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Bezoeken van de partners van de Provincie Oost-Vlaanderen omkaderd door VRV UMUBANO, van 4-

18 oktober 2014 door Bert Sagaert. 

Inleiding: 
 

Als nieuwbakken lid van de raad van bestuur van Umubano besloot ik van een trip naar Rwanda 

gebruik te maken om kennis te maken met alle partners van Umubano, de kandidaat partners en de 

vier partners van de POV in het bijzonder. 

Ik werd stevig gebrieft door Jean-Pierre Roobrouck en Marcel Umans, waarvoor mijn eeuwige dank.  

Bij het instuderen van de dossiers bij Umubano viel het me op dat de communicatie Noord-Zuid 

nogal stroef verliep, in verband met de rechtvaardigingsstukken, en ook i.v.m. de audits en 

tussentijdse rapporten. 

Het viel me ook op, bij het lezen van de kaderovereenkomst tussen de POV en de Rwandese partners 

dat er congruenties CQ overlappingen bestonden in de thematische nota’s, uit te werken door de 

partners van de POV.  Dit werd bevestigd bij het lezen van de aanbevelingen, die  genoteerd stonden 

in het verslag van de vergaderring tussen de POV en de Rwandese Ngo’s . 

Daarenboven stuitte ik steeds op het ‘dossier Ingabo’, waar strubbelingen een goede vloeiende 

werking belemmerden. 

Met dit alles in het achterhoofd besloot ik tijdens deze kennismakingsreis wat dieper in te gaan op de 

vragen die ik meekreeg van Jean-Pierre Roobrouck en Marcel Umans, de mogelijkheid om de cohesie 

aan te wakkeren en het ‘probleem’ Ingabo te onderzoeken. 

Na overleg met Marcel Umans werd beslist aan elke partner twee documenten ter ondertekening af 

te geven, nl een blad i.v.m. de correcte gang van zaken bij verantwoordigingsstukken, en i.v.m. een 

perfect financieel beheer van een NGO (dit laatste kwam uit het Mango dossier van een studie uit de 

UK). Deze twee documenten werden door elk van de partners ondertekend teruggegeven. 

Uit vroegere ervaringen met projectbezoeken in Rwanda en andere delen van Afrika had ik geleerd 

dat het wat delicaat is direct met de deur in huis te vallen, en dat een eerste kennismakend gesprek 

de aangewezen tactiek is om nadien tot de kern van de zaak te komen. 

Een informatief gesprek met Zr Donatilla van de zusters Bernardinnen, belast met de coördinatie van 

de partners van de POV, en met Gerard Moerman in Kisaro ( bestuurslid van Umubano, en frequent 

in Rwanda aanwezig i.v.m. het project van broeder Cyrille, die ook al elke partner ontmoette leek me 

een goede strategie om eraan te beginnen). Met Zr Donatilla werd afgesproken op het einde van 

mijn verblijf een informeel buffet-etentje te organiseren met alle partners, waarbij aan tafel nog eens 

kon worden nagepraat over alle gesprekken, intenties enz. i.v.m. de vragen van Umubano, en de 

aanbevelingen van de POV, dit ook als voorbereiding van het nakende bezoek van de POV. 

Ik besloot daarnaar te handelen, het verslag per partner van de POV is een synthese van de minstens 

twee gesprekken die ik met elke partner had, samengevoegd met de telefoontjes en e-mails die ik 

tijdens mijnverblijfpleegde . 



Duterimbere:  
Data en Contacten :  

7 oktober in Kigali met Mw. Dativa Mukeshimana 

8 oktober in Muhanga met Mr Damien Linzinski 

16 oktober in Muhanga met Mw. Dativa en Mr Damien  

Een vlot contact met Mw. Dativa Mukeshimana, en met Mr Damien Linziziki. 

Hierbij kwam het hoge bedrag aan restaurantkosten en vergadering kosten aan bod. Ze zegden dat 

deze kosten reëel en  noodzakelijk waren voor de goede werking i.v.m. vorming participatie van 

vrouwen in de projecten enversterking van de inkomstenverwerving. Er werd beloofd bij het 

opstellen van de actieplannen 2015 meer gedetailleerd te gaan, specifiek de doelgroepen, 

selectienormen van de deelnemers en de onderwerpen grondiger te omschrijven.   De (lichte) 

verontwaardiging i.v.m. de kosten werd hierdoor ontmijnd, er was begrip voor deze opmerking, en 

aanbeveling,  ook door de POV geformuleerd.     

Van hen kreeg ik ook de belofte (nog) meer aandacht te schenken aan de werking rond het thema 

participatie van vrouwen en jongeren, en motivatie,  begeleiding ervan tot actieve deelnemers aan 

de projecten van Ardi, Pandamu en Ingabo. 

 
ARDI: 
Data en Contacten :  

7 oktober in Kigali met dhr. Leopold Muhizi en dhr. Anaclet (Financieel directeur )  

8 oktober in Muhanga met een verantwoordelijke van een coöperatieve (bezoek te velde)   

9 oktober in Kigali met dhr. Leopold Muhizi (tweede onderhoud)  

16 oktober in Muhanga met dhr.  Musabimana Patrice:coördinator landbouw 

 

Bijenkorven van Ardi in de streek rond Muhanga. 50.000 bijen per korf, oogst minstens twee keer 

40 kilo per jaar , honing en was, die ook verwerkt wordt (boenwas, kaarsen, cosmetiek)  



Het eerste bezoek met dhr. Leopold Muhizi verliep aanvankelijk vlot, maar werd stroef naarmate ik 

meer gedetailleerde vragen begon te stellen i.v.m. hun partners, andere projecten, initiatieven voor 

cohesie enz.  

Daarna volgde een e-mailconversatie, wat telefoontjes, en ik besloot hem nogmaals in het kantoor te 

Kigali te bezoeken. 

Vriendelijk en gemoedelijk gestart kreeg het gesprek dezelfde wending als de keer ervoor. Nadien 

werd duidelijk waarom Leopold Muhizi wat afstandelijk was : hij was zijn ontslag uit Ardi aan het 

overwegen, en gaf dit op 30 oktober. We  kregen toch antwoorden op de vragen uit België. Leopold 

beloofde me persoonlijk de ontbrekende audit, reeds gestemd door de RVB, te bezorgen, de lijst van 

de bailleurs,  gaf me info over overige projecten van Ardi en een volledig organigram met de namen 

van de verantwoordelijken. Daarbij kreeg ik ook de lijst van de resultaten van de bijenteelt van de 

jaren 2012, 2013, en de cijfers tot nu en de targets voor 2014. 

Door het vertrek van Mr Desiré Mushumba, verantwoordelijk voor de bijenteelt ontstond een 

leemte, Leopold Muhizi wil die tijdelijk opvullen, maar er werd erop gewezen dat beide functies, 

uitvoerend secretaris en verantwoordelijke bijenteelt moeilijk met elkaar te verzoenen waren (zie 

organigram). Ik kreeg dan ook de vraag bij de POV CQ Umubano een budget te bepleiten om iemand 

volledig te vormen tot verantwoordelijke bijenteelt. 

Wat de cohesie betreft : samen met Pandamu is er al een klein project gestart, ‘bijenkoningin’ 

waarbij mensen met een beperking  en vrouwen worden geïntegreerd in de bijenteelt. En zoals 

hierboven vermeld zal Duterimbere de drempel laag houden om deze groep intenser bij het project 

‘Bijenkoningin’ te betrekken. 

Ingabo: 
Data en Contacten :  

8 oktober in Muhanga met Mr Pierre Nyandwi, Mw. Marie Bayisenge (secretaris) en de 

verantwoordelijke veearts. 

16 oktober met Mr Pierre Nyandwi   

 

 

 

Uitzicht op de weiden van de boerderij van Ingabo.(boerderij op foto rechts ) 



 

Door tegenslagen, tegenwerking en demotivatie geplaagde NGO, die ik met een klein hartje 

benaderde.  Bij Ingabo trof ik een stil en bang team aan, niet wetend wat hen boven het hoofd hing. 

Pierre Nyandwi, was blij dat hij de documenten i.v.m. de rechtvaardigingsstukken en goed beheer 

van NGO kon tekenen, alsof hij blij was dat Ingabo er nog bij hoorde. 

Ik vroeg hem naar de redenen van de delicate toestand waarin Ingabo zich bevindt, en vroeg ook 

open kaart te spelen. Na enige aarzeling stemde hij hiermee in. 

De eerste reden van de impasse is, volgens Pierre Nyandwi, een conflict met een vroegere 

werknemer van Ingabo. 

De tweede reden van deze impasse is de tweespalt syndicaat-Ngo. Om verder van steun te kunnen 

genieten moet het syndicaat omgevormd worden tot NGO. Dit moest gebeuren via een stemming. 

De ‘syndicalisten’ eisten dat alle eigendommen van Ingabo werden verkocht , en de opbrengst 

hiervan onder hen werd verdeeld, juridisch een onmogelijke zaak.  

Finaal kreeg Pierre Nyandwi toch een stemming waarbij  de meerderheid voor omvorming tot NGO 

stemde. Dit gebeurde op 5 september 2014. Een kopie van het PV van de stemming werd gestuurd 

naar de RGB. (RwandanGovernance Board) . Enkele telefoontjes van een bevriend persoon naar de 

RGB volstonden om een voorlopig  certificaat af te leveren : Ingabo is wettelijk erkend als NGO tot  

14/10/2015, er volgt een controle, en de erkenning wordt definitief (50 jaar) indien de controle ok is. 

Ik vroeg hen dan ook volgens de letter van de regels i.v.m. goed beheer van een NGO te werken. 

 

 

Bij Ingabo worden verschillende rassen van koeien gekweekt, ook gekruist via kunstmatige 

inseminatie. (verhogen melkproductie, ras versterking, vleesproductie) 

 

Ingabo leed onder de stijging van de prijzen om de koeien tuchtig te maken vandaar de 

minderomzet. Ze startten een biogasinstallatie, en ook de kweek van bananen met de hulp van 

Pandamu. Ze hebben nog een niet gebruikt saldo van hun budget 2013, en vroegen ditover te zetten 

op 2014 en te verrekenen bij de volgende uitbetaling. 

 



Pandamu: 
Data en Contacten :  

7 oktober in Mushihiro (nabij Muhanga)   met Mr Innocent Telimbere 

7 oktober in Muhanga met Mr Innocent Telimbere (veldbezoek)  

16 oktober met Mr Innocent Telimbere   

 

 

 

Bananenteelt wordt geoptimaliseerd. In de streek rond Mushihiro wordt op ongeveer 50 km ² 

intens aan ananas, bananenteelt, in mindere mate groetenteelt gedaan o.l.v. Pandamu  

 

Heel intens en open contact met Mr Innocent Telimbere. 

De ananas en bananenteelt gaat goed, het trosgewicht van de bananen verdubbelde tot ongeveer 75 

à 80 kilo. 

Pandamu begon het project  ‘Bijenkoningin’ waarbij de sociaal zwaksten worden betrokken, (Nu in 

samenwerking met Ardi). Pandamu leende zijn know-how aan Ingabo, waar gestart werd met 

bananenteelt, er worden varkens gekweekt die ze gratis schenken aan de allerarmsten, en ook via 

een eigen opgezet systeem van microfinanciering leveren aan diegenen die kunnen terugbetalen. 

Ze wensen de integratie van vrouwen, gehandicapten te intensiveren. 



Op medisch en sociaal vlak menen ze een deeltje van Broederlijk Delen, in te vullen, door 

rechtstreekse hulp aan gehandicapten. Er worden ook sessies georganiseerd i.v.m. 

geboortebeperking, Aids, en hygiëne. Ze besteden veel aandacht aan het verhogen van de 

zelfredzaamheid van vrouwen en zwakken in de maatschappij. 

Persoonlijk had ik de indruk dat bij Pandamu alle middelen benut worden, en dat er creatief en 

zorgzaam wordt omgesprongen met alle opportuniteiten. Deze NGO werkt zeer goed, werkt in 

cohesie met Ardi, Ingabo en Duterimbere. 

Ik vroeg hen ook alle activiteiten te implementeren in hun actieplan 2015, zodat een verhoging van 

hun budget vanzelfsprekend wordt. 

 

Afsluitende vergadering op 16 oktober 
2014 in  hotel Splendid te Muhanga : 
 

 

Vlnr : Dativa (Duterimbire) , Pierre (Ingabo), Inocent (Pandamu), Bert (Umubano) 

Damien(Duterimbire)Zr Donatilla (Cepafek) Frère Jules (HPV Gitarama) . Ontbreekt op de foto : 

Musabimana Patrice (Ardi), die wat later kwam . 

 

Alles werd nog eens herkauwd, in gezelschap van de vier partners van de POV, in bijzijn van Zr 

Donatilla, er werd aan allen nog een kort briefje meegegeven als geheugensteuntje voor de regels 

i.v.m. goed beheer en rechtvaardigingsstukken. Er werd gezellig nagepraat . 



Enkele citaten van de aanwezigen ;  

Dativa , Duterimbere : het is goed eens, als gemeenschappelijke partners,  persoonlijk samen te zijn 

met iemand van Umubano, het hartelijk gesprek gaat veel dieper dan al het uitgewisseld papier. 

Innocent, Pandamu :   dit bracht ons allen dichter bij elkaar 

Damien, Duterimbere : dit was een ideaal platform om het samen met iemand van Umubano over 

cohesie onder elkaar en samenwerking met de POV en Umubano te bevorderen. 

Pierre, Ingabo : bedankt om de brug te herstellen. We voelen vertrouwen, en terug zelfvertrouwen. 

Patrice, afgevaardigde voor de afwezige Leopold van Ardi : we gaan onze inspanningen vergroten om 

een modelpartner te zijn, iedereen is zeer geroerd door je vraag aan ons de handen van Umubano en 

POV te zijn die onze gezamenlijke dromen, idealen en doelstellingen waarmaken. 

Bert Sagaert 

Voor Umubano  

 

 


