
NGARAMA : WIKWIHEBA MWANA – financiering van sport- en spelfaciliteiten 
 

In een vorige samenwerking met dhr Lode Van Pee organiseerde de Vlaams-Rwandese 
Vereniging Umubano vzw eind 2004-begin 2005 in het Caemerklooster in Gent een 
tentoonstelling “Imigongo uit Rwanda – van mest tot design” met de steun van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Met de verkoop van de beschilderde panelen werd de bouw van het 
kunstatelier Kakira (in de streek van Kibungo) gefinancierd. 

 

Deze keer zal de opbrengst van de uitgave van het boek “RWANDA High jumping/Saut en 

hauteur – GUSIMBUKA URUKIRAMENDE” van Emmanuel BUGINGO en Lode VAN PEE worden 

besteed aan het project “WIKWIHEBA MWANA” (Blijf hoopvol mijn kind) voor jongeren 

met een beperking. 

Het centrum gelegen te NGARAMA (GATSIBO, een district waarmee stad Waregem een 

stedenband heeft), werd opgericht in 2007. Het helpt 40 kinderen en begeleidt /omkadert 

meer dan 150 jongeren met een beperking (in afspraak met hun ouders of voogden) om hun 

levensvoorwaarden te verbeteren. 

De verantwoordelijke is Médiatrice MUKASHARANGABO. 

Het centrum ondersteunt kinderen met een beperking en hun familie. Het tracht hun 
levensvoorwaarden te verbeteren door aangepaste zorg en professionele training van de 
ouders en kinderen. Het wil de ouders zoveel mogelijk betrekken bij zijn interventies en de 
kinderen leiden tot meer zelfstandigheid. De kinderen, waar mogelijk, worden begeleid via 
inclusief onderwijs. Het centrum wil ook een ontmoetingscentrum zijn met een nauwe 
samenwerking met de lokale autoriteiten.  
 
Tot op vandaag heeft het centrum gezorgd voor een permanente verbetering van de 
infrastructuur en van de professionele begeleiding, voor een verhoging van de eigen 
inkomsten, een verbetering van de gezondheidszorg en het bestrijden van armoede en 
kindersterfte. Kinderen met een beperking moeten extra hulp en begeleiding krijgen omdat 
ze een groot risico lopen de eerste slachtoffers te zijn van de armoede en/of onvoldoende 
gezondheidszorgen, zowel psychisch als fysisch. Aandacht wordt besteed aan 
voedselvoorziening, vandaar de aankoop van akkers voor de teelt van maïs en groenten. Het 
voorbije jaar heeft de Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO uit eigen middelen de 
aankoop gefinancierd van een bananenplantage en een installatie voor de verwerking van 
maïs. 
 
Uiteraard beogen we de duurzaamheid van het project. Umubano is gestart met 
WIKWIHEBA MWANA (te Ngarama) als project in 2014 maar was al in contact met de 
verantwoordelijke van het centrum in verband met studiebeurzen. Met deze nieuwe actie 
(uitgave van het boek over hoogspringen) en bijkomende giften willen we sport- en 
spelfaciliteiten financieren. 
 
Doel: Via uitbouw van de spelfaciliteiten bijdragen tot een beter welzijn van deze kinderen 

en via uitbouw sportfaciliteiten bijdragen tot de revalidatie en lichamelijke ontwikkeling van 

deze kinderen. Elementen die essentieel zijn voor de latere integratie in de samenleving.   



We gaan uit van een minimumbudget van 5.000 €. Uiteraard zal de aankoop en de installatie 

van het materiaal gebeuren in overleg met het centrum.  

Prioritair zullen de volgende toestellen worden aangeschaft: schommels, glijbaan, wippen, 
trampolines, thera-banden (elastische banden voor bewegingstherapie), rolstoelen, 
voetbalgoals, volleybalnet, basketringen op voet, pingpongtafel + accessoires, boksbal voor 
kinderen + handschoenen, opblaasbare zwembaden, aangepaste -fietsen en aangepaste 
uitrusting voor hoogspringen. 
 

Kinderen met een beperking zijn een kwetsbare groep die gemakkelijk wordt vergeten. We 
rekenen erop dat het centrum door deze publicatie meer erkenning krijgt en verder zal 
slagen met de integratie van deze jongeren in de normale samenleving. Het centrum ijvert 
voor de realisatie van inclusief onderwijs voor deze kinderen. Het uiteindelijk doel is het 
verkrijgen van gelijke behandeling niet alleen van mannen en vrouwen maar ook van 
jongeren met een beperking. 
 

 

 


