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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DGOS
1/2008/DGOS BIJENTEELT IN RWANDA
DEEL A: VOORSTELLING VAN DE ACTIE
A.1. Voorstelling van de actie
NGO :

Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO vzw

Titel: Promotie van de moderne bijenteelt ter bestrijding van de armoede in
de Zuid- en Westprovincie van Rwanda (fase 2 / 2008-2009)
Kernthema: Creëren van een verhoogde meerwaarde van de imkerij door een betere uitbating en verkoop door meer imkers.
Huidig jaar: 2009
6 maanden van 18 maanden.
Voortzetting van vorige actie: ja
Land:
Rwanda
Provincie: West- en Zuidprovincie
District:
Muhanga, Ruhango, Huye, Nyamasheke, Gisagara, Kamonyi, Rusizi
Omgeving: Uitsluitend ruraal
Begroting actieplan 2008-2009: 178.952 EUR over twee jaar en 118.262 EUR in 2009, waarvan 80 % DGOS en 20 % eigen inbreng met de
steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, 11.11.11 en Waregem.
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Interventielogica

Globale doelstelling
Bijdragen tot de socioeconomische ontwikkeling van de bevolking die over geen of
weinig landbouwland
beschikt, in 7 districten
van de Zuid- en Westprovincie van Rwanda
door middel van de
promotie van de moderne bijenteelt.

Afwijkingen – gevolgen - commentaar
Het jaarlijks inkomen
Narratieve verslagen van Het bruto inkomen per gezin
Het socio-economisch aandeel
van de imkers is met 30 het project
van de imkers zonder grond is van de bijenteelt in het inkomen
% verhoogd eind 2009.
gemiddeld met 32,3 % vervan de gezinnen en het profesActiviteitsverslagen ivm
hoogd (zie statistieken als
sionalisme is aanzienlijk gesteOp gemiddelde termijn
technische omkadering
bijlage) dankzij de productie
gen. Dit wordt aangetoond door
(2010) wordt de bijenen valorisatie van de bijende volgende indicatoren:
teelt de enige bron van Interne en externe evalua- teeltproducten
 Het percentage van deelnainkomen voor 800 getieverslagen
me van de gezinnen aan het
zinnen van imkers, dit is
ziekenfonds is met 43,6 % ge50 % van de beoogde
Verslagen van de doeldisstegen in vergelijking met het
doelgroep.
tricten
jaar 2007.
 Het percentage schoolverlaVerslagen van de betrokters is bij de gezinnen van imken coöperaties
kers verminderd met 29,3 %.
Indicatoren

Verificatiebronnen

Realisaties

Gezien de context van de invoering van de nieuwe wet op de
coöperaties blijven bepaalde
zwakheden bestaan inzake beheer van de coöperaties om de
waardeketen van de bijenteeltproductie te verbeteren. Daaraan zal in de toekomst bijzondere aandacht moeten worden
besteed.
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Specifieke doelstelling

Op middellange termijn
is het jaarlijks bruto inkomen per gezin van
Moderne bijenteelt als leden van de coöperaties
bijdrage aan de socio- gestegen van 65.000 tot
economische ontwik- 300.000 RwF / lid / jaar.
keling van de Zuid en
West provincie van
25 imkercoöperaties zijn
Rwanda door het rea- institutioneel versterkt en
liseren van een meer- omgevormd tot econowaarde in 25 coöpera- misch leefbare en jurities en de verhoging
disch erkende entiteiten
van het inkomen van
hun leden.
De jaarlijkse honingproductie is 35% gestegen
in de interventie zone
van het project projet en
zorgt voor een verhoging
van 30% van het inkomen van de imkers betrokken bij het project
Een leefbaar circuit voor
valorisatie van de bijenteeltproducten (verzameling, verwerking en
commercialisering) is
opgericht met 25 bijencentra

De verslagen van de acti- Het gemiddelde van de bruto
viteiten van technische
bijkomende inkomsten uit de
omkadering
bijenteeltproducten is gestegen met 32,3 % in de gezinInterne en externe evalu- nen van de betrokken coöpeatieverslagen
raties.

De gezinnen met weinig of zonder land beschouwen voortaan
de bijenteelt als een beloftevolle
sector die kan bijdragen tot de
verbetering van hun economische omstandigheden.

Verslagen van de doeldis- Het aantal actieve en semitricten
professionele imkers is bij de
vrouwen en de jongeren resVerslagen van de betrok- pectievelijk met 29,6 en 31,3
ken coöperaties
% gestegen.

Ingevolge de toepassing van
moderne bijenteelttechnieken is
het rendement van de bijenteelt
verhoogd en het aandeel van de
bijenteelt in het inkomen van de
gezinnen is aanzienlijk gestegen.

Het jaarlijks rendement per
moderne bijenkorf is gestegen
van 16,7 kg tot 26,1 kg honing Het circuit inzake valorisatie van
per seizoen in de coöperaties de bijenteeltproducten is vervan het project.
sterkt en 69,7 % van de geoogste producten worden op de
25 coöperaties beschikken
markt verkocht.
over reglementaire teksten
(statuten en huishoudelijk
Er zijn nog een aantal technireglement) en houden regel- sche gebreken inzake de toematig statutaire vergaderinpassing van de moderne techgen.
nieken voor de versterking van
de bijenkolonie en van de waar41% van de coöperaties kre- deketen in het algemeen.
gen hun juridische erkenningsdocumenten op het ni9 coöperaties zijn nog niet uitgeveau ANC (Nationaal Agent- rust met een verzamelcentrum
schap der Coöperaties), 32 % nodig voor de bewerking en
en 27 % zijn erkend respeccommercialisering van de bijentievelijk in hun districten en
teeltproducten. 6 andere centra
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sectoren en zijn bezig met
hun aanvraag bij het ANC.

zijn gebouwd, maar nog niet
goed uitgerust: zij gebruiken
oude slingers in niet-roestvrij
Het productiegemiddelde van metaal, wat niet langer toegehoning en halfgezuiverde was staan is door de Nationale noris respectievelijk met 32 % en meringsdienst (ORN)
met 57,2 % gestegen.
25 verzamelcentra werden
goed ingericht, waaronder 16
gebouwd. Van de 16 centra,
zijn er 10 goed uitgerust om
honing te behandelen en te
commercialiseren. 2 nieuwe
bijencentra werden gebouwd
en 2 andere hersteld en uitgerust
35% dynamische jongeren en vrouwen zijn geintegreerd in de bijenteeltfilière
DEEL B: Opvolging van resultaten en activiteiten
Resultaat 1 : De
Verslagen van de oplei-400 technici (of 25%
technische capacitei- van de doelgroep) werdingen
ten van de imkers om den uitgerust en hebben Deelnemerslijst van de
de bijenteeltproductie technische kennis opge- opleidingen
te verbeteren zijn ver- daan inzake moderne
Opleidingsmodules en
sterkt
andere didactische tools
productietechnieken en
valorisatie van de bijenteeltproducten en bijpro- 2000 kopieën van een
nieuw handboek en een
ducten
documentaire over de
bijenteelt

De culturele taboes die verhinderen dat vrouwen en jongeren
deelnemen aan de bijenteelt zijn
een rem geweest op het behalen
van het percentage dat oorspronkelijk werd vooropgesteld.
De tijd nodig voor de sensibilisering is langer dan verwacht.

-26,5% vrouwen en jongeren
zijn geïntegreerd in de organisatorische structuren van de
coöperaties en hebben het
dynamisme ervan versterkt
321 bijenteelttechnici van wie
103 hebben kennis opgedaan
omtrent moderne bijenteelttechnieken

Er werd een nieuw handboek
over moderne bijenteelttechnieken opgesteld en verdeeld
et in 1553 exemplaren

Hoewel de bijenteeltproductie
verbeterd is, is het optimaal niveau van rendement per bijenkorf nog niet bereikt (35 kg honing / korf) ingevolge de gebreken inzake toepassingen van
sommige moderne technieken
en het gebruik van traditionele
inputs die weinig productief zijn.
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- Er is een netwerk van
120 vulgarisatoren tot
stand gebracht in het
project

-125 vulgarisatoren onder wie
17,3 % vrouwen hebben de
methodologie inzake vulgarisatie van bijenteelttechnieken
opgedaan. Zij organiseren
regelmatig bezoeken en technische opleidingen voor hun
collega’s en nieuwe imkers

Het gewenst niveau van professionalisme is nog niet bereikt,
omdat de meeste nieuwe jonge
imkers nog te weinig ervaring
hebben

-35% dynamische jongeren en vrouwen zijn geintegreerd in de bijenteelt

-26,5% vrouwen en jongeren
zijn geïntegreerd in de coöperaties en hebben het dynamisme ervan versterkt .

De jongeren en de vrouwen die
actief zijn in de coöperaties hebben de culturele barrières die ze
verhinderden imkers te worden,
overwonnen.

-Een netwerk van 60
vakmannen is ingericht
die inputs van goede
kwaliteit produceren die
gemakkelijk toegankelijk
zijn voor de imkers

- Van 201 gevormde ambachtslui is een netwerk van
71 vaklui onder wie 26 vrouwen 9 (naaisters en blikslagers zijn gevormd) gegroepeerd in 8 fabricatieeenheden van operationele
landbouwinputs (sectoren
Gashonga, Nkungu, Mwezi,
Gikundamvura, Huye, Ruheru, Kagano, Kivu)

1600 imkers hebben de
kennis verworven van de
moderne productie en
valorisatiemethodes voor
de producten en bijproducten van de imkerij en
passen deze toe

-2175 imkers van wie 34 %
vrouwen op 1600 oorspronkelijk gepland hebben de technische kennis eigen gemaakt
nuttig voor de verbetering van
de bijenteeltproductie
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Resultaat 2 : De nodige moderne bijenteeltinputs zijn toegankelijk voor de semi-professionele imkers om de productie
te verhogen

400 moderne korven zijn
ingevoerd in het productiecircuit de in de vorm
van hernieuwbare kredieten
De moderne bijenteeltinputs voor verzameling,
behandeling, transformatie en commercialisering
van de producten en
bijproducten zijn toegankelijk bij de 25 coöperaties

Voorraadfiches van de
coöperaties, narratieve
verslagen van de coöperaties

400 moderne korven inclusief
100 Keniaanse korven zijn
ingevoerd in het productiecircuit in de vorm van hernieuwbare kredieten

Bijenteeltproductie met 32,3%
ten opzichte van 2008

Een serie moderne inputs
bestemd voor de valorisatie
van de bijenteeltproducten is
ingevoerd in de waardeketen
van de 25 coöperaties

Rendement van de honing per
korf per jaar stijgt van 16,7 kg tot
26,1 kg voor het B seizoen 2009
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Resultaat 3 : De moderne bijenteeltinfrastructuur voor de productie en revalorisatie
van de bijenteeltproducten is gebouwd of
hersteld en operationeel

- 20 moderne bijenstallen die 400 bijenkorven
beschermen zijn gebouwd
- 2 moderne bijencentra
zijn gebouwd en 2 hersteld, uitgerust en operationeel in de districten
Kamonyi, Gisagara,
Nyamasheke en
Nyaruguru

Bouwverslagen
Werkcontracten voor de
bouwactiviteiten
Narratief verslag van het
project

- 24 moderne bijenstallen
werden gebouwd (8, 9 en 7
moderne bijenstallen met een
capaciteit van 10 tot 15 korven in de Zuidzone / Muhanga, Zuiden / Huye en Westzone / Rusizi)
- 2 bijencentra met een capaciteit van 8 tot 10 ton honing
werden gebouwd in de districten Kamonyi en Muhanga
- 2 verzamelcentra werden
hersteld in de districten
Kamonyi en Nyaruguru

De bijencentra van Nyamasheke
(Kagano) en Gisagara werden
hersteld door MINAGRI via
RARDA voor de financiering van
het project omdat ze al te veel
beschadigd waren en omdat het
oogstseizoen moest van start
gaan in juni 2008. De herstelling
betrof ook de bijencentra van
Kamonyi en Nyaruguru die ook
nodig waren.
Het inplantingsterrein van het
bijencentrum van Nyaruguru
werd niet toegekend door de
lokale autoriteiten ingevolge de
prioritaire werkzaamheden voor
de bouw van het dorp van gedemobiliseerde militairen. De
onderhandelingen voor een andere ruimte zijn aan de gang. Er
werd een nieuw bijencentrum
gebouwd te Ndiza (District Muhanga) waar ook een grote bijenteeltproductie was zonder
moderne infrastructuur voor verzameling en behandeling.
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Resultaat 4 : De
technische capaciteiten van de leden van
de coöperaties zijn
versterkt met betrekking tot de valorisatie
van de producten en
bijproducten van de
imkerij.

50 technici of 2 technici Opleidingsverslagen
per bijencentrum hebben
technische kennis opge- Activiteitenverslagen in de
daan inzake behandeling bijencentra
na de oogst van de bijenteeltproducten en het
beheer van de bijencentra

Resultaat 5 :
25 bijenteeltcoöperaties
De institutionele, orzijn erkend en economiganisatorische en be- sche leefbaar
heerscapaciteiten zijn
verhoogd in 25 coöperaties

Reglementaire teksten
van de coöperaties
Businessplannen van de
coöperaties

56 beheerders van de bijencentra onder wie 18 vrouwen
werden bijgeschoold en hebben knowhow verworven met
betrekking tot de moderne
technieken inzake verzameling, behandeling, opslag van
de bijenteeltproducten en het
beheer van de bijencentra
25 bijenteeltcoöperaties uit de
Zuid- en Westprovincie beschikken over reglementaire
teksten (statuten en huishoudelijke reglementen)
en houden regelmatig hun
statutaire vergaderingen.

Balansen en exploitatierekeningen van de coöperaties
41% van de coöperaties kregen hun juridische erkenKopieën van samenwer- ningsdocumenten op het nikingscontracten met de
veau ANC (Nationaal Agentfinanciële instellingen
schap der Coöperaties), 32 %
en 27 % zijn erkend respecNarratieve verslagen van tievelijk in hun districten en
de activiteiten
sectoren en zijn bezig met
hun aanvraag bij het ANC.
4 coöperaties hebben hun
eigen businessplan opgesteld.
- De investeringscapaciteit bij de coöperaties is

-Investeringscapaciteit bij de
coöperaties is gestegen met

Hoewel de coöperaties erkenningsdocumenten hebben verkregen op het niveau van de
bevoegde instanties, stelt men
nog veel leemten vast inzake de
institutionele en beheerscapaciteiten. De beheers- en controleorganen van de bijenteelteenheden zijn niet competent genoeg
en weinig gebaseerd op basisteksten en betrouwbare boekhoudinstrumenten.
Het beheer van de financiën van
de basiseenheden is niet nauwkeurig en niet altijd schriftelijk.
Van interne audit is er praktisch
nog geen sprake bij de coöperaties.

De huidige organisatorische
structuur heeft te weinig aan-
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gestegen met 30 %

21,6%

-Het samenwerkingskader van de coöperaties
met de financiële instellingen is vastgesteld

-19 coöperaties werden begeleid om toegang te hebben tot
bedrijfskapitaal voor de verzameling van de bijenteeltproducten (seizoen van grote
nectarvloed).

dacht gehad voor een visie gericht op de handelsaspecten,
op lobbying en marketing. Deze
aspecten moeten meer aandacht krijgen in volgende fase
van het project.

4 coöperaties die hun businessplan hebben opgesteld
werden begeleid om toegang
te hebben tot het garantiefonds via het RIF12 (zie voetnoot)
4 task force voor de promotie
van de tak van de bijenteelt
werden ingericht en zijn operationeel op het niveau van de
districten Nyamasheke,
Rusizi, Huye en Kamonyi.
6 ondernemingskernen gefocust op apibusiness werden in
de interventiezone van het
project opgericht.

1

RIFII: Rwanda investment Fund ( World Bank & Rwandan Government) : Garantiefonds van de regering om de risico’s van de landbouwkredieten te dekken. Dit fonds
financiert 25 % van de landbouwkredieten toegekend aan de coöperaties die beantwoorden aan de voorwaarden van dit fonds. Het is gesteund door de Wereldbank.
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Resultaat 6 : Het beheerscircuit van de
waardeketen is goed
uitgebouwd om naar
behoren te kunnen
functioneren

Resultaat 7 : De activiteiten van het project
zijn gepland, opgevolgd en geëvalueerd

Een dienstencentrum
voor de imkers (
CESAPI) voor de afzet
van de bijenteeltproducten en de toegang tot
de inputs van de bijenteelt is versterkt als autonome eenheid

Nieuwe financiële staten
van CESAPI gescheiden
van deze van ARDI
Activiteitenverslagen
Aanwezigheidslijst in de
uitwisselingssessies

Het businessplan van
CESAPI als autonome handelsonderneming werd opgesteld en de pilootfase voor de
werking als aparte eenheid is
gestart met het tweede kwartaal van het jaar 2009.

Ondertussen zijn de financiële
rekeningen van CESAPI volledig
gescheiden van die van ARDI
voor een rationeel en transparant beheer. Het proces voor
het mobiliseren van de mogelijke
aandeelhouders is aan de gang.
Een overgangsperiode van twee
jaar zal het mogelijk maken de
reële rentabiliteit van Cesapi te
bepalen vooraleer het statuut
van autonome eenheid effectief
wordt bepaald.

25 inzamel-, behandelings- en commercialiseringszones van de bijenteeltproducten zijn ingericht en uitgerust

24 inzamelzones zijn ingericht 40% van de inzamelzones zijn
waarvan er 16 goed uitgerust nog niet uitgerust en nog niet
en operationeel zijn
operationeel door gebrek aan
bedrijfskapitaal

Een netwerk van 125
vulgarisatoren en 50
bijenteeltbeheerders is
gevormd

Een netwerk van 126 vulgarisatoren en 56 bijenteeltbeheerders is gevormd

De technische kaders,
Evaluatieverslag
partners, lokale overhe- (zie bijlage)
den en begunstigden
van het project zijn actief
betrokken in de opvolging en evaluatie van het
project.

Alle partners en lokale overheden werden voldoende
betrokken in de uitvoering van
dit programma.

Gevallen gemeld waar geen
overleg was met actoren in
sommige districten van de Zuidprovincie.
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Resultaat 1 : De technische capaciteiten van de imkers om de productie te verbeteren zijn verhoogd

Geplande activiteit
Activiteit 1 :
1.1. Twee vormingssessies organiseren
met praktische toepassingen over moderne
bijenteelt technieken voor 90 imkers gedurende 4 dagen

Activiteit 2 :
1.2. Studiereizen organiseren tussen cooperaties voor uitwisseling van beroepservaring

Activiteit 3
1.3. Uitgeven van een nieuw handboek
over moderne bijenteelt in het Kinyarwanda, realiseren van een documentaire over
moderne bijenteelt in tropisch milieu en
didactische affiches
Activiteit 4
1.4. Vormingssessies voor ambachtslui

Uitgevoerde activiteit
321 bijenteelttechnici onder wie 103 vrouwen
hebben zich de moderne bijenteelttechnieken
eigen gemaakt: 90 imkers werden opgeleid in
internaat en 228 werden opgeleid in situ rond
de demonstratie bijenstallen die werden geïnstalleerd

Afwijkingen, gevolgen en / of commentaar
Dankzij de praktische opleiding van de imkers op
het terrein werd een net werk van 228 bijenteeltvulgarisatoren gecreëerd.
De opleidingsmodule en de andere didactische
middelen inzake moderne bijenteelt werden geüpdatet volgens de noden van de imkers en de strategische doelstellingen om meer honig te produceren

Reizen werd georganiseerd voor 93 bijen93 bijenteeltvulgarisatoren die in de honingproduteeltvulgarisatoren om ervaringen uit te wisse- cerende zone van het Zuiden en het Westen wolen.
nen hebben ervaring opgedaan in moderne bijenteelttechnieken en inzake promotie van de waardeketen voor de bijenteeltproducten ter gelegenheid van studiereizen bij andere ervaren imkers
Een nieuw handboek over de moderne bijenteelttechnieken werd opgesteld en uitgedeeld
bij de betrokken coöperaties (1.553 exemplaren uitgedeeld)

Er werd in samenwerking met SNV Rwanda een
documentaire film in het Kinyarwanda gemaakt
over de technieken na de oogst. Aangezien de
drukkosten hoger waren dan gepland, konden de
geplande 2000 kopieën niet alle worden gedrukt.

3 opleidingen werden gegeven voor 201 vaklieden van wie 98 vrouwen (of 48,7 %) over
de transformatie van de andere producten
van de korf (was, pollen, propolis) en de fabricatie van moderne imputs

5.600 kg halfgezuiverde was werd geproduceerd
door de coöperaties + 239 Langstrothkorven werden lokaal vervaardigd in de Zuid- en Westprovincie in 2009

13

Resultaat 2 : De coöperaties bieden voldoende kwalitatief imkermateriaal aan voor hun leden

Geplande activiteit
Activiteit 1 :
2.1. 400 korven ter beschikking stellen van
de coöperaties (300 Langstrothkorven en
100 KTHB-korven (Keniaanse modellen)
Activiteit 2 :
2.2. Modern imkermateriaal ter beschikking
stellen van de coöperaties

Activiteit.3 :
2.3. Materiaal voor het verzamelen, verwerken, opslaan en verkopen van de producten
van de bijenteelt ter beschikking stellen van
de coöperaties

Uitgevoerde activiteit

Afwijkingen, gevolgen en / of commentaar

Er werden 400 moderne bijenstallen ter beEr werd een nieuw model van afdekking met platte
schikking gesteld van de 25 betrokken coöpe- platen ingevoerd om het risico op diefstal van geraties in de vorm van hernieuwbare kredieten galvaniseerde platen te beperken.

De kits met bijbehoren van de 400 bijenkorven werden ter beschikking gesteld van de 25
betrokken coöperaties in de vorm van hernieuwbare kredieten (zie lijst als bijlage)

Het accent werd gelegd op de inrichting van mechanismen die de lokale productie van moderne
inputs stimuleren om de productiekost te verminderen.

Er werden 3 bijkomende kits voor de verzameling, bewaring, transformatie en commercialisering van de producten en de bijproducten geïnstalleerd in de projectzones (1 kit
per zone)

Het algemeen gemiddelde van de vochtigheidsgraad van de honing werd met 3 % verminderd
(van 21 naar 18 %).
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Resultaat 3 : De moderne infrastructuur voor de productie en verwerking van de producten is hersteld of gebouwd en is in gebruik
genomen

Geplande activiteit
Activiteit 1:
3.1. Bouwen van 20 bijenstallen

Activiteit 2:
3.2. Herstellen van 2 bijencentra in
Gisagara en Nyamasheke

Uitgevoerde activiteit

Afwijkingen, gevolgen en / of commentaar

24 bijenkorven werden gebouwd in de interventiezones van het project (8, 9 en 7 moderne bijenstallen die 10 tot 15 korven kunnen
bevatten in de zones Zuid/ Muhanga, Zuid /
Huye en Westen / Rusizi

Het rendement per bijenkorf is verhoogd met 36,2
% voor het seizoen B 2009 ten opzichte van het
rendement behaald in 2008 door de verbetering
van de kennis verbonden aan het beheer van de
moderne korven

2 bijencentra waar de honing wordt verzameld Het circuit voor het ophalen van de honingprowerden hersteld in de districten Kamonyi en
ducten is versterkt. Er werden 6 verkooppunten
Nyaruguru
geopend in de interventiezone van het project, wat
de distributieketen heeft versterkt. De bijencentra
van Nyamasheke (Kagano) en Gisagara werden
hersteld door MINAGRI via RARDA vóór de projectfinanciering omdat ze al te veel beschadigd
waren en omdat het seizoen moest starten in juni
2008.
De herstelling in het project betrof de bijencentra
van Kamonyi (sector Gacurabwenge) en
Nyaruguru (sector Nyagisozi) die ook nodig waren.
In de sector Gacurabwenge (district Kamonyi)
kwam Ardi in contact met 321 imkers die hun producten verkochten op de straat bij gebrek aan
bijencentrum. Ook de sector Nyagisozi is zeer
productief en had nood aan een herstelling van
zijn centrum.
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Activiteit 3 :
3.3. Bouwen van 2 bijencentra in Kamonyi
en Nyaruguru

2 bijencentra met een capaciteit van 8 tot 10
ton honing werden gebouwd in de districten
Kamonyi en Muhanga

De frauduleuze handelingen verbonden aan het
ophalen van de honingproducten door opkopers
die de imkers oneerlijke prijzen betalen en het
formele circuit desorganiseren zijn sterk verminderd in de zone van het zuiden.
Het terrein voor de inplanting van het bijencentrum
van Nyaruguru (sector Busanze) werd niet toegekend door de lokale overheid ingevolge de prioritaire werken voor het bouwen van een dorp voor
gedemobiliseerde soldaten. Onderhandelingen
voor het verkrijgen van een ander terrein zijn aan
de gang.
Er werden twee nieuwe bijencentra gebouwd te
Ndiza (District Muhanga) en Kayumba (District
Kamonyi) waar ook een grote bijenteeltproductie
is zonder moderne infrastructuur voor de verzameling en behandeling (een jaarlijkse gemiddelde
van 6,3 ton gedurende de laatste 3 jaar).
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Resultaat 4 : De leden van de coöperaties valoriseren de producten en bijproducten van de imkerij

Geplande activiteit
Activiteit 1 :
4.1. Vormingssessies leiden over technieken van verzamelen, verwerking, bewaring en verkoop van de honing en zijn bijproducten

Uitgevoerde activiteit

Afwijkingen, gevolgen en / of commentaar

56 beheerders van de bijencentra onder wie
49,9 ton waarvan 33,3 ton verzegelde honing
18 vrouwen werden bijgeschoold en hebben
werd behandeld en verzameld in de 16 operatiokennis opgedaan inzake verzameltechnieken, nele bijencentra in de zuid- en westprovincie
bewaring, behandeling van de bijenteeltproducten en beheer van de bijencentra

Activiteit 2:
4.2. Maken van een demonstratiekit voor de Er werd een demonstratiekit gemaakt voor de
verzameling, bewerking en transformatie
bewerking van bijenteeltproducten en ter bevan de bijenteeltproducten
schikking gesteld van de bijencentra van
Ndiza en Gacurabwenge.
Het gaat over uitrustingen inzake kwaliteitscontrole, ziften en rijpen van de honing.

De rook blijft nog een groot probleem voor wat de
kwaliteit van de honing betreft. Dit heeft vooral te
maken met de grondstof gebruikt in de berokers
(koeiendrek gemengd met vochtig gras). Er wordt
gezocht naar alternatieven voor de berokers samen met ISAR, ISAE, ORN en de andere experts
in tropische bijenteelt (PUM, Didier Gillet)

Er werd een technische gids opgesteld over
het gebruik en het rationeel beheer van de
verzamelcentra. De gids werd verdeeld bij de
beheerders van de bijencentra in 560 exemplaren
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Activiteit 3 :
4.3. Technische omkadering met praktische
oefeningen in de bijencentra in verband met
verzamelen, verwerking, bewaring en verkoop van de honing en zijn bijproducten

2 bijencentra (Ndiza, Gacurabwenge), 3 bijencentra (Nkungu, Gashonga, Gihundwe) /
Rusizi en 4 (Shangi, Karengera, Macuba en
Bushenge) werden ingericht en uitgerust met
materiaal voor het verzamelen van honing, de
kwaliteitsanalyse, het slingeren, het bewaren
van de bijenteeltproducten. Er werden minstens 14 bezoeken van verzamelcentra in de
interventiezone georganiseerd.
Er vonden ook vier bezoeken plaats met het
nationaal kantoor voor de normalisatie over
de kwaliteitsnormen tijdens de maanden juni
en augustus 2009.

Elk verzamelcentrum heeft de capaciteit om minstens 8 ton honing per seizoen te verzamelen. 3
bijkomende eenheden voor het maken van kunstraat werden geïnstalleerd in de sectoren Nkungu,
Mwezi en Rugobagoba. Elke eenheid beschikt
over een gekoeld handwafeltoestel met een transformatiecapaciteit van 4 tot 5 ton kunstraat per
jaar.
Het gebruik van eenvoudige boekhoudtools (opslagfiche, kasboek, bankboek, handelsboek, enz)
blijft nog zwak in alle bijencentra.
Er is een bijscholing gepland over de basistechnieken van het financiële beheer.

Een technische gids werd opgesteld (Zie 4.2)
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Resultaat 5 : De capaciteiten over het functioneren en beheer van een coöperatie zijn verhoogd in 25 coöperaties

Activiteit 1 :
5.1. Sessies organiseren voor de doorlich- 25 sessies i.v.m. institutionele diagnose werting van de coöperaties in verband met hun den gehouden voor de landbouwcoöperaties
opbouw en werking
die in de Zuid- en Westprovincies werken om
hun gezondheidstoestand te evalueren en
een participatief plan op te stellen om hun
organisatorische capaciteiten te versterken.
Activiteit 2 :
5.2. Een sessie organiseren over de nieuwe Er vonden 2 workshops plaats over de nieuwe
wet op de coöperaties en haar implicaties
wet op de coöperaties door de kaders van
voor de bijenteeltsector in de projectzone
MINICOM en ARDI in de Zuid- en Westprovincie
Activiteit 3 :
5.3. Vorming organiseren voor de leden van Er vond een opleiding plaats over de basisde verschillende organen van een coöpera- technieken i.v.m. het beheer van de coöperaties voor de 32 leden van de bestuurraden
tie in verband met hun functie in het kader
van de betrokken coöperaties.
van een marktgericht beheer en controle
van een coöperatie
Activiteit 4 :
5.4. Technische ondersteuning bij het upda- 29 coöperaties die in de Zuid- en Westprovincie werken werden bijgestaan in het opstellen
ten van de wettelijke noodzakelijke teksten
van reglementaire teksten (statuten en huisvoor de coöperaties
houdelijke reglementen)

Enkele coöperaties zijn institutioneel nog zeer
zwak met betrekking tot leiderschap en beheer
van rendabele economische ondernemingen

149 leden van de bijenteeltcoöperaties (inclusief
44 lokale autoriteiten) werden op de hoogte gebracht van de nieuwe wet op de coöperaties

De leiders van de coöperaties hebben de basiskennis verworven waarwee ze hun coöperaties als
economisch leefbare entiteiten kunnen beheren.

29 coöperaties beschikken over reglementaire
teksten en houden regelmatig statutaire vergaderingen
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Activiteit 5 :
5.5. Ontmoetingen organiseren tussen co- 8 overlegateliers tussen producenten en de
operaties, private ondernemingen en ande- privésector werden georganiseerd in de disre instituten
tricten Muhanga, Huye, Nyaruguru, Rusizi
Nyaruguru en Nyamagabe
5 coöperaties werkzaam in de districten
Nyaruguru en Rusizi hebben kredieten verkregen bij lokale microfinancieringsinstellingen en volksbanken. 4 andere coöperaties
werkzaam in de districten Rusizi en Nyamasheke hebben hun eigen businessplan opgesteld en onderhandelen momenteel voor het
verkrijgen van kredieten via het RIF II.

Activiteit 6 :
5.6. Technische begeleiding van de statu- 32 statutaire vergaderingen werden begeleid
bij de 25 betrokken coöperaties
taire vergaderingen van de coöperaties

Activiteit 7 :
5.7. Steun aan de coöperaties voor het inrichten van regionale en nationale tentoonstellingen

De bijenteeltproducten werden gepromoot via
de landbouwbeurs georganiseerd te Mulindi
tijdens de maand juli 2009.
6 coöperaties namen deel aan de internationale tentoonstelling georganiseerd te Kigali

4 commissies met betrekking tot het lobbyen ten
gunste van de bijenteelt werden opgericht en zijn
operationeel in de districten Muhanga, Rusizi,
Huye en Kamonyi
6 ondernemingspolen met betrekking tot bijenteeltbusiness zijn opgericht om toegang te krijgen
tot kredieten voor de bijenteelt
De verkregen kredieten hebben als bedrijfskapitaal gediend voor de verzameling van bijenteeltproducten voor het seizoen B 2009 en voor de
aankoop van nieuwe moderne bijenteeltinputs ten
voordele van de leden van de betrokken coöperaties.

De coöperaties erkennen het belang van het houden van statutaire vergaderingen en het beheer
wordt steeds transparanter in de omkaderde cooperaties

Dankzij de promotie van de bijenteeltproducten
hebben 6 nieuwe verkooppunten samenwerkingscontracten afgesloten met het oog op de bevoorrading in bijenteeltproducten in de projectzone
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Resultaat 6 : De gehele keten is goed uitgebouwd om naar behoren te kunnen functioneren
Activiteit 1 :
6.1. Een studie uitvoeren omtrent de conversie van “Cesapi” in een autonome economische entiteit (een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

Activiteit 2 :
6.2. Technische bijstand verlenen in de
bestaande bijenstallen door veldbezoeken

Activiteit 3 :
6.3. Een netwerk vormen van technici en
vulgarisatoren in de bijenteelt

Activiteit 4 :
6.4. Instructies doorgeven in verband met
wat nodig is om de wettelijke erkenning te
verkrijgen

Met de steun van SNV Rwanda werd een
businessplan voor CESAPI als autonome
handelsonderneming opgesteld en zal worden
herwerkt volgens de balans van de jaren
2010-2011 die als modelfase zal dienen voor
de oprichting van een afzonderlijke business
unit, financieel gescheiden van ARDI.

Het proces om de aandeelhouders van Cesapi te
mobiliseren is aan de gang. Intussen werden de
financiële staten van Cesapi volledig gescheiden
van die van ARDI met het oog op een rationeel en
transparant beheer. De boekjaren 2010-2011 zullen het mogelijk maken een reëel beeld te vormen
inzake rentabiliteit.

Technici van ARDI bezoeken regelmatig de
coöperaties op het terrein om raad en ondersteuning te geven.

Minstens een technisch bezoek per maand werd
georganiseerd voor elke coöperatie.

Een netwerk van 126 vulgarisatoren onder
wie 36 vrouwen werd opgericht in de bijenteeltzones van het land

126 vulgarisatoren hebben de methodologie aangeleerd i.v.m. de vulgarisatie van de moderne
bijenteelttechnieken en zij organiseren regelmatig
bezoeken en opleidingen voor hun collega’s en
nieuwe imkers

25 coöperaties werden technisch begeleid
voor het verkrijgen van de documenten met
betrekking tot de wettelijke erkenning

41 % van de coöperaties hebben erkenningsdocumenten ontvangen op het niveau van het Nationale Agentschap van de Coöperaties en respectievelijk 32 % en 27 % zijn erkend op het niveau
van hun districten en sectoren.
Met de steun van SNV hebben 4 coöperaties hun
eigen businessplan opgesteld.
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Activiteit 5:
6.5. Twaalf sleutelpersonen en de regionale
coördinatoren van Ardi vormen in eenvoudige boekhouding om exploitatierekening
en balans op te stellen van de coöperaties

Activiteit 6:
6.6. Technisch vier vergaderingen begeleiden van de beheerders en controleurs

Activiteit 7
6.7. Vergaderingen inrichten tussen bankinstellingen en de imkercoöperaties om de
modaliteiten te bespreken voor het verkrijgen van landbouwkredieten

14 sleutelpersonen inclusief de regionale coordinatoren en technische kaders van ARDI
hebben twee recyclagesessies bijgewoond
met betrekking tot de boekhouding en de opvolging van de financiële staten voor de ondersteunde coöperaties

Opvolgings- en evaluatietools van de prestaties
van de coöperaties inzake financieel beheer werden opgesteld en ter beschikking gesteld van de
omkaderde coöperaties

32 statutaire vergaderingen werden begeleid
bij de 25 betrokken imkercoöperaties.

De coöperaties erkennen het belang van het houden van statutaire vergaderingen en het beheer
wordt steeds transparanter in de omkaderde co45 % van de betrokken coöperaties werden
operaties. 46 algemene vergaderingen gehouden
begeleid in de organisatie van comitévergade- door de 25 coöperaties van het project. Elke coringen voor financiële controle.
operatie heeft minstens zijn algemene vergadering
gehouden in het jaar 2009.
De aspecten inzake beheer /boekhouding zijn nog
zwak bij de meeste coöperaties die zich de begrippen van financieel beheer nog niet goed hebben eigen gemaakt. Dit heeft te maken met de
context waarin de nieuwe wet inzake oprichting en
herstructurering van de coöperaties tot stand
kwam. Dit punt zal in de toekomstige ondersteuning bijzondere aandacht vereisen.

19 coöperaties werden begeleid om toegang
te hebben tot het hernieuwbaar krediet voor
de verzameling van de bijenproducten (seizoen van goed drachtgebied).
4 coöperaties die hun businessplan hebben
opgesteld werden begeleid om toegang te
hebben tot het garantiefonds via RIF II.

6 economische allianties gericht op bijenteelthandel en samengesteld uit economische operatoren
en dienstverleners, werden opgericht en de operationalisering ervan is aan de gang
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Resultaat 7 : De activiteiten van het project zijn uitgevoerd en opgevolgd
Activiteit 1 :
7.1. Middelen uitwerken voor de opvolging
en evaluatie van de activiteiten van de cooperaties

Activiteit 2 :
7.2. Driemaandelijkse vergaderingen van
auto-evaluatie organiseren in de coöperaties

Activiteit 3 :
7.3. Zendingen op het terrein

Activiteit 4 :
7.4. Technische vergaderingen van Ardi
voor planning, opvolging en evaluatie

De opvolgings- en evaluatietools zowel op het Elke coöperatie beschikt over opvolgingstools van
vlak van de coöperaties als van de technische haar activiteiten
begeleiders werden opgesteld en gebruikt
voor de goede uitvoering van de activiteiten
van het project. Het gaat om de fiches van
technische opvolging en de prestatiecontracten met de coöperaties
Er vonden 12 driemaandelijkse vergaderingen Dankzij deze vergaderingen kon de progressieve
plaats met de coöperaties met betrekking tot en participatieve voortgang van de activiteiten in
de auto-evaluatie.
de coöperaties volgens de opgestelde planning
worden geëvalueerd.

2 terreinbezoeken per maand en per coöpera- Enkele bezoeken werden gestoord door de comtie werden door gedecentraliseerde technimunautaire arbeid of andere politieke gebeurtesche kaderleden van Ardi in de interventiezo- nissen die niet vooraf werden meegedeeld
ne georganiseerd. Regelmatige bezoeken
inzake opvolging, technische ondersteuning
en evaluatie werden georganiseerd door de
coördinator van het bijenteeltprogramma en
de administratieve kaderleden van Ardi.

10 vergaderingen inzake planning, opvolging Alle grote activiteiten (seminaries, studiereizen)
en evaluatie werden georganiseerd en gewerden regelmatig gerapporteerd
houden voor de administratieve en technische
kaderleden van ARDI
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Activiteit 5:
7.5. Een tijdschrift uitgeven over bijenteelt

Activiteit 6:
7.6. TV uitzendingen verzorgen over moderne bijenteelt

Activiteit 7
7.7. Deelnemen aan de nationale tentoonstelling (Cesapi)

Institutionele functioneringskosten voor het
beheer van het project

Personeelskosten voor personeel betrokken bij het project

2 artikels over de promotie van de bijenteelt
werden geschreven en gepubliceerd in de
toonaangevende lokale kranten (Imvaho en
New times)

Er werd 1 artikel over bijenteeltbusiness verspreid
via de website en het inlichtingenblad van Api
Trade Africa voor de verspreiding en integratie in
de EAC (Oost-Afrikaanse gemeenschap) waar
Rwanda lid van is.

Er werden 2 radio-uitzendingen gemaakt

Gezien de meeste imkers in landelijk milieu werken waar soms geen elektriciteit voorhanden is,
werd gekozen voor de productie van radiouitzendingen om de imkers te bereiken

Cesapi heeft deelgenomen aan de regionale
landbouwbeurs te Kampala (Uganda) in 2008
en aan twee internationale beurzen te Kigali
in 2008 en 2009.

De bijenteeltproducten die CESAPI promoot werden als eerste rang geklasseerd tijdens de Api
Trade-beurs van Kampala voor wat betreft de
kwaliteitswaarde (gemiddelde vochtigheidsgehalte
van 18 %)
CESAPI kreeg de eerste prijs in de internationale
tentoonstelling georganiseerd in Kigali in 2009 in
de categorie van de Agribusiness

Institutionele functioneringskosten voor het
beheer van het project met betrekking tot de
activiteiten en de coördinatie van het project
werden ten laste genomen van de oorspronkelijke begroting toegekend aan het project.
Bruto salaris van 4 technische kaderleden en
25 % salaris van ondersteuningspersoneel
(chauffeur) werd ten laste genomen door het
budget van het projet gedurende 24 maanden.

De instabiliteit van de marktprijzen, de geldschommelingen hebben enkele lichte gevolgen
gehad op het gebruik van de begroting.
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BIJLAGEN : BIJENTEELTSTATISTIEKEN EN LIJST TOEBEHOREN BIJ DE MODERNE BIJENKORF
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2/2008/DGOS: ABAHUJE-UMUBANO 2009-2010-2011 RWANDA: Voedselzekerheid door verwerking van soja en zonnebloem
DEEL A: VOORSTELLING VAN DE ACTIE ................................................................................................................................................

Titel: “Voedselzekerheid door verwerking van soja en zonnebloem”

Omgeving: ruraal

Centraal thema: “Voedselzekerheid door de versterking van de productie bij de coöperatie
ABAHUJE”

Hoofdsector activiteiten: Landbouw Subsector1: Agro-industrie
Land:

Rwanda

d

Specifieke doelstelling:

Provincie:

Province du Sud

Subsector 2: Voeding
Plaats:

District RUHANGO

Datum aanvang project:
1 december 2009
Einde project: 30 november 2011

Subsidie DGOS van 116.566,35 EUR op een totale projectkost van 137.981,00 EUR
Project ondertekend door de minister op 3 december 2009, ministerieel besluit met ingang van
1 december 2009.
« Voedselzekerheid door industriële verwerking van soja en zonnebloem”
in de Zuidprovincie, RWANDA

Verantwoording: pas vanaf volgend boekjaar.
Project goedgekeurd met ingang van 1 december 2009.
Begroting: 137.981 EUR waarvan 80 % DGOS zijnde 116.566,35 EUR en 20 % eigen inbreng met de steun van de Provincie
West-Vlaanderen, Kapellen, Keerbergen en Anzegem.
In afwachting van de goedkeuring door DGOS werd door de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano in 2009 € 8.192,63 aan Abahuje gestort.
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
ARDI
De provincie Oost-Vlaanderen droeg in 2008 bij tot de samenstelling van de eigen inbreng met betrekking tot het project “Promotie van de
bijenteelt ter bestrijding van de armoede in de Zuid- en Westprovincie van Rwanda (fase 2/ 2008-2009). In 2009 werd een subsidie gegeven
van 11.000€ -8% (voor opvolging door Umubano). Voor de rapportering verwijzen wij naar het hoofdstuk hierboven 1/2008/DGOS
BIJENTEELT IN RWANDA, p. 3.
DUTERIMBERE
1. Voorstelling van het project

Titel van het project : bijdrage tot de sociaaleconomische ontwikkeling van de Rwandese vrouw door promotie-activiteiten.
Centraal thema : Vrouwelijk ondernemingschap.
Uitvoering : 2008-2009. Verlenging van een bestaand project ?: ja
Sector : Gitarama. District: MUHANGA- KAMONYI- RUHANGO
Milieu: ruraal/ stedelijk

2. Lokale partners :
Naam van de organisatie : DUTERIMBERE VZW Regio MUHANGA
Juridisch statuut : Vereniging zonder winstgevend doel ( VZW)
e-mail: duterimb@rwanda1.com.
tel: (250)5 70144 ; (250) 570139 ;( 250) 0788442851. fax: 57214
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Basisactiviteit : Vorming in ondernemingschap
Verantwoordelijke : MUKESHIMANA Dativa
Datum oprichting : 31 mei 1987
Boekhouding : Kasregister volgens regionaal niveau Muhanga

3. Resultaten op het niveau van de doelgroepen (met betrekking tot de specifieke doelstelling)

Resultaten van de concrete doelstelling 1 : Twee bijeenkomsten van de regionale vergadering van de leden van Duterimbere ASBL behorend tot de districten Muhanga, Kamonyi en Ruhango hebben plaatsgevonden in september 2008 en in mei 2009
Bereikte doelgroep (aard en aantal) : 196 personen
Resultaat van de concrete doelstelling 2: Een sessie van vijf dagen opleiding van de leden van Duterimbere ASBl, regio Muhanga werd georganiseerd en gehouden in Muhanga over de oprichting van ondernemingen.
Bereikte doelgroep (aard en aantal) : 37 leden hebben deelgenomen aan deze opleiding
Resultaten van de concrete doelstelling 3 : Vijf opleidingssessies over pre- en postkrediethouding werden georganiseerd in Kamonyi en Muhanga
Bereikte doelgroep (aard en aantal) : 218 personen
Ook vergaderingen om de klanten van het microfinancieringsprogramma te mobiliseren en opnieuw aan te moedigen werden gehouden. Meer
dan 200 personen werden bereikt.

4. Realisaties met betrekking tot de planning van regionaal overleg en tot de actielijnen van de provinciale en regionale overheid (district)
De realisaties houden verband met de planning van Duterimbere asbl en de actielijnen van de provinciale overheid en van de districten, voornamelijk met betrekking tot het programma "visie 2020 Umurenge" (VUP).
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5. Realisaties, acties, wat hebt u gedaan om de vastgesteld doelstellingen te realiseren ?
Actiepunt 1: Twee vergaderingen van de regionale vergadering van de leden werden gehouden. Een gelegenheid om de leden in te lichten
over de nieuwe administratieve procedures en de resultaten over de realisaties van het boekjaar 2008.
Actiepunt 2: een opleidingssessie over de oprichting van ondernemingen georganiseerd ten gunste van de leden van DUTERIMBERE ASBL
om hun economische capaciteit te versterken. 37 leden wonende in drie districten werden bereikt met de steun van getuigenissen van sommigen onder hen.
Opvolging- en evaluatiezendingen op het terrein werden uitgevoerd.
Actiepunt 3: Vijf opleidingssessies over pre- en postkrediethouding werden georganiseerd ter attentie van de klanten van Duterimbere-IMF,
S.A, tak Muhanga en in de sectoren van visie 2020 Umurenge jaar 2008 ; om ze te helpen beter de solidaire waarborg als garantie te doen
begrijpen. Er vonden twee verplaatsingen op het terrein plaats voor mobilisatievergaderingen en herdynamisering van de klanten

6. Overzicht van de activiteiten/kalender 2008-2009

concrete acties

Maken van de fiche voor het aanvragen van
de subsidie 2009
Opleiding over pre- en postkrediethouding
Mobilisatie van de klanten voor het programma van microfinanciering
Samenkomst van de regionale Vergadering
Opleiding over de oprichting en het beheer
van ondernemingen

tweede kwartaal
mei, juni, juli, augustus /008

x

x

derde kwartaal
sept., okt., nov., dec./2008

eerste kwartaal
jan., feb., maart. april, mei, juni
2009
x

x

x

x

x
x
x
x

Opvolging -evaluatie
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7. Overzicht van de uitgaven
Het totale bedrag uitgegeven door het project bedraagt 13 973,22 euro. De bijdrage van de Provincie Oost-Vlaanderen bedroeg 15.000 euro.
Duterimbere ontving 15.000 – 8 % opvolgingkosten = 13.800 euro.

Gedaan te(datum, plaats) 26/06/2009
(Naam, functie, organisatie)
MUKESHIMANA Dtiva
Uitvoerend secretaris van DUTERIMBERE ASBL
INGABO: ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA FOKKEN VAN MELKVEE
1. Voorstelling van het project

Titel: ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA FOKKEN VAN MELKVEE
Centraaal thema: De dierlijke productie verhogen
Uitvoeringsjaar: 2008. Voortzetting van een vorig project? : JA
Provincie:
ZUID . Districten: KAMONYI, MUHANGA en RUHANGO
Milieu:
ruraal
2. Lokale partners
Naam van de organisatie: RWANDEES SYNDICAAT VAN LANDBOUWERS EN VEETELERS (INGABO)
Juridisch statuut: SYNDICAAT
Adres: B.P. 50 GITARAMA. e-meil: ingabo @ rwandatel1.rwanda1.com. Telefoon: 00(250)55105421, 00(250)08303140.
Fax: 00(250)562667
Basisactiviteit (specificiteit): ONDERSTEUNING LANDBOUWERS EN VEETELERS
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Verantwoordelijke: Dhr NSANZINTWALI François
Oprichtingsdatum: 17/1/1992
Boekhoudmethode: Geïnformatiseerd (sage sari 100), kasregister: kasboek

3. Resultaten op het niveau van de doelgroepen (met betrekking tot de specifieke doelstelling)

Resultaten van de concrete doelstelling 1
Het inkomen van de leden van het syndicaat INGABO is verhoogd
- Het Syndicaat INGABO telt 60 ontwikkelingsanimatoren die zich bezighouden met de omkadering van de leden op het niveau van de zones,
waarbij het voornaamste thema het fokken van melkvee betreft.
Vergaderingen werden georganiseerd door de ontwikkelingsanimatoren voor de sensibilisering inzake genetische verbetering door verbeterde
stieren en de artificiële inseminatie die de melkproductie zal verbeteren.
- De raad van bestuur van de organisatie besliste 6 vaarzen die van betere kwaliteit zijn dan de moeders in de boerderij te houden en 5 koeien
van het Friese slag te kopen. Momenteel telt de boerderij 9 volwassen koeien, 5 vaarzen (Een van de 6 is dood ingevolge traumatismen) en 2
stiertjes. In het totaal zijn er 16 runderen. Zeven andere koeien werden verkocht aan veetelers, leden van het Syndicaat, om de mannetjesdieren te verbeteren.
- In de boerderij werd zopas penissetum french cameroun op 4 hectaren aangeplant, en momenteel hebben wij grasgewassen als veevoeder
over een oppervlakte van 7,3 hectaren en Kikuyu grass op 1 hectare, andere peulgewassen zoals desmodium en klaver werden bij de telers
verspreid.
- Om ervoor te zorgen dat het project werkt, is een veearts ter plaatse die een opleiding kreeg in artificiële inseminatietechnieken. Hij werkt
nauw samen met de ontwikkelingsanimatoren aangesteld voor elke zone. Hij zorgt voor de inseminatie van het vee van de leden en behandelt
32 koeien per maand.

Resultaten van de concrete doelstelling 2
- In samenwerking met de nationale veeteeltdienst (RARDA : Rwanda Animal resources Development Athority), voerden wij, na inductie van
loopsheid, artificiële inseminatie toe op 818 koeien van veetelers, al dan niet leden van het syndicaat. Met deze activiteit willen wij de veestapel
van het lokale ras verbeteren en de bestaande veestapel behouden.
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Er werden ook 279 gekruiste kalveren ( Ankolé x Jersey, Ankolé x Friese slag) geïdentificeerd, afkomstig uit artificiële inseminatie uitgevoerd in
2007 in de Districten Kamonyi, Muhanga en Ruhango.
Bereikte doelgroep (aard en aantal): De veetelers van de districten Muhanga, Kamonyi en Nyanza

Resultaten van de concrete doelstelling 3
Realisaties met betrekking tot de planning van regionaal overleg en met de actielijnen van de provinciale en regionale overheid (district)
Het vijfjarenplan 2007-2011 van het syndicaat INGABO heeft als algemene doelstelling "de verhoging van de dierlijke productie". Ter vergelijking: de doelstelling van het regionaal overleg is "de verhoging van de landbouwproductie". Het Syndicaat blijft dus binnen de lijnen van de actieplannen van het regionaal overleg. INGABO volgt het beleid van de staat inzake armoedebestrijding, met de verhoging van de melkveestapel. Heel wat mensen hebben aldus toegang tot dierlijke proteïnen en het familiaal inkomen is gestegen door de aanwezigheid van een verbeterde koe opgefokt in de stal.

4. Realisaties, acties, wat hebt u gedaan om de vastgesteld doelstellingen te realiseren ?
Actiepunt 1
In de veeteelt werd de nadruk gelegd op de modelhoeve om kwaliteitsvolle kalveren te produceren. De belangrijkste activiteit is de introductie
van koeien van verbeterd ras, de teelt van voedergewassen, de bouw van een stal, de afsluiting en de paddocks waarmee de weiden, de artificiële inseminatie en de zorgen inzake diergeneeskunde goed kunnen worden beheerd.
De realisaties van het jaar 2008 stonden in het operationeel plan van het Syndicaat INGABO, opgesteld door het technisch team en goedgekeurd door de hoge raad van het Syndicaat. Het maakt ook deel uit van het vijfjarenplan (2007-2011).
Actiepunt 2
Het Syndicaat INGABO werkt nauw samen met de Nationale dienst voor genetische verbetering (genetic improvement unit), en kan zo het materiaal en de producten aanschaffen die gebruikt worden in de artificiële inseminatie. Door middel van de hormonen om de loopsheid te synchroniseren, werden 818 runderen artificieel bevrucht ter gelegenheid van de campagne georganiseerd in de districten Kamonyi, Muhanga en
Nyanza.
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Actiepunt 3
Een waterleiding voor drinkbaar water, met pvc-buizen en kranen is in aanbouw. De bedoeling is het vee drinken te geven en de hygiëne in de
stallen te behouden.
5. Overzicht van de activiteiten/kalender 2008
concrete acties
1. Inrichting van de boerderij
- bouw van een stal voor 10 koeien
- teelt en onderhoud van de voedergewassen (grassen en
peulgewassen)
- omheining van de boerderij
- onderhoud van de weiden en voedergewassen
2. Aankoop van 5 koeien
3. Vergaderingen inzake sensibilisering van de activiteit
voor artificiële inseminatie en dekking door verbeterde stieren
4. Vergaderingen inzake sensibilisering inzake het permanent op stal houden van vee in de zones en gacaca's (basisstructuur van het syndicaat INGABO)

eerste kwartaal
Januari, februari, maart,
april

5. Ontmoeting met de overheid die verantwoordelijk is voor
de genetische verbetering
6. Artificiële Inseminatie van 818 koeien

Januari

7. Aanwerving van een veearts
8. Opvolging van de activiteiten
9. Waterleiding in de boerderij van INGABO

Januari, februari, maart,
April
februari, maart, april,

Januari, februari, maart,
april
april
Januari, februari, maart,
april

tweede kwartaal
Mei, juni, juli, augustus

derde kwartaal
September, oktober,
november , december

Juli, augustus
juni, juli, augustus

oktober

Mei, juni, juli, augustus

September, oktober

Mei, juni, juli,

November december

Mei, juni, juli, augustus

September, oktober,
november, december
oktober

6. Budget op jaarbasis
De totale uitgaven van de actie bedroegen 26.367 euro, waarvan 17.000 euro (als subsidie van de Provincie Oot-Vlaanderen).
Gedaan te Muhanga, op 27/06/2009. De Coördinator va, het Syndicaat INGABO, MBABAZI François - Xavier
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EDUCATIE
Werd niet gefinancierd in 2009.
AFRICAFILMFESTIVAL IN BRUSSELDe medewerking aan het festival werd stopgezet omdat wordt gefocust op de partnerfinanciering. De
voorzitter en de ondervoorzitter woonden wel op 9 oktober een filmvoorstelling te Brussel en namen contact op met
UITGAVE NIEUWSBRIEF
2 nummers werden samengesteld en op de website geplaatst. De mensen die hun e-mailadres doorgaven kregen het nummer in hun mailbox
(zo’n 250 adressen). Het eerste nummer werd op papier verspreid op 120 exemplaren, het tweede nummer op een vijftigtal exemplaren.
INTERACTIEVE WEBSITE
De website werd verder onderhouden door Brecht Vervaeke. Rubriek “Wie zijn we?” werd toegevoegd. De belangrijkste teksten werden naar
het Frans vertaald en toegevoegd.
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE PROMOTIEACTIVITEITEN
Op 2 maart 2009: filmprojectie "ondernemende vrouwen in Rwanda" YWCA Antwerpen (commentaar Gerdi Ampe)
Op 21 maart : deelname aan "toekomstcongres 11.11.11." Brussel (Marcel en Gerdi)
Op 18 april en 12 juni: "ontmoeting met de diaspora" Antwerpen (Gerdi Ampe)
Op 26 juni 2009 Uiteenzetting in Kuurne voor leerlingen van de Pleinschool uit Kortrijk door Jean-Pierre Roobrouck over de samenwerking tussen stad Kortrijk en Butaro
Op 10 december 2009 Contact met de Pleinschool in Kortrijk voor het afhalen van een subsidie voor de bouw van ecologische ovens
Op 30 augustus in Waregem: Jozef Caudron, Jean-Pierre Roobrouck en Gerdi Ampe op Mabatobato
Op 20 september in Roeselare: stand op de projectenbeurs van de provincie West-Vlaanderen: Gerdi Ampe, Jozef Caudron en Jean-Pierre
Roobrouck
Van 4 tot en met 6 december in Bissegem: geschenkenbeurs van Oxfam ism de Noord-Zuidraad Kortrijk: Etienne Nof en Aude Verbeke. Op 5
december gaf Jean-Pierre Roobrouck een overzicht over de projecten gesteund door stad Kortrijk in Butaro.
INTERVIEW TERTIO
Op 10 november 2009 werden enkele leden van de raad van bestuur geïnterviewd door Jan Glorieux voor het tijdschrift Tertio. Verschenen in
het nummer 520 (eind januari).
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VOORTZETTING GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING
STAD KORTRIJK: SAMENWERKING MET DE SECTOR BUTARO “PROJECT ECOLOGISCHE OVENS”
Het project ecologische ovens in de sector BUTARO werd uitgevoerd door de Coöperatie COODER TWISUNGANE dankzij een financiering
van stad Kortrijk (1.700 EUR). De totale kostprijs van de uitvoering bedraagt 1.488.750 RWF waarvan 1.225.000 RWF betaald werd met de
subsidie van Kortrijk. Het verschil van 263.750 RWF is de lokale bijdrage tot het project.
Onderhavig verslag vermeldt het aantal gebouwde ovens, het soort oven dat werd gekozen, de keuzecriteria van de bediende families, de timing van de uitvoering, de gebruikte methode en de lijst van de bediende families.

1. Aantal gebouwde ovens : 150 voor 150 gezinnen
De ovens werden gebouwd binnen de huizen omdat het grootste aantal belanghebbenden bestaat uit oudere personen die de warmte binnen
huis goed kunnen gebruiken om zich op te warmen bij koude dagen, 's nachts en als het regent.

2. Het soort gekozen ovens :
- « Vaste ovens» met 3 haarden ter plaatse gebouwd.

3. Keuzecriteria van arme families :
Om de keuze van de arme families te bepalen, werd een vergadering georganiseerd van de administratieve cel waarin heel de bevolking vertegenwoordigd is. Er werd een lijst van arme families opgesteld in een plenaire vergadering. Na het opstellen van de lijst, werd een rangorde bepaald naargelang van de kwetsbaarheid van de betrokken families.

Rekening houdend met de financiële mogelijkheden, werd vijfmaal een rangorde van nr. 1 tot 30 bepaald.
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De vergadering werd georganiseerd door de Coördinatie van de cel en de leden van het Uitvoerend Comité in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de Coöperatie COODER TWISUNGANE.

4. Timing van de uitvoering
Over het algemeen duurt de bouw van een oven 2 dagen. De totale duur voor de bouw van 150 ovens bedroeg 300 dagen.

5. De gebruikte bouwmaterialen : breukstenen voor de fundering, bakstenen, cement, kalk, klei, zand, zaagsel, plaat voor schoorsteen

6. De gebruikte methode: metselwerk met voegen in mortel, bepleistering in cement, gladstrijken

(7. Nvdr: De lijst van de bediende families werd bijgevoegd bij het verslag, maar dit laten we achterwege om de privacy van de mensen te beschermen.)
Eerst werden ovens voor 140 arme families gebouwd. Met een saldo van 80.000 RWF werden nog 10 andere families bediend. Per cel kwamen er dus nog twee families bij en het totaal aantal bediende families bedraagt 150.

OPVOLGING SAMENWERKING WAREGEM – GATSIBO
Zie actie studiebeurzen? Pagina 25 "Wie helpt Eric?" door Jozef Caudron.
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SAMENWERKING OP HET VLAK VAN HET ONDERWIJS
PROJECT “VORMINGSCENTRUM VOOR JONGEREN TE RWAMAGANA”
In de loop van 2009 werd in totaal 8.734,74 EUR voor het project “Vormingscentrum voor jongeren te Rwamagana” overgeschreven.
Sedert 2000 nemen Rwandese medezusters naast de verpleegsterschool van Rwamagana tevens de verantwoordelijkheid voor een “vormingscentrum voor jongeren”.
Een 120-tal jongeren worden er omkaderd, verdeeld in 4 groepen volgens hun keuze :
- een groep die zich wil bekwamen in landbouw en veeteelt (18 jongeren)
- een groep die zich toelegt op naad en borduurwerk (22 jongeren)
- een groep van 72 jongeren die traditionele dansen aanleren en optredens verzorgen
- een groepje jongeren die door omstandigheden tot nu toe geen kans hadden om onderwijs te volgen.
Het bovenstaande bedrag werd hoofdzakelijk aangewend voor deze laatste groep. Het gaat om jongeren die door armoede verhinderd werden
om school te lopen. Daarom worden de schoolkosten volledig gedragen door het vormingscentrum zelf: aanschaffing van schoolmateriaal, betaling van de schoolkosten, o.m. aangepaste schoolkledij, betaling van een onderwijzer. In geval van ziekte worden de kosten voor doktersbezoek, medicatie en eventuele hospitalisatie ook door het centrum betaald.
Voor de zusters Bernardinnen,
zr. Mariette Martens
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Kleinschalig project: Basisonderwijs, een mensenrecht voor ieder kind
Jaarverslag ( 2008 sept - 2009 sept )
Doelgroep
Zoals de vorige jaren betreft het leerlingen, Rwandese vluchtelingen die reeds jaren gestrand zijn in de grootstad Nairobi (Kenya). Ze lopen
school in St Kisitoschool met Frans leerprogramma: taal van hun land van oorsprong.
De studiehonger van deze jongeren is heel groot. Ze doorstaan alles om toch maar te kunnen studeren.
Ze wonen al dan niet met beide ouders of een ouder ofwel met een familielid of vrienden ofwel zijn ze alleenstaand. Deze levensomstandigheden werden veroorzaakt door oorlog, onveiligheid in hun land van oorsprong en eveneens door veelvuldig vluchten. Ze zijn sinds jaren bedreigd
en zij trekken daarom van het ene land naar het andere. Ook dit voorbije jaar, in het voorjaar werden de vluchtelingen opnieuw in Kenya bedreigd met uitwijzing: wat uiteindelijk niet gebeurde. Maar toch verdween een van onze leerlingen, wiens huisgenoten het veiliger vonden in die
periode elders te gaan wonen. We zagen hem niet meer terug. We hebben dan ons aantal van 11 leerlingen maar weer aangevuld door een
vervangend kind die het ook bijzonder moeilijk had de maandelijkse bijdrage voor studie te betalen. Dergelijk perioden van onzekerheid verhogen nog de druk en de angst bij de jongeren die al in zeer arme, trieste en moeilijke levensomstandigheden verplicht in krottenwijken wonen
waar al het levensnoodzakelijke te kort schiet.
Werkverslag
De meesten onder onze leerlingen zetten gewoon hun studie van de voorbije jaren voort en sommigen stapten van het lager naar het middelbaar onderwijs.
Dit jaar waren er 4 meisjes (2 in het lager en 2 in het middelbaar onderwijs) en 7 jongens (2 in het basisonderwijs en 5 in het middelbaar).
Weer kenden we de vreugde dat 2 studenten (jongens) het middelbaar beëindigden met een goede uitslag, de ene zelfs met uitstekend. Dit is
altijd een wonder hoe jongeren na zoveel jaren van ongelooflijk moeilijke tijden, er toch in slagen hun volledige studies af te werken. Na zoiets
bereikt te hebben voelen ze zich een stap vooruit in zelfwaarde.
Financieel verslag
Ook dit jaar ontvingen we weer de steun van totaal 1.568 euro (1.470 + 2 maal 49 euro)
We betaalden over het hele jaar :
- schoolgeld 11 leerlingen .......................................................
1.100 euro
( het schoolgeld wordt verdeeld over 12 maanden en dus niet over drie trimesters. De bijdrage dient elke maand gegeven te worden. Door
het geven van kleine sommen elke maand is het gemakkelijker voor de leerlingen om het totale bedrag te betalen voor een volledig jaar. Zo
komen ze minder gemakkelijk in schulden. Vanzelfsprekend doen wij eveneens de uitbetaling aan onze elf leerlingen maandelijks )
- uitbetaling salaris tussenpersoon ter plaatse 12x 39 euro ......
468 euro
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(deze tussenpersoon ter plaatse zorgt voor ontvangst van de steun en de verdeling per maand per leerling(e) en houdt een oogje in het zeil
over hun studiegetrouwheid op school)
totaal 1568 euro
Start schooljaar 2009/10
Opnieuw hebben we 11 leerlingen Lager 0 jongens 4 meisjes
Middelbaar 4 jongens en 3 meisjes
Sinds september verloopt alles goed in Kenya bij de leerlingen en op school.
Opgemaakt 5 december 2009
Elza Vandenbon
STUDIEBEURZEN IN RWANDA
Project “Wie helpt Eric”

Jaarverslag 2009

Doelgroep:
Stad Waregem is verbroederd met Ngarama sedert 1987. Ngarama is nu een sector in het district Gatsibo in het noordoosten van Rwanda. Het
is een afgelegen gebied waar veel armoede is. Veel families hebben het moeilijk om rond te komen en kunnen het schoolgeld voor hun kinderen niet betalen, kunnen de nodige medische verzorging niet aan en soms is er nog een voedselprobleem ook. Vandaar de actie “Wie helpt
Eric?” om de verbroedering dichter bij de bevolking te brengen en om de meest noodlijdende kinderen te helpen bij hun studies en verzorging.
De bedoeling is dat een Waregemse familie een noodlijdend kind financieel steunt zodat het kan naar school gaan, eventueel medische verzorging krijgen of het nodige voedsel vinden. Het schept een speciale band tussen families in Ngarama en families in Waregem.
Werkverslag:
Op het einde van 2009, hadden 40 Waregemse families het peter/meterschap op zich genomen van een kind in nood. Dit is een verhoging met
42 % tegenover het jaar 2008. Deze families storten maandelijks 15, 10 of 5 euro voor hun beschermeling. Het verzameld bedrag wordt om de
drie maanden opgestuurd, kwestie van de bankkosten te minimaliseren. Het comité ter plaatse is gereorganiseerd en telt nu 5 vaste leden
(NKERABIGWI Athanase, BUCYANA Faustin, MUKASHARANGABO Médiatrice, MUKAGAGA Illuminée en UWAMBAZAMARIYA).
NIZEYIMANA Pascal, MUKANKURANGA Ruth en DURA James blijven als occasionele raadgevers.
Het vaste comité doet de selectie van de kinderen en zorgt voor de verdeling van het geld of betaalt soms rechtstreeks het schoolgeld of medische kosten. In de loop van de maand juli ontvingen 34 gezinnen een brief van hun “kindje”. Op de eerste zondag van maart was er ook een
namiddag met info, koffie, wijn en taart waarop bijna alle families aanwezig waren. Er werd dan ook een film getoond en een powerpointpresentatie over Ngarama.
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Hier in Waregem is een comité van drie personen die de zaken op de voet volgt (Christa Meersman, Karel Platteau en Jozef Caudron). Het is
het tweede jaar dat deze actie loopt. We gaan niet spreken over schoolresultaten maar over het feit dat 40 kinderen geholpen worden om naar
school te kunnen gaan, om medische verzorging te krijgen, en, helaas soms ook waar, om aan eten te geraken.
Financieel verslag:
In 2009, heeft het comité 3.145,00 euro overgemaakt naar het plaatselijk comité in Ngarama.
Deze 3.145 euro vertegenwoordigen:
- 3.065 euro van de steunfamilies. Dit bedrag komt volledig ten goede van de gesteunde kinderen.
- 80 euro om de kosten van het comité in Ngarama te dekken.
- bankkosten, zijnde 135,52 euro, werden door het comité van Waregem gedragen. .
Met de 400 euro steun van stad Waregem zijn de kosten van het comité in Ngarama vergoed (80 euro), de bankkosten (135,52 euro) en gedeeltelijk de kosten hier ter plaatse (postkosten, foto’s, folders, infonamiddag met de families, enz)
De meeste kinderen die gesteund zijn zitten nog in het lager onderwijs. Voor deze kinderen werd het schoolgeld, het schooluniform, het schoolgerief betaald en een gedeelte van de schoolvergoeding. Het schoolgeld, ten laste van de ouders, ongeveer 8 à 10 euro per trimester. Voor
sommigen ook de nodige medische kosten
Enkelen zitten in het secundair onderwijs waar het schoolgeld ten laste van de ouders varieert van 54 tot 95 euro per trimester volgens de
school.
Jaar 2010
Begin 2010 zijn we met 41 Waregemse families die een kind steunen.
Opgemaakt te Waregem op 21 januari 2010. Jozef Caudron
Andere studiebeurzen
Buiten de actie “Wie helpt Eric“ werd nog door andere donoren voor 2020,00 euro aan studiebeurzen geschonken.
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