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Inhoud—Sommaire zie pagina 15—voir page 15 

De landbouwhervorming in Rwanda in het kader 

van visie 2020 heeft verschillende aspecten: de 

introductie van de monocultuur aangepast aan 

de regio, de aanleg van radicale terrassen,  de 

modernisering van de landbouw, de registratie 

en de hergroepering van het land, een 

marktgerichte aanpak van de landbouw, …. Het 

doel van dit beleid is de landbouwproductie te 

verhogen en de armoede te bestrijden. Soms 

lijkt dit nog te lukken ook, want de maïsboeren 

bijvoorbeeld hebben volgens betrouwbare 

bronnen hun opbrengst op die manier 

verdubbeld of zelfs verdriedubbeld. 

 

De toepassing van deze instructies van 

hogerhand is echter niet vanzelfsprekend voor 

de kleine boeren die weinig toegang hebben tot 

moderne technieken en kredieten. In het kader 

van de opdracht van de VRV UMUBANO tracht 

onze vereniging zoveel mogelijk in te spelen op 

deze problematiek en de rurale bevolking te 

helpen het hoofd te bieden aan deze nieuwe 

uitdagingen, via opleiding inzake aangepaste 

landbouwtechnieken, het leveren van aangepast 

zaaigoed, de ondersteuning van organisaties die 

kredietverlening verschaffen en dergelijke. 

 

In dit nummer geven wij u een beeld van de 

ontwikkeling van de bijenteelt die aan veel 

landloze boeren een inkomen verschaft en voor 

heel wat tewerkstelling zorgt in de ambachtelijke 

nijverheid. Dit project wordt gesteund door de 

Belgische overheid en de provincie Oost-

Vlaanderen. 

 

Verder publiceren wij een verslag over Runaba 

(Butaro), een sector die jarenlang gesteund werd 

door stad Kortrijk en de Provincie West-

Vlaanderen. Er is onder meer sprake van een 

aardappelproject ten voordele van de Batwa’s. 

De lokale gemeenschap steunt deze 

bevolkingsgroep omdat velen onder hen zeer 

La réforme de l’agriculture au Rwanda, dans le 

cadre de la vision 2020, présente différents as-

pects : introduction de monocultures adaptées à 

la région, aménagement de terrasses radicales, 

modernisation de l’agriculture, enregistrement et 

regroupement des terres, agriculture orientée 

marché, etc. L’objectif de cette politique est 

d’augmenter la production agricole et de lutter 

contre la pauvreté. Parfois, cela semble réussir. 

Selon des sources sûres, les cultivateurs de maïs, 

par exemple, ont ainsi doublé, voire triplé leurs 

rendements.  

 

La mise en pratique des instructions émanant des 

autorités n’est toutefois pas évidente pour le petit 

paysan, qui n’a pas facilement accès aux techni-

ques modernes et au crédit. Dans le cadre de sa 

mission, notre association VRV UMUBANO tente 

d’intervenir le plus possible dans cette probléma-

tique et d’aider la population rurale à faire face à 

ces nouveaux défis, que ce soit par des forma-

tions aux nouvelles techniques agricoles, la four-

niture de semences adaptées, le soutien d’orga-

nismes de crédit, etc. 

 

Dans ce numéro, nous traitons du développement 

de l’apiculture, qui offre un revenu à de nom-

breux fermiers sans terres et crée un nombre 

d’emplois significatifs dans le secteur de l’artisa-

nat. Ce projet est soutenu par l’État belge et la 

province de Flandre orientale. 

 

Nous publions également un rapport consacré à 

Runaba (Butaro), un secteur qui, depuis de nom-

breuses années, bénéficie d’un soutien de la ville 

de Courtrai et de la province de Flandre occiden-

tale. On y traite notamment d’un projet de cultu-

re de pommes de terre chez les Batwas. La com-

munauté locale soutient ce groupe de population 

en grande partie très pauvre et dont la plupart 

des membres ne possèdent pas de terres agrico-

les. De plus, selon le recensement du ministère  

Woord vooraf Éditorial 
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de l’administration locale (en 2010), les Batwas 

menaceraient même de disparaître. Même si, de-

puis le génocide, on ne raisonne plus en termes 

d’ethnies au Rwanda, nous avons jugé pertinent 

d’accéder à la demande des intéressés. En effet, 

il s’agit ici d’une préoccupation sociale positive 

ayant des conséquences salutaires pour une série 

de familles marginalisées. 

 

Ensuite, nous donnons brièvement une impulsion 

à un nouveau projet transfrontalier de « jardins 

potagers » (kitchen gardens), que nous soute-

nons pour la première fois dans la région des 

Grands Lacs, plus précisément à Rusizi 

(Rwanda), Cibitoke (Burundi) et Masisi (RDC). Ce 

projet forme des femmes soucieuses d’assurer 

l’alimentation de leur famille en cultivant des po-

tagers sur les lopins de terre extrêmement ré-

duits qu’elles possèdent encore. 

 

Nous vous remercions pour votre soutien en 

2011 et espérons que votre générosité s’expri-

mera encore en 2012. Comme vous pouvez le 

constater par le choix de nos projets, votre aide 

bénéficie réellement aux personnes qui en ont 

besoin – et qui en font le meilleur usage.  

 

Pour conclure, permettez-nous de vous adresser 

nos meilleurs vœux pour 2012. Umwaka mwiza. 

 

La rédaction, le 26 décembre 2010. 

 

arm zijn en niet over landbouwgrond beschikken. 

Bovendien toont de telling van het Ministerie van 

het lokale bestuur (in 2010) aan dat deze 

bevolkingsgroep zelfs dreigt te verdwijnen. Ook 

al mag ingevolge de volkenmoord niet langer 

naar de etnie in Rwanda worden verwezen, toch 

vonden wij het aangewezen om op de vraag van 

de betrokkenen in te gaan. Het gaat hier immers 

over een positieve sociale bekommernis met een 

heilzaam gevolg voor een aantal gemarginali-

seerde families. 

 

Verder geven wij een beknopte aanzet tot een 

nieuw grensoverschrijdend project “volkstuintjes 

(kitchen gardens)” dat wij voor het eerst 

steunen in de regio van de grote meren, met 

name te Rusizi (Rwanda), Cibitoke (Burundi) en 

Masisi (RDC). In dit project worden vrouwen 

opgeleid die zich inzetten voor de voeding van 

hun gezin door de aanleg van groentetuinen op 

de uiterst beperkte gronden die zij nog bezitten. 

 

Wij danken u voor de steun die wij in 2011 

mochten ontvangen en hopen dat uw gulheid 

zich in 2012 zal herhalen. Zoals u uit de keuze 

van onze projecten kunt afleiden, komt uw steun 

werkelijk ten goede van mensen die hem 

bijzonder goed kunnen gebruiken.  

 

Tot slot wensen wij u via deze weg het allerbeste 

voor het jaar 2012. Umwaka mwiza. 

 

De redactie, afgesloten op 26 december 2011. 

 

WORD LID VAN UMUBANO 

In overeenstemming met onze statuten, moet wie lid wenst 
te worden van onze VZW een aanvraag richten tot het 
bestuur en jaarlijks lidgeld betalen.  
 
U kunt lid worden door € 20 over te schrijven op de 
rekening nr. 068-2406576-33 met vermelding AANVRAAG 
LIDMAATSCHAP. Vul ook uw NAAM, VOORNAAM en ADRES 
in. 
 
Vanaf een gift van € 100 wordt u erelid en dan wordt uw 
naam toegevoegd aan de lijst van de ereleden op onze 
website: www.umubano.be 
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De bijenteelt wordt nog steeds in Rwanda beschouwd 
als een belangrijke filière ten gunste van de sociale en 
economische ontwikkeling van de rurale bevolking die 
over weinig of geen landbouwgrond beschikt (Rapport 
MINAGRI, 2010). De PSTA (plan stratégique de 
transformation de l’agriculture) II identificeerde de 
bijenteeltsector als een prioriteit voor meer dan 40.000 
imkers en meer dan 300.000 gezinnen voor wie de 
bijenteelt een van de voornaamste bronnen van 
inkomen is.   
 
Er is veel vraag naar de gewone landbouwproducten 
(graangewassen, peulgewassen en vee) in de 
marginale zones met een broos ecosysteem van 
tropisch Afrika en het wordt moeilijk om de productie te 
verhogen, vooral wegens de schaarsheid van de 
beschikbare natuurlijke middelen en de prijsstijging van 
de producten op de markt. Bijenteelt vormt een 
leefbaar en duurzaam alternatief om bijkomende 
inkomsten te genereren afkomstig van natuurlijke 
producten die steeds meer worden gekocht tegen vrij 
voordelige prijzen (Programma Nr. 491 “ Bijenteelt als 
leefbaar en duurzaam alternatief voor de 
armoedebestrijding in Afrika”).  
 
Deze sector van de landbouw wordt sinds meer dan 
een eeuw uitgeoefend in Rwanda (meer dan 120 jaar) 
en jaarlijks is er een toename van gemiddeld 12,3% 
imkers sinds 2005 met een sterke oriëntatie op het 
niveau van het zakendoen en het ondernemerschap 
(rapport RAB - Rwanda Agriculture Board 2010).  
 
Niettegenstaande de inspanningen van de regering en 
van haar partners inzake ontwikkeling voor wat betreft 
het invoeren van de moderne bijenteelt, blijft de filière 
geconfronteerd met grote uitdagingen verbonden met 
het beperkte niveau van beroepsbekwaamheid, de 
sociale uitsluiting op basis van de cultuur (vrouwen en 
jongeren), het gebrek of de slechte toepassing van 
moderne productietechnieken, het tekort aan modern 
materiaal en infrastructuur, de gebrekkige opwaardering 
van de geoogste producten en het zwakke niveau van 
management en organisatie van de bijenteeltgroe-
peringen.  
 
Om deze uitdagingen aan te gaan zet ARDI in 
partnerschap met de Vlaamse NGO VRV UMUBANO 
en met de financiële steun van de Provincie Oost-
Vlaanderen en DGD zich in om te ijveren voor 
armoedebestrijding door een marktgerichte bijenteelt in 
het rurale milieu te bevorderen.  
 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

BIJENTEELT MET HET OOG OP ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN RWANDA 

Door: Désiré Mushumba, Beekeeping Program Manager / ARDI 

 

.  
25 coöperaties met 2531 imkers werden geïdentificeerd 
en gesteund om modelcoöperaties te vormen inzake 
productie en opwaardering van de bijenteeltproducten.  
 
De opleidingen die worden georganiseerd hebben 
betrekking op de moderne bijenteelttechnieken, de 
waardeketen van de bijenteeltproducten, het beheer en 
het rurale ondernemerschap in de bijenteelt ten voordele 
van vulgarisatoren en beheerders van coöperaties. 
 
Deze opleidingen zijn nuttig want het gemiddeld 
rendement van de seizoensoogst is in 2011 gestegen 
van 26,9  tot 29,8 kg. Dit is een stijging van 10% ten 
opzichte van het jaar 2010. Het gezinsinkomen 
voortkomend uit de bijenteeltproducten is met 11,9%. 
gestegen. 
 
Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan de activi-
teiten met betrekking tot de verbetering van de kwaliteit 
van de honing om te kunnen concurreren zowel met de 
lokale als met de internationale markt. In samenwerking 
met het Rwandese Normalisatiekantoor, werden 11 
inzamelcentra van honing geïnspecteerd en er is een 
proces van uitreiking van attesten aan de gang. Hiermee 
wordt het naleven van de kwaliteitseisen van de 
overheid voor de opwaardering van de Rwandese 
honing gewaarborgd. 
 
Opwaardering van bijproducten van de korf met name 
de was, werd gelanceerd in 2011. 3,5 ton was werd 
gezuiverd en getransformeerd in de gebruikelijke 
producten (kunstraat, was, kaarsen en schoensmeer), 
wat ook het niveau van het rendement van de korven 
heeft verhoogd.  

Foto ARDI :  Opleiding over de moderne 
opwaarderingstechnieken van de bijenwas  
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Uitgaande van het besef dat de bijenteeltsector 
gehinderd wordt door het gebrek aan een wettelijk 
kader waarin alle aspecten aangaande de bescherming 
van het beroep en de rechten van de imkers zijn 
geïntegreerd, en met het oog op het belang van 
« gender » in een sector waarin vrouwen en jongeren 
cultureel zijn gemarginaliseerd, heeft ARDI zich als doel 
gesteld te « Pleiten voor de promotie van de inclusieve 
bijenteelt die op een efficiënte wijze bijdraagt tot de 
economische ontwikkeling van het land ».  
 
Er werden zeer grote inspanningen gedaan om te 
pleiten bij de politieke besluitvormers om alle culturele 
taboes die de vrouwen en de jongeren treffen op te 
heffen. Een wetsvoorstel en een nieuw nationaal 
strategisch plan 2013 - 2017 die heel de bijenteeltfilière 
zal regelen liggen ter discussie voor in het parlement en 
de imkers kregen faciliteiten om actief deel te nemen 
aan de voorbereiding en het concept ervan. De 
verantwoordelijke van het departement van ARDI werd 
verkozen om het comité te leiden dat de technische 
normen van de bijenteeltsector in Rwanda zal bepalen. 
Dit comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
alle operatoren in de sector van de bijenteelt. 

Foto ARDI : Workshop ter promotie van de integratie 
van gender en jeugd in het wettelijke kader van de 
bijenteelt in Rwanda (Hotel  Lemigo Oktober 2011) 
 
ARDI maakt ook deel uit van het uitwisselingskader 
over de promotie van de bijenteelt op internationaal 
niveau en het was vertegenwoordigd op het 
internationaal congres Apimondia georganiseerd in 
Argentinië  van 21 tot 27 september 2011.  

Apimondia is de Internationale Federatie van de 

Imkerverenigingen en van de andere organisaties die in 

de bijenteeltsector werken op wereldvlak. De Federatie 

werd opgericht door een resolutie tijdens het XIII 

Internationale Bijenteeltcongres van 1949 te Amsterdam 

en is de opvolger van het “International Apiarist 

Congress Secretariat” opgericht in 1895.  

De voornaamste doelstelling van Apimondia is de 

uitwisseling van informatie. Hiertoe worden congressen 

en symposia georganiseerd waar imkers, 

wetenschapslui, handelaars, ontwikkelingshelpers, 

technici en wetgevers elkaar kunnen ontmoeten.    

Nieuwe statuten werden gestemd tijdens de Algemene 
vergadering te Buenos-Aires (Argentinië) in september 
2011. Zij stellen een diepgaande hervorming voor met 
de inrichting van vijf nieuwe continentale commissies 
naast de zeven bestaande wetenschappelijke 
commissies. De doelstellingen zijn enerzijds een even-
wichtiger uitvoerend secretariaat verzekeren, anderzijds 
de middelen uitwerken ter verdediging van de imkers en 
hun bijen in heel de wereld.  
Afrika krijgt voortaan een continentale commissie 
bestuurd door de Ethiopiër Mulfrid Ashagrie. Dit is een 
belangrijke stap want Afrika kan zijn stem verheffen en 
zijn natuurlijke troeven zullen voortaan bijdragen tot de 
duurzame ontwikkeling van de bijenteeltfilière. Wij 
vermelden hier dat enkel vijf landen van Afrika waarvan 
2 uit Oost-Afrika over een attest beschikken om honing 
uit te voeren op het niveau van de Europese Unie 
(Ethiopië, Kameroen, Zuid-Afrika, Uganda, Tanzania). Er 
blijft heel wat te doen om de kwaliteit van de honing te 
verbeteren en tijdens het congres werden strategieën 
daaromtrent besproken.  
 
Verder vermelden wij dat ARDI ook lid is van het 
Afrikaanse netwerk “ Api Trade Africa “ dat in september 
2012 een conferentie en een Internationale tentoon-
stelling over de duurzame ontwikkeling van de bijenteelt 
in Afrika zal organiseren. 

Foto’s ARDI: Rwanda vertegenwoordigd op het 
Internationaal congres bijenteelt (Apimondia, Argentinië 
2011). 
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De aspecten in verband met de milieubedreigingen, 
virussen, bacteriën en bijenziekten die zich snel over 
heel de wereld verspreiden hebben speciale aandacht 
gevraagd, in het bijzonder vanwege de entomologen. 
Een groot gevaar gaat momenteel uit van de pesticiden 
en van de varroamijt die voor vernieling zorgt. Er wordt 
voortaan ook gevreesd voor de aanwezigheid van de 
mijt in Rwanda (de eerste sporen ervan werden 
vastgesteld in het opzoekingscentrum van Ruhande 
door de expert Didier Gillet in december 2011). Er 
werden specifieke thematische commissies aangesteld 
over de gezondheid van de bijen, over de bijen en het 
milieu, over de ontwikkelingen in de sector en de 
bedreigingen om de symposia daaromtrent voor te 
bereiden. 
 
De Rwandese bijenteeltproducten en de acties in de 
sector werden gepromoot en trokken de aandacht van 
de deelnemers tijdens de Internationale tentoonstelling 
die in het kader van het Apimondia Congres werd 
georganiseerd in Argentinië. Aldus werden netwerken 
van uitwisselingen en partnerschappen gecreëerd. 
 
ARDI zal weldra een officiële inschrijving in Apimondia 
moeten doen om te genieten van de uitwisseling als 
effectief lid van dit belangrijk netwerk. 
 
Momenteel worden in Rwanda inspanningen gedaan 
om de genetische prestaties van de lokale bijen te 
verbeteren. Een technische opleiding van 25 dagen 
vindt plaats in het opzoekingscentrum van het Rwanda 
Agriculture Board (RAB) onder leiding van de Belgische 
expert Didier Gillet om de capaciteiten van de technici 
en de onderzoekers in bijenteelt in de testeenheden van 
de koninginnenteelt in Rwanda te versterken. Dit moet 
leiden tot de selectie van productievere bijen en een 
verhoging van de productie. 
 

Nieuw project: bijdrage tot de voedselzekerheid 
door de inrichting van vokstuintjes “kitchen 
gardens” in RWANDA,  BURUNDI en RDC 
 
Onze nieuwe parnter ARDE (Association Rwandaise 
pour le développement endogène) / KUBAHO heeft een 
projectaanvraag ingediend voor de opleiding van 30 
vrouwen in de streek van Rusisi (Rwanda), Cibitoke 
(Burundi) en Masisi (DRC). Met dit grensoverschrijdend 
project in de regio van de Grote Meren willen zij 

bijdragen tot de voedselzekerheid van 1094 gezinnen, 

waarvan 66 % vrouwen zijn. De bedoeling is in 

de 3 landen vrouwen te stimuleren en te helpen 

bij het aanleggen van “kitchen gardens”, 

volkstuintjes op 4 niveaus, zoals u kunt zien op 

de foto hiernaast, om de voeding van het gezin 

te verbeteren. Bij de Provincie West-Vlaanderen 

werd een aanvraag daaromtrent ingediend voor  

4.320 €. De eigen inbreng bedraagt € 1.610. 

Foto D. Gillet : Opleiding over technieken inzake 
koninginnenteelt (Centrum voor bijenonderzoek te 
Rwanda van 19 december 2011 tot 12 januari 2012).  
 
Een delegatie van afgevaardigden van Oost-Vlaanderen 
heeft de realisaties en de resultaten van het jaar 2011 
op het terrein bezocht. Zie foto hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Joseph Habimana 

GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING -  

COOPERATION DECENTRALISEE 
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GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING -  

COOPERATION DECENTRALISEE 

Bezoekverslag RUNABA DD 04.12.2011 
Door Annemie Josson 

 Vooraf: 
 

heen via Ruhengeri en noordoosten van 
Bulerameer-  terug via oosten van meer tot 
Base 

hoewel aankomst in Runaba was 
aangekondigd voor de namiddag, was 
Abbé André niet  aanwezig en ook 
telefonisch niet te bereiken - > zou pas 
terug zijn na 18u 

zijn collega, onderpastoor Leopold, wist wel 
af van onze komst en overnachting maar 
niet van de bespreking/bezoek aan de 
projecten maar was zo vriendelijk om ons 
te begeleiden naar de projecten zodat we 
toch een indruk konden opdoen van de 
realisaties in Runaba en Butaro. 

na de terugkeer van Abbé André hadden 
we nog een kort gesprek met hem over de 
projecten waarvoor hij nog verslagen 
moest maken (renovatie basisschool en 
aardappelproject) 

 
Algemene info 
 
- Runaba is een parochie van 60.000 

inwoners ten NO van Bulerameer tegen 
Oegandese grens – omvat 5 dorpen 
waaronder Butaro 

Leiding: pastoor Abbé André Ntungiyehe 
o.a. ex- econoom van bisdom Ruhengeri, 
bijgestaan door onderpastoor Abbé 
Léopold: gaf o.a. les in klein seminarie van 
Ruhengeri. 

      Beiden zijn samen in 2007 aangesteld in 
Runaba na het vertrek van de alom 
gekende en graag geziene Père Richard, 
een Canadees die na 50 jaar Rwanda 
terugkeerde naar Canada.  

 Recent is er nog een derde geestelijke 
bijgekomen die evenwel afwezig was. 

- Kerk en parochiekerk Runaba liggen heel 
erg afgelegen en elektriciteitsleiding loopt 
maar tot in Butaro -  werd ondanks vraag 
niet doorgetrokken tot Runaba - > enkel 
zeer beperkte elektriciteitsvoorziening o.b.v. 
zonnepannelen en batterijen en geen 
internetverbinding - moeten naar Ruhengeri 
om mails te lezen en te verzenden en ook 
daar is er niet altijd verbinding (verklaring 
Abbé André voor lange wachttijden op een 
antwoord!) 

- Waterval Rusumo blijft spectaculair 
ondanks aftakking van een deel van het 
water naar de beneden, aan het 
Bulerameer gelegen, elektriciteitscentrale. 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

Foto’s: Annemie Josson 
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Projecten 
 
1. Renovatie basisschool Runaba 

scholencomplex ligt in de onmiddellijke omgeving 
van de Parochiekerk van Runaba en omvat een 
basisschool (tot 14 jaar) en een middelbare school 
(14 tot 20 jaar) 

het gebouw waarin de basisschool is onderge-
bracht werd recent gerenoveerd : 

 - vernieuwen dak (verwijderen asbestplaten en 
    plaatsen nieuwe blauwe golfplaten) 
 - vervangen houten deuren door stalen deuren 
 - schilderen deuren en ramen 

verantwoordelijke project: Abbé André 

financiering: Provincie West- Vlaanderen 

bedrag: - eerste schijf:: 12.370 € (bruto 12.500) 
   - tweede schijf: 6.370 €  (bruto 6.500) 

stand van zaken: dak afgewerkt - deuren en ramen 
moeten nog 2

de
 laag verf krijgen 

timing:  in principe nog vóór het nieuwe schooljaar 
herbegint in januari 2012 

eindverslag project met rechtvaardigingsstukken 
wordt door Abbé André opgemaakt zodra alle 
werken zijn uitgevoerd en betaald ! 

 
 
 
 
 

 
2. Gezondheidscentrum Butaro 

gezondheidscentrum geïnitieerd door Jean- 
Pierre Roobouck sinds 1976 met de steun van 
stad Kortrijk en het NCOS (later 11.11.11) 

gesproken met huidige directeur Jean Paul 
Uwajezu, die door Abbé Leopold werd 
opgeroepen – is verpleger A1 en sinds 2 jaar 
directeur na het ontslag van Apollinarie. 

centrum werd gebouwd in 3 fasen tussen 1979 en 
1982 - opening in 1982 - > bijna 30 jaar! 

 - 1
ste

 fase: verste stuk vanaf de weg 
 - 2

de
 fase : voorste stuk 

 - 3
de

 fase: 3 woonhuizen voor personeel 

 tewerkstelling: 27 
 - 1 directeur- verpleger A1 
    - 16 verplegers A2 

 - 2 laboranten 
 - 1 gezondheidsmedewerker 
 - 2 sociaal assistenten  
 - 2 boekhouders 
 - 1 informaticus 
 - 2 arbeiders 
 Nb: geen dokters: die komen langs voor de 
 raadplegingen 
 Nb: het wordt moeilijk verplegers A2 te vinden 
 daar die studierichting werd stopgezet ten voorde-
 le van de studies voor A1 
 

Foto Annemie Josson: renovatie basisschool 
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werking/bezetting: niet te beoordelen want er is 
nagenoeg geen activiteit tijdens het WE 

bedenking: quid effect van het nieuwe hospitaal (cf. 
infra) op de werking/samenwerking? 

mutualiteit: bureau in centrum - bijdragen sterk 
gestegen tot 3000 RWF per persoon 

groentetuin:  - geen voeding voor zieken – familie 
 zorgt voor eten  

 <- >in nieuw hospitaal (cf. infra)  
 krijgen patiënten wel voeding! 
 - wel groenten voor ondervoede  
 kinderen in het centrum   

in directe omgeving: 
  - sinds 2010: materniteit met steun van Global 
  Fund (GB of USA?) 
              +-  80 bevallingen per jaar 
 - verblijf per bevalling : +-  3 dagen 
 - niet duidelijk of dit deel uitmaakt van     
  gezondheidscentrum of niet 
 - vroeger hospitaal  

Sinds ingebruikname nieuw hospitaal (cf. 
infra) staat dit leeg!  
Bedenking: Kan dit niet gebruikt voor bv. het 
gezondheidscentrum? Eventueel als 
uitbreiding of voor overnachting van 
familieleden van de zieken die nu buiten 
slapen in de wei of onder een afdak? 

      
 - nieuw hospitaal 

- prachtig ziekenhuisgebouw dat als 
referentiehospitaal moet dienen voor  de 
landen van de East African Association 
maar o.i. buiten alle proporties voor 
Butaro. 

- geschenk van president Kagame aan 
Butaro en omgeving als dank voor 
opvang van rebellen door de bevolking 
tijdens de bezetting 1990- 92! 

- geopend door president Kagame himself 
op 24.01.2011 

- gefinancierd door de Clinton Foundation
(USA) 

- hoofdgeneesheer: majoor  
- probleem: gebouw zakt weg - > 

versteviging helling in uitvoering met 
steenpakketten door massa volk o.l.v. 
militairen.   

Foto: Annemie Josson 

Binnentuin van het gezondheidscentrum 
gebouwd met een financiering van stad Kortrijk 

en NCOS. Foto: Annemie Josson 

 
Nieuw hospitaal gebouwd door de Clinton 

Foundation. Foto: Annemie Josson 

 
 

Probleem: toegankelijkheid ziekenhuis vanuit 
omgeving: gelet op omvang ziekenhuis en 
aanwezige specialisaties dienen ook patiënten uit 
wijdere omgeving aangevoerd maar er zijn enkel 
pistes in de omgeving en geen geasfalteerde 
wegen 

Overbrenging vanuit Ruhengeri (deels asfalt-  
deels piste) vergt o.i. toch zeker 1u30 in zeker 
voor zieken allesbehalve ideale omstandigheden ! 

Bedenking: cf. supra: wat is het effect van het 
nieuwe hospitaal op de werking van het 
gezondheidscentrum? 
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5. Aardappelteelt door de Batwa’s 
 
Batwa’s zijn een derde bevolkingsgroep in Rwanda 
naast de Hutu’s en de Tutsi’s. 
Raming aantal :100.000 - een deel daarvan verblijft in 
de omgeving van Butaro 
Achtergestelde groep – zijn sterk en zijn dus 
voorbestemd voor het zware maar uiterst slecht 
betaalde werk – als ze geen werk hebben houden ze 
zich in leven met bedelen en stelen en zijn dan ook niet 
graag gezien door de andere bevolkingsgroepen 

Hulp o.a. van de parochie met het oog op hun 
integratie in de omgeving: 

woonhuizen zodat ze zich vestigen en niet meer 
rondtrekken in omgeving Runaba: 2 woonkernen 
aan overkant vallei 

werk o.a. via landbouw zodat ze in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien in Runaba: 
Project voor aardappelteelt door Batwa’s.  

projectleider: Abbé André 

financiering:  1
ste

 fase: stad Kortrijk: 1.800 € 
   2

de
 fase: provincie West-   

   Vlaanderen: 6.671.20 € (bruto 7.260 
   €) 
 

Overdekte markt. Foto: Annemie Josson. 

Ecologische oven. Foto: Umubano 
 

inhoud project: de vallei is eigendom van de staat en 
wordt verhuurd aan landbouwers. 

 
Om die landbouw ook toegankelijk te maken voor de 
Batwa’s, bracht Abbé André de Batwa’s die wilden 
meewerken (40 à 50) samen in een vereniging – met 
hulp van derden werd een aantal ha minder gegeerde 
grond (een heuvelrug midden in de moerasvallei) 
gehuurd en werd pootgoed aangekocht om hen te laten 
starten - door hun sterke kracht zou het bewerken van 
die heuvelrug geen probleem zijn voor de Batwa’s. 
In een 1

ste
 fase werden met de 1800 € steun van Kortrijk 

aardappelen gekweekt op de achterkant van de 
heuvelrug ( 2ha) – volgens Abbé André met goed gevolg
-  Hij zou hierover vóór eind 2011 een verslag maken 
met verantwoordingsstukken. 
In een 2

de
 fase was men van plan dit project met het 

geld van de provincie (6.671€) uit te breiden tot 5 ha en 
later tot 8ha (?)  
 

  
3. Overdekte markt Butaro 
 

ommuurd plein met 2 toegangspoorten biedt plaats 
aan 

 - een openluchtmarkt  
 - een overdekte markt  en  
 - een rij van 18 afgesloten winkeltjes 

financiering: stad Kortrijk en later aangevuld door 
provincie West- Vlaanderen 

markt: maandag en vrijdag 

indruk: gebouw OK maar door naast de gemetste 
toonbanken, allerhande onregelmatig ogende 
stellingen op te trekken voor bijkomende kramen om 
de overdekte markt maximaal te benutten geeft alles 
een erg warrige indruk! 

4. Ecologische ovens / fours améliorés 
 

bouw van 500 ecologische ovens in huizen in 
Butaro en omgeving 

doel: - minder houtverbruik 
 - meer energie  
 - rookafvoer naar buiten i.p.v. binnenshuis 

financiering: stad Kortrijk en later aangevuld door 
provincie West- Vlaanderen 

bedrag :3.618 € in 2009 (stad Kortrijk, Pleinschool 
en privégiften); 4.862 (bruto 5.000 € in 2010 
Provincie West-Vlaanderen 

verantwoordelijke project: Augustin Munyneza, de 
verantwoordelijke van het jumelagecomité Butaro- 
Kortrijk. Werd door Abbé Leopold opgebeld voor 
afspraak maar bevond zich in Kigali! 

stand van zaken: Volgens Abbé André staan de 
ovens er wel degelijk en werken ze maar vermits hij 
geen projectverantwoordelijke is, beschikt hij niet 
over verdere gegevens. 
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De keuze van de regering voor “monocultuur” doorkruist 
tijdelijk(?) het project van de aardappelteelt want de 
verplichte volgende teelt in de vallei is voor iedere 
landbouwer “maÎs” en niks anders- > pas na die maïsoogst 
zal men terug aardappelen kunnen planten (lente van 
2012).  
Het geld van de provincie werd ontvangen op 06.09.2011 
en het gevraagde ontvangstbewijs  werd intussen overge-
maakt per mail naar Jean-Pierre Roobrouck op 05.11.2011. 
Het geld blijft in afwachting van gebruik voor het aardap-
pelproject geparkeerd op de bankrekening van Abbé 
André. Het eindverslag met de verantwoordingsstukken 
zal, gelet op wat vooraf gaat, pas later kunnen opgemaakt. 
Abbé André en Leopold geloven in de slaagkansen van dit 
project mits ze de Batwa’s voldoende kunnen blijven 
motiveren en opvolgen…. 
Bedenking achteraf: quid aanpassing project aan 
regeringsvereisten inzake monocultuur bv. waarom kunnen 
de Batwa’s nu niet meedoen met de maïsteelt? En zullen 
er het volgende seizoen wel degelijk aardappelen mogen 
worden geteeld? Die onderbreking/onzekerheid is m.i. 
geen goede motivator voor de Batwa’s die meedoen aan 
het project. 
 
Tot daar voor zover als mogelijk een verslag van de 
projecten. 
 
Rest me nog te vermelden dat behalve de afwezigheid van 
Abbé André bij aankomst die zo goed als mogelijk werd 
opgevangen door een bereidwillige Abbé Leopold, de 
ontvangst door de Abbés in Runaba verder zeer goed was! 
 
Annemie Josson 
Annemie.Josson@telenet.be 
 
 

Rugezimoeras waar aardappelen worden geteeld. Foto A. Josson  

Eerste aardappelteelt. Foto’s: Umubano 
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GESCHIEDENIS  

HISTOIRE 

Guy Poppe, De moord op Rwagasore, de Burundese Lumumba, EPO, 2011, 270 blz. 

Belgiës zware koloniale erfenis 

Commentaar door Jeannick Vangansbeke, historicus 
 

 

 

archief van Paul Henri Spaak, maar het boek is 

zonder voetnoten en concrete bronverwijzingen 

uitgegeven. Waarom drong de koning zo aan op 

gratie voor de Griekse moordenaar, Jean 

Kageorgis? Het verhaal van de moord op 

Rwagasore, de motieven van de moordenaar en de 

Belgische betrokkenheid worden door voormalig 

VRT- radiojournalist Guy Poppe, grotendeels op 

basis van het archief van het Belgische Ministerie 

van Buitenlandse zaken en interviews met Spaaks 

voormalige medewerker Etienne Davignon, in zijn 

historische context geplaatst. Het Rwandese 

voorbeeld, waar gouverneur Harroy inspiratie uit 

haalde, deed de Belgen hopen op een Hutu 

machtsovername. De Burundese monarchie moest 

voor de bijl. 

Spaak zelf was aanwezig op de VN-vergadering 

van 23 oktober '61, waarin de VN zelf een 

onderzoek wensten in te stellen naar de moord. 

Hij beschrijft die als volgt: 'Gelukkig waren 

Belgische justitie en politie ter plekke bekwaam 

(...) Moest ik de veroordeelden gratie verlenen of 

hun straf in België laten uitzitten? De populariteit 

van prins Rwagasore liet zoiets niet toe. Ik 

ontraadde de koning gratie te verlenen. Triest en 

met weerzin gaf  hij toe. Op de vooravond van de 

onafhankelijkheid vond de terechtstelling plaats. 

Zoals ik vreesde vond erna een herziening van het 

proces plaats die een aanfluiting van elke 

rechtsgang  was en die leidde tot vijf ophan-

gingen' (Combats inachevés, volume II, p. 304-

305). In zijn toch monumentale Spaak biografie, 

neemt Michel Dumoulin zelfs niet eens de moeite 

Rwanda of Burundi ter sprake te brengen. 

Poppe spreekt van een 'cultuurkloof' tussen de 

Belgische advocaten Aronstein en Goffin en de 

Burundese premier Muhirwa, zwager van 

Rwagasore (p. 215). Uit het archief van De 

Bassompierre, directeur Buitenlandse Zaken, blijkt 

  

Op 1 juli 2012 viert Burundi zijn 50 jaar 

onafhankelijkheid. In de verkiezingen in de 

aanloop naar die onafhankelijkheid, werd het 

land opgeschrikt door de moord op de 

zogenaamd Oostblok gezinde premier. Op 13 

oktober 1961 werd de Burundese eerste 

minister, prins Louis Rwagasore, vermoord. De 

prins stond te dicht bij de Swahili sprekende 

moslimhandelaren van de hoofdstad. Net zoals 

zijn in januari van hetzelfde jaar vermoorde 

Congolese ambtgenoot Patrice Lumumba, was hij 

kort voor de moord, in september, democratisch 

verkozen met zijn UPRONA partij en streed hij 

voor de onafhankelijkheid van zijn land. Ook zijn 

ambtstermijn was van korte duur: slechts 16 

dagen. 

Op 8 oktober bracht een schare deskundigen in 

de Bozar, in aanwezigheid van de familie van 

Rwagasore, hulde aan de man. De Française 

Christine Deslaurier, die in 2002 doctoreerde 

over de dekolonisatie van Burundi, bracht in 

herinnering hoe bereisd de Burundese prins was. 

Zijn contacten waren vooral op de Oostkust 

gericht, op het Tanganyika van Nyerere. Steun 

kreeg hij ook van Egypte's Nasser, wagens om 

campagne te voeren en in de vorm van Radio 

Caïro. Met Rwanda had Rwagasore veel minder 

contact, zei Deslaurier. Dat zijn coöperatieve 

beweging de Griekse handelskringen, waaruit 

zijn moordenaar kwam, bedreigde was 

belangrijker allicht dan het politieke element. 

Nooit immers vervulde de prins een officiële 

functie in de UPRONA, toch de partij die hem 

steunde. Guy Poppe betwijfelt dit in zijn laatste 

publicatie, waarvan de Franse vertaling nog moet 

verschijnen, en die in de Bozar wel op de 

analogie met Lumumba insisteerde. Beide 

moorden gebeurden met medeweten van Belgen. 

Twee keer was de rol van koning Boudewijn 

omstreden. Poppe beroept zich hiervoor op het 

 

 

µµµ 
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dat Britten en Amerikanen, die aandrongen op 

stopzetting van de Belgische technische en 

militaire samenwerking met Katanga, aandron-

gen om die met Bujumbura niet stop te zetten. 

Met of zonder  samenwerking, Rwagasore kreeg 

evenmin als Lumumba de kans te bewijzen wat 

hij in zijn mars had. Koning Boudewijn vroeg zich 

af zo er op dezelfde wijze zou zijn gehandeld 

indien de moordenaar een Belg en geen Griek 

was geweest. 

Het boek sluit af met een overzichtelijke 

chronologie. Helaas heeft de uitgever beknibbeld 

op de bladzijden zodat we het zonder voetnoten, 

bronverwijzingen of zelfs maar bibliografie 

moeten doen. Dat is een historische studie van 

deze onbetwistbare kwaliteit onrecht aandoen. 

Foto D. Gillet -  Markeren van de bijenkoninginnen, zie 
p. 6 

De vleugels van deze dar zijn vervormd door de 

varroamijt. Foto: Didier Gillet, zie p. 6 

Politique sanitaire et/ou contrôle social? Rwan-

da, 1923-1940 
 

Chaque mois, le Centre d’Etudes et de Documentation Guerre 

et  Sociétés contemporaines (CEGES) organise un séminaire.  

  

Le  mercredi 21 décembre à 14 h 30, l’historienne Anne Cor-

net a présenté  un exposé intitulé :  ‘Politique sanitaire et/ou 

contrôle social? Rwanda, 1923-1940’ 

 

L’histoire du Rwanda dans l’entre-deux-guerres est un thème   

assez peu connu. Pourtant, le pays des mille collines a connu  

des changements majeurs au cours de cette période tant sur le 

plan de l’administration, de l’agriculture que de la politique  

sociale et médicale. Anne Cornet a étudié le rôle des différents  

acteurs dans la mise en œuvre d’une politique sanitaire colo-

niale. Elle a analysé de manière approfondie la création des 

infrastructures en matière de santé, l’organisation de campa-

gnes de prévention, la formation d’un personnel spécialisé. 

Elle montre comment cette politique de prévention médicale a 

été utilisée comme un moyen de contrôle social et comme un 

instrument de pouvoir, ce qui n’a pas manqué de provoquer de 

temps à autre de vives réactions auprès de la population locale. 

          

Les Rwandais ont été soumis à des obligations strictes sous  

peine d’amendes ou d’enfermement. Les autorités locales qui 

refusaient leur coopération craignaient d’être démises. Outre 

les frictions entre le pouvoir colonial et la population locale, 

Anne Cornet évoque également d’autres champs de tensions 

dans la  société coloniale : entre l’Etat et les missions, entre les  

services de santé et l’administration coloniale, entre catholi-

ques et protestants. 

 

Anne Cornet est docteure en histoire de l’Université catholi-

que de Louvain où elle a soutenu, en 2005, une thèse de docto-

rat consacrée à la politique sanitaire coloniale de l’Etat et des 

missions durant l’entre-deux-guerres. Elle travaille, depuis 

2006, au CEGES où elle poursuit actuellement des recherches 

sur le rôle des femmes en contexte colonial. Ses axes de re-

cherche portent sur l’histoire coloniale et l’histoire des mis-

sions en Afrique centrale et les questions de genre. 

 

 
 

BERICHT AAN DE LEZERS—AVIS AUX LECTEURS 

UMUBANO Nieuwsbrief verschijnt tweemaal per 
jaar. U kunt de nieuwsbrief gratis ontvangen als u 
uw e-mailadres opgeeft.  
Redactiecomité: Jeannick Vangansbeke, Lorrie 
Vandeginste en Jean-Pierre Roobrouck. Foto’s: 
Umubano, tenzij anders vermeld.  
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Pierre Roobrouck. 
E-mail: Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be 
De inhoud van de gepubliceerde artikels geeft niet 
noodzakelijk de opinie weer van de Vlaams-
Rwandese Vereniging Umubano vzw-ngo. Les 
articles n’engagent que leurs auteurs. 
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Marie Niyonteze: Retour à Muganza 
 

 
 

Un témoignage de plus sur le génocide rwandais ? N’en 

avons-nous pas pléthore ? Que peut-il apporter que nous 

ne croyions savoir ?  

 

Certes, comme pour la Shoah, comme pour le génocide 

arménien, il est essentiel d’entretenir la flamme du sou-

venir dans notre monde où la ronde infernale des atroci-

tés les chasse aussitôt des mémoires. Mais surtout, le 

récit de Marie Niyonteze nous prouve que ce génocide 

était prévisible, qu’une répétition générale avait eu lieu 

quatre ans auparavant, lors de la première incursion du 

FPR. 

 

Cadre dans une entreprise belgo-rwandaise, Marie 

Niyonteze a été arrêtée en 1990 pour le simple motif d’ê-

tre tutsie. Elle ne doit la vie, et celle, provisoire hélas, de 

son bébé né en prison, qu’à un enfilement de chances. 

Chance que n’aura pas un de ses frères. Et quatre ans 

plus tard, alors qu’elle a obtenu l’asile en Belgique, toute 

sa famille, dont un de ses enfants resté au pays, sera 

massacrée durant le génocide. Droit d'asile fraîchement 

acquis, Marie Niyonteze retourne clandestinement au 

Rwanda. Elle ne pourra survivre sans avoir retrouvé les 

dépouilles de ses proches et leur avoir donné une sépul-

ture selon la tradition.  

 

 
 

Het waargebeurde verhaal van Leah, een 

Rwandese Dostojevski 

Commentaar door Jeannick Vangansbeke 

'Ik had veel geleden tijdens de genocide, maar wist 

dat mijn lijden nooit zo groot zou zijn als dat van 

hem, omdat aan mijn handen geen bloed kleefde'. 

Het zou een zin uit de Russische klassieker Demonen 

van Dostojevski kunnen zijn. Dit uitmuntende boek 

over traumatische stress en zijn fysieke en 

psychische nawerkingen bij een jonge vrouw die 

vlucht met haar zoontje voor de orgie van geweld die 

op 6 april 1994 in Rwanda uitbarstte, verdient die 

vergelijking. In het boek neemt Leah Chishugi haar 

zes maanden oude zoontje mee naar het vliegveld 

van Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Ze gaan haar 

vriend Christian, een piloot in opleiding, ophalen. 

‘We waren van plan samen wat te gaan eten, want 

we hadden elkaar al een tijdje niet gezien. Daarom 

had ik ook ons zoontje Jean-Luc meegenomen en 

niet bij mijn moeder achtergelaten, zoals ik anders 

altijd deed. Ik wilde dat hij erbij zou zijn als zijn 

vader landde. Het was een prachtige dag.’  

Maar alles veranderde op die dag, die het begin is 

van Leah’s vlucht om te ontkomen aan het geweld in 

Rwanda. Steeds in de overtuiging dat haar geliefde 

dood is en met één doel: haar kind beschermen. Via 

Tanzania, kort maar erg scherp beschreven, en 

Mozambique komt Leah uiteindelijk in het Durban 

en daarna het Kaapstad van de eerste Mandela jaren 

terecht. Maar ook daar blijft zij op de vlucht voor 

o.a. woedende Zoeloes die de toestroom van 

vreemdelingen niet verdragen. Nergens voelt zij zich 

nog veilig. Wanneer zij in Londen tot rust komt, en 

professionele hulp krijgt, kan zij een deel van de 

familie terugvinden. In 2004 is zij in staat om in 

Kigali de confrontatie met de moordenaar van haar 

vader en zussen aan te gaan. 

 

De bespiegelingen van Chishugi over religie, de zin 

van het leven en misdaad en straf zijn nooit banaal 

en sterk aangrijpend. De vergelijking met 

Dostojevski dringt zich echt op. Maar anders dan de 

grote Rus zal zij niet in orthodoxe berusting 

verlossing vinden. Zo zijn Afrikaanse vrouwen niet. 
 

Leah Chishugi, Vlucht uit het paradijs, Uitgever: De 

Kern, 2011, 316 blz. ISBN: 9789032512552 

 
PUBLICATIES – PUBLICATIONS  
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Ce retour, avec les souvenirs qu’il éveille, est au cœur 

du récit. Puis, accompli ce devoir impérieux, il faut re-

prendre pied : «Seule, en accord avec moi-même, j’ai 

donc décidé de vivre malgré tout, ma propre vie, afin de 

conserver votre mémoire, à vous qu’on a privés de vie » 

Ce récit bouleversant, bien qu’écrit dans une langue très 

sobre, sans l’ombre d’un pathos inutile, offre une leçon 

de courage et de dignité, mais aussi de lucidité, qui se 

refuse à étouffer sous une magnanimité feinte les souf-

frances et les révoltes. 

« Ce n’est pas que je ne veuille pas pardonner, mais je 

ne trouve pas le pardon en moi (…) J’essaie seulement 

d’être sans haine. » 

L'ouvrage est disponible en librairie depuis le 2 mai 

2011. Il peut être commandé sur le site : http://

www.meo-edition.eu 

 

L’Afrique des grands lacs. Annuaire 
2010-2011 sous la direction de S. 
Marysse, F. Reyntjens et S. Vande-
ginste, L’Harmattan Paris, 2011 
 
Zoals gewoonlijk is deze gedeeltelijk 
Franstalige, gedeeltelijk Engelstalige 
publicatie een boeiende verzameling 
informatie over Rwanda, Burundi, Congo en 
Uganda.Voor wat Rwanda betreft vermelden 
wij vooral het overzicht van de politieke 
kroniek door Professor Reyntjens, een studie 
over de toekomstgerichte “Vision 2020” door 
Anne Ansoms, Dontatella Rostagno en Julie 
Van Damme, onder de titel “Vision 2020 à mi-
parcours: l’envers du décor”, een idee van wat 
het betekent 20 jaar te zijn in Rwanda, van de 
hand van Danielle de Lame en ten slotte een 
analyse van de Rwandese volksrechtbanken 
onder de titel “The rise of meta-conflicts 
during Rwanda’s gacacaca process”, door 
Bert Ingelaere. Het jaarboek bevat  ook een 
naamlijst  van de verantwoordelijken van de 
instellingen in Burundi, Rwanda en Kivu. 
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Foto markt Butaro genomen door Annemie Josson, op een sluitingsdag. Vergelijk met de activiteit in de week hieronder. 


