 

augustus. Een andere meerwaarde heeft betrekking op de praktische en theoretische landbouwkundige opleiding die  heel het jaar kan doorgaan. : Het 

geïnstalleerde automatische irrigatiesysteem geldt als een model dat de overheidsinstanties komen bekijken en waarderen. Zij 

stellen voor dat de boerderij een model wordt en veel mensen kan ontvangen die willen leren en opleidingen volgen op 

verschillende beoefende technieken.  En dat is precies ons doel. 
 

 Werd het project uitgevoerd zoals aangegeven? Niet volledig. 

 

 Hoe verliep de uitvoering? ( zie hierboven) 

 

 Waarom verliep de uitvoering anders dan verwacht? Wat verliep anders? 

De installatie fase  die gepland stond voor maart, moest eind juni worden uitgevoerd. Zoals overal, heeft de regering van 

Rwanda ingevolge de pandemie van COVID 19 die de wereld raakte, vanaf maart een lockdown opgelegd om er het hoofd aan 

te bieden. Dit heeft onze activiteiten vertraagd en pas na het einde van de lockdown, dat wil zeggen begin juni, hebben we 

onze activiteiten opnieuw kunnen opstarten. 

Bijvoorbeeld : het graven en bouwen van ondersteuning voor tanks  die gepland stond voor maart, moest eind juni worden 

uitgevoerd. Door Covid 19 moest de Boerderij stoppen met de opleidingsactiviteiten, en slechts 4 jongeren konden blijven om 
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voor de dieren en verschillende gewassen te zorgen. De activiteiten met betrekking tot het graven en de mankracht werden 

daarom uitgevoerd door jongeren en volwassenen van het dorp Gisaya in ruil voor dagelijkse betaling. Door deze vertraging 

was het niet mogelijk het C-teeltseizoen uit te voeren zoals gepland. 

 

De hoofdlijn: we hadden een enkele lijn gepland terwijl we twee parallelle lijnen moesten maken, omdat pompen niet dezelfde 

capaciteiten hebben: elektrische pomp met een slang van 40 mm, motorpomp met 75 mm buizen. 

Watertank: we hadden 2 tanks van elk 10.000 liter gepland. Dit is heel zwaar,  wij konden een tanksteun van 10 000 liter op 

2m hoog die nodig is voor het infuus niet vinden, daarom hebben wij 1 van 10.000 liter en 2 andere van 2.500 liter elk gekocht, 

die zonder problemen in de hoogte zijn geplaatst.  

Sprinklerirrigatie: er waren 115 kleine draaiende sproeiers gepland die veel aftakkingen, accessoires en onderhoud vereisten, 

dus we vonden het een eenvoudiger oplossing gebruiksvriendelijker grote sproeikanonnen te kiezen die een groot gebied 

kunnen bestrijken. Dus beslisten we 14 verzinkte sproeikanonnen gebruiken in plaats van 115 plastic sproeiers op hetzelfde 

oppervlak. De kosten daarvan zijn verhoogd, maar het voordeel is in onderhoud en duurzaamheid. 

De kosten van de werken zijn gestegen, omdat er werken waren die niet werden verrekend: zoals het graven van een kanaal 

om het papyrusmoeras binnen te halen met een pompzuiggracht. Het was ook nodig om diep te graven voor de steunfundaties 

(van een klein huis met de pomp en de ondersteuning voor het ondersteunen van de grote tank bovenaan) dus we gebruikten 

veel stenen en cement. Maar deze werd gecompenseerd door de dalende pomp- en tankprijs.  
 
De doelgroep: 

De organisatie Humura leidt verschillende initiatieven voor de bevolking, waaronder het helpen van de bevolking om de 
landbouwproductie te verhogen. Humura's interventie omvat het trainen van de bevolking in landbouwtechnieken. Deze opleiding 
wordt gegeven in de boerderij van Gisaya: dit is een boerderij voor demonstratie en het theoretische en praktische aanleren van 
agrarische technieken. Na het bezoek aan deze boerderij zal de bevolking thuis doen wat ze geleerd heeft in deze 
demonstratieboerderij. 
 

 Werd de vooropgezette doelgroep bereikt met het project? Ja, gedeeltelijk, want met Covid 19 en de opsluiting van de bevolking 

konden we niet iedereen bereiken die bij dit project betrokken was, maar zodra de gezondheidssituatie verbetert, zullen we onze 

sensibiliseringsactiviteiten  hervatten. De opleiding zal  uitgebreid worden tot 30 jongeren per jaar. Ook de bevolking van het dorp 
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Gisaya (3.000 mensen) in de onmiddellijke omgeving van het centrum zal genieten van de verse groenten die in de boerderij 

worden gekweekt. 

 

 Werd de doelgroep betrokken in het tot stand komen van het project? Ja, voor een deel ook, want door Covid 19 werkten we maar 

met een klein beperkt aantal jongeren. De rechtstreekse betrokkenen bij het installatie van het irrigatiesysteem zijn 4 jongeren op 

15. 

 

 Hoeveel mensen werden bereikt? (specificeer zo mogelijk: vrouwen, mannen, kinderen, personen met en handicap, zieken, 

leerlingen, boeren, arbeiders, leeftijd ….) 

 
 
Wat zou de organisatie in het zuiden die het project uitvoerde anders aanpakken in de toekomst? 

Het project zelf werd correct aangepakt maar  om ons circuit af te ronden en andere productie- en opleidingsactiviteiten te 
integreren, suggeren we dat een toekomstig project gericht kan zijn op het kweken van vis in drijvende kooien of op agrotoerisme. 
Inderdaad op de boerderij, is er een kans om vis te kweken in drijvende kooien. De waterbakken gemaakt in het moeras worden 
gevoed door een deel van het water van het meer, het is dit water dat wordt gebruikt voor irrigatie. Het zou interessant en goed zijn 
voor de boerderij om een viskwekerij te hebben, in dezelfde context van visproductie en opleiding in de visteelt. We denken ook aan 
de ontwikkeling van agrotoerismeactiviteiten. 
 
 
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. 
 
 
Welke meerwaarde betekende de steun van de provincie West-Vlaanderen in het project? 

De provincie heeft ons in staat gesteld dit project te organiseren binnen een relatief korte tijd. Zonder de steun had het ons een 

aantal jaren gevergd om dit te realiseren. Op dit moment merken we een groot verschil tussen de gezondheid van planten die 
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handmatig werden besproeid met behulp van gieters en die van de planten die automatisch worden bewaterd. Op dit moment 

gebruiken we druppelirrigatie op een deel van onze moestuin. 

Het geïnstalleerde automatische irrigatiesysteem geldt als een model dat de overheidsinstanties komen bekijken en waarderen. 

Zij stellen voor dat de boerderij een model wordt en veel mensen kan ontvangen die willen leren en opleidingen volgen op 

verschillende beoefende technieken.  En dat is precies ons doel. 
Wij zijn de Provincie-West-Vlaanderen dan  zeer dankbaar voor hun steun aan ons project. 
 
 
Hoe zal het project verder gefinancierd worden, na de subsidiëring van de provincie West- Vlaanderen?  

 
Dankzij de verkoop van de landbouwproducten zal het project verder kunnen gefinancierd word  
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Financieel  Verslag   
       
  

  Soort Omschrijving Budget Uitgevoerd 
Totaal 

uitgevoerd 

Nog uit te 

voeren 

      Euro Detail Totaal uitgevoerd Uit te voeren 

              

7.1 A. Investering 

Verlenging van een elektrische lijn tot 200m ( 

offerte 2) 
257,00 €    258,00 €    

UITRUSTING VAN IRRIGATIESYSTEEM  ( offerte 1) 12.196,42 €    12.005,50 €    

  
Elektrische pomp 780 €)    670,00 €  

 
  

  
 Fuel pump ( 490 €)    300,00 €  

 
  

  
Plastic watertank x 2(1900 €)    1.278,00 €  

 
  

  
 Diverse uitrusting van een irrigatiesysteem ( 9 026.42 €)    9.757,50 €  

 
  

  
Terbeschikkingstelling van grond door HUMURA  1.000,00 €    1.000,00 €    

  
Arbeid tijdens installatie 500,00 €    536,00 €    

  
Technicus betaling voor installatie 300,00 €    300,00 €    

7.3 
C. Werkings-

kosten 
Onderhoud irrigatiesysteem 3 jaar 1.800,00 €   

   1.800,00 €  
  

 
Totaal 16.053,42 €   14.099,50 € 1.800,00 € 

     
  

  
Totaal project       15.899,50 € 

       Stuk 
nr datum Aankoop Bedrag Bedrag 

        in RWF in euro 
  

155 20-1-2020 
Aankoop uitbreiding van een hoogspanningslijn - factuur 
Ntaganda   168.000,00      168,00 €  

  156 25-1-2020 Transportkosten - factuur Emmanuel  90.000,00      90,00 €  
  163 8-6-2020 Elektrische pomp  - factuur INNOVATECHS  670.000,00      670,00 €  
  

164 8-6-2020 
Aankoop diverse uitrusting en accessoires bij 
INNOVATECHS  6.751.003,00      6.751,00 €  

  165 3-7-2020 Aankoop 20 cement en 5kg schroeven bij Ntaganda  253.000,00      253,00 €  
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166 7-7-2020 Planken en balken bij ateliers Intashya  141.000,00      141,00 €  
  167 10-7-2020 Divers materieel - factuur Ruzindana Emille supply  510.000,00      510,00 €  
  168 25-7-2020 Arbeid tijdens installatie    456.000,00      456,00 €  
  169 25-7-2020 Installatiekosten  180.000,00      180,00 €  
  170 30-7-2020 Voorschot technicus betaling voor installatie  200.000,00      200,00 €  
  171 10-8-2020 Diverse accessoires voor irrigatiesysteem  750.000,00      750,00 €  
  172 30-8-2020 Diverse accessoires voor irrigatiesysteem  2.750.500,00      2.750,50 €  
  173 5-9-2020 Arbeid tijdens installatie  80.000,00      80,00 €  
  174 5-9-2020 Saldo technicus betaling voor installatie  100.000,00      100,00 €  
  

175 10-9-2020 
Schuldvordering /terbeschikkingstelling van grond 

door HUMURA   1.000.000,00      1.000,00 €  
  

176 28-10-2020 
Onderhoudcontract van het irrigatiesysteem 

gedurende 3 jaar  1.800.000,00      1.800,00 €  
  

  

Totaal 
 15.899.503,00 

€   15.899,50 €  
   

Facturen kunnen worden geraadpleegd op de zetel van de vereniging. 

 

Opgemaakt te     

  
Plaats en datum, Vichte, 4/12/2020 

 

     

     

  
Namens de begunstigde,  

 

     

     

     

         Anselme Nsabimana, 
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Bijlage: foto’s van de uitvoering van het project irrigatie 
 

 
 
Logo van de provincie West-Vlaanderen op de gevel van de boerderij 
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            Uitbreiding van een elektriciteitslijn tot 200m           

o  

 
 
 

De start aan het grote gebouw 
Plaatsen van de 

elektriciteitspaal   

De Laatste paal aan de rand van 

het moeras 
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Bestelling en levering van het materiaal 

 

 
 De truck uitladen     Andere accessoires 
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 Het graven van een aanvoerkanaal en een put in het moeras:   
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Bouw van voetstuk voor watertanks:  

 

 
Het plaatsen van buizen:  
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Het installeren van de elektrische pomp 
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Het installeren van tanks en het aansluiten van de hoofdlijn 

         

 
 

 

 

 

 

  



 

 

44 

Watertest 
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Installatie in verschillende delen van de boerderij: 

 

De kleppen naar verschillende delen van de boerderij,    
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De sprinkers zijn geinstalleerd  
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Druppelsgewijze bevloeiing in de moestuin   

Waterkranen om fruitbomen te besproeien 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
 

 NUFASHWA YAFASHA ORGANISATION:  
 

Bescherming van de gemeenschap tegen Covid-19 

Om tegemoet te komen aan de noden ter bestrijding van Covid-19 verleende, de Provincie West-Vlaanderen steun t.w.v. 

970€, gelinkt aan het geitenproject : Send a Goat - Geef een geit in Rwanda, Ngarama-Gatsibo. Dit bedrag werd besteed aan 

de aankoop van hygiënische middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals zeep, desinfecterende handgel, 

mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, waskommen. 

 

De steun ging hoofdzakelijk naar de 60 gezinnen die een geit ontvingen in kader van de steun ‘Gift van een geit’. 

Tevens worden de kinderen van de kleuterklas (60-tal) hierdoor in zo groot mogelijke mate beschermd. Bovendien zet NYO 

sensibiliseringscampagnes op over Covid-19. 

Zoals u op onze website kon lezen, verliep de opvolging van het geitenproject goed. Maar de Covid-19-pandemie heeft wel 

degelijk een impact op het verdere vervolg. Er kunnen tijdelijk geen geiten, die gekweekt werden uit de verdeling, verkocht 

worden. Dit heeft vanzelfsprekend duidelijk gevolgen op de inkomens van deze arme gezinnen. De hulp moet deze broze 

gezinnen beschermen tegen besmetting van het virus en steunen in hun opdracht te blijven inzetten op hygiëne en 

gezondheid. 

Dit geldt ook voor de schoolkinderen die nu verplicht thuis in quarantaine worden gehouden. Nufashwa Yafasha 

Organization volgt de situatie nauwgezet op, onder andere ook in de kleuterschool in Ngarama. Ze biedt steun aan deze 

kwetsbare kinderen. 
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verdeling van maskers en handengel 

 

Klik op volgende link om een video te bekijken over dit project: Covid-19 project 

 

 

   

  

 

  

https://youtu.be/L0uLQ2hYSQc
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PARTNERFINANCIERING MET EIGEN FINANCIERING:  
 

 WIKWIHEBA MWANA (BLIJF HOOPVOL MIJN KIND), CENTRUM VOOR KINDEREN MET EEN 
BEPERKING – NGARAMA  

 

Het centrum wordt heropgebouwd met een financiering van Hope and Homes for Children. Toch doet de directrice Médiatrice Mukasharangabo 

nog een beroep op VRV UMUBANO VZW om de kosten van de geneeskundige zorgen te helpen dekken. Umubano stelde in 2020 daarvoor een 

som ter beschikking van 800 EUR. Médiatrice stuurde ons volgende verantwoording 

 

VERSLAG MBT DE UITGAVEN MEDISCHE BEHANDELING VAN KINDEREN MET EEN BEPERKING  

Vervoerkosten (Heen en terug) 

S/N NAMEN DATUM GEBOOR- 

TEJAAR 

HANDICAP BESTEMMING BEDRAG 

BETAALD 

1 KUMBUKA  Ismail 24/08/2020 2018 Arthrogryposis GAHINI Hospital 17.500 

2 MUHIRE Justin 24/08/2020 2017 Knie valgum GAHINI Hospital 7.000 

3 MUHIRE Fiston 24/08/2020 2017 Knie valgum GAHINI Hospital 7.000 

4 DUKUZIMANAPatrick 24/08/2020 2017 Horrelvoet GAHINI Hospital 17.500 

5 KANANI (Vergezeld 

door haar moeder)  

24/08/2020 2007 Buigcontractuur van de knie GAHINI Hospital 14.000 

6 HABINSHUTI Eric,  

(3 maal) 

29/9/2020 

5/10/2020 

2015   

 

Correctie van seksuele 

misvorming 

KANOMBE Military  

Hospital 

30.000 

7 DUSHIMIMANA Josue 

(2 maal) 

 

29/9/2020 

5/10/2020 

2016 Interseksueel kind KANOMBE Military  

Hospital 

30.000 

 Totaal   123.000 
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1) KUMBUKA  Ismail en  DUKUZIMANA Patrick gingen 3 maal naar het hospitaal: 

 1st maal voor raadpleging 

 2de maal voor een afspraak met de orthopedische dienst  

 3de maal voor medische operatie  

2) HABINSHUTI Eric en DUSHIMIRIMANA Josue moesten naar KIGALI worden gebracht om ere en dokter te ontmoeten : 

 1st en  2de maal voor de afspraak voor medische operatie, maar de operatie werd uitgesteld tot februari 2021 

 

HOSPITALISATIE KOSTEN 

S/N NAMEN BETAALD BEDRAG  

1 1.DUKUZIMANA Patrick 1.050+15.000+4.800 

2 2.KUMBUKAIsmail 1.161+1.200+15.000+4.800 

 TOTAAL  43.011 

ALGEMEEN TOTAAL= 123.000+43.011= 166.011 RWF  

Wat overblijft is =827.711-25.049=802.662-166.011=636.651 
Door de pandemie van Covid-19 is het gebruik van de steun van UMUBANO aan WIKWIHEBA MWANA nog niet volledig opgebruikt. We 

probeerden 5 van de 20 kinderen te helpen die medische behandelingen nodig hebben. Facturen voor de medische behandelingen bedroegen 

begin maart 277.960 RWF. Het resterende bedrag is 636.651 RWF – 277.960 RWF = 358.691 RWF. 

Dit bedrag zal gebruikt worden voor de 3 kinderen die in het hospitaal blijven en ik vrees dat het niet voldoende zal zijn.  

De kinderen die in het hospitaal verblijven zijn:  

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijke vertegenwoordigster van Wikwiheba Mwana  

MUKASHARANGABO Mediatrice 

 

 

Nr NAMEN beperkingen HOSPITAAL 

1 Patrick Knie valgum Orthopedisch Hospitaal GAHINI   

2 Kanani Buigcontractuur van de knie Orthopedisch Hospitaal  GAHINI   

3 Kumbuka Arthrogryposis Orthopedisch Hospitaal GAHINI  
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 PROJECTEN IN DE PAROCHIE MUTETE 
 
Sinds 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: 

OPVANG REGENWATER VAN HET DAK VAN DE SCHOOL TE MUTETE 

                                                       BEDANKINGSBRIEF 

DIOCEES BYUMBA 

KATHOLIEKE PAROCHIE MUTETE 

TEL.0788492679/0788574991 

                                                                                                           Aan de leden van de vereniging UMUBANO 

Betreft : Bedanking 

 

Beste vrienden weldoeners, 

In naam van de Parochie en van de Basisschool van MUTETE houden wij eraan u te danken voor alles wat u gedaan hebt ten voordele van ons, in het 

bijzonder voor de basisschool die intussen van de VRV UMUBANO een financiering heeft ontvangen voor een tweede ondergrondse watertank van 35m3 

(=7mx2mx2.5m) gebouwd door de CPPA Kisaro die ook de eerste tank heeft gebouwd gelegen bij het gebouw van 6 klassen. 
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De nieuwe watertank bevindt zich tussen twee blokken, een van twee klassen en een andere 4 klassen (zie de foto’s).    

   

Het verschil tussen beide watertanks is dat de eerste verbonden is met buizen die in de grond zijn verstopt, terwijl de buizen van de tweede tank aan de 

muren gehecht zijn/hangen.   

Dringend voorstel : 

Wij zouden graag nog een derde watertank bouwen bij de toiletten van de leerlingen.  KUNGA , een Duitse vereniging heeft dit project niet kunnen 

financieren omdat ze gekozen heeft voor de bouw van  4 klassen voor MUTETE 

    

 

Voor de projecten van de Parochie MUTETE 

Abbé Faustin MUNGARURIYE 
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ORGANISATIE VAN VERKOOPACTIE IN HET KADER VAN DE WARMSTE WEEK 
 
Verkoop wijn, kerstkaarten, sambusa’s ; 
Opbrengst: ruim 1.000 EUR ten voordele van basisschool te Mutete 
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PARTNERFINANCIERING CPPA KISARO MET DE STEUN VAN ANZEGEM 
 
Verslag betreffende de werken uitgevoerd bij de afwerking van de bouw van 6 klassen voor de secundaire afdeling 

van de “Groupe Scolaire de Murama – Kisaro in Rwanda. 

 
Werken uitgevoerd dank zij de financiering door de gemeente ANZEGEM via de VRV UMUBANO. 
 

Beschrijving van de geplande activiteiten: 
 

De afdeling “beroepsopleiding voor jongeren” van het CPPA KISARO kon met een subsidie van 1000 € de vloerafwerking, schilderwerken en muurborden 

uitvoeren. 

 

Verantwoording volgens dagboek der werken: 
 

  h  travail matériaux FrRw € 

  total 617500 539500 1.157.000 1.157 

19/dec/19 50 50000 220000 20 sacs de ciment, lissage pavement 

20/dec/19 50 50000 

 

lissage pavement 1 classe   

21/dec/19 50 50000 

 

lissage pavement 1 classe   

24/dec/19 100 100000 

 

lissage pavement 2 classes   

28/dec/19 50 50000 

 

lissage pavement 1 classe   

31/dec/19 80 80000 220000 20 sacs de ciment, plinthes pavement 

  

  

30000 1 charge de sable   

2/jan/20 80 80000 

 

plinthes pavement   

3/jan/20 60 60000 36000 12 l peinture noire tableaux   

  

  

13500  9 Brosses de peinture   

7/jan/20 

 

7500 

 

5 Brosse pour peindre   

11/jan/20 60 60000 

 

plinthe pavement   

15/jan/20 

   

4 kg email Noir plinthes   

16/jan/20 

  

8000 4 kg email Noir plinthes   
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17/jan/20 30 30000 

 

peindre tableaux   

      12000 4 l Peinture noir de tableaux   

 
Bovenstaande tabel beschrijft de afwerkingen die met de subsidie (930 €) konden gefinancierd worden: 

- De slijtlaag van de bevloering (lissage pavement) 

- De plint rondom de bevloering 

- De borden tegen de voorgevel en achtergevel in de 6 klaslokalen. De borden bestaan uit een gladde cementbepleistering die met zwarte 

bordverf beschilderd is. 

 

We danken jullie voor uw tussenkomst. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Gerard Moerman 

Coördinator van de werken in Rwanda 
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Uitzicht buitenkant  
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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. 

 
Narratief en financieel verslag voor de aankoop van 4 naaimachines (afwerking) en 1 fotokopierapparaat door TVET St-Josephine, Gatsibo 

District, Muhura Sector, Rwanda 

 

St Josephine TVET Muhura Achtergrond. 

Saint Josephine ‘Technical and Vocational Education and Training’ (TVET) is een school die is opgericht met professionele overtuiging en 

doelstelling een voorbeeldinstelling te zijn in Rwanda voor beroepsonderwijs (Center of excellence), via het aanbieden van kwalitatief en 

betaalbaar technisch onderwijs.  Doel is om competente, goed opgeleide en autonome beroepsprofielen af te leveren (skills for excellence).  

Directeur is Jean Pierre Gakwiye, met wie Umubano goede contacten onderhoudt. 

 

Op 15/07/2020 werd door de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw 2.450€ overgeschreven op de rekening van de school dankzij de 

steun van stad Waregem (2.500€ - 2%).  Omgerekend in RWF, na aftrek bankkosten: 2.515.760 RWF zoals weergegeven in bijlage ‘Rapport 

Financier’. 

Deze middelen werden als volgt besteed: 

Aankoop 4 machines voor naaiafwerking (2 borduurmachines, 1 overlock machine, 1 zoom naaimachine): 1.808.000 RWF 

Aankoop 1 fotokopieerapparaat IR 2204 Canon: 500.000 RWF 

Transportkosten: 150.000 RWF 

Installatiekosten (Nkusi): 55.000 RWF 
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Detail van de facturen en rekeninguittreksels gaan in attachment ‘Reception bancaire, Facture, Contract de travail et ses annexes.pdf’ 

Tevevens gaan in bijlage foto’s van de machines. 

 

In kader van COVID-19 werd de school tijdelijk gesloten.  Op 2/11/20 heropende de school met inachtname van alle veiligheidsvoorschriften 

(zie foto’s).  In totaal ging het in eerste fase om 37 leerlingen: 27 voor de naaiopleiding en 10 voor de kappersopleiding.  Eind november 

kwamen er 22 leerlingen mechanica, 34 leerlingen koksopleiding en 88 leerlingen naaiopleiding bij.  In totaal zijn er dus 181 leerlingen, waarvan 

125 er de naaiopleiding volgen (85% meisjes). 

 

Dankzij de steun kan de school haar doelstellingen inzake kwalitatief technisch onderwijs op een betere manier bereiken.  Dit draagt ook bij tot 

versnelde accreditatie door het Ministerie van Onderwijs (van niveau I naar niveau III inzake kwalitatief maatwerk).  Dit zijn positieve signalen 

in de toekomstige ondersteuning van lokaal (op district niveau), hoogkwaliatief en op maat gericht technisch onderwijs door de school St 

Josephine TVET. 

 

 

 
Borduurmachines 
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Overlock machine       Zoommachine 

 
Kopieertoestel 
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Hieronder: leerlingen leren een kleed maken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covidmaatregelen zorgden ook voor sluiting van de scholen en uitvaardiging van reglementen om de veiligheid te verzekeren, zoals hierna op de 

foto’s te zien is: 
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Afstandsregels aangeduid op schema hieronder: 
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA Project “Wie helpt Eric”    Jaarverslag 2020 
 

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 97 kinderen uit Ngarama/Gatsibo steun. Van die 97 kinderen zijn er 69 die een peter of meter hebben. 28  kinderen hebben geen 

peter of meter maar worden toch gesteund  vanuit ons reservefonds   of met de giften van occasionele steunders. Op die manier ontvangt ieder kind per 

trimester 30 euro aan steun of 120 euro steun per jaar. Onze reserve werd ooit opgebouwd door een uitzonderlijk gift van een meter maar die 

ondertussen overleden is. Momenteel is een euro ongeveer 1190 FRW (Rwandese  frank) waard. 

 

In de loop van 2020, zijn er 4 kinderen die geen steun meer ontvangen. De reden is dat ze de school verlaten hebben of  niet meer in aanmerking komen 

door het feit dat ze werk hebben of de ouderdom van 22 jaar bereikt hebben.  

Daarentegen zijn er 2 nieuwe kinderen bijgekomen. 

 
Volgende kinderen komen niet meer in aanmerking voor steun: 

 

034 Mutuyimana Josiane 

122 Niyigena Joselyne 

123 Mugisha Théogène 

133 Uzimana Alice 

 

Nieuwe op de lijst 

 

025 Kantarama Salama 

126 Uwaze Denise 
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 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.)  

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 2020 zijn er 62 brieven uitgewisseld tussen de kinderen en hun peter of meter.   

 

 

Door de pandemie COVID-19 hebben we geen Algemene Vergadering gehad in 2020.  

Dit jaar is de Algemene Vergadering voorzien op vrijdag 23 april om 17.30. Het is de gelegenheid om de stand van zaken toe te lichten.  

 

In 2020 is er ook geen bezoek geweest van of naar Ngarama wegens de pandemie.  

  

 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). 2020 was het 13de jaar dat deze actie loopt. 

 

Financieel verslag 2020:  

 

Overdracht van 2019 naar 2020  21.282,88  

Stortingen in het jaar 2020 ( imp 732002 )  10.940,63  

TOTAAL voor « WHE ? »  32.223,51 

Doorgestort voor de kinderen( imp 613011 )  -11.750,00 

Kosten comité -350,00 

TOTAAL  -12.100,00 

Over te dragen van 2020 naar 2021  

32.223,51-12.100,00 = 20.123,51 

 

20.123,51 

 
Opmerking: de reden van een overdracht naar het volgend jaar 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.  
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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.  

 

 

Opgemaakt te Waregem op 21 januari 2021. Jozef Caudron  
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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-de-

elektronische-nieuwsbrieven 

 
WEBSITE 
De website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt door de webmaster John Madder 
 
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE SENSIBILISERINGSACTIVITEITEN 
 
Door corona konden onze jaarlijkse informatieve stands en andere sensibiliseringsactiviteiten niet plaatsvinden. De enige stand die 
we in 2020 nog konden organiseren was de stand verbonden aan onze Algemene Vergadering die conform de 
veiligheidsvoorschriften in het kader van corona plaatsvond voor een beperkt publiek te Waregem op 24 juni 2020. De eerder 
geplande vergadering die normaal in maart moet plaatsvinden volgens de statuten moest ook door corona worden uitgesteld. 
 
Driemaandelijks: presentatie van de in Kisaro gesteunde projecten in het tijdschrift van Kisaro (950 abonnees, door Gerard 

Moerman). De sensibilisering gebeurde dit jaar voornamelijk via onze nieuwsbrieven van juni en december en via de blogs die 

regelmatig op de website worden gepubliceerd. Ook via facebook proberen wij ons doelpubliek warm te maken voor onze 

projecten. 

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

