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Inhoud—Sommaire zie pagina 15—voir page 15 

 
 De keuze die onze vereniging heeft gemaakt 
om als hoofdopdracht het rurale Rwanda te steu-
nen op het vlak van de voedselzekerheid is niet 
vrijblijvend. De berichten dienaangaande blijven 
onrustwekkend. 
 
 Is het niet paradoxaal dat de Rwandezen die 
levensmiddelen produceren via de landbouw het 
minst te eten hebben? Een studie uitgevoerd door 
het WFP (Wereldvoedselprogramma) en het INSR 
(Institut national de la  statistique du Rwanda) in 
november 2009 toont aan dat 43 % van de Rwan-
dese landbouwers kampen met voedselonzeker-
heid.  
 
 De gemiddelde landbouwoppervlakte is min-
der dan 1 ha en is onvoldoende om de vaak grote 
gezinnen te voeden. Bovendien zijn 86 % van de 
landbouwers vrouwen, heel dikwijls weduwen of 
vrouwen wiens mannen in gevangenissen opge-
sloten zitten of vertrokken zijn naar de stad om een 
betere toekomst na te streven. Aangezien deze 
vrouwen ook andere huishoudelijke taken hebben, 
kunnen ze maximaal zo’n 4 uur per dag bezig zijn 
met landbouw.  
  
 En toch is de voedselproductie volgens het 
WFP en het INSR in 2009 verbeterd en zijn de prij-
zen gestabiliseerd. De bevolking die met honger te 
kampen had wordt geschat op 21,5 % tegenover 
34,6 % in 2006. Bovendien bedraagt volgens de 
RADA (Agence Rwandaise de l’agriculture) de 
voorraad van graangewas 200.000 ton. Dit is het 
resultaat van de landbouwpolitiek van de regering 
die sinds 2007 marktgericht is. Ook de weersom-
standigheden hebben echter voor betere oogsten 
gezorgd. 
  
 Weliswaar heeft de verplichting de planten te 
kweken die het best aangepast zijn aan elke streek 
voor een toename van de productie gezorgd. Bo-
vendien werden de boeren verplicht in naam van 
“land consolidation” en regionalisering van de teel-
ten op aangrenzende gronden eenzelfde plant te 
kweken op een grote oppervlakte om van overle-
vingslandbouw naar commerciële landbouw over 
te gaan. De specialisatie van de producten naarge-
lang van de streken werd bepaald door het minis-
terie van landbouw en is voor het Oosten: koffie, 
rijst, maïs banaan en ananas; het Zuiden: maniok, 
tarwe, thee en koffie; het Westen: thee, koffie, 
aardappelen; het Noorden: aardappelen, pyre-
thrum, tarwe en maracuja. Kigali stad moet bloe-
men en fruit produceren. 
 
 Daar waar de boeren de instructies van de 
landbouwtechnici hebben nageleefd en hebben 
gebruik gemaakt van pesticiden en veredeld zaad-
goed, zijn ze erin geslaagd de productie te verdrie-
voudigen. Het grote probleem is echter afnemers 
vinden om de producten aan de man te brengen, 
want als de boeren hun productie niet kunnen ver-
kopen hebben ze geen geld om andere broodnodi-
ge levensmiddelen aan te schaffen.  
 
 Aldus is de productie van maïs in het Noor-
den van 4.000 ton tot 7.000 ton gestegen in twee 
jaar. De verkoopprijs die de landbouwer krijgt voor 
zijn productie is echter ook bepaald door de markt 
en daardoor heeft de landbouwer soms te weinig 

 
 Le choix que notre association a fait de sou-
tenir prioritairement le milieu rural au Rwanda sur le 
plan de la sécurité alimentaire n’est pas aléatoire. 
Les informations que nous recevons à ce sujet res-
tent inquiétantes. 
 
 N’est-il pas paradoxal que les agriculteurs 
rwandais, qui produisent les vivres, sont les moins 
bien nourris ?  Selon une étude menée en novem-
bre 2009 par le PAM (Programme alimentaire mon-
dial) et l’INSR (Institut national de la statistique du 
Rwanda), 43 % des agriculteurs rwandais sont 
confrontés à l’insécurité alimentaire.  
 
 La surface agricole moyenne, inférieure à 1 
ha, ne suffit pas à nourrir des familles souvent 
nombreuses. En outre, 86% des agriculteurs sont 
des femmes, souvent veuves ou dont les époux 
sont en prison ou partis tenter leur chance à la ville. 
Et comme les femmes s’occupent également des 
autres tâches ménagères, elles ne peuvent consa-
crer que maximum 4 heures par jour à l’agriculture.  
 
 Malgré cela, d’après le PAM et l’INSR, la pro-
duction alimentaire s’est améliorée en 2009 et les 
prix se sont stabilisés. La population exposée à la 
famine est aujourd’hui estimée à 21,5 %, contre 
34,6 % en 2006.  Par ailleurs, selon la RADA 
(Agence rwandaise de l’agriculture), les stocks de 
céréales représentent 200.000 tonnes. C’est le ré-
sultat de la politique agricole axée sur les besoins 
du marché, menée depuis 2007 par le gouverne-
ment. Les conditions climatiques, elles aussi, ont 
contribué à améliorer les récoltes. 
 
 L’obligation de cultiver les variétés les plus 
adaptées à chaque région a entraîné un accroisse-
ment de la production. En outre, au nom de la 
« consolidation agricole » et de la régionalisation 
des récoltes, les fermiers ont été contraints à la 
monoculture sur les grandes superficies adjacen-
tes, pour passer d’une agriculture de survie à une 
agriculture commerciale. La spécialisation par ré-
gion a été définie comme suit par le ministère de 
l’agriculture : à l’Est : café, riz, maïs, banane et 
ananas ; au Sud : manioc, froment, thé et café ; à 
l’Ouest : thé, café, pommes de terre ; au Nord : 
pommes de terre, pyrèthre, froment et maracuja. La 
ville de Kigali, quant à elle, doit produire des fleurs 
et des fruits. 
  
 Là où les paysans ont respecté les instruc-
tions des techniciens agricoles et utilisé des pestici-
des et des semences sélectionnées, ils sont parve-
nus à tripler la production. Toutefois, le grand pro-
blème reste de trouver des acheteurs pour com-
mercialiser les produits, parce que faute de vendre 
leur production, les fermiers n’ont pas les moyens 
de se procurer les autres vivres indispensables.  
  
 Dans le Nord, la production de maïs est pas-
sée de 4.000 à 7.000 tonnes en deux ans. Le prix 
de vente que perçoit l’agriculteur pour sa produc-
tion est cependant déterminé par le marché, de 
sorte qu’il ne dispose pas toujours des moyens suf-
fisants pour couvrir ses autres besoins élémentai-
res. Lorsque la production est excédentaire, il ar-
rive même que les ventes ne couvrent plus les frais 
de production, réduisant à néant tous les efforts. 
C’est pourquoi le ministère de l’agriculture a déci- 

Woord vooraf Éditorial 
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dé, à un certain moment, d’acheter les récoltes 
pour éliminer les surplus et constituer des stocks 
afin de pouvoir faire face aux périodes de disette. 
 
 Malgré ces problèmes, l’agriculture – qui cou-
vre 90 % des besoins alimentaires des Rwandais –, 
ne représentait que 10 % du budget national en 
2008. 
 
 S’il est positif d’augmenter la production et 
d’inciter les agriculteurs à faire des cultures spécifi-
ques, il faudrait un système plus flexible permettant 
de planter des variétés rentables plus rapidement 
et susceptibles de contribuer à une alimentation 
variée. Mais actuellement, les agriculteurs qui s’op-
posent au changement voient leurs récoltes détrui-
tes. Au Nord, dans la région de Musanze, des 
cultures ont ainsi été détruites parce qu’elles ne 
respectaient pas les instructions du ministère de 
l’agriculture en termes de monoculture. 
 
 À la lecture de ces informations dans la 
presse*, il est clair que les efforts de l’association 
pour contribuer à la sécurité alimentaire répond à 
une urgence. Notre nouveau projet autour du soja à 
Ruhango va dans ce sens, et le projet de notre par-
tenaire ARDI, auquel ce numéro consacre un arti-
cle, est particulièrement intéressant pour permettre 
aux agriculteurs sans terres d’avoir des revenus. 
 
 Vous découvrirez également notre projet de 
construction de fours écologiques pour les familles 
démunies et son impact considérable sur le bien-
être et l’environnement. 
 
La rédaction, le 15 juin 2010. 
 
 
* Source: Albert-Baudouin Twizeyimana, Rwanda: les plus 
mal nourris sont les agriculteurs, 04-03-2010 en Rwanda : les 
agriculteurs produisent plus, mais mangent plus mal, in Syfia 
Grands Lacs, agence de presse, 15-04-2010. 
 
 

Eenvoudige elleboogkachels. Zie pagina’s 8-11.  
 
 
 
 
 

inkomsten om zijn andere levensbehoeften te dek-
ken. Als de productie zeer hoog is, gebeurt het 
zelfs dat de opbrengst zijn productiekosten niet 
langer dekt en dat de landbouwer zijn inspannin-
gen teniet gedaan ziet. Daarom heeft het ministe-
rie van landbouw op een bepaald moment beslo-
ten de oogst op te kopen om het marktoverschot 
weg te werken en voorraden op te bouwen om het 
hoofd te bieden aan periodes van schaarste. 
 
 Niettegenstaande deze problemen had de 
landbouw die 90 % van de voedingsbehoeften van 
de Rwandezen dekt, slechts een aandeel van 10 
% in de staatsbegroting van 2008. 
 
 Het is dus wel goed productie te verhogen en 
de boeren aan te zetten een bepaald gewas te te-
len, maar er zou meer flexibiliteit moeten aan de 
dag gelegd worden om de boeren ook teelten te 
laten planten die sneller geld opbrengen en voor 
gevarieerde voeding kunnen zorgen. Maar boeren 
die weerstand bieden tegen de verandering zien 
vandaag hun teelten vernietigd. Zo werden in de 
streek van Musanze in het Noorden oogsten ver-
nietigd omdat ze niet beantwoordden aan de in-
structies van het ministerie van landbouw inzake 
monocultuur. 
 
 Bij het lezen in de pers van deze berichten* 
is het duidelijk dat de inspanningen van de vereni-
ging om bij te dragen tot de voedselzekerheid aan 
een dringende noodzaak beantwoorden. Ons nieu-
we sojaproject in Ruhango gaat in deze richting, 
maar ook het project van onze partner ARDI waar-
over in dit nummer een kort overzicht wordt gege-
ven is bijzonder interessant als alternatief van 
landloze boeren om een inkomen te verwerven. 
 
 Verder kunt u lezen over ons project inzake 
bouw van ecologische oventjes in kansarme gezin-
nen dat een aanzienlijke impact heeft op het wel-
zijn van de families en bijdraagt tot de bescher-
ming van het milieu. 
 
De redactie, afgesloten op 15 juni 2010 
 
* Bron: Albert-Baudouin Twizeyimana, Rwanda: les plus mal 
nourris sont les agriculteurs, 04-03-2010 en Rwanda : les 
agriculteurs produisent plus, mais mangent plus mal, in Syfia 
Grands Lacs, agence de presse, 15-04-2010. 
 

 

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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In een context van grote bevolkingsdichtheid  en uiter-
ste beperking van beschikbare landbouwgrond heeft 
Rwanda, dat een van de armste landen ter wereld is, 
gekozen voor de promotie van de niet-grondgebonden 
landbouw. De bijenteelt wordt beschouwd als een van 
de leefbare en beloftevolle alternatieven die kunnen 
bijdragen tot de vermindering van de armoede in rurale 
middens. Vanaf het jaar 2003, heeft de Rwandese NGO 
ARDI (Association Rwandaise  pour la Promotion du 
Développement Intégré – Rwandese Vereniging voor de 
promotie van geïntegreerde ontwikkeling) met de steun 
van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw en 
de financiering van DGOS, Oost-Vlaanderen, 11.11.11 
en Waregem, een project gelanceerd met de bedoeling 
de armoede in  Rwanda te verminderen via de promotie 
van de bijenteelt in de Zuid- en Westprovincies. 
 
De keuze is niet uit de lucht gegrepen:  
• De bijenteelt verbetert de landbouwrendementen 

door de bestuiving van de entomofiele planten. 
• Honing is energetisch voedsel, rijk aan nutriënten, 

bekend wegens zijn therapeutische eigenschap-
pen. 

• Bijenteelt vindt plaats op onvruchtbare gronden en 
beantwoordt aan het gebrek aan landbouwgrond in 
Rwanda. 

• De bijenteelt vergt niet al te veel werk en slechts 
een relatief beperkte investering. 

• De bijproducten van de korf kunnen een goede 
bron van inkomen zijn. 

 
De in het project gekozen provincies hebben heel wat 
troeven waarvan de voornaamste zijn:  
• een gemiddelde hoogte waarop de bijen goed ge-

dijen: tussen 1500 en 2000 m ;  
• een jaarlijkse neerslag van 1000 tot 1200 millime-

ter gedurende 8 maanden;  
• een niet te lang droog seizoen (4 maanden) en een 

gematigd klimaat (gemiddeld 25 °C); 
• een plantengroei met veel honingbloemen. 
 
De potentiële markt voor de consumptie van onbehan-
delde honing in Rwanda wordt geraamd op 480 ton per 
jaar terwijl de lokale productiecapaciteit momenteel 
beperkt is tot 95 ton per jaar. 
De traditionele imkers die werken in de projectzone ter 
promotie van de bijenteelt hebben het moeilijk om aan 
hun basisbehoeften te voldoen, om te sparen en zich in 
te zetten als beroepsimkers die marktgericht werken.  

Gevlochten traditionele korf - Foto ARDI © 

 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

DE BIJENTEELT EN DE ARMOEDEBESTRIJDING IN AGRARISCHE OMGEVING IN RWANDA 

Door Désiré Mushumba, hoofd van het departement Bijenteelt bij ARDI 

  

Hun technisch en organisatorisch niveau is nog zwak 
voor wat betreft de moderne productie en de valorisatie 
van de bijenteeltproducten. Tot in 2009 waren de in-
spanningen van het project vooral gericht op de capaci-
teitsversterking inzake organisatie en technische 
knowhow om de moderne bijenteelt te bevorderen met 
het oog op het vermarkten ervan. In totaal werden 321 
technici (onder wie 103 vrouwen) opgeleid die hun ken-
nis in moderne bijenteelttechnieken hebben verbeterd. 
Er werd in het bijzonder aandacht besteed aan de tech-
nieken om de koloniën te versterken door bijenteeltmate-
riaal te gebruiken dat de honingproductie per korf kon 
verhogen. De traditionele korf die in Rwanda wordt ge-
maakt in de vorm van een kegel en gevlochten in euca-
lyptustakjes, bamboetwijgen of bananenbladeren produ-
ceert slechts 3,5 kg honing per jaar die traditiegetrouw 
voorbehouden werd voor het maken van wijnen (mede) 
en artisanale bieren. De Rwandezen hebben echter 
steeds de therapeutische waarde van honing gekend, 
want grote hoeveelheden honing waren ook gereser-
veerd voor de behandeling van ziekten van de spijsver-
tering en de luchtwegen bij kinderen evenals voor het 
bewegingsapparaat bij de volwassenen.  

 

 

De Langstrothkorf met uitneembare kaders uitgevonden 
in Amerika en geïntroduceerd in Rwanda sinds 1977, 
heeft overtuigende resultaten geboekt want hij maakte 
het mogelijk het rendement van de traditionele bijenkorf 
meer dan tienmaal te verhogen (van 3 naar 30 kg honing 
per korf en per seizoen).  
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De halfmoderne korf met staafjes bovenaan van Ke-
niaanse oorsprong werd ook later ingevoerd in 1986 en 
heeft het voordeel goedkoper te zijn hoewel hij ook een 
verhoogd rendement van 50% ten opzichte van de tradi-
tionele korf biedt. Bovendien maakt hij ook de productie 
van was mogelijk, een ander bijproduct van de korf dat  
bijzonder veel succes kent (fabricatie van kaarsen, 
schoensmeer, boenwas, vernissen, cosmetische pro-
ducten, enz). 

Moderne bijenkorf van het type Langstroth - Foto 
ARDI © 
 

Dankzij zijn klimaat van eeuwige lente, zijn planten en 
bossen met vele honing voortbrengende bloemen vol-
doet Rwanda aan alle gunstige omstandigheden voor 
het kweken van tropische bijenstammen. Imkers zijn 
bovendien beschikbaar omdat ze de stiel van hun voor-
ouders hebben overgeërfd.  
 
In het promotieproject van de moderne bijenteelt, is dit 
beroep niet langer voorbehouden aan de  oudere erfge-
namen zoals in vroeger tijden, maar stilaan bereikt het 
de meest dynamische lagen van de maatschappij 
(jongeren en vrouwen).  
 
Daarbij mag men niet vergeten dat culturele taboes 
vroeger de vrouw verboden in contact te komen met 
bijen, maar dankzij de vulgarisatieactiviteiten is de men-
taliteit grondig veranderd, want het project is erin ge-
slaagd meer dan 30% vrouwen en jongeren in dit be-
roep te integreren.  

De woorden van een weduwe van 31 jaar, sinds 3 jaar 
imker in het district Ruhango (Zuidprovincie) eind 2009 
spreken voor zich:  
 
“ Nadat ik het economisch belang van de bijenteelt had 
vastgesteld, heb ik beslist mijn 4 geiten, een schaap en 
3 hennen te verkopen om me 6 moderne bijenkorven 
aan te schaffen en me te bekwamen in de imkerij. Wel-
nu, momenteel is het inkomen van mijn gezin aanzienlijk 
gestegen. Het vraagt me ook niet zoveel werk en de 
markt van de honing is verzekerd ”  

 
Halfprofessionele bijenhoudsters opgeleid in het 
maken van kaarsen en kunstraten - Foto ARDI © 
 
Vijfentwintig model-imkercoöperaties samengesteld uit 
meer dan 2000 effectieve leden waren in 2008 en 2009 
bij het project  betrokken. 
 
Met de nieuwe wet op de coöperaties die sinds 2006 van 
kracht is in Rwanda, werden deze coöperaties voorna-
melijk ondersteund om een goede structuur te vormen 
en zich als economisch leefbare entiteiten te kunnen 
handhaven. Zij werden geholpen bij het opstellen van 
reglementaire teksten en het operationeel maken van 
hun statutaire organen (Algemene vergaderingen en 
directiecomités). Meer dan 32% van de vrouwen dingen 
naar verantwoordelijkheidsfuncties in deze coöperaties, 
wat wijst op hun effectieve integratie in de bijenteelt. 
 
Vierhonderd moderne Langstrothkorven met een pro-
ductiecapaciteit van elk meer dan 30 kg honing werden 
in het productiecircuit in de vorm van hernieuwbare kre-
dieten bij de leden geïntroduceerd.  
 
De gezinnen met weinig of geen landbouwgrond in de 7 
districten omkaderd door het project beschouwen 
voortaan de bijenteelt als een veelbelovende filière die 
hun levensomstandigheden efficiënt kan verbeteren. 
 
Eind 2009, is het gemiddelde bijkomende bruto-inkomen 
uit de bijenteeltproducten verhoogd met 32,3 % bij 638 
gezinnen die lid zijn van de omkaderde coöperaties. 
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2175 imkers onder wie 34 % vrouwen hebben zich ken-
nis kunnen eigen maken die nuttig was voor de verbete-
ring van de bijenteeltproductie. Na de verschillende op-
leidingen over de toepassing van de moderne bijenteelt-
technieken is het aantal actieve en semi-professionele 
imkers  gestegen met 29,6 en 31,3 % respectievelijk bij 
vrouwen en jongeren.  
 
Het honingrendement per moderne bijenkorf per jaar is 
gestegen van gemiddeld 16,7 tot 26,1 kg honing per 
korf per seizoen in de omkaderde coöperaties. 

Honing is het eerste bijenteeltproduct op de markt 
gebracht in Rwanda (Honing op de landbouwten-
toonstelling te Mulindi door Minagri) - Foto ARDI © 
 
De sociaaleconomische impact van de bijenteelt in de 
imkergezinnen is aanzienlijk. Dit kan aangetoond wor-
den door een aantal indicatoren:  
 
• Het percentage bij ziekenkassen aangesloten gezin-

nen is met 43,6 % gestegen in vergelijking met het 
jaar 2007. 

• Het percentage schooluitval is verminderd met 29,3 
% bij de gezinnen van de omkaderde imkers. 

Om de productiekost te verminderen werd een netwerk 
van 71 ambachtslieden opgericht die bijenteeltmateriaal 
van goede kwaliteit maken dat gemakkelijk door de im-
kers kan worden aangeschaft. 

Vierentwintig moderne bijenstallen werden gebouwd in 
de interventiezone van het project (8, 9 en 7 bijenstallen 
met een capaciteit van elk 10 tot 15 korven respectieve-
lijk in de zones Zuiden / Muhanga, Zuiden / Huye en 
Westen / Rusizi. Vier bijenteeltcentra met een inzamel-
capaciteit van 8 ton 10 ton honing werden gebouwd of 
hersteld in de districten Kamonyi en Nyaruguru.  

 

Inzamelcentrum, bewerking en verkoop van de bijen-
teeltproducten, gebouwd in het District Kamonyi—
Foto ARDI © 
 

Via zijn dienstencentrum aan de imkers, Services aux 
Apiculteurs (CESAPI), heeft ARDI de prijs uitmuntend-
heid gewonnen in de tak Agribusiness voor de promotie 
van de bijenteeltproducten ter gelegenheid van de inter-
nationale tentoonstelling in augustus 2009 te Kigali geor-
ganiseerd door het Ministerie van handel en industrie in 
Rwanda. Dit is een grote stap vooruit in de ontwikkeling 
van de markt van de bijenteeltproducten.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs uitmundendheid ARDI/Cesapi 2009 in de pro-
motie van bijenteeltproducten in Oost-Afrika 
Foto ARDI © 



UMUBANO | 7 

 

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 AAN-
VRAAG LIDMAATSCHAP. Vul ook uw NAAM, VOOR-

NAAM 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 

In het algemeen kan men stellen dat de bijenteeltpro-
ductie verbeterd is. Toch is het optimale rendement 
per korf nog niet bereikt (minstens 35 kg honing / 
korf) omdat er nog enkele leemtes zijn in de toepas-
sing van moderne technieken en men gebruik maakt 
van bepaalde traditionele materialen die niet even 
productief zijn. 
 
Het niveau van professionalisering dat het project 
beoogt is ook nog niet bereikt omdat heel wat jonge 
en dynamische imkers die in de coöperaties werden 
geïntegreerd nog nieuw zijn in het vak. De organisa-
tie en het beheer van de imkercoöperaties kunnen 
soms nog beter. De beheers- en controleorganen van 
de basiseenheden houden nog onvoldoende toezicht 
en baseren zich te weinig op goede basisteksten en 
betrouwbare boekhoudkundige instrumenten. De toe-
gepaste boekhouding is niet nauwkeurig.  De pen-
ningmeesters van de basisorganisaties van de imkers 
houden de boekhouding niet strikt genoeg bij. Boven-
dien is er van interne audit bij de coöperaties nauwe-
lijks sprake.   
 
De huidige organisatiestructuur van de imkercoöpe-
raties is onvoldoende gericht op de commerciële 
aspecten, op lobbying en marketing. Deze aspecten 
zullen meer aandacht moeten krijgen in de nieuwe 
omkaderingsinterventies om de nobele opdracht in-
zake promotie van de bijenteeltfilière in Rwanda als 
een duurzaam alternatief in de armoedebestrijding in 
landelijk milieu te bereiken.  De samenwerking met 
andere actoren inzake ontwikkeling en met de eco-
nomische operatoren zal van zeer groot belang zijn 
in de toekomst.   

Traditionele korf 

Om dit project te kunnen voorzetten en het af te werken werd het opnieuw ingediend bij de overheid. De inbreng van 

VRV UMUBANO voor het nieuwe project bedraagt 20 % of 38.571 EUR die u ons kunt helpen samen te stellen met uw 

gift.  

Rwandese imkers halen ho-
ning uit een traditionele korf. 

 
Met zo’n korf kunnen zij 
slechts 3,5 kg honing winnen 
op 1 jaar en met de moderne 
Langstrothkorven kunnen zij 
hun productie vertienvoudi-
gen. 
Helpt u hen mee hun toe-
komst veilig te stellen? 
 
Stort nu uw gift op het 
nummer 068-2406576-33. 
Vanaf 30 EUR ontvangt u 
een fiscaal attest. 
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Dit project sluit aan bij het programma Ecofours 
van Solfa-International (www.solfanet.org) in Gise-
nyi en Ruhengeri in samenwerking met de lokale 
Soroptimistenclubs. Soroptimisme is een levendi-
ge, dynamische organisatie van en voor professio-
neel actieve vrouwen die zich inzetten zodat meis-
jes en  vrouwen wereldwijd de kans krijgen om hun 
individuele en collectieve potentieel te realiseren. 
 
Doel van het project 
De globale doelstelling van het project is de armste 
gezinnen te helpen om hun uitgaven voor steeds 
duurder wordend hout of houtskool te drukken. Te-
gelijk is het ook bijdragen tot de bescherming van 
het milieu door de actuele druk op de houtproduc-
tie te verminderen. Het promoten en meehelpen 
ontwikkelen en distribueren van verbeterde ovens 
helpt om de consumptie van de schaarse hout-
energie te verminderen.  

 
Probleemomschrijving : Rwanda is een klein arm 
land, dicht bevolkt en geografisch volledig ingeslo-
ten en zijn problemen van energievoorziening zijn 
hoofdzakelijk aan deze kenmerken verbonden. In-
derdaad, het land hangt voor zijn bevoorrading 
quasi volledig af van import via transport over de 
weg. Dat heeft tot gevolg dat de kosten ervan hoog 
zijn en de bevoorrading onzeker. 
Toegang tot bronnen van energie zoals petroleum, 
gas en elektriciteit op grote schaal kan voorlopig 
niet overwogen worden gezien de kostprijs voor 
het land veel te hoog is. Door de import van dure 
energieproducten te drukken blijft de bevolking dus 
aangewezen op het gebruik van de beschikbare 
biomassa.   
Deze biomassa, brandhout, houtskool en land-
bouwafval is dus veruit de voornaamste bron van 
energie en maakt meer dan 90 % van de geconsu-
meerde energie in Rwanda uit, vooral dan op het 
gebied van huiselijk gebruik, met name het koken. 
 
Niettegenstaande de recente inspanningen in bos-
beheer blijft de balans tussen verbruik en productie 
aan 'hout'energie deficitair. Dit nijpend tekort resul-
teerde in massieve ontbossing door houtkap met 
nefaste invloed ervan op het milieu, nl. erosies en 
grondverschuiving enerzijds, overstroming en ver-
zanding in de valleien anderzijds. Het gevolg is 
een progressief toenemende onvruchtbaarheid van  
 

een progressief afnemende beschikbare grond. 
 
De spanning tussen productie en verbruik van de 
beschikbare houtenergie is dus meervoudig : 
• Tekort aan beschikbare grond voor een groot-
schalig efficiënt programma van herbebossing: 
de snelle toename van de bevolkingsdichtheid 
maakt dat de vraag naar brandhout of derivaten 
steeds groter wordt zodat de inspanning tot her-
bebossing in conflict komt met  landbouwproduc-
tie. 

• Het inefficiënt gebruik van de beschikbare hout-
energie door laag rendement van de traditionele 
artisanale hout- en houtskoolovens. 

• Ook de productie van houtskool is inefficiënt. 
• Onvoldoende kennis, inzicht en beheersing van 
de dynamiek tussen vraag en aanbod van de 
houtenergie. 

 
Mogelijke oplossingen om aan dit probleem tege-
moet te komen dienen gezocht in : 
• het verminderen van de consumptie van de hou-
tenergie, 

• het verhogen van de productie ervan 
(bosbouwprogramma’s), 

• alternatieven voor houtenergie: exploitatie van 
het methaangas uit het Kivumeer, bouw elektrici-
teitscentrales enz. 

 
Concrete situatieschets :  
In de meest afgelegen dorpen wordt, waar moge-
lijk, bij valavond nog sprokkelhout verzameld voor-
aleer het koken kan beginnen. Meestal wordt  er 
dan nog op de traditionele manier vuur aangemaakt 
tussen 3 stenen. Als dit niet mogelijk is moet er 
hout of houtskool aangekocht worden. Want zelf 
hout kappen of bomen vellen, zelfs op eigen grond, 
is verboden. Om houtproducten te mogen vervoe-
ren, zelfs op de fiets, moet je ook een vergunning 
hebben. Zelfs voor wie in de stad woont is er een 
probleem want  de prijs van gasflessen is in de loop 
der jaren aanzienlijk gestegen. Overschakelen op 
elektriciteit is ook geen optie want een elektriciteits-
unit is ook vrij duur. Dus ook  de ‘ betere’ gezinnen 
vallen terug op hout of houtskool voor het bereiden 
van de dagelijkse warme maaltijd . 
De alom verspreide ovenstellen zijn echter niet effi-
ciënt want meestal uit metaal, met veel warmtever-
lies en rookproductie door onvolledige verbranding.  
 
 

GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING 

COOPERATION DECENTRALISEE 

  

Project “Ecologische ovens“ :  toelichting  
door Lorrie Vandeginste, ondervoorzitster van VRV UMUBANO 
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Traditioneel koken in de dorpen …               
niet efficiënt koken met hout of houtskool  op drie 
stenen en sprokkelhout op allerhande kookstellen  

 
De Rondereza ovens (‘fours améliorés’) of verbe-
terde ovens worden gebouwd volgens het principe 
van the “elbow” (elleboog) met een zijdelingse in-
voer van het hout en een isolerende ommanteling: 
een betere verbranding zorgt ook voor minder 
rookproductie. Meerdere modellen zijn mogelijk. 
De duurzaamste worden gebouwd met bakstenen. 
Maar om ze te maken moet er ook weer op hoge 
temperatuur gebakken worden. Er wordt naar al-
ternatieven gezocht maar meestal wordt gekozen 
voor een oven van cement al of niet gecombineerd 
met baksteen. 
 
Principe van de elbow stove: 

          
     Enkelvoudig type  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Meervoudig type  
 

        
geïmproviseerde elleboogstoof 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

eenvoudige vaste oven gecombineerd cement / bak-
steen  
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Eenvoudige elleboogstoof 
 
In het district BUTARO heeft de Vlaams-
Rwandese Vereniging vzw sinds 2009 een project 
gelanceerd voor de bouw van 150 oventjes in de 
meest kwetsbare gezinnen met de steun van stad 
Kortrijk. In de streek van Butaro werd gekozen 
voor de installatie van de meest duurzame ovens 
in bepleisterde baksteen. Zie foto’s hiernaast. 
De oven is ook uitgerust met een rookafvoerbuis 
die de rook naar buiten stuurt zodat het huis niet 
uitgerookt wordt, wat een positieve stap is voor 
de gezondheid.  
De ovens hebben een centrale vuurhaard die de 
warmte verdeelt over twee tot drie openingen die 
kunnen worden afgesloten, maar ook opnieuw 
geopend naar gelang van de behoefte aan het 
gebruik van een of meer potten. 
 
De oventjes werden gebouwd door de coöperatie 
Twisungane die verantwoordelijk is voor de aan-
vraag en de uitvoering van het project. Het admi-
nistratieve beheer van de sector is toevertrouwd 
aan de uitvoerend secretaris, die een staatsamb-
tenaar is en de rol van de vroegere burgemeester 
speelt. Daarnaast is er een voorzitter van de raad 
van advies en de voorzitter van het jumelageco-
mité (ook al is er geen officiële jumelage tussen 
Kortrijk en Butaro, toch werd er destijds door bur-
gemeester De Jaegere een akkoord ondertekend 
van geprivilegieerde samenwerking tussen Kort-
rijk en Butaro en de Rwandezen beschouwen dit 
akkoord als een jumelage). De drie instanties zijn 
het ermee eens de parochie als vierde partner in 
hun ontwikkelingsprojecten op te nemen om het 
vertrouwen van iedereen te wekken. De vertegen-
woordiger van de parochie is de pastoor abbé 
André. 
 
 

Intussen werd het project uitgebreid met de 
bouw van 30 nieuwe ovens gefinancierd door 
een groep leerlingen van Amnesty International 
uit de Pleinschool van Kortrijk.  
Ook een aantal particulieren hebben aan Buta-
ro een oventje geschonken want door het stor-
ten van 15 euro aan de VRV Umubano kan ie-
dereen aan dit project meewerken. 
 
Ten slotte werd het project opnieuw gefinan-
cierd door stad Kortrijk voor een bedrag van 
1.500 EUR en van de Provincie West-
Vlaanderen voor een bedrag van 4.900 EUR. 
In het totaal zullen zo meer dan 400 nieuwe 
oventjes kunnen worden gebouwd. Het project 
zal op deze wijze een bijzonder grote impact 
hebben niet alleen op het dagelijks leven van 
honderden arme gezinnen, maar het zal ook 
zorgen voor een efficiënt energiebeheer, een 
besparing van het houtverbruik en een be-
scherming van het milieu in dit groot district van 
Butaro, gelegen op het “circuit des lacs”, hele-
maal in het Noorden van het land, aan de 
grens met Uganda.  
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Hierboven een van de oventjes gebouwd met een subsidie 
van stad Kortrijk. Op de foto rechts is duidelijk te zien dat de 
afvoerpijp door de muur de rook van de oven naar buiten 
stuurt, wat een aanzienlijke verbetering is voor de gezond-
heid van de mensen. Dit eenvoudig project is dus heilzaam 
zowel voor het milieu als voor de gezondheid. 
 

 

Een van de oventjens gebouwd met de financiering van de werkgroep Amnesty International Pleinschool Kor-

triijk 



12 | UMUBANO 

 

SLOTVERTONING van het 15de Afrika Filmfesti-

val met “LE JOUR OU DIEU EST PARTI EN VOY-

AGE” (Philippe Van Leeuw). De film is te verkrijgen 

via Guido Huysmans (guido.huysmans@skynet.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAHORO 12-15 oktober 2010  

Het vierde Amahoro festival vindt dit jaar plaats van 

12 tot 15 oktober in Espace Senghor Brussel. 

Gestart als een filmfestival, wordt het meer een cul-

tureel evenement waar diverse kunstvormen uit 

Rwanda aan bod komen. http://www.senghor.be/ 

 
RWANDA FILMFESTIVAL 11 – 28 juli 2010 – Ki-

gali, Rwanda 

Dit jaarlijks weerkerend festival heeft dit jaar als 

thema ''Red Carpet to Hillywood''. Het start van 16-

19 maart met openluchtvertoningen op het platte-

land. Nadien van 21 tot 28 juli in Kigali. 

Organisatie is terug in handen van het Rwanda Cine-

ma Centre. http://www.hillywood.org/ 

http://rwandacinemacenter.wordpress.com/about/ 

NIEUWE FILMS:  

 

IY’ UBUSAMO - BY THE SHORTCUT – PAR LE 

RACCOURCI Dady de Maximo, Rwanda, 2010, 120 min 

‘Par le raccourci’ (“« By the shortcut “), is een docu-

mentaire gerealiseerd door Dady de Maximo, in Rwan-

da ook bekend als modeontwerper. 

Het uitgangspunt van de film is de uitspraak van Léon 

Mugesera ‘De fout die we in 1959 maakten was dat we 

hen laten vertrekken hebben. Hun land is in Ethiopië, 

dus gaan we hen een kortere weg zoeken, nl via de 

rivier de Nyabarongo’. En ze hielden woord. Duizenden 

lichamen werden in de rivieren gegooid en later ge-

vonden in het Victoriameer. 

Maar het meest interessante deel van de film zijn de 

getuigenissen van vandaag. Slachtoffers worden ge-

confronteerd met hun beulen. Sommigen erkennen hun 

fouten. Soms zijn er momenten van verzoening. Maar 

ook de moord door een vrijgelaten gevangene breekt 

met dit idyllisch beeld. Een interessante film. Mis-

schien iets te lang, maar een belangrijke getuigenis 

van het hedendaagse Rwanda. 

 

 

 

 

 

CULTUUR - CULTURE 

DE RWANDESE FILM - ENKELE KORTE MEDEDELINGEN 

door Guido Huysmans, directeur Afrika Filmfestival 
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LIGNES DE FRONT  

Jean-Christophe Klotz 

Frankrijk, 2009, 95 min 
 

cast: Jalil Lespert, Cyril Gue, Philippe Nahon, Cyril 

Gueï, Eriq Ebouaney, Jean-François Stevenin 

http://www.bacfilms.com/site/lignesdefront/ 
 

Parijs 1994. Antoine Rives, een jonge journalist ver-

trekt naar Rwanda om Alice terug te vinden, de tutsi-

verloofde van Clément, een hutu-student. Maar het is 

een nachtmerrie waarin hij terechtkomt. 

Jean-Christophe Klotz was ook de maker van een be-

kende documentaire ‘KIGALI, DES IMAGES CON-

TRE UN MASSACRE‘. 
 
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. Wie een gedrukt exemplaar wil ontvangen betaalt 
hiervoor € 25 op het nummer 068-2406576-33.  
Redactiecomité: Jeannick Vangansbeke, Lorrie Vandegin-
ste, Ward Claerbout 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 noodza-
kelijk de opinie weer van de Vlaams-Rwandese Vereniging 
Umubano vzw-ngo. Les articles n’engagent que leurs au-
teurs. 

 

 

 
 

KIGALI, DES IMAGES CONTRE UN MASSACRE  

Jean-Christophe Klotz 

Frankrijk, 2005, 94 min  

 

Juni 1994. Kigali, de hoofdstad van Rwanda, is in han-

den van extremistische hutu-milities en het Rwandese 

leger. Tijdens een aanval op een parochie, waar een 

honderdtal vluchtelingen bescherming zoeken, wordt 

Jean-Christophe Klotz, op dat moment journalist en 

cameraman, getroffen door een kogel in de heup. Tien 

jaar later keert hij terug naar die plaats met de hoop 

enkele overlevenden te ontmoeten.  

Dit wordt ook een reflectie over de aanpak van de 

media en de politiek van zulke evenementen.  

http://www.semainede lacr it ique .com/s ites/

article.php3?id_article=181 

http://www.evene.fr/cinema/actualite/interview-

klotz-rwanda-kigali-images-massacre-kouchner-

559.php 

www.sddistribution.fr/ 

 
JEAN-CHRISTOPHE KLOTZ  

Geboren op 14 april 1962 in Washington DC. Gediplo-

meerd als journalist in het Centre de Formation des 

journalistes in Parijs (CFJ– afdeling “reporter 

d’image”). Licentie economie en  Communicatie weten-

schappen (Paris-II). 

Auteur en regisseur van documentaires als: 

Zita Cabello, une femme contre l’oubli (64 min, 2003) 
Amnesty contre Amnésie (52 min, 2001) Festival (110 
min, 1999) D’une mer à l’autre, de la Mer Noire à la 
Caspienne, un carnet de voyage à travers les monta-
gnes du Caucase, dans la série « Voyage, Voya-
ges  »  (Arte / Point du Jour 1998). Les Lutins du 
Docteur Williams (26 min, 1998) Cosaques ! (52 min) 
Le Rêve Américain (52 min) Etre né quelque part (90 
min) 

Co-auteur en cameraman van : 

24 Heures à Sarajevo (52 min), San-Francisco Géné-
ration Sida (52 min), Görlitz- les portes du paradis 
(52 min), Famine-Fatigue (52 min) 
Auteur, cineast en cameraman van diverse projecten 

en reportages over internationale actualiteit (1987-

94), zoals: Rwanda : la vie en sursis (France 2- 
« Envoyé Spécial  » ), genomineerd voor de Prijs Al-

bert Londres 1995. Jérusalem : de part et d’autre du 
mur (« Reporters  »  - La Cinq), Mogadiscio à l’agonie 
(Capa/TF1), Doïna Cornéa, éternelle dissidente (La 
Cinq et Point du Jour). 
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PUBLICATIES – PUBLICATIONS  

Koloniale wetenschappen en Rwanda 

Commentaar door Jeannick Vangansbeke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De Luikse hoogleraar ontwikkelingssociolo-

gie Marc Poncelet bracht de geschiedenis 
van de Belgische instellingen die onder-

zoek verrichten naar wat wij nu ontwikke-
lingslanden noemen, in kaart. Allemaal 
hebben zij blijkbaar een voorgeschiedenis 

in koloniale instellingen of cursussen. Cen-
traal stond tevens de etnologie. Zij was 

voor de administratieve en juridische dien-
sten die sterk wogen op de aanvankelijke 
opleiding van koloniale ambtenaren, het 

alfa en omega. Geneeskunde bijvoorbeeld 
kon zich slechts langzaam een weg banen 

in het curriculum. 
 
De ULB was aanvankelijk het meest op be-

sturen gericht, Leuven uiteraard op de 
missies, Gent begon als eerste aandacht 

aan gezondheid te geven. 
 

Poncelet is erg nauwkeurig te werk gegaan 

en dankzij hem beschikken we nu over een 
prima overzicht van wat aan onze universi-

teiten en aan de koloniale hogeschool zoal 
werd verteld en onderzocht. Gelukkig dat 
Scheut zo empirisch te werk ging dat het de 

eer van het vak redde, suggereert de auteur.  
 

De Bantoefilosofie van Tempels of de groei-
ende aandacht voor ondervoeding maakten 
de etnologische studies relevanter. Land-

bouwkunde was misschien het enige echte 
tegenwicht voor de alles dominerende etno-

logie. Bovendien was die vaak racistisch.  
 
Poncelet gaat uitgebreid in op het onderwerp 

mulatten en spreekt van een ware ‘obsessie’.  
In Rwanda had dit de gekende gevolgen. 

 
Het militaire regime werd er lang gehand-

haafd, van 1916 tot 1926. Toen de wet op 
het mandaatbestuur in voege kwam, waren 
al een decennium lang gebruiken en aanpas-

singen gebeurd door de officieren van de 
Force Publique die de facto het gezag in han-

den hadden. Overigens betekende het einde 
van het militaire bestuur niet noodzakelijk 
een verbetering. De Union Minière du Haut 
Katanga kreeg geen toestemming arbeiders 
te ronselen in de veroverde gebieden tot 

1925. Vooral de bestuurders die direct uit de  
Force Publique werden gerekruteerd zoals 
Pierre Ryckmans stonden op de ‘aparte’ be-

handeling van het mandaatgebied. Niet-
militairen als Alfred Marzorati en andere ou-

deren met voorgaande ervaring in Congo 
waren op dat vlak minder geneigd het belang 
van de Afrikaanse bevolking in rekening te 

brengen. Hoewel in theorie Marzorati Malfeyt 
als koninklijk commissaris was opgevolgd en 

hiërarchisch boven een resident als Ryck-
mans stond, was dit in de praktijk wel an-
ders. Omwille van de beperkte beschikbaar-

heid van grond was Rwanda totaal onge-
schikt als vestigingskolonie, volgens Ryck-

mans, en het vee was ‘médiocre’.  
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Poncelet steunt op Franse auteurs als Liauzu 

en Vidal, zeker als het over Rwanda gaat. 
Die laatste stelde dat enkel maatschappijen 

in verval zich antropologisch lieten analyse-
ren en ‘stollen’. Met Bourdieu stelt hij ten 
slotte vast dat meer en meer op de colloquia 

rond dit onderwerp een ongemakkelijke stil-
te neerdaalt. Wat hebben ingenieurs en ge-

neeskundigen, paradepaardjes van de kolo-
niale kennis, voor blijvende impact gehad? 
Van een socioloog verwacht je een antwoord 

hierop, maar Poncelet houdt zich aan de ge-
schiedenis en eindigt met provocatieve vra-

gen. 

 

Bonaventure K. KUREME, Manuel 
d’histoire du Rwanda Ancien, suivant le mo-
dèle Mgr Alexis Kagame, L’Harmattan 2010. 
ISBN: 978-2-296-10431-0. 49 €. 

 
Bii het ter perse gaan ontvingen wij dit boek 

van L’harmattan. Het gaat over de geschie-
denis van het oude Rwanda op basis onder 
meer van de mondelinge overlevering. De 

auteur illustreert met talrijke voorbeelden 
dat het land reeds van oudsher gekenmerkt 

werd door een spiraal van geweld. U leest er 
meer over in een volgende nieuwsbrief. 
 

 

Inhoud - Sommaire 
 
2 Woord Vooraf – Editorial 
4 Ontwikkelingssamenwerking - Coopération au 

développement: De bijenteelt en de armoedebe-
strijding in agrarische omgeving in Rwanda door 
Désiré Mushumba, hoofd van het departement 
bijenteelt bij ARDI   

8 Gedecentraliseerde samenwerking - Coopération 
décentralisée: Project ecologische ovens: toelich-
ting door Lorrie Vandeginste, ondervoorzitster 
VRV UMUBANO  

12 Cultuur - Culture: De Rwandese film, enkele korte 
mededelingen, door Guido Huysmans, directeur 
Afrika Filmfestival 

14 Publicaties - Publications 
• Marc Poncelet, L’invention des sciences colo-

niales belges, Koloniale wetenschappen en 
Rwanda, commentaar door Jeannick Vangans-
beke 

• Bonaventure K. Kureme, Manuel d’histoire du 
Rwanda ancien, suivant le modèle Mgr Alexis 
Kagame 

• Peter Thijs, De Apollo van Belvedere, een 
voorlopige kroniek 

 

Peter Thijs  
DE APOLLO VAN BELVEDERE 

De verhalen in deze bundel spelen zich af in 
de unieke levenssfeer van Centraal Afrika 
waar de roodbruine aarde zindert in de zon. 
Telkens opnieuw krijgt de lezer het relaas van 
bittere onmacht en van hopeloze pogingen tot 
communiceren die de personages met onver-
vulde verlangens achterlaten. Zelfs een innige 
erotische roes blijkt niet in staat een diep men-
selijk samenzijn te verwezenlijken. Krijgen wij 
wel voldoende kansen om onze dromen te rea-
liseren? Geplukt uit het leven van Europese 
ontwikkelingshelpers en de autochtone bevol-
king, stijgen deze novellen boven de gewone 
fictie uit door het inlevingsvermogen van de 
auteur. Zijn zeer persoonlijke taal met een ei-
gen vaak verrassende woordkeuze slepen de 
lezer mee vanaf de eerste bladzijde.  
 
Te bestellen bij: http://www.boekscout.nl/html/
boek.asp? 
 

 

 



 

www.umubano.be 

Bijenstal met Langstrothkorven. Zie pagina 3-4 

Traditionele bijenkorven in bos 


