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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 2020 omdat de 
rechtvaardiging voor het jaar 2021 geëist door de Provincie pas klaar moet zijn tegen 1 mei 2022.    
 

 
 
 
 
 
 

 
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 
 
2. Rwandese partner 
Naam van de organisatie: Programme d’Appui Nutritionnel en de Développement Agricole de Muhanga (PANDAMU) 
Adres: Rwanda, zuidprovincie, district Muhanga, sector Mushishiro, cel Munazi 
Mail: pandamu2005@yahoo.fr - Telefoonnummer:: +250 (0)788752137, +250 (0) 788842315 
Juridisch statuut: lokale NGO. Attest geregistreerd door het RGB :  No 70/RGB/NGO/2016 van 20 december 2016  
Rechtspersoonlijkheid: No 208/RGB/NGO/LP/02/2018 van 13/02/2018 
Verantwoordelijke voor de opvolging van het programma: Innocent TELIMBERE, Coördinator 
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3. Project 
 

  
Naam van het programma/project: « Économie transformative en souverainené alimentaire par une approche participative et inclusive » 

(Transformatieve economie en voedselsoevereiniteit door een participatieve en inclusieve aanpak)  
 
Centraal thema: Voedselsoevereiniteit en landelijke zelfpromotie 
 
District: Muhanga en Ruhango 
- Geïntegreerd in de thematische nota’s: Bijdragen tot de verbetering van de sociaaleconomische levenskwaliteit van de bevolking,  

Integratie van personen men een beperking door speciale en inclusieve opvoeding, gezondheidszorg, rehabilitatie op het niveau van de 
gemeenschap, voedselsoevereiniteit, bescherming van het milieu en weerbaarheid tegen de klimaatverandering, cultuur van vrede en 
versterking van de burgerparticipatie, lobbyen en verdediging, hygiëne en sanering, menselijke sociale zekerheid, partnerschap en 
synergie. 

 
Geïntegreerd in de planning van het/de district(en) voor de doelstellingen  
 
Dit project schrijft zich in de prioriteiten van het DDS (District Development Strategies) van het District Muhanga 2018-2024  betreffende de 
sociaaleconomische ontwikkeling en de voedselzekerheid. 
Door dit actieplan bevestigt de organisatie PANDAMU haar vast besluit bij te dragen tot een duurzame en transformatieve landbouw door de 
professionalisering van de landbouwers-veetelers, de bevordering van de gekozen waardeketen en de transformatie van de landbouwproductie 
(melk, fruit en banaan). 

4. Actieplan 
De acties die gedurende de 3 jaren, gaande van 2020 tot 2022, zullen worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de zeven belangrijkste assen die in 

het nieuwe thematische document van de partners van de provincie Oost-Vlaanderen staan, die de periode van zes jaar dekt, gaande van 2020 tot 

2025 en ook in het financieringscontract van UNDP  via RGB, voor het project van Landwouwvulgarisatie voor het sociaal-economische welzijn 

van de bevolking van de sectoren Mushishiro en Rugendabari van het District Muhanga in de Zuidprovincie.  

Deze assen zijn :  Bijdragen tot de verbetering van de sociaaleconomische levenskwaliteit van de bevolking,  integratie van personen men een 
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beperking door speciale en inclusieve opvoeding, gezondheidszorg, rehabilitatie op het niveau van de gemeenschap, voedselsoevereiniteit, 

bescherming van het milieu en weerbaarheid tegen de klimaatverandering, cultuur van vrede en versterking van de burgerparticipatie,  lobbyen 

en advocacy, hygiëne en sanering, menselijke sociale zekerheid, synergie en partnerschap. 

De acties willen ook de uitstap van de begunstigden van Pandamu uit de armoede versnellen. Daarom bestaan deze acties voor een groot deel uit 

materiële steun samen met een steun in de vorm van een versterking van de capaciteiten en van het medisch-sociale luik ten voordele van de 

begunstigden. De vrijwilligers van Pandamu organiseren reflectieworkshops in hun verschillende zones waarbij gesproken wordt over 

verschillende thema’s zoals familiale planning, de mutualiteiten, de hygiëne in de huishoudens, een evenwichtige voeding, gender, preventie 

tegen huishoudelijk geweld, de positieve kracht, de genezing van de wonden, het voorkomen van ziektes zoals HIV/Aids, malaria, tuberculose,  

COVID 19, enz.… 

Tijdens deze periode zal PANDAMU ten dienste staan van een doelgroep van 6600 begunstigden, bestaande uit  4200 vrouwen en 2400 mannen 

Het is goed te vermelden dat ten gevolge van de COVID-19 pandemie, PANDAMU de activiteiten met betrekking tot de opleidingen, grote 
bijeenkomsten en andere activiteiten die vereisen dat de mensen in grote groepen werken werden opgeschort.  Deze programmées zullen worden 
heropgestart als COVID-19 minder in de regio zal verspreid zijn.  
Aldus werden de in 2020 ontvangen fondsen gericht op activiteiten die bij de begunstigden konden worden uitgevoerd, daar waar deze laatsten 
ze individueel konden uitvoeren bij hen thuis, waardoor de contacten en de risico’s op besmetting beperkt waren.  
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Doelstellingen Activiteiten en acties Bereikte 
Resultaten 

Bereikte doelgroep 
en aantal 

Plaats /District Budget in RWF   EUR 

Thema 1  BIJDRAGEN TOT DE VERBETERING VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE 
LEVENSKWALITEIT VAN DE BEVOLKING VAN DE ZUIDPROVINCIE 

Doelstelling 1.1: 
De rurale 
gemeenschap 
van de 
zuidprovincie 
financieel 
verzelfstandigen 

 Resultaat 1.1: 
Het gemiddeld inkomen van de doelgroep is verhoogd 

1.3. Pandamu heeft de 
vrouwen en de jongeren 
geïntegreerd in de 
VSL(Village Savings and 
Loans)-aanpak 

180 meisjes 
werden opgeleid 
in het oprichten 
van  VSL-
groepen 

180 meisjes  Sectoren 
Mushishiro en 
Rugendabari 

300000 284,13 

1.5.Pandamu heeft 
vrouwengroepen en 
jongeren ondersteund bij 
de ontwikkeling van kansen 
tot inkomsten genererende 
activiteiten 

10 projecten die 
inkomsten 
genereren voor 
vrouwen en 
jongeren werden 
ondersteund  

10 nieuwe groepen 
vrouwen en 
jongeren zijn gestart 
als AGR 
(boomkwekerijen, 
kweek kleinvee, 
zaadvermeerdering, 
enz.) 

Sectoren 
Mushishiro, 
Rugendabari en 
Muhanga 

4148200 3928,81 

 1.10. Het team van 
Pandamu heeft de 
ongehuwde moeders van de 
administratieve sectoren 
Mushishiro en Rugendabari 
geïdentificeerd 

De 
geïdentificeerde 
ongehuwde 
moeders hebben 
het groepswerk 
aanvaard en 
vinden hun 
waardigheid 
terug 

240 ongehuwde 
moeders van de 
sectoren Mushishiro 
en Rugendabari 

 Sectoren 
Mushishiro en 
Rugendabari  

410000 388,32 
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Doelstellingen Activiteiten en acties Bereikte 
Resultaten 

Bereikte doelgroep 
en aantal 

Plaats /District Budget in RWF   EUR 

Thema 2 
 

 INTEGRATIE VAN DE PERSONEN MET EEN BEPERKING VIA SPECIALE EN 
INCLUSIEVE OPLEIDING, GEZONDHEIDSZORG EN REHABILITATIE OP 
COMMUNAUTAIRE BASIS (RBC) 

De RBC-aanpak 
versterken 

 De personen met een beperking worden begeleid vanuit hun gemeenschap 
  

2.2. PANDAMU heeft de 
gezinnen met kinderen met 
een beperking en de 
personen met een beperking 
geïntegreerd en begeleid in 
de sociaaleconomische 
activiteiten in de 
gemeenschap  

De ouders van 
kinderen met 
beperkingen 
kregen 2 kippen  

150 gezinnen met 
kinderen met een 
beperking 

Het aantal van 
personen met 
een beperking is 
goed 
geïntegreerd  

900000 852,40 

2.3.PANDAMU heeft de 
personen met een beperking 
uit arme families 
ondersteund met 
beroepsopleidingen 

8 jongeren met 
een beperking 
werden gesteund 
om een 
beroepsopleiding 
te krijgen in 
naaien   

Het aantal jongeren 
met een beperking 
die 
beroepsopleidingen 
volgen bereikt 12 
personen 

Sector Muhanga 800000 757,69 
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Doelstellingen Activiteiten en acties Bereikte 
Resultaten 

Bereikte doelgroep 
en aantal 

Plaats /District Budget in RWF   EUR 

Thema 3  VOEDSELSOEVEREINITEIT, BESCHERMING VAN HET MILIEU EN 
WEERBAARHEID TEGEN DE KLIMAATVERANDERING 

Specifieke 
doelstelling 3.1 : 
De productie van 
de prioritaire 
landbouwfilières 
intensifiëren 
(maïs, soja, 
maniok, bananen, 
groenten en fruit) 
met de steun van 
HOGENT en UR 

 Resultaat 3.1: De productie van de prioritaire filières is verhoogd 
 
3.1.PANDAMU heeft de 
doelgroep ondersteund voor 
de aankoop van inputs 

De landbouwers-
veetelers hebben 
verschillende 
landbouwinputs 
gekregen en 
technisch advies 
daaromtrent  

6600 personen 
waaronder 4200 
vrouwen en 2400 
mannen   

Sectoren 
Mushishiro, 
Rugendabari, 
Muhanga en 
Kabacuzi 

3473250 3289,56 

3.2.PANDAMU heeft de 
doelgroep  ondersteund m. 
b. t. de technologie na de 
oogst (behandeling, opslag 
en transformatie van de 
oogst) 

PANDAMU is in 
het bezit van een 
extractiemachine 
voor ananassap ,  
vaten om wijn te 
bewaren en 
andere uitrusting 

De producenten 
van ananas en maïs  

District 
Muhanga en 
Ruhango 

2111600 1999,92 

3.4. PANDAMU heeft de 
producenten ondersteund op 
zoek naar winstgevende 
markten 

De verkoop van 
de maïsproductie 
in de fabriek van 
IPB/PFO werd 
ondersteund 

Coöperatie 
ABAHUZAMURI
MO (72 vrouwen 
en 16 mannen) 

Sector Muhanga 90000 85,24 
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Doelstellingen Activiteiten en acties Bereikte 
Resultaten 

Bereikte doelgroep 
en aantal 

Plaats /District Budget in RWF   EUR 

Thema 3  VOEDSELSOEVEREINITEIT, BESCHERMING VAN HET MILIEU EN 
WEERBAARHEID TEGEN DE KLIMAATVERANDERING 

Specifieke 
doelstelling 3.2 : 
Teelt van kleinvee 
en bijenteelt 
intensifiëren 

 Resultaat 3.2: De productie en het rendement van de teelt van kleinvee en van de bijenteelt zijn 
verhoogd bij de doelgroepen 

3.6. PANDAMU heeft de 
doelgroep ondersteund in de 
veeteelt door de installatie 
van een kleine 
modelboerderij voor de 
kweek van varkens  

Biggen van betere 
varkensrassen  
zijn beschikbaar  
in de buurt van de 
varkensfokkers 

De jonge nieuwe 
varkensfokkers van 
Muhanga 

District 
Muhanga 

1180000 1117,59 

3.8. PANDAMU heeft de 
veetelers begeleid bij een 
professionele veeteelt 
(kleinvee en bijenteelt) door 
het geven van een opleiding 
in moderne veeteelt 

De jonge 
vrouwen die 
opgeleid werden 
in professionele 
veeteelt zijn 
begonnen hun 
kennis toe te 
passen in hun 
gezinnen  

15 jonge vrouwen 
en ongehuwde 
moeders  

Sector 
Mushishiro en 
Rugendabari 

240000 227,31 
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Doelstellingen Activiteiten en acties Bereikte 
Resultaten 

Bereikte doelgroep 
en aantal 

Plaats /District Budget in RWF   EUR 

Thema 3  VOEDSELSOEVEREINITEIT, BESCHERMING VAN HET MILIEU EN 
WEERBAARHEID TEGEN DE KLIMAATVERANDERING 

Specifieke doelstel-
ling 3.3: De land-
bouwkundige voe-
ding bij de doel-
groep versterken 

 Resultaat 3.3: De praktijken verbonden aan de landbouwkundige voeding zijn geïntegreerd en 
versterkt bij de doelgroep 

3.10. PANDAMU heeft de 
doelgroep aangezet en 
ondersteund m. b. t. het 
kweken van kleinvee en van 
teelten die rijk zijn aan 
voedingsstoffen en die 
minder veeleisend zijn op 
het vlak van gronden 

-Een groep begun-
stigden speciali-
seert zich in het 
maken van buisvor-
mige draden van 
mycelium van 
eetbare padden-
stoelen 
-De gezinnen van  
6 cellen van 
Mushishiro hebben 
hun voeding 
verrijkt met 
paddenstoelen  

200 gezinnen uit 
de Sector 
Mushishiro   

Sector 
Mushishiro 

835200 791,03 

3.11. Het team van 
PANDAMU heeft  de 
doelgroep gevormd m. b. t. 
menselijke voeding  

De begunstigden 
maken een even-
wichtiger rantsoen 
klaar en de 
gezondheid van het 
gezin verbetert  

12 moeders en de 
kinderen die 
tekenen van 
ondervoeding 
vertonen 

Sector 
Mushishiro 

225600 213,67 
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Doelstellingen Activiteiten en acties Bereikte 
Resultaten 

Bereikte 
doelgroep en 
aantal 

Plaats /District Budget in RWF   EUR 

Thema 3  VOEDSELSOEVEREINITEIT, BESCHERMING VAN HET MILIEU EN 
WEERBAARHEID TEGEN DE KLIMAATVERANDERING 

Specifieke doel-
stelling 3.4: De 
rurale bevolking 
sensibiliseren voor 
het duurzaam 
beheer van de 
natuurlijke 
hulpbronnen 

 Resultaat 3.4: De bevolking is gesensibiliseerd voor het duurzame beheer van de natuurlijke 
hulpbronnen 

3.13. PANDAMU heeft de 
doelgroep begeleid bij de 
toegang tot 
fruitboomplanten 

Het aantal fruit-
bomen is gestegen 
en de bodem is 
steeds beter 
beschermd tegen de 
erosie van de 
regen. 

Meer dan 60000 
plantjes van fruit-
bomen werden 
geplant: avoca-
dobomen, tama-
rillo’s, papaja-
bomen, passie-
vrucht) 

Sectoren 
Mushishiro, 
Rugendabari, 
Muhanga en 
Kabacuzi 

522000 494,39 

3.14. PANDAMU a heeft de 
duurzaamheid van de 
toepassing van duurzame 
landbouwtechnieken 
versterkt   

-De planten die de 
grond verrijken zijn 
bekend bij de land-
bouwers-veetelers 
-Het terrein voor 
proeven m.b.t. 
duurzame 
landbouw is 2 jaar 
beschikbaar 

29 begunstigden 
van de 
experimentele site 
van Gikoma  

District 
Ruhango 

1400000 1325,96 
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Doelstellingen Activiteiten en acties Bereikte 
Resultaten 

Bereikte 
doelgroep en 
aantal 

Plaats /District Budget in RWF   EUR 

Thema 5  MENSELIJKE SOCIALE ZEKERHEID 
Specifieke 
doelstelling 5.1: 
Bijdragen tot de 
vermindering van 
de ziektes 
verbonden aan 
de hygiëne en 
sanering ten 
gunste van de 
doelgroep en de 
gemeenschap 

 Resultaat 5.1: De doelgroep beschikt over de basisinfrastructuren inzake hygiëne en 
sanering 

5.1.PANDAMU heeft 
sensibiliserings-
vergaderingen voor de leden 
georganiseerd m.b.t. de 
hygiëne en de sanering 

De begunstigden 
met een zwak 
inkomen hebben 
toegang gekregen 
tot de producten 
van de hygiëne en 
hebben een bijstand 
op het vlak van de 
voeding  

De personen 
geïdentificeerd 
door de lokale 
overheid als 
zijnde sociale 
gevallen  

Sector 
Mushishiro, 
Rugendabari, 
Kabacuzi en 
Muhanga 

180000 170,48 

5.2. PANDAMU heeft de 
sociale gevallen 
ondersteund 

Met de gift van 169 
platen beschikken 
de gezinnen zonder 
dak over hun eigen 
woning  

De 5 gezinnen 
geïdentificeerd 
door de 
overheid als 
sociale gevallen  

Sector Mushishiro 996400 943,70 
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Doelstellingen Activiteiten en acties Bereikte 
Resultaten 

Bereikte 
doelgroep en 
aantal 

Plaats /District Budget in RWF   EUR 

Thema 7 
 

 PARTNERSCHAP  EN VERSTERKING VAN DE INSTITUTIONELE 
CAPACITEITEN 

Specifieke 
doelstelling 7.1: 
De activiteiten 
m. b. t. 
diversificatie van 
de hulpmiddelen 
in het overleg 
CSD-POV 
versterken 
 

 Resultaat 7.1: De financiële capaciteit van het overleg CSD-POV is toegenomen 

 7.2. PANDAMU heeft een 
opleiding gegeven aan de 
leden van haar organen  
over de principes van de 
plaatsing van opdrachten  

De organisatie 
beschikt over 
een team dat 
goed opgeleid is 
m.b.t. de 
principes van de 
plaatsing van 
opdrachten  

5 leden van de 
organen van 
PANDAMU, 
waaronder  2 
vrouwen en 3 
mannen 

District Muhanga 50000 47,36 
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Doelstellingen Activiteiten en acties Bereikte 
Resultaten 

Bereikte doelgroep 
en aantal 

Plaats /District Budget in 
RWF   

EUR 

Thema 8  WERKING EN ADMINISTRATIE 
 8.1-  Kantoorbenodigdhe-

den, communicatie en 
onthaal van de bezoekers 

De arbeidsvoor-
waarden zijn 
verbeterd 

Verschillende 
leveranciers 

Kantoor van de 
organisatie 

540200 511,63 

 8.2- Kantooruitrusting en 
onderhoud van de 
informaticatools 

- Het patrimo-
nium is 
verhoogd  
-Kantoorwerk is 
vergemakkelijkt 

Verschillende 
leveranciers 

Zetel van de 
organisatie 

1681000 1592,10 

 8.3- Transportkosten en 
onderhoud van de 
voertuigen 

Vervoer 
verzekerd 

Dienstverleners Verschillende 
hoeken van het 
land 

1273700 1206,34 

 8.4- Evaluatie Het programma 
is geëvalueerd 

De organen van de 
organisatie 

District Muhanga 223600 211,77 

 8.5.1- Loon van het vast 
personeel 

De salarissen 
zijn betaald  
Het personeel is 
gemotiveerd 

Personeel van de 
organisatie, 
waaronder een 
vrouw en 4 mannen 

District Muhanga 8428500 7982,74 

 8.5.2- Loon van tijdelijk 
personeel 

Vergoedingen 
betaald 

Tijdelijk personeel 
van de organisatie 

District Muhanga 14900 14,11 

 8.5.3- Beroepstaksen en 
bijdragen aan de sociale 
kas 

De taksen en 
bijdragen zijn 
betaald 

Personeel van de 
organisatie 

RRA en RSSB 3732661 3535,25 

 8.6- Bankkosten De bankkosten 
zijn betaald 

De organisatie 
Pandamu 

BPR 127353 120,62 

 8.7- Opvolging Umubano    2936925 2781,6 
Totaal     36821089 34873,74 
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6. De inkomsten 
 

INKOMSTEN RWF        EUR 
Inkomsten van derden (subsidies): 

  
Naam van de donoren:     

Provincie Oost-Vlaanderen (Umubano) 36711559 34770 
Subtotaal  36711559 34770 
Andere subsidies     
Naam van de donoren:     
RGB/UNDP 20000000 18942,3 
Subtotaal  20000000 18942,3 
Eigen inkomsten afkomstig van: 

    
Saldo op 31 december 2019 

109455 103,67 
Subtotaal  109455 103,67 
Totaal 56821014 53815,93 
Gedaan te Mushishiro, op 19/05/2021 De Coördinator van PANDAMU                                 
 TELIMBERE Innocent  

  Datum van storting van de subsidie van POV  
Datum Bedrag in EUR Bedrag in RWF Wisselkoers 
19 mei 2020 14844,2 € 14.687.634 RWF 1€=989,45 RWF 
26 november 2020 14844,2 € 16.374.455 RWF 1€=1103,09 RWF 
26 januari 2021 2300 € 2712650 RWF 1€=1179,41 RWF 
Totaal  31988,4 € 

 

33774739 RWF 1€=1055,84 
Ontvangen door Umubano op 20/05/2021 
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 

• NUFASHWA YAFASHA ORGANISATION:  
 
PROJECTGEGEVENS: NZ – 2020-061-I  
 
TITEL: Bouw van een kleuterschool in Ngarama 
 
VERLOOP VAN HET PROJECT 
 
Op 29 december 2020 ontving NYO de vergunning om een kleuterschool/ECD (Early Childhood Development) centrum te 
bouwen op volgend stuk grond: N 774 te Akagerero Village, Bugamba Cell, goedgekeurd na inspectie door de Land, 
Housing and Infrastructure Officer van de gemeentelijke autoriteiten in Ngarama (Ngarama Sector Administration).  Zie 
map ‘Bouwvergunning’. 
De bouwwerken werden aangevat begin februari 2021 met het voorziene gedeelte eigen en externe inbreng ten bedrage van 
respectievelijk 1.500€ door Umubano (met bijdrage stad Roeselare en gemeente Wielsbeke) en 6.000€ door de Zwitserse 
NGO Spendedirekt. 
 
Voor de tussentijdse rapportering werd de voortgang van de bouwwerken opgedeeld in 4 fases in functie van de stortingen, 
met tussentijdse saldi van bestede middelen t.o.v. totaal voorzien budget, met opdeling volgens bestemming (klassen, 
keuken of toiletblok), evenals de verloningen van professionele en niet-professionele werkkrachten. 
 
De eerste tussentijdse rapportering werd reeds ontvangen op 12/02/21, met detail van de voortgang: zie map ‘fase 1’. 
De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw ontving op 17/02/21 van de provincie West-Vlaanderen 15.732,45 EUR (+ 
1.000€ overhead) als eerste schijf van het goedgekeurde budget ten voordele van NYO, zodat de aangevatte bouwwerken 
onverminderd konden verdergezet worden.   
Dit bedrag werd in twee schijven (van telkens de helft) doorgestort volgens verslag van voortgang.  
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Detail van de voortgang fase 2: zie map ‘fase 2’, zijnde de tussentijdse rapportering ontvangen op 1/03/21, uitgevoerd met 
de doorstorting van de eerste helft (7.866€) van de eerder vermelde schijf.   
Bij deze tussentijdse rapportering bleek duidelijk dat de werken correct en volgens vooropgestelde afspraken qua budget en 
timing verliepen en zelfs iets sneller dan voorzien, waardoor ook de tweede helft van de eerste schijf van Provincie WVL 
kon doorgestort worden op 4/03/21. 
Hierdoor kon fase 3 aangevat worden, waarvan de voortgang kan nagelezen worden in map ‘fase 3’, afgerond op 23/03. 
 
Op basis van dit gunstige en vlotte verloop en opvolging kon Umubano op 25/03 overgaan tot het storten van de finale schijf 
van 6.742,48€ als voorschot op de voorziene saldoschijf nog te ontvangen van Provincie WVL na finale rapportering.  
Zodoende konden de werken onverminderd verdergezet worden.   
Deze laatste fase van bouwwerken verliep zoals voorzien minder snel, omdat het ging om afwerkingswerken.  Deze werden 
afgerond op 13/05/21.   
De rapportering van deze fase, zijnde de finale fase geeft overzicht weer van het totaal project, en kan worden nagelezen in 
de map ‘fase 4’. 
 
De inhuldiging van de school vond plaats op woensdag 16 juni op de ‘International African Child Day’, in het bijzijn van de 
vice-burgermeester van Ngarama en vertegenwoordiger van het District Gatsibo.  Er was tevens een bestuurslid aanwezig 
van Umubano, evenals persvertegenwoordigers, en lokale genodigden. 
 
Het project werd correct uitgevoerd en opgevolgd zoals voorzien en verliep met nauwkeurige inachtname van 
vooropgestelde timing en budgetten. Alle materialen voor de bouw waren tijdig beschikbaar, de aannemer gaf blijk van 
professionele kwaliteiten en de lokale gemeenschap werd nauw betrokken bij het uitvoeren van de werken bij dit project. 
Het werk verliep grotendeels zoals gepland, maar toch waren sommige wijzigingen/aanpassingen noodzakelijk: 
• Het bleek nodig een technische ondersteuningsgroep aan te stellen voor de uitvoering van het project. 
• Ondanks feit dat er grotendeels zonder elektriciteit werd gebouwd, moest qua uitrusting toch in sommige gevallen een 

generator ingehuurd worden, wat niet voorzien was in het oorspronkelijke project (huurkosten werden opgenomen onder 
rubriek ‘extra kosten’ in de voortgangsrapporten). 
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• Er werd oorspronkelijk voorzien om in bepaalde gevallen met houten materialen te werken, maar er werd na technische 
input toch gekozen voor duurzamere en sterkere materialen (metaal)  

• Rond de school moest een omheining in draadgaas worden aangebracht. Dit stond niet in de offerte, maar was nodig voor 
de veiligheid van de school. 

• Er werd tevens een kantoorruimte voorzien, wat oorspronkelijk niet in het project was opgenomen 
 
Verloop van de uitvoering van het project  
 
De uitvoering verliep zeer goed.  Umubano ontving op geregelde tijdstippen feedback omtrent het verloop van de 
bouwwerken, op heel frequente en interactieve manier via het facebook kanaal van NYO, maar meer in detail via 
maandelijkse rapportering en toelichting omtrent besteding van de middelen per mail.   
Ook vond er een maandelijkse online meeting plaats met de betrokken partners: NYO, Spendedirekt en Umubano.   Er werd 
heel nauwkeurig afgestemd omtrent het verloop van het project en de volgende te nemen stappen. 
 
Onder het technische team dat hielp bij de uitvoering van het project waren een bouwingenieur en een assistent, die 
verantwoordelijk was voor de aankoop van de materialen. De site engineer/architect en assistent hadden als opdracht het 
gebouw te ontwerpen, de technische staat van het gebouw te bewaken, te verifiëren of het personeel goede opvolging gaf 
aan de technische vereisten van het bouwproces.  
Er was tevens een verantwoordelijke die toezicht hield op het aantal werkenden per dag (aanwezigheidslijst), 
voorraadbeheer en veilige opslag van de materialen. 
 
In bepaalde periodes waren er reisbeperkingen, waardoor materiaal van de hoofdstad Kigali niet altijd op het voorziene 
tijdstip ter plaatse in Ngarama kon geraken.  Ook voor afreis vanuit Kigali moest Jean Paul vaak bijkomende formaliteiten 
vervullen.  Maar dit zorgde niet voor vertraging of wijziging in uitvoering van het project.  Integendeel, Jean Paul gaf blijk, 
ondanks deze extra uitdagingen, toch heel consequent en professioneel gevolg te kunnen geven aan de vlotte uitvoering van 
het project. 
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Wel hebben reisbeperkingen in het algemeen geleid tot stijging van de prijzen van bepaalde materialen en apparatuur.  
Dankzij contacten in de hoofdstad Kigali heeft Jean Paul toch bepaalde appartatuur kunnen laten overbrengen naar 
Ngarama, zonder al te veel meerkost.  De enige meerkost was de huur van het vervoermiddel voor transport. 
 
De doelstelling(en) van het projectwerden bereikt 
De school komt tegemoet aan de noden van de gemeenschap.  Bovendien wil ze een rolmodel vormen als ECD centrum om 
zo tegemoet te komen aan de nood tot het vroegtijdig in contact brengen van jonge kinderen met onderwijs en educatieve 
begeleiding.  Uiteraard moet deze doelstelling nu nog volop uitwerking vinden, maar met de bouw lijken de fundamenten 
alvast gelegd om hieraan te voorzien, zowel nu als in de toekomst. 
 
DOELGROEP 
 
De vooropgezette doelgroepen werden bereikt, zowel de kinderen, hun ouders als de lokale gemeenschap.   
De kinderen werden geselecteerd op basis van de sociale normen die zijn vastgesteld door de overheden in Rwanda. NYO 
helpt kinderen uit kansarme gezinnen in de eerste en tweede graad.  Gezinnen dus waar armoede een acuut probleem vormt. 
 
Er wordt hiervoor vanuit NYO samengewerkt met lokale autoriteiten om te helpen de meest kwetsbare gezinnen te 
detecteren, ze te bezoeken en te zien hoe ze leven en hen te helpen.  Door nauw contact met de lokale gemeenschap 
begrijpen mensen wie echt in aanmerking komt om geholpen te worden.  Er wordt zelfs vaak spontaan gehopen door 
diegene voor te stellen die het meeste nood heeft. 
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Hoe werd de doelgroep betrokken in het tot stand komen van het project? 
 
De gemeenschap van Ngarama geniet niet enkel van een gloednieuw up-to-date ECD centrum maar zal ook kunnen genieten 
van de uitbouw hiervan.  Daarvoor werden heel wat personen gemobiliseerd en kregen betrokkenen taken/jobs toebedeeld, 
zowel tijdens de bouwwerken als voorzien voor tijdens de verdere uitbouw van het centrum, bijvoorbeeld voor aanleg en 
onderhoud van de  groententuin.    
Anderzijds staan ook educatieve projecten rond gezondheidszorg en preventie in de stijgers.  Hierdoor krijgen veel lokale 
mensen een job toegewezen. Vaak gaat het om de ouders van de kinderen.  Het zijn meestal de armste gezinnen die hiervoor 
aangesproken werden.  Uiteraard zijn zij zeer gemotiveerd om hun schouders onder dit project te zetten. De appreciatie en 
motivatie om hun kinderen te zien ontwikkelen en goed omkaderd onderricht te krijgen zorgt voor een grote en breed 
gedragen betrokkenheid van de doelgroep. 
 
Hoeveel mensen werden bereikt?  
Bij de bouwwerken zelf werden in totaal 50 arbeiders betrokken: 30-tal professionele bouwlieden en 20-tal niet 
professionelen, waarvan 8 vrouwen. 
In totaal zullen 105 kinderen rechtstreeks toegang genieten tot kleuteronderwijs, namelijk 35 in elke klas.   
Maar daarnaast zullen er ook naschoolse programma’s opgezet worden in het weekend en op feestdagen voor andere 
kinderen (+-100-tal) die school lopen aan andere lagere en middelbare scholen van de overheid in de Ngarama-
gemeenschap. Daarbij zullen kinderen worden verwelkomd en onderwezen via sport, film, entertainment, muziek, 
bibliotheek en zo meer. 
Er komt tevens een kinder- en jongerenforum, om interactiviteit en inclusiviteit heel actief te stimuleren in de gemeenschap. 
 
Werden er nog andere partners, organisaties, overheden, betrokken bij de uitvoering van dit project? Wat was hun 
inbreng? 
 
Naast Provincie West-Vlaanderen/Umubano was voor de bouw van de school ook Spendedirekt nauw betrokken.  
Spendedirekt stond eerder al in voor de aankoop van de gronden waarop de school gebouwd kon worden.  En stond tevens 
in voor de noodzakelijke externe extra financiering (concreet mbt de bouwwerken: 6.000€). 
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Aan de school werden tevens twee regenwatertanks geplaatst.  Beiden goed voor ongeveer 3000 m3  regenwater. Deze 
watertanks vangen het water op het dak van het gehele gebouw op en werden gefinancierd door Spendedirekt.  Hierdoor is 
er tijdens het regenseizoen voldoende water, maar in het droogseizoen, raakt het water op. 
 
DUURZAAMHEID 
 
Hoe zal het project verder gefinancierd worden, na de subsidiëring van de provincie West-Vlaanderen? Komt er 
financiering van een overheid, via inkomsten door (nieuwe) activiteiten, vanuit ingezamelde fondsen in (West-) 
Vlaanderen, …? 
 
Hiervoor is Umubano in nauw contact met Spendedirekt die kan instaan voor recurrente (kwartaalbasis) financiering via 
fondsenwerving in Zwitserland.  De maandelijkse en kwartaal budgettering werd reeds grondig voorgelegd door NYO en is 
realistisch. Voor Spendedirekt is het mogelijk in te staan voor de lonen van het lerarenkorps en personeel en voedselnoden 
van de schoolgemeenschap. Uiteraard zal ook Umubano ad hoc financiering voorstellen, maar niet op recurrente basis. 
Vanaf september 2021 zullen de ouders schoolgeld betalen, zijnde echter een heel beperkt bedrag, gezien de vaak fragiele 
financiële situatie waarin de meeste gezinnen zich bevinden.  Het gaat om 5.000 RWF per trimester per kind.  In totaal dus 
105 x 5.000 RWF = 525.000 RWF per trimester. 
Ook lokaal zal NYO fondsenwerving en inkomsten genereren, vooral door activiteiten, verkoop, verhuring enz  
Concreet gaat het om volgende zaken: 
- gewassenteelt (groenten, granen,…)  
- kleinvee kweekprogramma (geiten, konijnen en kippen)  
- verhuur van materiaal (sonorisatie, generator, graanmaalmachine...),  
- handwerk project (lokale materialen, handgemaakte kleding)   
- vrije tijd en entertainment (concerten, cybercafe, restobar en lokaal toerisme) 
Voor de eerste 6 maanden wordt dit gebudgetteerd op  500.000 RWF. 
 
Wat betreft fondsenwerving is NYO van plan een gala-avond te organiseren.  Doel is om dit op termijn elke drie maanden in 
Kigali te laten plaatsvinden.  Per jaar voorziet NYO hiervoor ongeveer 1.000.000 RWF te kunnen inzamelen. 
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Ook het mediakanaal Isango Star Radio/Tv dat een kijk-/luisterbereik heeft van 98% van de Rwandezen, zal hiertoe 
bijdragen om kosteloos te berichten over de activiteiten in functie van fondsenwervende campagnes.  
 
ALGEMENE EVALUATIE 
 
Wat zou de Zuidpartner die het project uitvoerde anders aanpakken in de toekomst?   
 
Ondanks het feit dat dit het eerste grote project was voor NYO verliep de uitvoering zo goed als volledig zoals voorzien, 
zowel qua budget als timing. Waar er in toekomst wel eerder aan gedacht zal worden is om een technisch projectteam op 
voorhand samen te stellen. 
 
Wat zou je als West-Vlaamse organisatie anders aanpakken in de toekomst?  
 
Niet heel veel, alles verliep zoals vooropgesteld werd.  Maar in de lijn van bovenstaande: iets sterker de nadruk leggen op 
nood aan goede voorafgaande technische omkadering en afstemming, waar NYO heel goed op geanticipeerd heeft bij 
aanvang van dit voor hen eerste project.  Ook de nood aan elektriciteit- en watervoorziening goed op voorhand in kaart 
brengen. 
Wat is de impact van de subsidie die je ontving: op schaalgrootte, timing, …?  
 
Enorm groot voor de lokale gemeenschap, die weinig of geen toegang had tot kwaliteitsvol onderwijs. 
De subsidie was effectief en tijdig.  De lokale gemeenschap werd en wordt nog steeds heel nauw betrokken bij lancering en 
uitbouw van dit project. Het heeft een sterke impact op de sociale cohesie en ontwikkeling van deze gemeenschap.  Men kan 
stellen dat het gebouwde centrum een katalysator zal zijn voor ontwikkeling.   
Bovendien zorgt de verdere uitbouw van het centrum voor een multipicatoreffect, met impact die groter zal worden in de 
uitgebreide regio. Ook lokale autoriteiten worden sterker betrokken bij deze ontwikkelingen, wat uiteraard de slagkracht 
vergroot van dit project. 
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Werd er in de goedkeuringsbrief een aanbeveling, suggestie of voorwaarde opgenomen waar je bij de uitvoering van 
het project rekening moest mee houden en moest aantonen in de verslaggeving? Indien wel, wat was dat? En geef 
hier weer hoe je er mee aan de slag bent gegaan. 
Er werd geen aanbeveling, suggestie of voorwaarde opgenomen in de goedkeuringsbrief. 
 
Overzicht van de gemaakte kosten  
1 Wat is munt van het land waar je jouw project uitvoert? RWF (Rwandese Franc) 
2 Wat is de wisselkoers momenteel? 1 EUR = 1.200 RWF 
3 Overzicht gemaakte kosten: 
Datum Factuur 
nummer  Omschrijving     Bedrag in lokale munt Bedrag in euro 
12/02/2021 035 Kanyamihigo New Vision Ltd.     6.599.775 5.500 
1/03/2021 040 Kanyamihigo New Vision Ltd.     5.648.895 4.707 
1/03/2021 041 Kanyamihigo New Vision Ltd.     5.880.158 4.900 
22/03/2021 043 Kanyamihigo New Vision Ltd.     5.358.443 4.465 
24/04/2021 309 U.I Shop Ngarama       730.000 608 
2/05/2021 007 NYO (uitbetaling lonen ‘skilled & unskilled labors’) 7.308.450 6.090 
7/05/2021 010 VDO General Trading Company Ltd.    4.823.940 4.020 
7/05/2021 011 VDO General Trading Company Ltd.    775.440 646 
         TOTAAL  37.125.101 30.936 
% inbreng van de Provincie: 22.475 
 
4 Facturen en eventuele betaalbewijzen moeten bewaard worden gedurende 10 jaar. Waar worden de originele 
facturen bijgehouden? 
Deze worden ter plaatse door NYO bijgehouden.  Umubano heeft kopie daarvan. 
Datum: 2 juli 2021 Frederic Deprez, Ondervoorzitter 
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PARTNERFINANCIERING MUTETE MET DE STEUN VAN HET DEPARTEMENT OMGEVING VAN  
DE VLAAMSE OVERHEID IN HET KADER VAN HET VLAAMS PARTNERSCHAP WATER VOOR ONT- 
WIKKELING: SAMENWERKING TUSSEN: BOSAQ, DE WATERGROEP, HOWEST EN VRV UMUBANO VZW  
 
Inhoudelijk verslag : Duurzame drinkwatervoorziening op zonne-energie door opzuivering van 
regenwater voor scholen in ruraal Noord-Rwanda 
 

Date: 31/08/2021  Vanwege: Dr.Ir. Pieter Derboven, Chiefîechnology Officer, BOSAQ - Uw kenmerk: 2.20.0006574 
 

I. Belangrijkste punten 
• Van de eerste uitbetaalde schijf van 37.830 € werd reeds 108.85 % subsidiabele kosten ingediend, zijnde 42.733,06 €. 
• COVID-19 vertraagt de reismogelijkheden, alsook en belangrijker nog, het leveren van bepaalde elektronische componenten van de 

waterzuiveringsinstallatie. 
• Een eerste verkenningszending van BOSAQ en De Watergroep kon echter toch doorgaan#. 
• Goede samenwerking tussen de Belgische partners en de lokale autoriteiten in Rwanda 
• Bij deze wordt de volgende schijf van subsidie aangevraagd, zijnde 37.830 €. 
• Er zullen budgetverschuivingen en bijkomende (externe) fondsen nodig zijn om de  regenwateropvang te kunnen 

realiseren. 
 

ll. Projectverloop 

A. Overzicht Projectactiviteiten 
1. Investeringen 

Zoals reeds hogerop vermeld, zijn de investeringen van de waterzuiveringsinstallatie volledig gedaan, maar hebben de leveranciers van BOSAQ 
problemen met de levering. Het betreft hier vooral componenten voor sensoren die de opvolging van de installatie op afstand mogelijk moeten 
maken. 



 26 

Voorts werd er tijdens het eerste plaats bezoek geconstateerd dat de inschatting van de opvang van het regenwater niet volledig gebeurd is - in casu, er 
werd niet voorzien in de stockage van het regenwater om de droge periode te overbruggen. Herschuiving van de huidige fondsen, en het zoeken van 
bijkomende fondsen, zal daarom nodig zijn. 
 
2. Werking 
 
Tijdens het plaatsbezoek in Maart 2021, werden er contacten gelegd en vergaderingen belegd met het beheerscomité in Mutete, de KOTIMU. Het gaat 
hier om een 60-tal landbouwers die de eigenlijke zuiveringsinstallatie zullen beheren alsook de inkomsten. Het comité, geleid door een van de 
plaatselijke geestelijken, is een behoudsgezinde organisatie die voorzichtig geleid wordt en zeker de belangen van de gemeenschap voor ogen heeft. 
Er is ook een zeer goeie samenwerking met de lokale autoriteiten, in casu het gemeentebestuur. Maar ook op nationaal vlak werden er goede 
contacten gelegd met de organisatie die instaat voor drinkwaterbevoorrading in Rwanda, WASSAC. 

3. Personeel 

Door de COVID pandemie werden de reizen bemoeilijkt, maar dat heeft er ons tot nu toe nog niet van weerhouden van ter plaatse te gaan mits 
inachtneming van alle veiligheidsprotocols. 
 
B. Evolutie werkzaamheden 

Zoals haast alles, heeft ook hier de COVID-19 pandemie toegeslaan. Concreet: 

• Er is ernstige vertraging - van meerdere maanden - voor de levering van essentiële sensoren voor de waterzuiveringsinstallatie. Alle componenten 
zijn besteld (en betaald) maar de leveringen van de missende onderdelen zal maar gebeuren midden November 

• De HOWEST-medewerkers hebben tot op heden geen toestemming gekregen om af te reizen naar Rwanda, hetgeen de implementatie van het 
scholings-onderdeel enkele weken verder duwt. 

De technische missie van 20 tot 29 Maart 2021, van De Watergroep en BOSAQ, heeft sterke relaties kunnen opbouwen met zo wel de lokale partner 
als met de lokale autoriteiten - zowel op gemeentelijk als nationaal vlak. Alle partners zijn overtuigd van het belang van het project, dat breed 
gedragen wordt op alle niveaus. 

Deze missie liet ons ook toe van een betere inschatting te maken van de technische en praktische uitdagingen. Bij gebrek aan een plaats bezoek voor 
het project kon ingediend worden, was de beschikbare informatie niet altijd volledig hetgeen een impact heeft op zowel op de uitvoering van het project 
als op het budget. 1n het bijzonder : 
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• De beschikbare dakoppervlakte om regenwater op te vangen is net voldoende om genoeg water te kunnen stockeren om de droge periode te 
overbruggen. 

• Echter, om deze droge periode te overbruggen moeten er tanks gebouwd worden en moeten de opvangtanks met elkaar verbonden worden. De 
kosten dezer waren niet ingeschat ten tijde van het opstellen van het budget. De budgettaire impact is momenteel nog slechts gedeeltelijk gekend, 
maar zal ertoe leiden dat de partners die zich geëngageerd hebben in dit project voor een financiële uitdaging staan. De oplossing zal allicht 
tweeledig zijn: er zullen wat budgetlijnen moeten verschuiven en er zullen allicht bijkomende fondsen moeten gevonden worden. Beide zullen in 
overleg met de Vlaamse Overheid gebeuren. 

 
C. Verdere planning 

Oktober 2021 : Zending van 1 week van de partner Umubano 

Oktober 2021 : Afreizen van een voormalige Howest-studente die een thesis schrijft over de watertraining. Zij blijft allicht 2maand ter 
plaatse. 

Oktober/ November 2021 : Afreizen van een ingenieur van De Watergroep teneinde de werken in Mutete te superviseren. 

Februari 2022 : Afreizen van 3 studenten naar Rwanda, zij zullen 12 weken ter plaatse blijven. De eerste week zullen zij begeleid zijn door 
de Howest-coordinator. 

Maart 2022 : Leveren van de drinkwaterinstallatie. 

April 2022 : afreizen van een team van BOSAQ om de waterzuiveringsinstallatie te monteren en installeren. 

 
111. Financiële informatie 

A. Uitgegeven bedragen 
Voor de gebruikte wisselkoers, werd er beroep gedaan op de gemiddelde wisselkoersen van lnforeuro, te vinden hier : https:// 
ec.europa.eu/jnf o/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/ informatien- contractors-and-beneficiaries/ exchange-rate-
inforeuro en 

De lijst van facturen bevindt zich in het "Kostenoverzicht".Enige opmerkingen bij bepaalde stukken: 
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• Factuur code 20210811 02 betreft personeelskosten van BOSAQ. Deze lijst werd getrokken uit ons managementsysteem, en betreft 
verschillende uitgavenposten (Technische studie; Monitoring& Evaluatie; Uitvoeringsplan). 

• De 'Admininistratiekost' heeft geen factuurcode - dit is het percentage van de personeelskost. 
• De partner 'De Watergroep' heeft reeds eigen kosten opgelopen, maar heeft deze nog niet bewezen. Ze zijn dus nog niet 

opgenomen in deze lijst. 
 
B. Budgetaanpassingen 
 

Deze zullen tijdig aangevraagd worden bij de Vlaamse overheid eens de financiële impact gekend is. 
 

IV. Specifieke vragen voorgelegd ter goedkeuring 

 
Het betreft hier volgende zaken : 

• Elke partner heeft een aantal reizen voorzien voor een bepaald budget (ter illustratie : BOSAQ - 5 reizen,12.500 €). Blijkt dat de reiskost 
overschat geweest is. Kan elke partner de kosten van meer reizeninbrengen voor zoverre dat het budget niet overschreden wordt? 

 
 

Handtekening : Dr. ir. Pieter Derboven "Gezien en Goedgekeurd" 
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PROJECTEN IN PAROCHIE MUTETE GEFINANCIERD MET MIDDELEN VAN VRV UMUBANO EN VAN DE 
VLAAMSE OVERHEID IN HET KADER VAN VPWvO  
  

PRIESTER FAUSTIN MUNGARURIYE 

• Bouw van 6 toiletten : 
De VRV UMUBANO VZW heeft 6 toiletten gefinancierd in het kader van het Waterbouwkundig programma onder de rubriek 
Hygiëne en sanitatie. De bouw vond plaats ten gunste van de Kleuterschool van Mutete: 

  
 
• Aanleg en uitrusting  van een boomkwekerij van fruitbomen en erosiebestrijdende planten : 

Dankzij het voorschot gestort door VRV UMUBANO VZW werd gestart in het waterbouwkundig programma van MUTETE met 
de aanleg en uitrusting van een boomkwekerij : om de landbouw-bosbouw te bevorderen in het schoolmilieu. Zie de foto’s van 
de boomkwekerij van de parochie/KOTIMU en van de Basisschool van Mutete. 
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• Directe bezaaiing van avocadobomen 
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PARTNERFINANCIERING MET EIGEN FINANCIERING 
 
• WIKWIHEBA MWANA (BLIJF HOOPVOL MIJN KIND), CENTRUM VOOR KINDEREN MET EEN 

BEPERKING – NGARAMA  
 

Rechtvaardiging van de subsidie ontvangen voor medische kosten in 2021  
De Organisatie WIKWIHEBA MWANA dankt de VRV UMUBANO voor de ontvangst van de subsidie van 500 EUR (615.723 RWF) op 14 juli 
2021. De som werd voorbehouden voor medische kosten voor de meest kwetsbare kinderen die leven met een fysieke of mentale beperking in 
het jaar 2021. De som werd gebruikt voor de hospitalisatie- en operatiekosten in het Hospitaal voor revalidatie van Gahini en in het Neuro-
psychiatrisch hospitaal van Ndera te Kigali, alsook voor transportkosten, betaling van maaltijden en braces. 
 
WIKWIHEBA MWANA heeft de middelen niet om de chirurgische ingrepen en interventies in Hospitaal voor revalidatie van Gahini en in het 
Neuro-psychiatrisch hospitaal te betalen, daarom richten wij tot uw organisatie om ons te helpen ons bij te staan voor dringende gevallen: 
Akaliza Belise en Justine Muhawenimana werden in november geopereerd en drie andere gevallen zullen eind januari 2022 in het Hospitaal voor 
revalidatie van Gahini worden behandeld. Wij danken Umubano zeer hartelijk voor haar samenwerking sinds december 2014 (bananenveld) tot 
op heden. 
De wettelijke vertegenwoordigster van de Organisatie WIKWIHEBA  MWANA, MUKASHARANGABO Mediatrice 
 
Datum Namen Beschrijving Bedrag (RWF) 
5/3/2021 MANIRUMVA KANANI Betaling opname 15,000 
5/3/2021 

  

Zalf 1,000 
8/4/2021 Betaling opname 15,000 
15/4/21 Betaling opname 15,000 
17/6/21 Betaling opname 15,000 
17/5/21 Betaling opname 15,000 
18/6/21 Maaltijd 8,000 
10/8/2021 KAFO Betaald 292,522 
10/8/2021 Brandstof 62,650 
15/7/21 IRATUZI Emmanuel Behandeling 566 
17/8/21   Behandeling 575 
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18/10/21 Behandeling 574 
16/11/21 Behandeling 662 
21/7/21 TUYISENGE Germaine Behandeling 538 
18/8/21 

  

Behandeling 538 
20/9/21 Behandeling 538 
19/10/21 Behandeling 140 
  Behandeling 522 
15/11/21 Behandeling 544 
27/8/21 UMUTESIWASE Safina Behandeling 24 
8/10/2021   Behandeling 823 
29/7/21 ISHIMWE Prince Behandeling 643 
31/8/21  Behandeling 606 
10/9/2021 NZABANANIMANA Justine Brandstof 64,120 
11/9/2021 

  Kosten opname  15,000 
25/10/21 Maaltijd 20,000 
13/9/21 HAVUGIMANA Eugene Behandeling 347 
13/9/21 UWIHOREYE Soline Behandeling 427 
13/10/2021 

  
Behandeling 411 

10/11/2021 Behandeling 690 
22/10/21 NDORAYABO Vedaste Behandeling 220 

    

Behandeling 24 
Behandeling 155 
Behandeling 1,283 
Behandeling 461 

22/10/21 BIZUMUREMYI Behandeling 220 
8/11/2021 BYIRINGIRO  Brandstof 59,254 
10/11/2021   Admission fee 15,000 

13/11/21 IZIBYOSE Divine Behandeling 1,305 
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14/11/21 

  

Behandeling 78 
  Behandeling 1,916 
15/11/21 Behandeling 34 
  Behandeling 1524 
16/11/21 Behandeling 699 
17/11/21 Behandeling 334 
18/11/21 Behandeling 78 

  
Behandeling 78 
Behandeling 78 
Behandeling 96 

19/11/21 Behandeling 302 
20/11/21 Behandeling 268 
21/11/21 Behandeling 89 
22/11/21 Behandeling 332 

  
Behandeling 239 
Behandeling 239 

24/11/21 Behandeling 397 

  
Behandeling 24 
Behandeling 78 
Behandeling 309 

26/11/21 Behandeling 94 

  

Behandeling 78 
Behandeling 510 
Behandeling 45 

7/12/2021 MUHAWENIMANA 
Eugenie Behandeling 323 

  TOTAAL   633.624 
 
N.B. Het verschil is de bijdrage van de Organisatie 
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VERKOOPACTIE IN HET KADER VAN DE WARMSTE WEEK 
 
In het gehandicaptencentrum Wikwiheba Mwana wordt gewerkt met klassen waarin educatie, therapie, creativiteit, inclusiviteit, persoonlijke 
ontwikkeling centraal staan, onder de noemer van ECD (Early Childhood Development). De fysio- en ergotherapeuten zijn degelijk opgeleid.  
Enige wat nog ontbreekt zijn voldoende ondersteunende materialen.  Er werd beslist om de eindejaarsactie van de Warmste Week, met centraal 
thema ‘kunnen zijn wie je bent’ hieraan te koppelen, ook al kregen we geen subsidie van de officiële organisatie. De opbrengst zal pas in 2022 
worden gestort en volgend jaar gerechtvaardigd. 
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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 dankzij de financiering door de gemeente ANZEGEM. 
 
Beschrijving van de geplande activiteiten: 
 
De afdeling “beroepsopleiding voor jongeren” van het CPPA KISARO kan 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 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 

 
 
Uitzicht buitenkant: 
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LEVERING MEUBILAIR AAN KLEUTERSCHOOL IN NGARAMA/GATSIBO MET DE STEUN VAN STAD 
WAREGEM  
 

NARRATIEF EN FINANCIEEL VERSLAG OVER LEVERING SCHOOLMEUBILAIR 
 
Het project aangaande de levering van schoolmeubilair was handig na de afwerking van de bouw van de kleuterschool in Ngarama in het 

district Gatsibo. De school biedt opvoedkundige diensten aan, maar werkt ook als opvangcentrum voor kinderen. De school werd gebouwd in 

partnerschap met UMUBANO VZW, de Zwitserse vereniging SpendeDirekt en de Provincie  

West-Vlaanderen.  Als basismateriaal hadden we nood aan schoolmeubilair. De leverancier is het CPPA Kisaro. Dit is een goede partner die 

tijdig goede kwaliteit leverde. De uitrusting zal verder door Nufaswha nufasha organisation (NYO) worden beheerd.  

 

RESULTAAT 

1) De kinderen zijn regelmatig aanwezig op school  

2) Het materiaal hielp ons het aantal nieuwkomers te verhogen. Dit is te wijten aan de opvangcapaciteit, de kwaliteit van het onderwijs en de 

sociale diensten die onze kleuterschool biedt. 

3) Het hielp ons ook het aantal schoolverlaters te verminderen. Wij voldoen aan hun basisbehoeften. 

4) Verbetering van de schoolse prestatie en het welzijn  

5) Meer ruimte per lessenaar en per klas. Aldus konden wij beter de covid19 preventiemaatregelen toepassen om sociale afstand te bewaren 

in de klassen.   

Bujyacyera Jean Paul,  Uitvoerend directeur  
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FINANCIEEL VERSLAG LEVERING MEUBILAIR 

ONG CPPA KISARO     
Directeur: Safari Evariste     
Phone +250 788743387     
Kisaro - District Rulindo     
      

 PRO FORMA OF FURNITURE  AT ECD NGARAMA    
      

ITEM DESCRIPTION UNIT  Qty Rate Amount FrRw 
I CLASSROOMS     
1 chairs pcs 110 10.000 1.100.000 
2 tables  pcs 19 15.000 285.000 
3 teachers table and chair chassis metallic pcs 3 68.000 198.000 

      
II OFFICE     
1 desk, rwiting table pcs 2   
2 chairs: wood pcs 4 8.000 32.000 
3 cupboard pcs 2 not available not available 

      
III KITCHEN     
1 tables: wood pcs 2 20.000 40.000 
2 chairs: wood pcs 2 8.000 18.000 

      
IV EXTERNAL     
1 bench, chassis metallic length 2 m pcs 4 25.000 100.000 
2 table, chassis: metallic - leaf: wood 2x1 m pcs 1 60.000 60.000 

      
 TRANSPORT    200.000 

 GRAND TOTAL    2.033.000 
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 Kisaro, 08 May 2021     
      
      
      
 Evariste Safari, Director     

2.033.000 RWF aan wisselkoers 1.100RWF/€ = 1.848€ + 50€ = 1.898€ 

De overige 602€ werd gebruikt voor rest meubilair (2 office desks), meststoffen en een deel van de installatie van en voor zonnepanelen. 
Zie hierna factuur 2 kantoortafels voor 200.000 RWF = 172 EUR (wisselkoers: 1.165 RWF/€)° 

 
Zie hierna factuur meststoffen voor 300.000 RWF = 257 EUR (wisselkoers: 1.165 RWF/€) 
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De rest van de subsidie: 602 – 172 – 257 = 173 EUR werd aangewend als onderdeel van de aankoop van zonnepanelen. 
Hierna volgt de verantwoording gestuurd door de verantwoordelijke van NYO. Zij bevat het financiële luik (620 EUR) dat voorafgaat, maar is 
ruimer omdat VRV UMUBANO met eigen middelen bijgedragen heeft tot de aankoop van de installatie van de zonnepanelen die uiteraard 
meer kosten dan die 173 EUR hierboven vermeld (deel bijdrage Waregem).  
 
VERSLAG DOOR NYO OVER DE VOORTGANG VAN HET PROJECT  
Op 16 juni 2021, de internationale dag van het Afrikaanse kind, openden wij officieel het “Early Childhood center/nursery school” 
(Kinderdagverblijf/kleuterschool). De enige uitdaging die overbleef was dat de school geen toegang had tot elektriciteit. Dankzij het resterende 
bedrag van het project, konden wij twee grote zonnepanelen kopen voor het centrum en daarbij ook nog een 43-inch flat tv, die we inzetten 
als leermiddel voor de kinderen. 

Bovendien hebben we een project om ondervoeding te bestrijden via landbouw en daarom moesten wij tegelijk mest, zaad voor gewassen en 
werktuigen kopen om ons te helpen in dat project. 
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Vergeet ook niet dat we twee kantoortafels kochten. De aannemer bood ons ondersteuning aan voor schoolinrichting waarvan hij vertelde dat 
hij ze elders zou aankopen.  In deze context kochten wij deze tafels.  . 

Datum 

 

Factuurnummer Omschrijving Bedrag in lokale munt 

(RWF) 

02/07/2021 170 Kantoortafels (office tables) 200 000 

18/10/2021 TT/21291/4B8HB 200w Huiselijk zonnesysteem met accessoires en met 43’’ Televisiescherm, 1 

zonnepaneel (200w), 1 batterij &SC: 100AH 12V, Mobisol zonnecontrole-

mechanisme, 5 lampen (2W), 5 lampen (2w), 1 Sun King lantaarn, 1 USB 

laderkit en verlengkabels. 

1 516 100 

18/10/2021 TT/21291/ZYFCB 200w Huiselijk zonnesysteem met accessoires, 1 zonnepaneel (200w), 1 

batterij &SC: 100AH 12V, Mobisol zonnecontrolemechanisme, 5 lampen 

(2W), 5 lampen (2w), 1 Sun King lantaarn, 1 USB laderkit en verlengkabels 

884 900 

20/10/2021 328 100 kg NPK, 100kg UREA, 50 kg NITRABOL (meststof), 50 g wortelzaad, 1kg 

wortelzaad, twee stuks gieters, twee stuks waterpompen en transport-

kosten 

300 000 

  Totaal 2,901,000 

  % inbreng van de Provincie  

Totaal ontvangen in Rwandese frank 3,313,476 RWF 



 43 

Bankkosten: 28,344 RWF 

Eindbalans voor de transactie zonder bankkosten: 3,285,132 RWF 

Geld gebruikt om zonnepanelen + landbouwnoden (meststoffen) te kopen = 1 516 100 + 884 900 + 200,000 RWF+300,000 = 2,901,000 RWF 

Saldo na eindbalans: 384,132 

Nota: Het overblijvende saldo op de bankrekening is bestemd voor de aankoop van meststoffen. De activiteiten gaan verder en wij zullen het 
saldo gebruiken voor landbouwdoeleinden. Het zal ons helpen de ondervoeding te bestrijden en te zorgen voor voedselzekerheid in de school. 

De eerste groenten werden nu geoogst. Wat het land betreft, heeft SpendeDirekt ons geholpen grond te huren voor twee jaar. 
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Foto’s 
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA Project “Wie helpt Eric”    Jaarverslag 2021 
 
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. Het is een gebied in volle ontwikkeling. Scholen worden gebouwd. Zo heeft Waregem de bouw van 
de technische school gefinancierd. Een school bouwen is prima maar dat neemt niet weg dat veel families het moeilijk hebben om rond te komen 
en het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Schoolgeld, uniformen, medische verzorging en soms ook voedselprobleem zijn obstakels om 
kinderen naar school te sturen. Vandaar de actie “Wie helpt Eric?” om de verbroedering dichter bij de bevolking te brengen en om de meest 
noodlijdende kinderen te helpen bij hun studies en verzorging. De bedoeling is dat een Waregemse familie een noodlijdend kind financieel steunt 
om te kunnen naar school gaan, eventueel om medische verzorging te krijgen of het nodige voedsel te vinden. Het schept een speciale band 
tussen families in Ngarama en families in Waregem. 
 
Werkverslag: 
Op het einde van 2021 kregen 97 kinderen uit Ngarama/Gatsibo steun. Van die 97 kinderen zijn er 71 die een peter of meter hebben. De families 
storten maandelijks 15 of 10  euro voor hun beschermeling. Het verzameld bedrag wordt om de drie maanden opgestuurd, dit om  de bankkosten 
te minimaliseren. Het comité ter plaatse telt 4 vaste leden (NKERABIGWI Athanase, BUCYANA  Faustin, MUKASHARANGABO Médiatrice, 
MUKAGAGA Illuminée). 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 2021 zijn er 109 brieven uitgewisseld tussen de kinderen en hun peter of meter.  
 
Op het einde van 2021 waren er 71 peters of meters die een kind of meerdere kinderen steunen. Er zijn 6 wisselingen geweest. Kinderen die hun 
studies beëindigd of verlaten hebben komen niet meer in aanmerking en worden vervangen door andere noodlijdende kinderen. In 2021 hebben 
de meters en peters samen 9.941 euro gestort voor hun beschermeling. 11.610 euro netto werd doorgestort voor de kinderen.  
 
In 2021 voorzien we opnieuw onze jaarlijkse bijeenkomst te organiseren. Ten minsten als de corona epidemie het toelaat. Een datum daarvoor 
moet nog vastgelegd worden.  
 
De steunders krijgen een fiscaal attest voor de volledige som waarmee ze hun petekind ondersteunt hebben.   
 
Alle steun van de families komt volledig ten goede aan de kinderen. 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). 2021 was het 14de jaar dat deze actie loopt. 
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Overdracht van het jaar 2021 naar het jaar 2022 bij LR Umubano 
Overdracht van 2020 naar 2021 20.123,51 
Stortingen in het jaar 2021 door de steunders  9.941,00 
  TOTAAL voor « WHE ? » 30.064,51 
Netto doorgestort voor de kinderen   11.610,00 
Kosten  comité Ngarama  300,00 
Kosten comité Waregem 343,49 
  TOTAAL   -12.253,49 
 Over te dragen van 2021 naar 2022 
30.064,51 – 12.253,49= 17.811,02 

17.811,02 

 
 
Opmerking: de reden van een overbrenging van 2021 naar 2022 is het feit dat sommige ouders betalen voor een gans jaar of meer en die 
betaling gebeurt niet noodzakelijk in het begin van het jaar. We spreiden dan die betalingen over 2 of meerdere jaren. En ook omdat er in 2015  
een uitzonderlijke gift was.  Deze laat ons nog altijd toe meerdere kinderen, die geen peter of meter hebben, ook te ondersteunen en ook het 
minimum per kind op te trekken tot 30 euro per trimester en dit gedurende nog enkele tijd.  
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 het lager onderwijs. Sommige 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. 
 
We hopen nog bijkomende steunende families te vinden want er staan nog kinderen op een wachtlijst.   
 
 
Opgemaakt te Waregem op  07 januari 2021     Jozef Caudron  
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EDUCATIE  
 
UITGAVE NIEUWSBRIEF 
Twee uitgebreide semestriële nieuwbrieven van 20 pagina’s werden verspreid via het internet. Ze kunnen gratis worden 
gedownload. Ze worden ook geklasseerd in een archief: http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuwsbrieven 
 
NIEUWS OP FACEBOOK 
Onze facebookpagina, ook vermeld op onze website, wordt regelmatig aangevuld met informatie en fotomateriaal over de 
projecten. 
 
WEBSITE 
De website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt door de webmaster John Madder, zoveel mogelijk in 3 talen: Nederlands, 
Frans en Engels. 
 
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE SENSIBILISERINGSACTIVITEITEN 
 
Door corona kon onze jaarlijkse informatieve stand ter gelegenheid van onze Algemene Vergadering niet plaatsvinden. De enige 
stand die we in 2021 nog konden organiseren was de stand op Mabatobato te Waregem op 29 augustus 2021.. 
 
Driemaandelijks: presentatie van de in Kisaro gesteunde projecten in het tijdschrift van Kisaro (950 abonnees, door Gerard 
Moerman).  

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