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Onderhoud met Dativa Mukeshimana, secretaris generaal en Martine …, 

ondervoorzitster van de raad van beheer Duterimbere Kigali (woensdag 4/3/2009) 

in het hoofdkantoor van Duterimbere te Kigali 

 

Dativa had ons in 2007 bezocht. Duterimbere in Kigali verzorgt micro-kredieten en wordt 

gefinancierd door Terrafina (ICCO NL en via hen door BSR) .Ze tellen 16.123 leden waarvan 

76% vrouwen. In 2007 ontvingen ze in New-York de ‘Platinum Award for Excellence and 

Business Prestige. 

 

Jean-Pierre en Marcel geven een overzicht van de problemen ondervonden bij de 

rechtvaardigingstukken van Duterimbere Gitarama en dringen erop aan dat dit dit jaar niet 

meer zou voorvallen, zo niet riskeert de financiering in het gedrang te komen. 

 

Ze vragen ook een overzichtsartikel over de methodologie van de microfinanciering zoals 

deze wordt toegepast door Duterimbere. Dit kan dienen voor een publicatie in de nieuwsbrief 

en op de website van Umubano. 

 

Bezoek aan het kantoor van Duterimbere te Muhanga (Gitarama) (Vrijdag 6 maart 

2009) (Financiering Provincie Oost-Vlaanderen) 

 

Onderhoud met Annonciata, verbindingsagent regio Muhanga (oude prefectuur Gitarama) en 

met Yvonne voorzitter van het regionale comité. 

 

 
 

Marcel toont de fouten in de rechtvaardigingsstukken van 2007 en vraagt dat deze niet meer 

zouden voorkomen in het vervolg. Hij dringt ook aan op een systematische verwijzing met 

een doorlopende nummering van de tabellen naar de stukken. 

Huur is geen investering, maar zou hier bij de operationele kosten moeten worden geplaatst. 

Voor de gebruikte wisselkoersen moet geen berekening per item worden gemaakt. De wissel 

is eenmalig en kan dus globaal berekend worden, zo niet zou een gewogen gemiddelde 

moeten worden gebruikt. Er moet ook een gedetailleerder beschrijving komen van de 

gerealiseerde taken. 

 



Wij hebben het daarna over het nog niet gerechtvaardigde bedrag van 698,49 euro op de 

begroting van 1900 euro gestort door de Provincie Oost-Vlaanderen voor de steun aan arme 

kinderen 'enfants démunis'.Het zijn studiebeurzen voor de kinderen van arme gezinnen. Op 

20/10/2008 werd reeds een bedrag van 1.193,51 euro gerechtvaardigd, maar er bleef een 

overschot waarvoor nog geen bewijs van storting aan kinderen werd toegestuurd.  

 

De directie van Duterimbere geeft als uitleg dat een aantal kinderen niet tijdig konden worden 

geïdentificeerd omdat ze van school veranderd waren. Dit is intussen gebeurd en Annonciata 

geeft ons een overzichtlijst af waaruit blijkt dat de gelden effectief uitgegeven zijn en 

toevertrouwd aan de behoeftige kinderen. Aan de delegatie van Umubano worden ook de 

gedetailleerde "bon de dépenses" of betaalbewijzen voor de individuele leerlingen 

voorgelegd, maar jammer genoeg zijn de lijsten niet in dezelfde volgorde geklasseerd als de 

overzichtlijst. Toch kunnen wij alle bedragen identificeren. Wij vragen dat de lijsten in het 

vervolg zouden worden geklasseerd in dezelfde volgorde als de overzichtslijst. De lijsten 

werden  later ons  ter beschikking gesteld op de zetel van de vereniging. 

 

Het geld voor het nieuwe actieplan werd op 5 januari 2009 op de rekening geboekt ook al 

werd het reeds in december door Umubano overgeschreven. Zo is de subsidie voor het 

actieplan van 2008 met een jaar vertraging aangekomen en werden een deel acties 

voorgefinancierd. Er is 13.786 euro ontvangen aan een koers van 785,60, dit stemt overeen 

met 10.830,553 RWF. 

 

Van de ontvangst tot nu heeft een planning plaatsgevonden van de opleidingen en de 

vergadering met het oog op het dynamisch maken van de vrouwengroepen (deze die 

vertraging kunnen oplopen bij de terugbetaling van de leningen. Het jaar 2008 sluit af met een 

terugbetalingspercentage van 96 %. De eerste vergadering ivm de hernieuwde dynamische 

aanpak is gepland op 9 maart. Tegen ons vertrek wordt ons een verslag meegegeven dat een 

overzicht geeft van de activiteiten die sinds 1 juli 2008 tot 28 februari plaatsvonden en die 

voor een groot deel werden voorgefinancierd, gezien de uitbetaling van de subsidie van 2008 

pas in januari 2009 plaatsvond. U vindt dit verslag als bijlage. 

 

Ook de inhoud van de opleiding moet in het eindverslag beschreven worden: opleiding in 

solidaire waarborg (voor de kwetsbare groepen), gebruik van de kredieten, projectbeheer. De 

groepsleningen bedragen 100.000 RWF, de eerste keer, 150.000 de tweede keer, enz. 

Krediet van de ondernemende vrouwen: 10 miljoen voor een persoon met een materiële 

waarborg, 700.000 minimum. Voorwaarde: volgen van een opleiding. 

 



 
 

Als men spreekt over de "vie associative" dan verwijst men naar de leden van Duterimbere. 

Zij betalen een ledenbijdrage en hebben als rol de andere vrouwen aan te zetten om klant van 

Duterimbere te worden en de klanten te stimuleren 

Klanten zijn niet noodzakelijk leden, maar kunnen ook lid zijn. 

De opleiding handelt ook over familieplanning : de moeders houden niet van contraceptiva en 

daarom is een opleidingsprogramma opgezet omtrent het gebruik van spiraaltjes, comprimés 

en onderhuidse inplantingen. 

Andere opleidingen handelen over hert ondernemerschap.  

 

Rentevoet: 14 % per jaar maximum (indivuele), 2 % per maand (in groep). de terugbetaling 

schommelt van 6 tot 10 maanden, zodat de rente minimum 12 % of maximum 20 % bedraagt. 

De rente van de banken is lager en bedraagt 18 % omdat de banken over een waarborg 

beschikken. 

 

De klanten bij het IMF Duterimbere moeten vooraf een rekening openen waarop 20 % gestort 

wordt van het gewenste krediet. 20 % moet op de rekening blijven tot het e'inde van de 

terugstorting van het krediet. Daarbij moet 10 % van het ontvangen krediet ook als spaargeld 

blijven staan. 

 

Duterimbere telt 230 leden die in principe tot op heden 2.000 RWF moeten betalen om lid te 

worden. Maar nog niet de helt betaalt zijn bijdragen. Toch werd beslist de bijdrage dit jaar te 

verhogen tot 5.000 RWF. Er zijn immers heel wat kosten gegeneerd door de algemene 

vergaderingen en de vergaderingen van de regionale comités. 

 

Er is een staf voorzien voor wie niet betaalt. Wie 3 jaar na elkaar niet betaalt is niet langer lid. 

Daarom wordt hij nog niet volledig aan zijn lot overgelaten. 

 

OPMERKING 

De delegatie van Umubano vindt het spijtig dat de provincie niet langer subsidies verleent aan 

arme kinderen. De nood aan vorming is nochtans bijzonder groot en de armoede in het 

binnenland is zo schrijnend dat de ondersteuning van het onderwijs aan een prioriteit 

beantwoordt. De toegang tot het basisonderwijs is trouwens een van de 

milleniumdoelstellingen.  



Umubano zou het zelfs zinvol vinden dat een deel van de subsidie die aan Duterimbere wordt 

overgemaakt opnieuw aan het project 'enfants démunis' wordt besteed, ook al zou de subsidie 

voor de opleiding in het kader van de vzw zelf worden verminderd. 

 

Bezoek aan onze partner INGABO (financiering Provincie Oost-Vlaanderen)Vrijdag 

6/3/2009 

 

Aankomst bij de boerderij van INGABO. Het bezoek start met een bezoek aan de modelhoeve 

van Ingabo gelegen te Rugobagoba. 

 

 
 

De vereniging telde begin 2008 13.000 leden en is gericht op 4 districten: Muhanga, Ruhanga, 

Kamonyi en Nyanza. Op 31 december 2008 zijn er 1000 leden bijgekomen, zodat er 

uiteindelijk reeds 14.000 zijn. 

 

Er worden sensibiliseringsactiviteiten door Ingabo georganiseerd en opleiding van boeren en 

veetelers. Het boerensyndicaat telt 662 lokale afdelingen. Een lokale afdeling bestaat uit 

basisgroepen die in een bepaalde lokaliteit zijn gevestigd. Elke basisgroep telt zo'n 20 leden 

op het niveau van de administratieve cel. De mensen worden in hun eigen uitbating 

aangesproken en worden gevraagd te kiezen tussen 6 takken: 

- ananas 

- koffie 

- maïs 

- maniok 

- soja 

- veeteelt. 

Elk lid moet een tak kiezen en een voorstel doen aan Ingabo wat zijn noden betreft. Ingabo 

evalueert ze en gaat erop in voor zover het mogelijk is. 

Er wordt in zones gewerkt. 1 à tot 15 lokale secties vormen een zone. De zones stemmen niet 

altijd overeen met de administratieve indeling van het land. Er wordt gezocht naar een 

efficiënte omkadering. Een zone bevat 500 leden. Gemiddeld is er een animator voor 1 zone. 

Het is de animator die de behoeften van de boeren verzamelt en doorstuurt naar de 

coördinator. 



Ingabo zorgt voor de volledige kosten als het gaat over de opleiding van taken ivm het 

lidmaatschap (toewijzing van de leden, vb een taak van de raad van bestuur). Als het gaat 

over een technische opleiding wordt een bijdrage gevraagd. 

De animatoren die de opleiding verzorgen beschikken over een handboek. 

Voor de sensibilisering wordt gebruik gemaakt van een folder, technische fiches, een 

driemaandelijks tijdschrift, een radio-uitzending (eenmaal per week). 

 

Het project betaald door de Provincie Oost-Vlaanderen betreft de bouw van nieuwe stal. Het 

project is gestart in 2006 en telt reeds 15 koeien. Er werden er 5 gekocht met de subsidie van 

2007.  

 

 
 

Er werd gezorgd voor een plaats waar een vaarskalf kan worden geproduceerd. 

Het is de bedoeling koeien te kweken van een gekruist en verbeterd ras die per dag 30 liter 

melk produceren. De koeien zijn afkomstig van een boerderij in Kigali die ze uit het 

buitenland heeft gehaald. Zij zijn gekruist met lokale koeien die resistent zijn tegen lokale 

ziektes. Bij de kruising wordt gewerkt met kunstmatige inseminatie. 

Ziektes worden bestreden door preventie en hygiëne in de boerderij. Er wordt ook gezorgd 

voor verwijdering van teken en het toedienen van wormdrijvende middelen. 

Er zijn 4 koeien die volwassen zijn en meer dan 30 jaar oud zijn. 

 

 



 

De boerderij van 12 hectaren werd verkregen via een erfenis van een privégrondbezitter. 

Er is een beek in het domein en er moet een waterleiding worden aangelegd (in het kader van 

het project OV). Ook de toegang van de boerderij voor auto's moet worden verzekerd. 

Er wordt een studiereis gepland naar een modelboerderij om het onderhoud te leren van het 

exotische ras.  Een derde doelstelling betreft de autofinanciering van Ingabo. 

Wij bezoeken de boerderij en zien niet alleen de kalveren in de stal, maar ook de koeien 

buiten op de weide: er zijn Friese koeien met zwarte huid, andere met rode huid, gekruist 

Fries ras met 92 % Fries ras en 8 % lokaal ras van het type Ankole, ook Jerseykoeien (voor 87 

% gemengd met het Ankole-ras).  

 

Als voeding krijgen de koeien pennisetum, desmodium, mucuna, gemengd voeder bestaande 

uit hondsgras en hyperenia, Kikuyu grass en geconcentreerd voedsel (dat aangekocht wordt 

voor de melkkoeien. 

 

 
 

In Gitarama bezoeken wij het kantoor van Ingabo waarnaast een opleidingscentrum met een 

logiescapaciteit wordt gebouwd op basis van eigen middelen. Voor de afwerking zal echter 

een lening aan de bank worden gevraagd. Dit centrum zal dienen voor eigen gebruik maar ook 

aan andere instellingen worden verhuurd, zodat opbrengsten kunnen worden gegenereerd. 

De eigen fondsen werden samengesteld door de bijdragen van de leden en activiteiten van 

vermeerdering van maniokstekken die weerstand bieden tegen de mozaïekziekte. 

 



 
 

In het kantoor worden wij rondgeleid door François die ons naderhand een businessplan ter 

beschikking stelt. 

 

Besluit: Ingabo is een goed georganiseerde coöperatie met duidelijke doelstellingen en 

resultaten. 

 

 


