PARTNERS VAN OOST-VLAANDEREN IN RWANDA
De Provincie Oost-Vlaanderen engageert zich sinds jaren, om binnen de perken van de begroting
die door de Raad wordt goedgekeurd, een jaarlijks bedrag van 200.000 EUR voor te behouden
voor het geheel van de projecten in Rwanda. Deze subsidie komt ten goede aan een aantal
partners uit de voormalige provincie Gitarama, nu Muhanga, in de Zuidprovincie en wordt door
Vlaamse organisaties opgevolgd. De VLAAMS-RWANDESE VERENIGING UMUBANO VZW is
verantwoordelijk voor de begeleiding en follow-up van ARDI, DUTERIMBERE, INGABO en
PANDAMU. PROTOS volgt de activiteiten van COFORWA op. CARAES zorgt voor de omkadering
van het HVP te Gatagara en de ZUSTERS BERNARDINNEN volgen CEFAPEK op.
Hierna krijgt u een kort overzicht van de partners en hun doelstellingen
ARDI: L’Association Rwandaise pour la promotion du Développement Intégré –
Rwandese vereniging voor de promotie van geïntegreerde ontwikkeling
Contact: MUHIZI Léopold
E-mail: info@ardirwanda.org
Tél : +250 252573961 / 4520
Programma van promotie van de bijenteelt in het kader van de armoedebestrijding in de
zuidprovincie (Districten Kamonyi, Ruhango en Muhanga). Bevat onder meer promotie van
moderne bijenteelttechnieken, steun aan de bouw van moderne infrastructuur, ter
beschikkingstelling van moderne bijenteeltinputs, ontwikkeling van de waardeketen door
betere toegang tot informatie over commercialisering, en oprichting van duurzame relaties
tussen economische operatoren in de bijenteelt. Ardi begeleidt tevens de coöperaties van de
imkers in de opleiding voor een professioneel management, hun verdere verzelfstandiging
en hun nationale erkenning.

HET SYNDICAAT INGABO
Contact : NYANDWI Pierre
E-mail: nyapierre06@yahoo.fr
Tel : +250788557757
INGABO in de ontwikkeling van de ‘melkproductie’
In het kader van de ontwikkeling van het fokken van melkvee, helpt het syndicaat INGABO
de veetelers bij het fokken van verbeterde rassen door artificiële inseminatie. Deze activiteit
slaagt dankzij de samenwerking met het Ministerie van landbouw door tussenkomst van de
dienst belast met de verhoging van de dierlijke productie (RARDA). Sinds 2009, is het
Syndicaat INGABO verantwoordelijk voor de bevoorrading van materiaal inzake artificiële
inseminatie, in het bijzonder vloeibare stikstof die het zaad bewaart bestemd voor AI voor de
inseminatoren die werken in de districten Kamonyi, Muhanga en Ruhango.

COFORWA : Compagnons Fontainiers du Rwanda
Contact : Christian Muhawenimana
E-mail: cfrwa@rwanda1.com
Tél :+250 055104642
Waterleiding
Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Geïntegreerd beheer van
watervoorraden
Programma HAMS …
In het kader van het GIRE-programma, heeft COFORWA verschillende activiteiten
ondernomen die hebben bijgedragen tot de verbetering van de hygiëne bij de begunstigden.

DUTERIMBERE Vrouwelijk ondernemerschap opleiding en kredieten
Contact : Mukeshimnana Dativa
E-mail: mukeshadat@yahoo.fr
Tel :+250788442851
Meerdere opleidingen in verschillende domeinen en in het bijzonder over het
ondernemerschap et de toegang tot kredieten en de opvolging ervan voor de leden
DUTERIMBERE en de klanten van DUTERIMBERE imf ltd in de districten Kamonyi,
Ruhango

HVP/GATAGARA Le Home de la Vierge des Pauvres
Contact: Fr Grégoire MUBALI
E-mail: gregomubali@yahoo.com
Tél : +250782300387
Instelling die werkt ten voordele van gehandicapten. Operationeel sinds 1962 met de
opdracht de gehandicapten te verzorgen, op te voeden en te re-integreren. HVP voert deze
opdracht in twee centra uit ; te Gatagara (verzorging en opvoeding van arme gehandicapte
kinderen) en te Ruhango (herstel met een gemeenschappelijke basis).

CEFAPEK : Centre de Formation Agricole et de Petit Elevage de Kamonyi
Centrum voor landbouwkundige opleiding en voor kleinvee van Kamonyi
Contact: Donatille MUKARUBAYIZA
E-mail: cefapek@yahoo.fr mdonaza@yahoo.fr
Tél : +250788484453 (Désiré +25078853710)
Acties voor bijstand aan kinderen met een handicap gedecentraliseerd in de sectoren.
Ondersteuning van voedselzekerheid door activiteiten van basisinkomen, organisatie van
landbouwcoöperaties en duurzame landbouw. Ondersteuning van arme leerlingen.

PANDAMU : Programme d'Appui Nutritionnel et de Développement Agricole de
Muhanga - Programma voor ondersteuning van voedselveiligheid en
landbouwontwikkeling in Muhanga
Contact : TELIMBERE Innocent
E-mail: pandamu2005@yahoo.fr
Tel.: +250788752137
Centrum dat werkt op het vlak van voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling en
basisinkomen. PANDAMU richt zich in het bijzonder tot de personen die over weinig
middelen beschikken, zoals gehandicapten, vrouwen (en in het bijzonder vrouwen die hoofd
zijn van het gezin), jongeren en arme gezinnen van kleine boeren. Hun activiteiten willen de
doelgroep uit de extreme armoede halen.

