
 

VLAAMS-RWANDESE VERENIGING  
Vereniging zonder winstoogmerk 

 

NZ-2009 064 “Verspreiden en sensibiliseren van het gebruik van verbeterde (ecologische 

ovens) in de sector Butaro, Rwanda, Afrika 

 

1. Narratief verslag 

 

De bouw van de verbeterde ovens in de sector BUTARO werd uitgevoerd door de coöperatie 

COODER-TWINSUNGANE met een financiering van de provincie West-Vlaanderen. 

 

Er werden in het totaal met de financiering van de stad 350 oventjes gebouwd. Zij zijn 

allemaal operationeel. Er werd gekozen voor vaste ovens binnen de huizen, wat beantwoordt 

aan de lokale gewoonten van de maaltijd binnen in huis klaar te maken en het voordeel biedt 

het huis te verwarmen bij koud of regenachtig weer (Butaro is vrij hoog gelegen en het kan er 

vrij fris zijn zeker tijdens de nacht). 

 

De ovens hebben een centrale stookplaats en drie openingen waarop potten en pannen kunnen 

worden geplaatst.  

 

De keuze van de families, waar de ovens werden gebouwd, werd gemaakt aan de hand van 

vergaderingen met vertegenwoordigers van elke administratieve cel en met mensen van de 

parochie Runaba. 350 families verdeeld over 5 administratieve cellen: Rusumo, Nyamicucu, 

Gatsibo, Muhotora en Mubuga. De lijst van de begunstigden wordt als bijlage aan dit verslag 

gevoegd. 

 

De methode die aangewend werd bestond in metselwerk en voegwerk met mortel. De 

bakstenen werden naderhand volledig met cement bepleisterd en zowel verticaal als 

horizontaal vlak gestreken. 

 

Opmerking 

De uitvoering van het project liet langer op zich wachten dan eerst gepland. De reden hiervoor 

is het bergachtig reliëf en de grilligheid van het klimaat (zeer zware regens).  

De werkzaamheden werden uitgevoerd met een geschreven contract waarin sancties werden 

opgelegd in geval van niet-uitvoering door de onderneming. 

 



2. Financieel verslag 

 

Op de bankrekening nr 15-1300027 bij FINA BANK werd op 30/03/2010 3.730.679 RWF 

ontvangen of 4.892 euro, na aftrek van bankkosten. De wisselkoers bedroeg 762,6081. 

 

De tabel hieronder duidt het gebruik van dit bedrag aan, als opdracht toevertrouwd aan de 

Coöperatie COODER-TWISUNGANE 

 
1. Voorschot van 50 %  1.750.000 Uitgavenbon nr 08 
2. 2de schijf (40 %) 1.400.000 Uitgavenbon nr 12 
3. Betaling laatste schijf van 10 % 350.000 Uitgavenbon zonder nr. 
ANDERE KOSTEN   

- Opvolging activiteiten (transport per motor) 160.000 Bon de décharge 

- Receptie evaluatiecommissie 20.000 Factuur nr. 37 

- Opstellen verslagen en verplaatsingskosten 18.350 Factuur nr 105 + Bon de 
caisse nr 24 

- Versturen documenten 29.120 Factuur East African Cargo 

Saldo 3.309  

TOTAAL 3.730.679  

 

Proces-verbaal van definitieve oplevering 
 
In het document dat hier als bijlage kan worden geraadpleegd verklaren de leden van een ad hoc opgerichte 
commissie (met twee vertegenwoordigers van de sector, een vertegenwoordiger van het jumelagecomité, de 

parochie Runaba, de coöperatie COODER-TWISUNGANE) dat werd overgegaan tot de definitieve oplevering 
van de oventjes. Zij herhalen ook nog dat de gezinnen waar de oventjes werden geïnstalleerd behoren tot de 
meest kwetsbare families van de cellen RUSUMO, MUBUGA, GATSIBO, NYAMICUCU en MUHOTORA.  
 
Daarna volgt de lijst van de personen bij wie de oventjes werden geïnstalleerd. 
 

 

 

 


