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1. Narratief verslag 

 
 
Op 12 maart 2009 werd door de Provincie West-Vlaanderen beslist aan de Vlaams-
Rwandese Vereniging Umubano een bedrag van 5.125 euro toe te kennen voor het 
bovenvermelde project met betrekking tot de voedselzekerheid door verwerking van 
soja en zonnebloem te Ruhango, Rwanda. 
 
Deze bijdrage werd uitbetaald omdat naderhand werd aangetoond dat het project 
door het ministerie van ontwikkelingssamenwerking (DGOS) werd goedgekeurd. 
 
Het project komt ook in aanmerking voor de uitbetaling van een tweede schijf van 
5.125 EUR zou na de voorlegging van de nodige bewijsstukken. 
 
De eerste schijf werd gebruikt voor de uitgaven nodig voor de aankoop en het 
versturen van het materiaal voor de verwerking van de soja en zonnebloem. 
 
Als bijlage gaat de factuur met betrekking tot deze aankoop samen met enkele foto’s 
die tonen dat het materiaal wel degelijk is aangekomen en ter plaatse werd geleverd. 
De volgende fase zal er nu in bestaan de toestellen te installeren en gebruiksklaar te 
maken vooraleer met de transformatie van soja tot melk en tofoe kan worden 
overgegaan. Hetzelfde geldt voor de verwerking van zonnebloem tot olie. 
 
Na onderhandelingen over de vrijstelling van invoerrechten bij de douane zijn de 
machines uiteindelijk aangekomen op de zetel van de coöperatie op donderdag 16 
september 2010 om 17.27 uur. De taks die normaal betaald moest worden bedroeg 
4.394.284 RWF maar door de vrijstelling die werd verkregen (onder meer op 
voorlegging van een attest van gift afkomstig van de Vlaams-Rwandese Vereniging 
Umubano) moest enkel nog aan het RBS (Rwanda Bureau of Standards) : 35.787 
RWF en nog eens 3.000 RWF aan R.I. en 70.000 RWF als onkosten voor opslag in 
de douane aan MGR worden betaald. 
 
Enkele foto’s : 
 



 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

Overigens is het nog te vermelden waard dat de coöperatie ABAHUJE intussen de 
rechtspersoonlijkheid heeft gekregen in overeenstemming met de nieuwe wet voor 
de coöperaties, opgevolgd door de RCA (Rwanda Coopérative Agency). 
 
2. Financieel verslag 

 
De aankoop en verzending van de soja en olie verwerkingseenheid bedroeg 23.991 
EUR zoals u kunt zien op bijgaande factuur. De subsidie van de Provincie West-
Vlaanderen van 5.125 euro heeft ons geholpen om dit bedrag samen te stellen en te 
betalen. Wij bieden u dan ook hiervoor onze oprechte dank aan. Uiteraard zal de 
tweede schijf welkom zijn voor de installatie van de machines, de aankoop van de 
soja aan de toeleveranciers en de inwerkstelling van de machines. 
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