VLAAMS-RWANDESE VERENIGING
Vereniging zonder winstoogmerk

Verslag
Bevloering van het onoverdekte deel van de markt van Rusumo
in Butaro (Rwanda)
Context
De overdekte markt van Butaro die gebouwd is dankzij de financiële steun van de stad
Kortrijk wordt heel druk bezocht en zijn bestaan komt een groot aantal mensen (in en buiten
Butaro) economisch ten goede.
Het bouwen van deze markt gebeurde in het kader van de geprivilegieerde samenwerking die
sinds 1987 bestaat tussen stad Kortrijk en de gemeente Butaro (nu ‘sector’ Butaro genoemd) .
De Vlaams-Rwandese Vereniging ‘Umubano’ treedt als tussenpersoon op bij de begeleiding
van de projecten die eruit voortvloeien.
Begin 2003 waren alle werken af. Enkel de bevloering van het onoverdekte deel van de markt
bleef een zorg. In het regenseizoen (+/- 10 maanden op het jaar – Butaro ligt hoog in de
heuvels) zorgt dit voor groot ongemak (veel modder – goederen die niet uitgestald kunnen
worden, met alle economische gevolgen voor de bevolking).

Kostprijs van de werken
De totale kostprijs voor de bevloering bedroeg € 21.910. Zoals gebruikelijk zou het district Butaro
zelf zorgen voor een eigen inbreng van 20% van het bedrag (€ 4.382).
In juni 2006 stelde de stad Kortrijk een bedrag van € 7.600 ter beschikking. De werken werden
met deze fondsen gedeeltelijk uitgevoerd.
Op 14 augustus 2006 werd een aanvraag voor de resterende € 9928 bij de Provincie WestVlaanderen ingediend.

Financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen
In zitting van 19 april 2007 heeft de deputatie beslist een subsidie van € 9928 aan het project
te verlenen.
Op 14 juni 2007 werd een bedrag van € 9874,44 (€ 9928 min € 53,56 bankkosten) ontvangen
op de rekening 040-6109664-55 van de Missionnaires d’Afrique du Rwanda, Banque de
Kigali (zie bijlage 1)
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Op 15 juni 2007 werd dit bedrag getransfereerd naar de rekening 070-2154900-30/307 van het
‘comité de jumelage Butaro-Courtrai’, Fina Bank (zie bijlage 2).
Op 20 juni 2007 werd het bedrag ter beschikking gesteld van het jumelagecomité van Butaro,
verantwoordelijk voor het project. (zie bijlage 3)

Start en eind van de werken
Het financiële verslag getekend door de aannemer (Entreprise Emuco), de verantwoordelijke
van het lokale bestuur (Secrétaire Exécutif du Secteur Butaro) en de vertegenwoordiger van
het jumelagecomité Butaro-Kortrijk (de Voorzitter) is gedateerd op 25 juni 2007, dus zeer kort
na de ontvangst van de fondsen. (zie bijlage 4)
Dit is te verklaren door het feit dat de sector Butaro, na vernomen te hebben dat de Provincie
West-Vlaanderen aanvaard had de subsidie te verlenen, door de urgentie van het afwerken van
de bevloering, een lening is aangegaan om meteen met de afwerking te kunnen starten (zie
bijgevoegde foto’s).
Dankzij de gunstige wisselkoers werd niet alleen de totaliteit van de vloer afgewerkt, maar ook
de omheining met enkele stenen verhoogd (daar waar het nodig was), alsook de kolommen die
de daken van de overdekte hangars dragen (zie bijgevoegde foto’s).

Datum van het indienen van het verslag door Umubano
De eerste justificatiedocumenten zijn ons (door omstandigheden ter plaatse) slechts in het
begin van de maand september opgestuurd. Het detail van de bankdocumenten ontbrak, alsook
het groene strookje dat moest worden ingevuld door de voorzitter van het jumelagecomité.
Deze laatste documenten ontvingen we in de tweede week van de maand november.
Dit verklaart waarom het verslag door de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano slechts op
21 november 2007 is opgesteld.
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