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Inhoud—Sommaire zie pagina 23—voir page 23 

De laatste maanden wordt het nieuws over Centraal Afrika 

beheerst door de onheilspellende berichten uit Burundi waar 

de derde ambtstermijn van president Pierre Nkurunziza 

aanleiding is tot een nieuwe golf van geweld die onlangs nog 

voor een groot aantal doden heeft gezorgd en die de vrees 

voor verdere politieke confrontaties en misschien wel een 

burgeroorlog, al dan niet op basis van de oude etnische 

tegenstellingen, doet vrezen. 

 

Bovendien zorgde het geweld reeds voor een stroom 

vluchtelingen onder meer richting Rwanda en ook dat kan in 

dit land de spanningen opnieuw doen opleven. Een nieuw 

regionaal conflict hebben de lokale ontwikkelingsorganisaties 

die wij van hieruit steunen en die proberen er het beste van te 

maken echt niet van doen. Enkel stabiliteit en veiligheid 

kunnen de mensen op het terrein vooruit helpen. 

 

In tegenstelling tot deze sombere perspectieven sturen onze 

Rwandese partners ons nochtans veel positieve verhalen die 

aantonen dat de financiële steun die wij hen bieden ten goede 

komt aan de bevolkingen die er dankbaar gebruik van maken 

en echt resultaten boeken. Wij verwijzen hieromtrent naar de 

ontwikkeling in de vroegere provincie Gitarama, nu Muhan-

ga-regio genoemd, waar een groot aantal partners door de 

Provincie Oost-Vlaanderen worden gesteund onder meer op 

het vlak van water (Protos), steun aan gehandicapten (Fraca-

rita Belgium), landbouw (Zusters Bernardinnen) bijenteelt, 

landbouw en veeteelt, microfinanciering en vrouwelijk onder-

nemerschap, die door onze organisatie VRV UMUBANO 

VZW worden opgevolgd. De Provincie Oost-Vlaanderen 

lanceert op 5 maart 2016 in Gent een rondtrekkende tentoon-

stelling om de resultaten ervan aan het publiek voor te stellen. 

Zie ook de concrete getuigenissen van onze partners Pandamu 

en Duterimbere daaromtrent. 

De opvolgingsreis van twee leden van het bestuur van VRV 

UMUBANO VZW in december 2015 bevestigt de positieve 

ontwikkeling van de actieplannen niet alleen van onze 

partners gesteund door Oost-Vlaanderen, maar ook van die 

gesteund door de Provincie West-Vlaanderen, de Nationale 

Loterij en door stad Waregem. Lees meer daarover op 

pagina’s 11 tot 14 in dit nummer. Verder bieden wij u 

informatie over projecten die buiten ons beheer liggen maar 

die niet minder onze aandacht verdienen, zoals die over de 

gezondheidszorg (p. 15) en over straattheater met kinderen (p.  

16). Uiteraard ontbreken ook de nieuwsberichten niet over de 

ontwikkeling van de Rwandese film dankzij de trouwe 

medewerking van de voorzitter van het Afrika Filmfestival. 

Ten slotte presenteren wij u enkele interessante publicaties 

over Rwanda. 

 

Wij wensen u veel leesplezier en gelukkige feestdagen in de 

Kerst-en Nieuwjaarsperiode. Mocht het jaar 2016 u vervullen 

van vreugde en geluk en de solidariteit met onze Rwandese 

vrienden blijven versterken. 

De redactie,  23 december 2015 

Ces derniers mois, l’actualité de l’Afrique centrale a été domi-

née par de funestes messages en provenance du Burundi, où le 

troisième mandat du président Pierre Nkurunziza provoque 

une nouvelle vague de violence ayant entraîné un grand nom-

bre de morts et qui fait redouter de nouveaux affrontements 

politiques, et potentiellement une guerre civile adossée ou non 

à des conflits ethniques ancestraux. 

 

De plus, la violence a d’ores et déjà occasionné un flux de 

réfugiés, notamment en direction du Rwanda, où des tensions 

pourraient également se réveiller. Les organisations locales de 

développement que nous soutenons à distance et qui tentent 

d’optimiser l’aide que nous leur offrons n’ont vraiment pas 

besoin d’un nouveau conflit régional. Seules la stabilité et la 

sécurité peuvent aider les hommes de terrain à avancer. 

 

À l’opposé de ces sombres perspectives, nos partenaires rwan-

dais partagent toutefois avec nous de nombreuses histoires 

positives, prouvant que notre appui financier est mis à profit 

par les populations reconnaissantes, qui en font bon usage 

pour produire de véritables résultats. C’est par exemple le cas 

dans l’ancienne province Gitarama, l’actuelle région de Mu-

hanga, où un grand nombre de partenaires sont soutenus par la 

Province de Flandre orientale notamment dans le domaine de 

l’eau (Protos), l’aide aux personnes handicapées (Fracarita 

Belgium), l’agriculture (Sœurs Bernardines), l’apiculture, l’é-

levage, les microcrédits et l’entrepreneuriat féminin, organisés 

par des partenaires suivis par notre organisation VRV UMU-

BANO VZW. Le 5 mars 2016, la Province de Flandre orienta-

le inaugurera à Gand une exposition itinérante pour présenter 

les résultats au public. Découvrez également les témoignages 

concrets de nos partenaires Pandamu et Duterimbere à ce su-

jet. 

Le voyage de suivi effectué par deux membres du conseil 

d’administration de l’asbl VRV UMUBANO en décembre 

2015 confirme l’évolution positive des plans d’action, non 

seulement ceux de nos partenaires soutenus par la Flandre 

orientale, mais aussi ceux soutenus par la Province de Flandre 

occidentale, la Loterie nationale et la ville de Waregem. Pour 

en savoir plus à ce sujet, rendez-vous aux pages 11 à 14 de ce 

numéro. 

Vous trouverez par ailleurs dans ce bulletin des informations 

sur des projets qui, même s'ils ne sont pas de notre ressort, 

n’en méritent pas moins notre attention, comme le projet de 

soins de santé (p. 15) et de théâtre de rue pour les enfants (p. 

16 ). Bien entendu, nous aborderons aussi l’actualité cinémato-

graphique rwandaise grâce à la fidèle collaboration du prési-

dent de l’« Afrika Filmfestival ». Enfin nous vous présentons 

quelques intéressantes publications relatives au Rwanda. 

 

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce numéro, ainsi que 

de joyeuses fêtes! Puisse l’année 2016 vous combler de joie et 

de bonheur, et voir se renforcer la solidarité avec nos amis 

rwandais.  

 

La rédaction, le 23 décembre 2015 

Woord vooraf Éditorial 
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is onze productie toegenomen. Vroeger haalden we 
600 kg mais van 1 hectare, nu is dat soms meer  
dan 4000 kg per hectare. 

 

Wij kregen vorming en begeleiding om over te 

schakelen op ecologische en economisch rendabe-

le landbouw. Via Pandamu verzekerden we ons 

ook tegen productietegenslagen. Want met de kli-

maatsverandering is men niet altijd zeker van een 

goede oogst. 

 
Wij willen de toekomst van de coöperatie veilig 
stellen door zelf een stuk grond te kopen. Nu heb-
ben we een stuk grond dat we van de overheid 
mogen gebruiken. Wij kochten ook een bananen-
plantage die we gaan vernieuwen met een nieuwe 
soort bananen die tegen ziekten kan en die meer 
opbrengst geeft.’ 

 
Een ander werkterrein in Rwanda is de gehandi-
captenzorg. Daarvoor wordt het verhaal van 
Claudine Mukantwali gebruikt. Claudine is een 22-
jarige studente uit Gatagara. Zij werd geboren met 
een ernstige handicap aan haar rechterbeen. Haar 
ouders zijn traditionele boeren met een zeer klein 
inkomen. Als kind met een zware handicap en met 
weinig of geen mogelijkheden om zich te verplaat-
sen werd ze gemarginaliseerd en raakte ze geïso-
leerd en depressief. Via het Home de la Vierge des 
Pauvres (HVP Gatagara), een organisatie die zich 
het lot van jonge gehandicapten aantrekt, kon ze 
terecht in een revalidatiecentrum in Ruhango.  

 

Claudine: ‘Toen ik 16 jaar was moest ik een opera-

tie ondergaan. Via een prothese en kinesitherapie 

werd ik stap voor stap opnieuw mobiel. In het reva-

lidatiecentrum leerde ik met mijn handicap omgaan 

en kregen mijn ouders begeleiding om me daarbij 

te helpen. Dankzij de intensieve begeleiding en 

revalidatie kan ik me opnieuw normaal bewegen.  

 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

Samenwerken loont ! 

Provinciebestuur zet Oost-Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in de kijker  

 Agnes Verspreet, Consulent Noord-Zuidsamenwerking Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

Voor het Oost-Vlaamse provinciebestuur is internationale samenwerking geen loos begrip. 
Tientallen projecten in het zuiden die mee gedragen worden door Oost-Vlamingen kunnen op 
ondersteuning rekenen. Daarnaast brengt de provincie zelf internationale solidariteit in de praktijk 
via langlopende partnerschappen met organisaties uit drie regio’s in het Zuiden: de provincie 
Esmeraldas in Ecuador, de Cordillera regio in de Filippijnen en de Province du Sud in Rwanda. 

Om die regiowerking ruimere bekendheid te geven 
bij de Oost-Vlaming werkt de provincie momenteel 
een sensibiliseringsproject uit onder de titel 
‘Samenwerken loont. Ook over de grenzen 
heen!’. De komende lente wordt een rondreizende 
tentoonstelling gelanceerd waarin de resultaten 
van twintig jaar partnerschap met het Zuiden ge-
presenteerd worden. Dat gebeurt aan de hand van 
concrete verhalen van personen uit de Filippijnen, 
Ecuador en Rwanda. Mensen wiens leven een 
belangrijke wending nam dankzij de internationale 
solidariteit.  
 
Voor Rwanda wordt gefocust op de Province du 
Sud waar de provincie onder meer i.s.m. Umubano 
vzw op diverse terreinen werkt. Zo wordt met 
lokale partners onder andere ingezet op duurzame 
landbouw via vorming, technische bijstand en 
coöperaties. Via het ondersteunen van coöperaties 
wordt ook de inkomstenverwerving van de lokale 
boeren versterkt. In de tentoonstelling wordt dit 
aspect toegelicht door de getuigenis van Gerard 
Nsanzabera, een 48-jarige landbouwer uit Muhan-
ga. Samen met andere boeren en met de hulp van 
Pandamu, een Rwandese organisatie die werkt 
rond duurzame landbouw, startte hij een coöpe-
ratie op.  
 
Gerard Nsanzabera: ‘Onze familie stelt het goed. 
Wij hebben onze kinderen naar school kunnen 
laten gaan zonder hiervoor schulden te moeten 
maken en we hebben een ziekteverzekering voor 
gans het gezin. Wij hebben zelfs het trouwfeest 
van onze twee zonen kunnen betalen. Wij eten 
driemaal per dag en slagen er nog in om te spa-
ren.  
 
Vroeger ging het ons veel minder voor de wind. 
Iedereen werkte voor zichzelf en de opbrengst van 
onze arbeid was heel mager, amper voldoende om 
van te leven. Nu we samenwerken met Pandamu  
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Zo kon ik uiteindelijk naar school. Het werd een 
school voor inclusief onderwijs, waar zowel jonge-
ren met als zonder handicap les volgen. Voor mij 
betekende dat heel veel. Het gaf me moed en mijn 
ouders en vriendinnen zeiden dat ik helemaal 
openbloeide. Nu, na vier jaar les volgen behoor ik 
tot de top 3 van mijn klas en dit jaar neem ik deel 
aan het nationaal examen. Daar verwacht ik veel 
van want het is de toegangspoort tot hogere 
studies.  
 
Vroeger voelde ik me vaak eenzaam en uitge-
sloten. Nu heb ik heel wat vrienden en vriendinnen 
en ik voel me gelukkig. Ik maak nu echt deel uit 
van een gemeenschap. Veel heb ik te danken aan 
HVP Gatagara. Via hen kreeg ik ook hulp voor de 
betaling van de schoolkosten.  
 

Het is mijn droom om ooit dokter te worden en me 

in te zetten voor andere mensen. Ik wil vooral 

mensen met een handicap kunnen helpen.’  
 
Claudine Mukantwali is een van de vele jongeren 
die via het Home de la Vierge des Pauvres uitzicht 
op een toekomst kreeg. Het HVP Gatagara is een 
partnerorganisatie van Fracarita Belgium en maakt 
al 2O jaar deel uit van het regionaal samenwer-
kingsverband dat door de Provincie Oost-Vlaan-
deren ondersteund wordt voor zowel medische  

 
                        

zorg, onderwijs en integratie van kinderen en jon-
geren met een handicap. 
 
De getuigenissen van Gerard Nsanzabera en 
Claudine Mukantwali geven een concreet beeld van 
de resultaten die de internationale samenwerking 
tussen Oost-Vlaanderen en Rwanda opleverden. 
Ook voor Ecuador en de Filippijnen worden twee 
getuigen aan het woord gelaten. Die zes verhalen 
samen vormen de leidraad van de tentoonstelling 
‘Samenwerken loont ! Ook over de grenzen heen.’ 
Allerlei interactieve elementen zullen er bovendien 
voor zorgen dat op een attractieve manier een 
helder en concreet beeld geschetst wordt van wat 
internationale solidariteit inhoudt. Het blijft echter 
niet enkel bij een rondreizende tentoonstelling. Er 
wordt ook naarstig gewerkt aan een educatief luik 
met een aanbod voor het onderwijs, jeugd- en vol-
wassenenwerk. Voor middenveldorganisaties wor-
den diverse workshops ontwikkeld en voor scholen 
wordt gewerkt aan educatieve pakketten en leerkof-
fers over Rwanda, Ecuador en de Filippijnen.  
 
Het project ‘Samenwerken loont ! Ook over de 
grenzen heen’ wordt voorgesteld op zaterdag 5 
maart in Gent. Daarna zal de tentoonstelling te zien 
zijn op diverse lokaties in Oost-Vlaanderen.  
Meer nieuws volgt de komende maanden op: 
www.wereldcentrum.be 

 

Claudine Mukantwali gesteund door Fracarita Belgium en de Provincie Oost-Vlaanderen. Foto POV 

http://www.wereldcentrum.be
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EEN RWANDESE BANANEN- EN GROEN-

TETEELTSTER AAN HET WOORD 

Hierbij een verhaal over het werk van Jacqueline 

NYIRANZANYWAYIMANA, een vrouw die haar 

levensomstandigheden aanzienlijk heeft kunnen 

verbeteren dankzij de bananen- en groenteteelt met 

de steun van de organisatie PANDAMU in het kader 

van een financiering verleend door de Provincie 

Oost-Vlaanderen. 

NYIRANZANYWAYIMANA Jacqueline  is een vrouw 

van 50 jaar, wonende in de sector Kabacuzi, cel 

Buramba, dorp Musasa, centrum van Rwanda. Zij is 

gescheiden en moeder van een dochter van 20 jaar.  

 

Jacqueline is ook lid van Abunzubumwe uit Buramba, 

een groepering van 13 leden onder wie 6 mannen en 7  

vrouwen. Deze groepering, opgericht in 2012, legt zich 

toe op de bananen- en groenteteelt. Jacqueline was een 

van de oprichters van deze groepering met het doel de 

zelfontwikkeling te bevorderen door bananen en 

groenten te telen. 

In het onderhoud dat volgt spreekt ze ons over de 

successen die zij in haar leven als lid van de groepering 

Abunzubumwe van Buramba heeft geboekt als begun-

stigde van de realisaties van de vereniging PANDAMU, 

met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, een so-

lidaire provincie. 

Gesprek opgetekend door MUKARUTESI Beatrice 

 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

EEN POSITIEVE ERVARING VAN ONZE PARTNER PANDAMU IN 2015EEN POSITIEVE ERVARING VAN ONZE PARTNER PANDAMU IN 2015EEN POSITIEVE ERVARING VAN ONZE PARTNER PANDAMU IN 2015   
Financiering: Provincie OostFinanciering: Provincie OostFinanciering: Provincie Oost---VlaanderenVlaanderenVlaanderen   

 
MUKARUTESI Béatrice, Pandamu  

Foto’s ter beschikking gesteld van onze partner PANDAMU. Hier Jacqueline bij haar bananenbomen 
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Vroeger kweekten wij bananenbomen op de traditione-

le wijze, maar we hadden geen beroepsopleiding. Wij 

gaven er ons rekenschap van dat de wijze waarop we 

de teelt verzorgden niet productief was.  

Dankzij een kleine groep leden die een studiereis 

hadden gedaan in de streek van Muhanga bij NGEN-

DABANGA Valens hebben wij dit kunnen vaststellen. 

Toen ze terug waren van de studiereis, verzamelden ze 

alle leden van onze groepering om hen de gepaste 

techniek bij te brengen met betrekking tot de bananen-

teelt. Om het onderricht gemakkelijker te maken zocht 

deze groepering een plaats om een proefveld te 

installeren. Wat de leden er aanleerden werd ook op de 

familiale velden toegepast. Vroeger werden de cultivars 

“Inshakara, Ingenge, Rucumu” geteeld voor bakba-

nanen en “Intuntu” en “Indaya” voor bierbananen. 

Een tros woog maximum 30 kg. Mest werd aangebracht 

rond de wortelstok van de bananenboom. We lieten de 

scheuten groeien zonder ze uit te dunnen. 

Dankzij de gekregen vorming, verkrijgen wij trossen van 

85 kg. Vroeger kon ik 6.000 RWF per maand verdienen 

met de verkoop van bananenbier, omdat de bakbana-

nen te klein waren om te worden verkocht. Momenteel 

verdien ik gemakkelijk 12.000 RWF met de verkoop van 

bananenbier en 10.000 RWF met de verkoop van bak-

bananen. Dankzij het lidmaatschap van onze groepe-

ring heb ik groenten kunnen verkopen waarmee ik  een 

terrein heb kunnen aankopen dat bestemd is voor 

gegroepeerd wonen en daar heb ik mijn huis gebouwd. 

Met de productie van bananen ben ik bezig de afwer-

kingswerkzaamheden te betalen en andere problemen 

van familiale aard op te lossen. Nu en dan leende ik 

geld aan onze groepering die mij hielp tijdens de bouw 

van mijn huis. Door deel uit te maken van een groe-

pering kunnen we van gedachten wisselen met andere 

leden en zijn wij op de hoogte van de mogelijkheden die 

zich voordoen. In de komende dagen reken ik erop mijn 

woning af te werken door er een zoldering, een vloer in 

aan te brengen en de woning te schilderen. Als alles 

goed gaat, zal mijn dochter een stiel kunnen leren.  

In onze groepering zijn we zeer fier vast te stellen dat 

ook de buren die geen lid zijn van onze vereniging 

begonnen zijn ons voorbeeld te volgen. Dit is onder 

meer het geval van mijn buur die wedijvert met mij in 

het correcte onderhoud van zijn bananenplantage.  

Wij zijn ook blij dat voor de eerste keer in de streek de 

handelaars van de stad Gitarama met hun bestelwa-

gens onze productie bananen komen opkopen terwijl 

vroeger alle in Gitarama verkochte bananen uit de 

Oostprovincie kwamen. De lokale handelaars van hun 

kant komen zich bevoorraden in trossen bananen met 

behulp van hun fietsen. 

 

Wat ik ook merk is dat sommige investeerders middelen 

zoeken om te investeren in de transformatie van de  

 

 

bananenproductie die stijgt in onze regio. Bovendien 

heeft ons goede voorbeeld het regionaal overleg, waar-

van PANDAMU lid is, ertoe gebracht de bananenteelt te 

kiezen als een prioritaire en gemeenschappelijke teelt 

voor alle betrokkenen. 

Om te eindigen dank ik de organisatie PANDAMU die 

het mogelijk gemaakt heeft dat onze leden een studie-

reis konden ondernemen die aan de basis ligt van onze 

verandering zowel op technisch als op psychologisch 

vlak. Ik dank ook de organisatie voor haar morele, 

materiële en technische steun die ze aan onze groepe-

ring blijft geven. Dankzij hun interventies verbeteren mijn  

 

levensomstandigheden. Momenteel zie ik de toekomst 

hoopvol tegemoet. 

Nu weet ik hoe ik correct een bananenboom moet plan-

ten en onderhouden om een goede tros te verkrijgen. 

Ik weet dat ik zelf mijn ontwikkeling moet bevorderen en 

dat ik het goede voorbeeld kan geven aan mijn buren. 

Dankzij de steun die ik van PANDAMU heb gekregen, 

weet ik dat een vrouw, ook al is ze alleen, zich voor 

zelfontwikkeling kan inzetten en kan slagen en zo kan 

meewerken aan de ontwikkeling van het land.” 

 

Kiemkast aubergines 

Cultivar bananenboom FHIA 17 
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Sinds het jaar 2010, heeft de bevolking die werd 

opgeleid en omkaderd door de coaches van DUTE-

RIMBERE NGO tal van getuigenissen gegeven 

over het nut van de methodologie VSLG. Heel wat 

mensen die in de districten Nyabihu en Huye onder 

de armoedegrens leefden hebben zich kunnen op-

werken dankzij de oefeningen en de praktijk 

(learning by doing) ontwikkeld door de methodolo-

gie VSLG. De mensen - allemaal buren die in de-

zelfde levensomstandigheden verkeren – worden 

georganiseerd in groepen van 10 tot 30 personen en 

na hun opleiding zijn zij in staat toegang te krijgen 

tot de formele diensten van de microfinanciering. 

De gegrondheid van de methodologie Voluntary 

Saving and Loan in Group (VSLG)  

De methodologie VSLG gekozen door DUTERIM-

BERE NGO is gekenmerkt door de gestructureer-

de sensibilisering gericht op vrouwen met gebrek-

kige inkomens door middel van zelfbeheerde spaar- 

en kredietgroepen.  Zij krijgen een opleiding over 

financieel beheer en over het ondernemerschap 

voordat ze in contact worden gebracht met de fi-

nanciële instellingen. De METHODOLOGIE VSL 

beoogt niet enkel het mobiliseren van fondsen maar 

ook de opleiding tot inkomensgenererende activi-

teiten. De leden worden opgeleid en omkaderd  om 

hun eigen spaargelden te mobiliseren en op die 

basis genieten ze van microkredieten om te inves-

teren in activiteiten die voor inkomen zorgen. De 

foto’s hiernaast zijn er een illustratie van. 

Mukantwari Bernadette, lid van de VSLG Abizeranye  van 

de sector SIMBI in het  district HUYE. Foto’s: Duterimbere. 

 

2016 : DUTERIMBERE NGO WERKT AAN DE VERSPREIDING VAN DE 

METHODOLOGIE VOLUNTARY SAVING  AND  LOANS  IN GROUPS 

Nkurunziza Félicien, journalist radio Maria 

Reeds  5 jaar werkt DUTERIMBERE NGO met de methodologie van de gemeenschappelijke ontwikkeling  

VSLG voor de promotie van het spaarwezen en de kredietverlening.  VSLG of voluit VOLUNTARY SAVING 

AND LOAN IN GROUPS (VSLG), zal met de steun van DUTERIMBERE zijn actiezone uitbreiden. Deze 

uitbreiding is het resultaat van het succes dat de methodologie in de districten van de West- en 

Zuidprovinicie van Rwanda heeft gekend waar ze sinds 2010 wordt toegepast.  De ervaring die door het 

gebruik van de methodologie is verworven maakt het mogelijk ze toe te passen in 3 nieuwe districten van 

Rwanda, met name Muhanga, Ruhango en Kamonyi. In het jaar 2016 zal de methodologie worden 

geïntroduceerd bij 1200 begunstigden van organisaties die lid zijn van het overleg van de Provincie Oost-

Vlaanderen. 

Met het krediet van VSLG, is Bernardette Mukantwari 

gestart met de kweek van tomaten. Zij kon een pomp 

aankopen, kan regelmatig het schoolgeld betalen voor 

haar twee kinderen in het secundair en zij slaagt erin 

aan haar basisbehoeften te voldoen. Zij erkent dat dit 

alles te danken is aan haar spaar- en kredietgroep. 

Foto onderaan rechts: een man lid van VSLD is blij aan het einde 

van de cyclus zijn spaargeld met winst te kunnen opstrijken. 
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Vanwaar komt het succes van de methodologie 

VSLG ? 

De  methodologie is afkomstig uit Ghana in West-

Afrika. Zij dankt haar succes aan de actieve deel-

name van alle leden in een spaarproces met een 

precieze doelstelling. Na een periode van 9-12 

maanden genieten de leden van kredieten tegen een 

intrestvoet van 5-10 % voor drie maanden  voor de 

vergoeding van het kapitaal dat aan elk lid ten 

goede komt op het ogenblik van de verdeling, 

onder de begeleiding van de opleiders van DUTE-

RIMBERE NGO, vandaar dat het systeem door de 

groep wordt overgenomen. In de laatste 5 jaar werd 

voor 170.567.000 RWF aan kredieten verleend aan 

5.432 personen. Door het succes van deze metho-

dologie komen organisaties die traditionele tontines 

met minder succes hadden toegepast nu aankloppen 

bij DUTERIMBERE NGO, om hun traditionele 

tontines om te vormen tot goed omkaderde en gere-

glementeerde VSLG tontines. 

De intrestvoet van 5% voor 3 maanden kan als 

hoog worden beschouwd ten opzichte van het tarief 

gebruikt in de instellingen van microfinanciering,  

maar het is een manier om de mensen te helpen hun  

spaargelden te maximaliseren, want aan het einde 

van de cyclus, worden de interesten verdeeld in 

verhouding tot de sommen die elk van de leden 

heeft ingebracht. Aldus kunnen ze geen problemen 

ondervinden om met microfinancieringsinstellingen 

te werken die een lagere intrestvoet vragen waaraan 

ze aan het einde van de cyclus zullen gebonden zijn. 

 

DUTERIMBERE NGO die de methodologie VSLG 

in Rwanda heeft geïntroduceerd is een lokale niet 

gouvernementele organisatie die opgericht is in 

1987 door 29 vrouwen. In oktober 2015 telde de or-

ganisatie meer dan 2000 leden verspreid over alle 

districten van Rwanda waar haar activiteiten 

plaatsvinden. Haar voornaamste taak is de promo-

tie van het vrouwelijk ondernemerschap om bij te 

dragen tot de verbetering van de levensomstandig-

heden van de Rwandese vrouwen met een laag inko-

men, maar die economisch actief zijn.  Om haar op-

dracht tot een goed einde te brengen, heeft zij een 

instelling van microfinanciering opgericht die de 

vrouwen helpt toegang te hebben tot kredieten tegen 

een interest die niet hoog is in vergelijking met de 

andere financiële instellingen. DUTERIMBERE  

hoopt dat de methodologie VSLG nuttig zal zijn 

voor de begunstigden van de organisaties die deel 

uitmaken van het overleg van de provincie Oost-

Vlaanderen en dat haar financiële instelling in de 

toekomst nieuwe klanten zal aantrekken. 

De groep 

Abateranan-

kunga van Gisizi  

in het District 

Nyabihu bij de 

afsluitingscere-

monie van de 

1ste spaarcyclus 

heeft zijn 

doelstelling 

bereikt die 

bestond in de 

aankoop van 

kleinvee,  

voornamelijk 

geiten en 

schapen.  

Foto: 

Duterimbere 
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De uitvoering van het project is halfweg: het loopt over 3 
jaar, begon in januari 2014 en zal afgewerkt zijn einde 
2016. 
 
Er werden 7 hectaren, van de 51 ha concessie waar-
over de ONG CPPA KISARO beschikt, verkaveld om 13 
jonge boeren de kans te geven om te evolueren naar 
een zelfstandig landbouwbedrijfje volgens Rwandese 
behoeften en normen: 50 aren terrassen en stallen voor 
4 varkens en geiten of schapen. 
 
Alle kavels zijn intussen aan de kandidaten toege-
wezen. Ze hebben al één of meerdere seizoenen hun 
terrassen kunnen bewerken.  
 
Met de financiering van de provincie West-Vlaanderen 
zijn 5 van de 9 hoeven afgewerkt en bewoond. De 
zesde is in opbouw en zal in november klaar zijn.  De 3 
overige boerderijtjes worden in 2016 gebouwd. 
 
Met de steun van de Nationale Loterij zijn 2 van de 3 
hoeven afgewerkt en bewoond. De derde wordt in 2016 
gebouwd. 
 
Van de 4 hoeven die in 2016 gebouwd worden zijn nu al  

de nivelleringswerken in uitvoering. De ruwbouw van één 
ervan is zelfs bijna af. Alles verloopt dus perfect volgens 
de vooropgestelde planning. 
 
De jonge families zijn zeer enthousiast en fier over hun 
prestaties. Regelmatig krijgen we bezoekers die dit project 
komen bewonderen.  De autoriteiten van het Ministerie 
van Landbouw en van het Ministerie voor Jeugdzaken zijn 
uiterst tevreden over dit innovatief vormingsproject dat 
reële en haalbare resultaten biedt aan jonge boeren in 
opleiding. Ze moedigen ons aan om dit pilootproject verder 
uit te breiden op nog onbewerkte staatsgronden. Dat is 
weliswaar toekomstmuziek maar het betekent dat ons doel 
om de trend te zetten geslaagd is. Alles dient natuurlijk op 
langere termijn geëvalueerd te worden. Ze beseffen bo-
vendien ook onvoldoende de belangrijkheid van onze 
Belgische financieringsbronnen zonder dewelke deze pro-
jecten niet mogelijk zijn. 
 
Zeker is dat Umubano in 2013 een juiste beslissing heeft 
genomen om voor CPPA KISARO steun te zoeken om dit 
te verwezenlijken.  
 
WE BOUWEN VERDER en zijn UMUBANO dankbaar 
voor de steun. 

HOEVENBOUW VOOR KANDIDAATHOEVENBOUW VOOR KANDIDAATHOEVENBOUW VOOR KANDIDAAT---BOEREN TE KISAROBOEREN TE KISAROBOEREN TE KISARO   
   

Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO VZW   
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De autoriteiten van het district Rulin-
do en onze sector Kisaro willen de 
toegankelijkheid voor gezondheids-
zorg verbeteren voor de bevolking van 
deze afgelegen en moeilijk bereikbaar 
woonkernen. Een “gebouw voor toe-
diening van eerste zorgen” in die vallei 
is noodzakelijk. Een dergelijke voor-
post werd vorig jaar ook gebouwd in 
Sayo (zie foto). 

 

Voor dit project wil het CPPA KISARO 
zijn medewerking verlenen voor de 
ontbrekende 45% van het budget of 
15.000 €. 
Met de medewerking van VRV 
UMUBANO VZW kunnen we de no-
dige gezondheidszorg verzekeren. 

 
Jullie zijn een belangrijke pijler 
waar Kisaro op steunt. 

 

  

NIEUW PROJECT VOOR 2016 
Poste de Santé te Gitatsa – KISARO 

Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO VZW 
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Ik was ongeveer één jaar lid van de Vlaams-Rwan-
dese Vereniging Umubano toen men mij tijdens 
een vergadering in de zomer van 2015 voorstelde 
om een kennismakingsreis naar Rwanda te maken.  
Uiteraard was ik meteen enthousiast om kennis te 
maken met het land van de 1000 heuvels, de lokale 
bevolking, en vooral de diverse projecten die 
Umubano opvolgt.  Ik voelde dat dit de beste 
manier zou zijn om echt een goed beeld te vormen 
van de cultuur, de leefomstandigheden, de noden, 
en vooral hoe de projecten ter plaatse gerealiseerd 
en opgevolgd worden.  Ik zou niet alleen reizen.  
Mijn ervaren reisgezel Lieven Vandoorne, die reeds 
5 jaar bestuurslid is van Umubano en in 2012 reeds 
in Rwanda was voor Umubano, kende al heel wat 
omtrent het reilen en zeilen ter plaatse. 
 
De invulling van het programma verliep dankzij in-
put van de partners ter plaatse heel vlot. We ston-
den wel voor de uitdaging om dit af te werken in 
een vrij beperkte tijdspanne van exact één week.  
Een goed gevuld programma houdt je wel degelijk 
gefocust! Natuurlijk blijft reizen in Afrika onvoor-
spelbaar, dus we hadden ons voorgenomen om 
zeker niet het reisschema als vaststaand feit te 
beschouwen. 
Na een drietal maanden intensief info vergaren 
omtrent de lokale projecten en het urenlang door-
nemen van allerlei financiële rapporten, audits, 
activiteitenverslagen, actieplannen, was het dan 
eindelijk zover: zaterdag 5 december 2015 dag-
vlucht Brussel – Kigali. 
 
De aankomst in Kigali voelde onmiddellijk goed.  

Het is niet de eerste keer dat ik naar Afrika reis, en 

telkens opnieuw voel ik tegelijk een soort rust en 

intensiteit die me in zijn macht heeft, een boeiende 

mix van prikkels in hét continent met de hoogste 

contrasten.  De boodschap van ‘Rwanda Tourism’ 

in een keuzefilmpje op het scherm tijdens de vlucht 

zette mijn gevoel alleen maar kracht bij: “Laat u 

omringen door de vrede en kalmte van Rwanda.  U 

zult worden verwelkomd door de warmte van de 

mensen.  Vier samen met ons de rijke diversiteit 

van het Rwanda van vandaag en de heldere 

toekomst die voor ons ligt”.  De toon was gezet! 

Zondag is rustdag maar Lieven en ik hebben voor-

zien om samen alle projectinfo te overlopen ter 

voorbereiding van onze trip. Er wordt besloten om 
een zeker stramien te volgen bij de gesprekken met 
de partners. Logischerwijs laten we eerst de partners 
aan het woord m.b.t. hun activiteiten en actieplan, om 
in tweede instantie dieper in te gaan op de financiële 
situatie, zoals boekhouding en resultaten van de 
diverse audits.  Dit laatste is na-tuurlijk een 
essentieel element in het correct aan-wenden en 
opvolgen van de financieringsbronnen. 
Zondag is tevens heilige dag, dus besluiten we een 

bezoek te brengen aan de zusters Bernadinnen, niet 

enkel voor een gezegende trip, maar ook omdat de 

zusters reeds decennia lang in het land aanwezig zijn 

om ondersteuning te bieden, niet alleen aan 

projecten gesteund door Umubano, maar ook aan tal 

van andere instanties of lokale coöperaties ten 

voordele van de lokale bevolking.  

 

  

 

VERSLAG RWANDAREIS 5-12 DECEMBER 2015 
 

Door Frederic Deprez, aspirant-bestuurslid VRV UMUBANO VZW 

Op bezoek bij Ardi in het kantoor te Kigali.  
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En dan is het eindelijk zover… maandag hebben 
we onze eerste meeting met Ardi op hun kantoor 
te Kigali.  Ardi is een NGO ter promotie van de 
apicultuur.  Productie van honing is een belangrijk 
onderdeel in het landbouwprogramma van Rwan-
da. Bovendien blijkt tijdens het onderhoud dat 
hierbij ook sterke aandacht wordt besteed aan het 
leefmilieu. De biodiversiteit door middel van bos-
behoud en het stimuleren van planten- en bloe-
mengroei is van essentieel belang.  Daarnaast is 
een professionele omkadering (opleiding, uitrus-
ting) van de imkers tevens belangrijk.  Ardi doet 
hier duidelijk heel wat inspanningen voor.  Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat Ardi één van de 
belangrijkste beurzen m.b.t. apicultuur, nl ApiTrade 
Expo Africa, dat plaatsvindt in Rwanda in 2016, 
mee mag helpen organiseren.  Een unieke manier 
om de producten nog meer aan de buitenwereld 
kenbaar te maken. 

Na een bezoek aan de productiefaciliteiten en 
magazijnen, zetten we onze rit verder naar de 
kantoren van Duterimbere, tevens in Kigali.  Deze 
NGO werd opgericht ter ondersteuning van de vele 
alleenstaande vrouwen met tot doel sensibilisering, 
vorming en microfinanciering.  Dit laatste is een 
heel belangrijk instrument in een land waar kleine 
projecten vaak een grote impact kunnen hebben, 
zeker om uit de nefaste spiraal van armoede en 
isolement te raken.  Zo werd er recent een heel 
laagdrempelige financieringsmogelijkheid in het 
leven geroepen (VSL) die bedoeld is om kansarme 
mensen de principes bij te brengen van sparen, 
sociale bijdrage, lenen en investeren.  Een heel 
mooi initiatief dat nog veel groeipotentieel heeft. 
 
Daarna wordt de rit voortgezet richting Gitarama 
voor een eerste meeting met Ingabo, een organi-
satie vooral actief rond het omkaderen van pro-
gramma’s voor het kweken van melkvee en klein-
vee. Het kweken van koeien is niet steeds evident, 
waardoor het voor vele arme boeren voordeliger 
en efficiënter kan zijn om kleinvee (geiten, var-
kens) te kweken voor vleesconsumptie.  Net zoals 
in gans het land zijn heel wat koffieboeren overge-
stapt op bananenplantages, gezien de geringere 
investerings- en onderhoudskosten.  Een dilemma 
voor Ingabo die in de toekomst nog keuzes zal 
moeten maken.  

Ingabo heeft al een lange weg afgelegd en lijkt in 
staat om de uitdagingen voor de toekomst aan te 
kunnen. Een bezoek aan een modelboerderij, op-
gevolgd door Ingabo geeft meteen aan dat er wel 
degelijk positieve resultaten geboekt worden, als  

 

 

Biogasinstallatie: hier wordt de koeiendrek gedepondeerd 

Gasbranders op basis van biogas, gewonnen uit koeiendrek 

Overzicht van de installatie en paneel met uitleg over de 

energiewinning op basis van koeiendrek 
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er correcte opvolging wordt gegeven aan de projecten 

en bijhorende middelen. Zelfs innovatieve, toekomstge-

richte oplossingen, zoals een biogasinstallatie, behoren 

dan tot de mogelijkheden, zoals ik ter plaatse kan vast-

stellen (zie foto’s hiernaast, p. 12).   

Een bezoek, nu aan de lokale afdeling van Duterimbere 

in Gitarama, geeft vooral duidelijkheid over hoe belang-

rijk het is om de bevolking te sensibiliseren omtrent de 

mogelijkheden die er bestaan om zelfs met beperkte 

middelen toch een constructieve uitweg te vinden, via  

 
laagdrempelige hefbomen zoals steun microfinanciering, 

educatie, sociale gemeenschappen,…Als het iets is wat 

ik kon vaststellen tijdens mijn ganse reis was het de wil 

en vastberadenheid van de bevolking om vooruit te 

geraken.  Een dynamiek die heel sterk aanwezig is, ge-

groeid uit ‘s lands verleden die het uiterste heeft ge-

vraagd van haar bevolking, maar die gestaag en met 

een positieve veerkracht richting een hoopvolle toekomst 

evolueert. Dit wordt nog maar eens bevestigd tijdens het 

bezoek aan de lokale partner Pandamu te Mushishiro.  

De dankbaarheid van de leden van de NGO is heel op-

recht en geeft een duidelijk beeld over hoe steun wel de-

gelijk ten goede komt aan de lokale bevolking.  Er zijn tal 

van mooie realisaties die bijdragen tot de persoonlijke 

ontwikkeling.  Zo wordt er ananaswijn geproduceerd die 

wordt geleverd aan hotels, kleine winkels en op bestel-

ling. Zo is er Martin die via het kaften van boeken inkom-

sten heeft gegenereerd om te investeren in het kweken 

van konijnen.  Met de financiële steun is hij in staat om 

voeding aan te kopen.  Nog tal van praktijkgetuigenis-

sen geven blijk van het nut en de nood om deze mensen 

echt te helpen, en vooral van het recht op een leven met 

kansen en opportuniteiten om zich te ontplooien en zo 

uit de spiraal van armoede te geraken. 

 

Modelboerderij Ingabo 

Duterimbere: kweekbed met gaasoverdekking, Muhanga 

Onthaal van onze delegatie op het kantoor van PANDAMU 

Malen van pennisetum als voer voor de koeien 

Kantoor Duterimbere in Gitarama (Muhanga) 
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Halverwege de week is een herbronning bij de Zusters 
Bernardinnen te Kamonyi welgekomen, zeker na alle 
intensieve indrukken van de eerste drie dagen.  Na een 
heel gastvrije ontvangst door zuster Donatille, met heer-
lijke lunch (konijn op grootmoeders wijze), zetten we de 
trip verder richting Byumba, alwaar we het project 
CCPA te Kisaro bezoeken. Een project gelanceerd door 
de helaas dit jaar overleden broeder Cyriel.  Een 
huzarenstukje, lees levenswerk, wat betreft het efficiënt 
implementeren van landbouwtechnieken. 
De basis wordt gevormd door het aanleggen van land-

bouwvelden op uitgestrekte terrassen, wat uiteraard 

noodzakelijk is in een land van 1000 heuvels.  Daartus-

sen worden in totaal 16 kleine boerderijen gebouwd, 

bewoond door jonge gezinnen die een landbouwoplei-

ding hebben genoten, zowel qua veeteelt als agricul-

tuur. De coördinatie en omkadering gebeuren door het 

CCPA, maar de boeren staan zelf in voor het goed 

beheer en de inkomsten die ze genereren.  Een project 

dat volgens mij enorm goede resultaten oplevert. 

Ook de infrastructuur en nodige voorzieningen op het 
terrein zijn duidelijk heel goed uitgebouwd.  Zo is er een 
werkplaats voor metaalbewerking, alsook een schrijn-
werkerij en bakstenenfabriek. 
Op het terrein is ook een grote varkenskwekerij geves-
tigd. Op het moment van ons bezoek is er een afge-
vaardigde van het RAB (Rwanda Agriculture Board) 
aanwezig.  Hij bevestigt dat deze kwekerij kan be-
schouwd worden als de best gerunde, meest efficiënte 
varkenskwekerij van het land.  De inbreng van broeder 
Cyriel werpt duidelijk zijn vruchten af. 
 
Na een dag intensieve kennismaking met de realisaties 
van partner CCPA te Kisaro, zetten we op vrijdag 
‘koers’ richting Ngarama voor een bezoek aan het 
centrum Wikwiheba Mwana, een opvangcentrum voor 
gehandicapte kinderen.  Na een oponthoud van ettelijke 
uren door een platte band, de adembenemende weg 
tussen Byumba en Ngarama is namelijk niet van die 
orde om van ‘koers’ te kunnen spreken, komen we 
‘uitgeschud’ aan op onze bestemming.   
De verantwoordelijke, Médiatrice, ontvangt ons heel 
hartelijk en geeft blijk van over een sterke dosis door-
zettingsvermogen en empathie te beschikken.  Elemen-
ten die noodzakelijk zijn om in een niet evidente context 
dit lovenswaardige werk uit te voeren.   

In het centrum zelf resideren 37 kinderen met een han-
dicap, mentaal of fysisch.  In totaal worden 380 kinderen 
opgevolgd, waarvan de meeste ambulant, samen met de 
ouders bij hen thuis. Er is een aangepast educatief pro-
gramma en er is een goede omkadering qua personeel.  
Naast de ‘mamans’ die de hulpbehoevende kinderen 
dagelijks eten geven, is er ook een fysiotherapeut aan-
wezig. Er worden heel mooie zaken gerealiseerd ten 
voordele van de kwetsbaarsten in de maatschappij.  
Umubano is dan ook heel verheugd dat er binnenkort 
een speeltuin wordt aangelegd met aangepaste toestel-
len en voorzieningen die bijdragen tot de ontspanning en 
revalidatie van deze kinderen. 

Na deze heel intense ontmoeting met de kinderen van 
Ngarama, is het helaas tijd om terug richting Kigali te 
vertrekken. Een lange rit die wordt afgesloten met een 
avond zonder elektriciteit. Een uitzonderlijk defect in 
gans de stad. Dit deert niemand en als de zon de vol-
gende ochtend al vroeg vanachter de horizon tevoor-
schijn komt, dan weet ik: in dit land is niks onoverkome-
lijk. Een land met een toekomst, zelfs al is de weg niet 
altijd even gemakkelijk, er is een wil om op het pad 
verder te gaan. Ook al is er eens een platte band onder-
weg, een reserveband is snel gemonteerd of gerepa-
reerd. Een mooie symboliek in een land waar ik voel dat 
er nog oprecht geleefd wordt en waar een veerkracht 
aanwezig is bij de bevolking waar men nog veel van kan 
leren. Met deze gedachte en een valies vol indrukken en 
nieuwe inzichten stap ik in het vliegtuig richting België, 
alwaar Stromae opnieuw het nieuws haalt met zijn on-
verwacht huwelijksfeest. Wel, als je het mij vraagt, niks 
onverwachts: Rwanda en België een ideaal huwelijk! 
 
Ik heb nergens de steunverlenende organisaties van de 
diverse lokale projecten vermeld om niet steeds afzon-
derlijk te wijzen op welke projecten met welke middelen 
gefinancierd werden, maar dit zijn: Provincie Oost-
Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, stad Waregem, 
Gemeente Anzegem, Nationale Loterij, de Vlaams-
Rwandese Vereniging Umubano. Ik wil alle donororga-
nisaties bedanken voor de steun die geboden wordt tot 
het mee helpen realiseren van de uitermate nuttige en 
mooie projecten in het land van de 1000 heuvels.  
Eindigend met volgend citaat van een groot man: Na het 
beklimmen van een grote heuvel, ontdek je dat er 
nog veel meer heuvels te beklimmen zijn - Nelson 
Mandela 
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Een HIV prevalentie onder 3% (en dalend), een 
levensverwachting van bijna 64 jaar, en 93% van 
de kinderen volledig gevaccineerd: op het vlak van 
gezondheidszorg doet Rwanda het zeker niet 
slecht in vergelijking met  nabijgelegen buurlanden 
zoals Uganda en Tanzania. De introductie van een 
verplichte gezondheidsverzekering heeft als doel 
het systeem betaalbaar maken en minder afhanke-
lijk van donorgelden (toch nog altijd 40% van het 
totale overheidsbudget), zonder kwetsbare groe-
pen te raken. Vanuit de Clinton Health Access 
Initiative (CHAI) werken we samen met het Minis-
terie van Gezondheidszorg aan nieuwe oplossin-
gen om de beste gezondheidszorg op een duur-
zame manier toegankelijk te maken en dit te hou-
den. 
 

CHAI doet wellicht niet direct een belletje rinkelen. 

Onze organisatie werd in 2002 opgericht door 

voormalig President Clinton met een initiële focus 

op het betaalbaar maken van AIDS remmers. Door 

nauw samen te werken met overheden en produ-

centen is de kost van medicatie voor HIV/AIDS 

vandaag lager dan $ 200, wat maar liefst 50 keer 

minder is dan in 2002. Intussen hebben we de 

formule uitgebreid naar andere medicijnen en zijn 

we actief in 35 landen. 

 

Ik zoek vanuit Kigali naar opportuniteiten voor 

nieuwe initiatieven waar we met een marktge-

dreven aanpak het verschil kunnen maken, niet 

enkel in Rwanda maar wereldwijd. Een mooie illus-

tratie van onze aanpak/werking is een recent 

project waarbij  grotere aantallen patiënten toe-

gang kregen tot zuurstof. Hoewel zuurstof een 

essentieel medicijn is bij verschillende medische 

interventies, moeten meer dan de helft van de 

Afrikaanse ziekenhuizen het regelmatig stellen 

zonder. De marktprijzen voor zuurstof zijn ten 

eerste torenhoog. Daarnaast moeten financiële 

directeurs diep in hun buidel tasten om het vervoer 

te betalen en komen bovendien niet alle bestel-

lingen aan op hun bestemming omwille van een 

slechte wegeninfrastructuur. Samen met verschil-

lende partners evalueren we modellen om zieken-

huizen minder afhankelijk te maken van externe 

factoren, om de kosten te reduceren en om zo de 

beschikbaarheid te vergroten.  

 

Voor iemand die de zaken wil zien evolueren aan 

snel tempo, is Rwanda op vlak van gezondheids-

zorg zeker een boeiende plaats. De uitdagingen 

zijn van een ander niveau dan in veel andere ont-

wikkelingslanden en het Ministerie schakelt snel om 

nieuwe ideeën te implementeren. Ik ben zelf en-

thousiast om hier in Kigali deel uit te maken van 

een gedreven team dat vooruit kijkt en dat beseft 

dat niemand erbij gebaat is om zaken te laten 

aanslepen. Wie graag meer wil weten, kan /mag mij 

altijd contacteren voor een koffie, in België of in 

Kigali. 

 

Frederic Seghers 
fredericseghers@gmail.com 
+32 477 36 08 57 (BE) | +250 788 316 892 (RW) 

GEZONDHEIDSZORG IN RWANDA:  

SNEL SCHAKELEN DOOR NIEUWE INITATIEVEN 

Frederic Seghers 

Theater voor kinderen, zie volgende pagina, foto Olivier 

Demets 

Foto: Frederic Seghers 

mailto:fredericseghers@gmail.com
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“FOCUS, 3, 2, 1... ACTION!” Deze woorden heb ik 
afgelopen zomer erg vaak in de mond genomen. 
Niet alleen omdat ze verwijzen naar de theater- en 
filmwereld, maar vooral omdat ze hun doel niet 
leken te missen om de kinderen gefocust te 
houden. 
 
Afgelopen zomer trok ik naar Rwanda om daar een 
theaterproject op te zetten met straatkinderen uit 
de buurt van Kagugu en Kanombe, twee buitenwij-
ken van Kigali. Tegenwoordig leven de meeste  
van deze kinderen gelukkig niet meer op straat 
omdat ze werden opgenomen in rehabilitatiepro-
jecten – respectievelijk Root Foundation en Rwan-
dan Orphans Project – waar ze naast onderwijs 
ook duurzame programma’s (zoals oudertraining, 
mentorschap…) krijgen voor een betere toekomst. 
 
Het theaterproject had verschillende doelstellin-
gen. In eerste instantie aanzet geven tot spel en 
fantasie, twee belangrijke pijlers in de ontwikkeling 
van elk kind, die daar vaak te weinig aandacht 
krijgen.  
 
Een tweede doel is bijdragen aan de emotionele 
ontwikkeling van deze kinderen, door via drama en 
expressieve technieken een brug te slaan naar 
hun innerlijke gevoelswereld. Deze kinderen dra-
gen immers één voor één een zware rugzak met 
zich mee en hoewel beide programma’s met heel 
veel liefde en toewijding tegemoet komen aan hun 
basisbehoeften en -rechten, kunnen ze er niet 
steeds hun verhaal kwijt. Op een creatieve manier 
stonden we stil bij dit verhaal en gaven we er vorm 
aan. Thema’s als vertrouwen en samenwerking 
werden spelenderwijs aangekaart. Eens de veilig-
heid in de groep geïnstalleerd, konden we stilstaan 
bij emoties. Deze werden uitgebreid geëxploreerd 
en gedeeld. De kinderen schreven neer wat er in 
hen omging (hun angsten, hun pijn, maar ook hun 
dromen) en dit werd in theatervorm omgezet en 
uitgedrukt. 
 
Een derde doel is het aanwakkeren van talent. 
Vaak beschikken deze kinderen over een groot 
potentieel, maar missen ze de structuur en 
stimulans om ermee aan de slag te gaan. Ze 
groeien op in milieus waar chaos en wanorde 
heersen, waar ziekte, honger, criminaliteit en 
geweld schering en inslag zijn en waar ze dus 
vooral geleerd hebben om te overleven. Binnen 
het theaterprogramma wordt geprobeerd om zo- 
 
 
 
 
 
! 

 

FOCUS, 3, 2, 1... ACTION 

Olivier Demets, psycholoog, jongerencoach 

veel mogelijk structuur en focus neer te zetten, 
waarbinnen hun talenten op de planken en daarnaast 
kunnen groeien. Niet evident, maar het heeft geloond. 
Als kers op de taart hielden we met de kinderen van 
Root Foundation een toonmoment voor het brede pu-
bliek: “My Talent Show”. Een unieke ervaring die hun 
zelfvertrouwen een flinke boost heeft gegeven. 
 
En voor mij? Een prachtige, leerrijke ervaring die mij 
niet onberoerd laat, maar die mij vooral heel dankbaar 
maakt. Getuige mogen zijn van zoveel potentieel en dit 
ook elke dag mogen aanmoedigen is een geschenk 
dat zeker ook mijn eigen groeiproces heeft gevoed. 
Een aanrader voor iedereen met een hart voor 
kinderen. Ik hoop dit project in de toekomst verder 
vorm te kunnen geven om zo een duurzame bijdrage 
te kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze 
kinderen. Wie graag wat meer info wil mag mij een 
mailtje sturen of kan een kijkje nemen op de 
facebookpagina “Kindertheater in Rwanda”. 
 
info@olivierdemets.be 
www.rootfoundationrwanda.org | 
www.rwandanorphansproject.org  

Foto’s Olivier Demets 

http://www.rootfoundationrwanda.org/
http://www.rwandanorphansproject.org/
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CULTUUR - CULTURE 

Film, Eric Kabera en de opbouw van een nieuwe identiteit in Rwanda 

Dr. Guido Convents,  Voorzitter Afrika Filmfestival 

Rwanda en Hollywood 
Alles wordt anders in 1950 met de MGM Hollywood 
productie King Solomon’s Mines.  Hier gaat de held Quarte-
main vertolkt door James Steward op zoek naar de mijnen en 
vertrekt daarbij uit Kenia. Ook de beroemde filmster Deborah 
Kerr is in de film aanwezig.  De film is speciaal omdat MGM er 
alles aan gedaan heeft om de door de Belgische “kolonisatie” 
verdwenen gebruiken, dansen en cultureel patrimonium van 
Rwanda voor de film deels opnieuw te valoriseren. Zulks ging 
erg ver. Alleen al voor de bouw van de koninklijke Ibgami 
werden nauwgezet alle bouwonderdelen uit heel het land bij 
elkaar gezocht. Ook prekoloniale kapsels en kleding werden   

Slechts weinigen weten dat Rwanda over een eigen 
internationaal filmfestival (Hillywood) beschikt waar 
ook de eigen filmproductie aan bod komt.  Het werd in 
2005 door Eric Kabera opgericht.  Kabera was toen al 
een begrip in de internationale filmwereld.  Hij was het 
die begrepen had  dat de enige manier om het “beeld” 
van Rwanda en zijn inwoners op de internationale kaart 
te zetten en deze een “ziel” en menswaardigheid te 
geven, erin bestond zelf “beelden” te produceren. 
 
Het “beeld” van Rwanda en zijn identiteit werd de Rwan-

dezen ontnomen in de koloniale tijd.  De koloniale en wes-

terse kijk werd in tekeningen, fotografie en film gebeton-

neerd.  Het mooiste voorbeeld hiervan is de film King Solo-

mon’s Mines.  Het boek stamt uit 1885 en is geschreven door 

de Britse schrijver van avonturenverhalen Sir H. Rider 

Haggard. Het is niet toevallig dat het in 1885 tot stand kwam. 

Op dat ogenblik werd Afrika in Berlijn door de grootmachten 

verdeeld. Overigens Leopold II kreeg er “zijn” Congo. Maar 

wat belangrijk is, is dat de verdeling duidelijk maakte dat het 

binnenland van Afrika nog onbekend terrein was. Over de 

Rwandese koninkrijken was weinig of niets bekend.  Haggard 

schreef zijn verhaal over een mysterieus volk, niet met het 

Rwandese in gedachten. De mythe van de mijnen van de 

Bijbelse koning Salomon was wel verbonden met een groot 

trots krijgszuchtig en gevreesd Afrikaans volk.  Haggard ken-

de de Zuid-Afrikaanse Zoeloes en ook de Keniaanse Masai.  

Eén van de eerste internationaal succesvolle verfilmingen 

van het boek, vond plaats in 1937 door de Britse regisseur 

Robert Stevenson.  De eerste beelden van de film, zijn deze 

van een diamantmijn in het Zuid-Afrikaanse Kimberley en 

van daaruit zal de zoektocht naar de fabuleuze diamant-

mijnen in het onbekende hart van Afrika beginnen.  De held 

van het verhaal, Allan Quartermain wordt daarbij vergezeld 

van een “boy”, de bekende Afro-Amerikaanse acteur Paul 

Robeson. Ze vinden inderdaad de mijnen die in de handen 

zijn van een mysterieus volk dat in een kraal leeft en 

waarvan de koning in een prachtig hut leeft, die iets weg 

heeft van de Ibgami van de Rwandese Mwami in Butare 

maar dat is eerder toeval.  De mysterieuze Afrikaanse stam-

men hebben eerder iets te maken met Zoeloes dan met 

Rwandezen.   

King Solomon’s mines 1937 met de mysterieuze Afrikanen. 

Foto’s ter beschikking gesteld door Guido Convents. Ook op volgende 

pagina. 

King Solomon’s mines 1950.  
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gebruikt.  Alles diende zo authentiek mogelijk te zijn.  Maar 

helaas de door het Westen (o.m. Duitse en Belgische) kolo-

niale ideologie werd nu wereldwijd in beeld gebracht.  In een 

scène wordt verwezen naar de mythe dat de “Watutsi’s” uit 

Egypte komen. Ze  verschillen daarom van de gewone Afrika-

nen (Hutu’s bijvoorbeeld) en dat maakt hen de vanzelfspre-

kende bondgenoten van de Belgische kolonialen (mandaat-

houders) om het land te besturen.  Overigens de Belgische 

koloniale overheid en de Witte Paters waren intens betrok-

ken bij het tot stand komen van de film. Niet te verwonderen 

dat de film doordrongen is van de koloniale ideologie.  Van 

dan af aan is deze kijk op Rwandese samenleving in menig 

Hollywood productie terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in 

Hotel Rwanda van Terry George, die tien jaar na de genocide 

tot stand kwam. 

Na de onafhankelijkheid van Rwanda deden de opéénvolgen-

de machthebbers amper iets om opnieuw meester te wor-

den van hun “beeld”… Met Kabera zal dit veranderen.  Het is 

ook niet toevallig dat een jaar na Hotel Rwanda hij het 

Rwanda filmfestival opricht.  Overigens Kabera had samen 

met de Britse regisseur in 2001 de eerste film over de geno-

cide gemaakt : 100 Days.   In 2004 maakt hij Keepers of Me-

mory waarin zowel daders als slachtoffers van de genocide in 

beeld en aan het woord komen.  Tussen 2001 en 2015 wor-

den tientallen internationale producties gedraaid in Rwanda 

die deels de stereotype kijk op het land en zijn bewoners 

bevestigen. Paradoxaal genoeg waren deze internationale 

producties een grote stimulans en ook een leerschool voor 

de jonge Rwandezen. Met hen richtte Kabera het Rwanda 

Cinema center en het filmfestival op. Hillywood diende en 

dient om voornamelijk de eigen Rwandese producties aan de 

bevolking te tonen. De Rwandese jonge filmmakers willen 

hun “beeld” opnieuw heroveren door hun eigen verhalen te 

brengen. De meeste van deze kortfilms en documentaires 

zijn ook buiten de Rwandese grenzen te zien. Niet alleen op 

het Leuvens Afrika filmfestival dat met het Rwanda Cinema 

Center nauw samenwerkt maar ook op tal van andere inter-

nationale filmfestivals in Europa en Noord-Amerika. Eén van 

de talrijke resultaten van deze nieuwe filmcultuur is wel de 

jonge filmmaker Kivu Ruhorahoza, voormalig assistent van 

Kabera, die in 2011 de eerste langspeelfilm in het Kinya-

rwanda draaide (Grey Matter) die wereldwijd op internatio-

nale filmfestivals te zien was en tal van prijzen wegkaapte. 

Hij bekijkt hoe de Rwandese jeugd die de genocide zelfs niet 

bewust heeft meegemaakt hieronder psychisch lijdt. Zijn 

tweede speelfilm Things of the Aimless Wanderer kreeg in 

2014  op het prestigieuze Amerikaanse Sundance Filmfestival 

zijn première. De film zal in 2016 ook te Leuven vertoond 

worden. Het Leuvens filmfestival zal eveneens de nieuwste 

documentaire van Kabera, Intore, op de affiche plaatsen. 

Met deze film wil Kabera tonen hoe Rwanda de genocide  

(en de koloniale kijk op het land) verwerkt en deels verwerkt 

 

heeft in het opnieuw opbouwen van een ontstolen identiteit 

en dit met muziek, dans en de inzet van een nieuwe genera-

ties van kunstenaars.   

Eric Kabera. Foto’s ter beschikking gesteld door G. Convents 
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EUGENIE MUKAMUGEMA, Une Vie au Rwanda parmi tant 
d’autres. Collection Témoignage, Ed. Izuba, 2015 
 
Commentaar door  Liesbeth Vanderschueren,  verpleegster 
 
Het boek “Une vie au Rwanda” is de getuigenis van één van 
de zovele levens. Het is het persoonlijke verhaal van iemand 
die de genocide van 1994 heeft meegemaakt en er diepe 
wonden aan overhoudt. Ziehier hoe de auteur haar getuigenis 
zelf inleidt: 
  
“Op 22 februari 1994, om 15 u., werd mijn leven totaal 
ondersteboven gekeerd. De moordenaars deden een inval in 
mijn leven, ze namen me alles af wat me zo dierbaar was in 
deze wereld. Sinds die dag, moet ik alles telkens opnieuw 
heropbouwen. 
  
In 1996 begon ik te verstikken onder het gewicht van ‘mijn 
genocide’; ik ben die last spontaan kwijtgeraakt, door hem in 
te spreken op band. Dit boek is de trancriptie van wat me 
toen verstikte.  
  
17 jaar na het optekenen is de tijd verstreken, maar de 
genocide en zijn verschrikkingen blijven in mijn geheugen 
gebeiteld en maken deel uit van elke dag van mijn leven. 
Het leven in Europa heeft me inzicht gegeven in genocides, en 
vooral in de genocide van de Tutsi’s van Rwanda. Ik heb veel 
antwoorden gevonden, op veel vragen, die me bezighielden 
in 1994, in 1996. Dat heeft me geholpen de nodige afstand te 
nemen, om u deze getuigenis te kunnen leveren, zelfs nog 
met open wonden.” 
   
Ikzelf werkte 2 jaar in Rwanda als verpleegster en vroed-
vrouw, maar gaf me geen rekenschap van de tegenstellingen 
die tot het drama van 1994 zouden leiden. Het boek heeft mij 
sterk getroffen en ik raad de lectuur ervan aan eenieder aan. 
De auteur zet zich in om te voorkomen dat er ooit nog een 
genocide in de wereld zou plaatsvinden. Ik wil haar hier graag 
in steunen. Liesbeth.  

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.  
IBAN: BE79 0682 4065 7633  
BIC: GKCCBEBB 
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 



UMUBANO | 20 

 

Enkele jaren lang reisde ik rond in België, Frank-
rijk, Europa, met mijn schetsboeken en stiften. Ik 
ben enkele keren naar Rwanda getrokken. Ook 
daarheen nam ik papier en penselen mee. Ik ben 
op zoek gegaan naar herinneringen, mensen, dier-
bare plaatsen die ik gekend heb voor de genocide 
van 1994. Ik heb hun verhalen gesprokkeld, en dit 
alles vormt de grondstof voor Abadaringi. 
Hoewel ik ook met mijn eigen landgenoten en met 
andere Rwandezen sprak die ik destijds kende, is 
de hoofdrol van het boek weggelegd voor de 
“Abadaringi”, “ceux de l’Ecole d’Art“. Deze mensen 
uit Rwanda zijn vandaag vaak leraars, kunste-
naars, ambtenaren of arbeidsters. Maar allemaal 
hebben of hadden ze iets met de Ecole d’Art van 
Nyundo. Vaak zijn ze ook oud-leerlingen van mij.  
 
“Abadaringi”, een woord waarvan geen betekenis 
te achterhalen valt, is de naam die ze zichzelf 
gaven, al noemden de inwoners van Nyundo hen 
“Abakorudare”, wat letterlijk betekent "die van de 
Ecole d’Art”. Maar geef toe, dat klinkt minder poë-
tisch, minder geheimzinnig, minder melodieus dan 
“Abadaringi”. 
 
Ik heb een getekende reportage gemaakt, een gra- 

phic novel naar het voorbeeld van Joe Sacco of Art 
Spiegelman. Uiteraard in mijn eigen persoonlijke 
stijl. Het genre van de "stripjournalistiek" wordt in 
België nog maar amper beoefend, maar het is in de 
hele wereld aan een stevige opmars bezig. Ik wil 
mensen tekenen in hun omgeving en hun verhaal 
schrijven in de vorm van een graphic novel. Ook wil 
ik hun herinneringen tekenen in een beeldverhaal. 
Maar in tegenstelling tot “Doel”, waarvoor ik nog 
een deel van de tekeningen in mijn atelier maakte, 
heb ik mezelf bij het maken van “Abadaringi“, voor 
de uitdaging gesteld dat elke tekening op locatie 
gemaakt moest worden, veel in In Nyundo en Kiga-
li, maar evengoed in Vlaanderen aan de Dender of 
in Frankrijk aan de Loire … 
 
Het boek, een turf van meer dan 300 pagina's teke-
ningen en verhalen, zal verschijnen in januari 2016 
bij uitgeverij Oogachtend. Eerst en vooral, in het 
Nederlands, maar we hopen snel een anderstalige 
uitgave rond te krijgen. 
Wanneer het boek verschijnt lees je meer daarover 
in Umubano. Maar wie het creatieproces van 
dichtbij wil volgen, en regelmatig nieuwe schetsen 
wil zien kan nu al terecht op www.facebook.com/
Abadaringi 

ABADARINGI 

Jeroen Janssen, “stripjournalist” 

 

http://www.facebook.com/Abadaringi
http://www.facebook.com/Abadaringi
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JEREMIE MUSILIKARE, La vie des pygmées 
Batwa au Rwanda, Paris, L’Harmattan, 2015 
 

Commentaar door Jean-Pierre Roobrouck 
 
Het vrij lijvige werk van Jeremie Musilikare (288 p.) 
is een verwerking van een doctoraat gepresen-
teerd aan de “Université catholique de Louvain”. 
Het is een zeer interessant werk dat een uitge-
breide beschrijving bevat van het leven van de 
Batwa’s in Rwanda. Deze pygmeeën worden mo-
menteel “historisch gemarginaliseerde personen” 
genoemd omdat de nieuwe Rwandese wetgeving, 
naar aanleiding van de genocide, verbiedt een on-
derscheid te maken tussen wat vroeger ethnische 
groepen werd genoemd. 
 
Deze bevolkingsgroep die sinds de kolonisatie 
inderdaad gemarginaliseerd werd vormt een kleine 
minderheid van 36.000 mensen of 0,4 % van de 
totale bevolking. De auteur heeft een gedetail-
leerde beschrijving van hun manier van leven, hun 
taal en cultuur, hun verspreiding over het grondge-
bied en de moeilijkheid die ze ondervinden om zich 
in het nieuwe Rwanda te handhaven.  

Door de recente ontwikkelingen komt hun traditio-
nele economische activiteit danig in gedrang. Of-
wel waren ze pottenbakkers ofwel leefden ze van 
jacht, pluk en visvangst.  
 
Sommigen leefden als nomaden in de bossen of 
aan de rand van het woud. Hun woningen waren 
zeer eenvoudige hutten die snel konden worden 
opgebouwd en verlaten. Nu hun jacht- en plukac-
tiviteiten in de beschermde natuurgebieden verbo-
den zijn en hun woningen werden vernield toen 
alle hutten moesten worden vervangen door hui-
zen uit duurzaam materiaal, zijn de Batwa’s die in 
de bossen leefden verplicht zich tot sedentaire 
landbouwers om te schakelen, maar ze missen de 
basisopleiding en beschikken niet over de nodige 
gronden.  
 
De pottenbakkers daarentegen hebben het steeds 
moeilijker om hun potten en kruiken te verkopen 
omdat ze de concurrentie ondergaan van plastic 
en ander materiaal, maar ook omdat ze praktisch 
geen toegang meer hebben tot klei, ook al omdat 
de meeste gronden in de valleien iemands anders 
eigendom zijn geworden.  

Het gevolg van dat alles is dat beide groepen in 
extreme armoede terecht komen ook al hebben 
sommigen een nieuwe huisvesting gekregen in de 
dorpen (imidugudu), maar spijtig zijn hun huizen  
 

 

niet volledig afgewerkt en moeten ze nog zelf voor 
toilet, keuken en uitrusting zorgen, terwijl ze haast 
over geen inkomen beschikken. Komt daarbij dat 
ze vaak misprezen worden door de andere bevol-
kingsgroepen en daardoor dan ook bijna automa-
tisch in de marginaliteit belanden. 
 
Een van de middelen om hun toestand te verbete-
ren is uiteraard het onderwijs. De auteur wijdt dan 
ook twee hoofdstukken aan dit onderwerp waarin 
hij analyseert waarom de Batwa’s zo weinig school-
lopen en relatief slechte resultaten behalen. Geluk-
kig stelt men de laatste jaren een verbetering van 
de aanwezigheid van de Batwa’s vast op het ni-
veau van het basisonderwijs, maar soms blijven de 
honger, het gebrek aan middelen om een uniform 
en schoolmateriaal te kopen toch redenen genoeg 
om de kinderen thuis te houden. Bovendien moeten 
de kinderen ook vaak de ouders helpen om aan 
een inkomen te geraken. 
 
Voor wie echt meer wil weten over deze nog steeds 
gemarginaliseerde bevolkingsgroep in Rwanda be-
vat dit boek tal van interessante en objectieve infor-
matie. Een echte aanrader. 
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EEN ORIGINEEL KERST–  OF NIEUWJAARCADEAU TEN VOORDELE 

VAN RWANDESE KINDEREN MET EEN BEPERKING 

 

Al in de koloniale tijd geraakten Westerlingen 
in de ban van het Rwandese hoogspringen. 
Ook nu spreekt de hoogtesprong uit het land 
van de duizend heuvels tot de verbeelding. 

Jean-Baptiste Nkulikiyinka schetst in Gusim-
buka Urukiramende de historiek van deze 
spectaculaire discipline. Daarnaast vergelijken 
sportwetenschappers van de UGent in dit boek 
de prestaties van Rwandese atleten met die 
van Olympische kampioenen.  

Verras vrienden en familie-
leden (of gewoon uzelf!) 
met dit prachtig geïllus-
treerde boek. U maakt er 
alvast ook de gehandicapte 
jongeren in Ngarama blij 
mee (zie foto rechtsboven). 
De opbrengsten van de 
verkoop gaan naar sport- 
en speluitrustingen voor 
hun project “Wikwiheba 
Mwana” (Blijf hoopvol, mijn 
kind). 

Het boek "Gusimbuka 
Urukiramende. High jum-
ping - Saut en hauteur" kost 
37 euro (verzending in 
België inbegrepen). U kunt 
dit bedrag eenvoudig stor-
ten op:  

IBAN: BE79 0682 4065 
7633 (BIC: GKCCBEBB); 
met de vermelding van uw 
adres, en binnenkort zit het 
bij u in de bus.  
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REMY KATSHINGU, Du miracle rwan-
dais au paradoxe congolais, de la pau-
vreté à l'émergence économique, Har-
mattan 2015. 
 

Commentaar door Jeannick Vangansbe-
ke, historicus 
 
Heden, wat schemert doorheen toekomst en 
verleden van Congo en Rwanda? 
 
Congo, het geologisch schandaal dat er niet in 
slaagt zijn bevolking te laten delen in de rijk-
dommen van het land. Rwanda, met forse 
financiële steun van de buitenwereld, geplaagd 
door slecht geweten na de genocide, als het 
economisch mirakel dat de 21ste eeuw van 
Afrika gestalte heeft. 
Remy Katshingu probeert voorbij deze stereo-
types te kijken naar verleden, heden en toe-
komst van de economie van beide landen. 
 
Zijn analyse staat op stevige schouders, zo 
heeft hij bijzonder veel gebruik gemaakt van 
Anne Ansoms en rapporten van de Wereld-
bank. Bijzonder is de chronologie. De obligate 
inbeschuldigingstelling van de koloniale periode 
begint pas op p. 167. Het eerste deel behandelt 
immers de visie 2020/2030. Dat staat hem toe 
de subtiele verbanden tussen Congo's ter 
plekke trappelen en Rwanda's opkomst ruim te 
situeren. In welke mate steunt de Rwandese 
groei op geroofde grondstoffen en plaatst het 
zich dus in de historische longue durée van 
Congo, het beroofde land? De auteur wikt, 
weegt, nuanceert en balanceert. Hij spreekt 
van 1996, 1998 en 2008-2012 als drie etappes 
waarin Rwanda van begrijpelijke veiligheidsob-
sessie naar rooftocht tot irredentisme pur sang 
evolueert.  
 
Zoals koffie en buitenlandse hulp de MRND-
staat mogelijk maakte onder Habyarimana, zo 
moet Congo en hulp nog steeds de eenpartij-
staat overeind houden. Gejuich over de onbe-
twistbare successen van Rwanda is daarom 
voorbarig, aldus de auteur. 
 

ALGEMENE VERGADERING VAN DE VLAAMS-RWANDESE 
VERENIGING UMUBANO V.Z.W. 
 
Noteer nu reeds in uw agenda dat u uitgenodigd bent op 

de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden 

op zaterdag 19 maart 2016 om 10 uur in het 

S.O.B. De Roose, Smedenstraat 4 Waregem.  
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Met de opbrengst van de verkoop van bier kon Yvonne een koe kopen die met de afval van de 

bierproductie wordt gevoed. 

Foto’s: : DUTERIMBERE — VERSPREIDING METHODOLOGIE VSLG IN 2016 zie pp. 7 - 8 

Muntabana Yvonne kan dankzij een VSL-lening sorghum-bier fabriceren en verkopen, zie p. 7 


