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Projectnummer:
NZ-2008088
Projectnaam:
ABAHUJE-UMUBANO 2008-2009, Voedselzekerheid
door verwerking van soja en zonnebloem,
Ruhango, Rwanda

Terug te sturen naar
Provinciaal Noord-Zuid Centrum
pnzc@west-vlaanderen.be
Marc Pierloot
Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
Tip: Het ingevulde formulier
opslaan en daarna versturen in
bijlage. Anders bestaat de kans
dat de ingevulde gegevens
verloren gaan.



Projectomschrijving1:
De gevraagde toelage zal gebruikt worden als
onderdeel van de "eigen middelen" om een
vermenigvuldigingseffect te krijgen via
medefinanciering door DGOS.



Stand van zaken2(max 15 regels):
“Abahuje” is tien jaar geleden opgestart door Rwandese boerinnen, die te weinig grond
hadden om hun gezinnen te laten overleven. Tot voor kort verwerkten zij, op een eerder
primitieve manier, de sojaplant tot tofoe (vleesvervanger). Momenteel zijn wij halverwege
het project, sommige resultaten werden voor de helft bereikt, andere niet door
omstandigheden zoals bvb. stroomonderbrekingen. Dankzij de subsidie van de Provincie,
konden reeds enkele grote investeringen gebeuren. Allereerst werd de fabriek van Abahuje
uitgebreid en gerenoveerd, om te beantwoorden aan de normen van “voedselveiligheid”:
nieuwe vloeren, betegeling van de muren, vernieuwde elektriciteit…Ten tweede werden
machines in INOX (Roestvrij Staal) geïnstalleerd. Deze machines werden ingevoerd vanuit
België (CoEnCo-Oostkamp). De personeelsleden van Abahuje kregen door CoEnCo opleiding
aan de moderne machines. De veiligheidsaspecten werden hierin geïmplementeerd, een
belangrijk aandachtspunt voor Umubano, hierbij vertegenwoordigd door Gerdi Ampe. De
werksters van Abahuje zijn zeer tevreden over deze machines. De kwaliteit van de sojamelk,
de tofoe en de bijproducten is zichtbaar verbeterd. Dankzij de nieuwe installatie wordt
bovendien heel wat lastige handenarbeid overbodig: in eenzelfde tijd kan een grotere
productie worden gemaakt.

Gelieve aan te vullen en/of wijzigingen duidelijk aan te geven.
Het betreft hier dus GEEN overzicht van de financiële evolutie maar WEL een OMSCHRIJVING van de concrete
besteding van de toelage.
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* Toekomstplannen3(max 15 regels):
Abahuje zal nieuwe producten lanceren zoals tofoe-brochettes, sojamelk met vanillesmaak,
sojawafels… Om de afzetmarkten verder uit te breiden, zullen 20 privéhandelaars opleiding
krijgen om proefdemonstraties te kunnen geven. Het aantal restaurants en
grootwarenhuizen uit de hoofdstad KIGALI dat afnemer is van Abahuje zal toenemen. In
totaal zullen 200 van de allerarmste boerengezinnen een geit krijgen, wat hen meer mest
voor hun veld zal opleveren. Het jaar erop, zal een lammetje teruggeschonken worden aan
het project, dat dan opnieuw geitjes zal uitdelen. Bovendien zal sojamelk uitgedeeld worden
aan duizenden lagere schoolkinderen uit hun district RUHANGO. Naast dit sociale aspect,
streeft de coöperatie Abahuje ook naar economische rentabiliteit. In de toekomst zullen zij
op eigen kracht verder kunnen gaan. Dankzij dit project, gesteund door Umubano en de
Provincie West-Vlaanderen, zullen de levensomstandigheden van zo’n 30.000 mensen uit de
“Zuidprovincie” van Rwanda verbeteren. Dit zijn de gezinnen van de “toeleveranciers”, de
4797 boeren (waarvan 3102 vrouw) van de landbouwcoöperaties waarmee Abahuje
samenwerkt. En tegen het einde van het project zullen 120.000 struiken en fruitbomen
aangeplant zijn, in de strijd tegen de erosie en de klimaatopwarming !



Activiteiten in West-Vlaanderen i.f.v. het project4(max 15 regels):
Presentatie en discussie over het project op de Algemene Vergadering van Umubano op
27/03/2010
Stand op Mabatobato te Waregem op 29/08/2010
Uiteenzetting door voorzitter Jean-Pierre Roobrouck op de Wereldraad Anzegem op
18/02/2011
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Contactadres in West-Vlaanderen:
Roobrouck Jean-Pierre
Vlaams-Rwandese vereniging UMUBANO vzw n.g.o.
Ter Beke 2
8570 Vichte



Contactpersoon in het Zuiden:
Jean-Pierre HAKIZIMANA
ABAHUJE
Coopérative ABAHUJE
B.P. 14
Ruhango
Province Du Sud
Rwanda
abahujecop@yahoo.fr

Hoe zie je de verdere evolutie van het project op lange termijn. Ook hier NIET op financieel vlak maar WEL
een OMSCHRIJVING van de duurzaamheid van het project.
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Dit kan zowel op educatief vlak als activiteiten die zorgen voor een extra financiële inbreng voor het project.

