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Nieuws van onze partners in Rwanda
CPPA KISARO:
Bouw kleuterschool te GITATSA

Waregem, Anzegem, Wielsbeke en UMUBANO VZW droegen bij
tot de financiering van de bouw van een kleuterschool te Gitatsa.
Lees het recentste nieuws hierover....

PANDAMU: De toepassing van het Early Childhood Development
Programme bij PANDAMU

Deelname van Pandamu (Programme d’Appui Nutritionnel en de Développement
Agricole de Muhanga) aan een programma van de overheid in de strijd tegen de
ondervoeding van kinderen onder de 6 jaar, gesteund door de Provincie OostVlaanderen.

Lees meer daarover in volgend artikel:

WIKWIHEBA MWANA (Blijf hoopvol, mijn
kind): Day care center te NGARAMA
Mukasharangabo Médiatrice, Coördinatrice van het centrum, geeft ons een beeld
van de huidige toestand van het centrum.

Lees meer daarover, klik hier...

NUFASHWA YAFASHA in Ngarama (Gatsibo): Gift van een
geit
We kregen net een financiering van de provincie West-Vlaanderen voor onze
nieuwe partner Nufashwa yahasha.

Lees meer...

PAROCHIE MUTETE :
Projecten van De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano in de Parochie
Mutete

Umubano financiert sinds begin dit jaar projecten in de parochie
Mutete (bij Byumba) dankzij de opbrengst van de acties Music for
life en een Bijdrage van de Vierde Pijler. Lees het nieuws hierover....

“WIE HELPT ERIC ?” : in Ngarama (Gatsibo): “ School en
vorming, de toekomst voor ontwikkeling”

WAREGEM – “Wie helpt Eric?”, een van de projecten van de Vlaams-Rwandese
Vereniging Umubano dat steun geeft aan kinderen uit Ngarama om school te
kunnen lopen.

Lees volgend artikel...

Beste lezer(es), Beste Sympathisant(e),
De uitvoering van de projecten is mogelijk dankzij de steun van provincies en
gemeenten, maar ook door uw financiële steun. Als u sympathie hebt voor wat onze
partners in Rwanda realiseren, aarzel dan niet om een bedrag te storten op
onderstaande rekening. Vanaf 40 EUR op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest.

Rekeningnummer Vlaams-Rwandese
Vereniging Umubano vzw:
IBAN: BE79 0682 4065 7633
BIC: CKCCBEBB
Lees gerust onze jaarverslagen op onze website waar u de verantwoordingen van
uw financiële steun kunt zien. Klik op het menu “Activiteiten” – “Jaarverslagen”.
Neem ook kennis van ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke
levenssfeer door onze privacy-verklaring te lezen.

Het is voldoende hier te klikken:
Jean-Pierre Roobrouck, Voorzitter.
Verantwoordelijke uitgever : Jean-Pierre Roobrouck
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