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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DGOS
2/2008/DGD: ABAHUJE-UMUBANO 2009; Creëren van tewerkstelling in de verwerkende industrie:
DEEL A: VOORSTELLING VAN DE ACTIE

Situering van het project ABAHUJE:
In het hart van Afrika liggen de groene heuvels van Rwanda. En daar middenin, in de vruchtbare streek van de “Mayaga” ligt het district
Ruhango.
Paradox: deze streek is door de nationale overheid uitgeroepen tot “RED ZONE/ZONE ROUGE”, waar voedselonzekerheid en ondervoeding
voorkomen.
Het project dat wij samen met de coöperatie ABAHUJE uit Ruhango opgezet hebben, zal minstens een deel van deze problemen oplossen!
Wat bereikte het project Abahuje-Umubano-DGD tot nu toe?
Abahuje is Kinyarwanda en betekent: “Zij die zich verenigen voor hetzelfde doel”. Zij verwerken de sojaplant tot tofoe, sojamelk en
bijproducten. Dit levert een zeer eiwitrijk voedsel op, dat het tekort hieraan bij vele mensen verhelpt, in het bijzonder bij de allerzwakste groepen
zoals kinderen en zij die besmet zijn met HIV/AIDS.
Doordat Abahuje steeds meer soja en zonnebloem bij steeds meer boeren opkoopt, stijgt hun koopkracht, wat ten goede komt aan de voeding, de
gezondheidszorg en het naar school gaan van hun gezin. Door de samenwerking van ABAHUJE met de landbouwcoöperaties verspreid over het
grondgebied van Ruhango, worden zo’n 5000 boerenfamilies leverancier van Abahuje.
Het project van Umubano met Abahuje steunt ook de allerarmsten; zij die niets hebben krijgen een geitje. Hiermee beschikken zij vanaf nu over
organische mest en kunnen zo hun landbouwopbrengsten vergroten. Verder springt ook een ander sociaal aspect in het oog: hierbij wordt
gefocust op kinderen in scholen, weeshuis, gevangenis, gezondheidscentra…
De heuvels rond Ruhango vormen een mozaïek van veldjes, waar de Rwandese boeren en boerinnen nieuw opgedane kennis uitwisselen en
samenwerken. De groengele veldjes van de combinatieteelt soja-zonnebloem, worden afgezoomd door bomenrijen, die aangeplant zijn door het
project.
Het productiegebouw van Abahuje is volledig vernieuwd. Binnenin blinken de tegels en de roestvrijstalen machines. Dankzij deze technologie,
ingevoerd vanuit België, is het voortaan mogelijk om meer kwantiteit en meer kwaliteit te produceren. De tofoe van Abahuje was reeds van
goede kwaliteit, en vanaf nu zullen de strenge Rwandese normen van hygiëne en voedselveiligheid op alle punten behaald worden.
En ten slotte –maar zeker niet onbelangrijk-, Abahuje heeft zich versterkt met enkele nieuwe personeelsleden, waarmee de coöperatie Abahuje
goed op weg is om volledig zelfstandig te kunnen functioneren.
De te bereiken resultaten van het project zijn de volgende:
1) Verhoging van de productie en de kwaliteit van de tofoe, sojamelk van Abahuje.
2) De commerciële verkooppunten uitbreiden en sociale werken steunen.
3) Het management en de boekhouding bij Abahuje versterken.
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4) Vorming en ondersteuning in moderne landbouwtechnieken voor de boerencoöperaties…
5) Een goed personeels- en veiligheidsbeleid voeren bij Abahuje.
Methodes gebruikt in het project Abahuje-Umubano
Van bij de opstart van het project werden alle leden van de coöperatie Abahuje erbij betrokken. Zij hebben zelf dit project geschreven en zijn nog
altijd zeer gemotiveerd. Om het project een bredere basis te geven, werden in een vroeg stadium ook de verantwoordelijken van de drie
landbouwcoöperaties van het District Ruhango erbij betrokken. Abahuje koopt soja, zonnebloem e.a. bij hen aan, verwerkt dit tot
voedingsproducten en verkoopt deze op markten, in winkels, aan restaurants…De landbouwcoöperaties ABIYUNZE, UATA, IMPAKOMU
verzekeren de productie van soja in combinatie met andere teelten, waarbij hun eigen landbouwanimatoren samenwerken met deze van Abahuje.
Deze omkadering werkt vooral via “demonstratieveldjes”, waar elke boer kan zien dat de opbrengst van de moderne landbouw veel groter is, dan
deze van hun traditionele Afrikaanse “overlevingslandbouw”.
Diverse thema’s doorheen het project
In het project Abahuje-Umubano, gaat er ook aandacht naar niet-economische thema’s. De mensen van Abahuje hebben veel aandacht voor het
thema “HIV/Aids”. Enkele van de werknemers van Abahuje zijn zelf drager van het virus, de dagen dat zij hun medicatie moeten nemen, nemen
de anderen hun werk over. Ook zijn er reeds speciale vormingssessies hierover gehouden, en dit eveneens ten behoeve van de verantwoordelijken
van de 3 landbouwcoöperaties.
Op een vanzelfsprekende wijze, maakt ook het thema “gender” deel uit van dit project. De gelijkheid van mannen en vrouwen is logisch, het zijn
ten slotte allemaal vrouwen die de vereniging “Abahuje” ruim 10 jaar geleden gesticht hebben. De presidente is een vrouw en ook nu nog maken
de vrouwen de meerderheid uit van de leden. Regelmatig is er ook vorming over dit thema, door een specialist ter zake.
Ook voor het thema “milieu”, draagt het project meer dan zijn steentje bij: momenteel zijn zowat de helft van de 120.000 voorziene plantjes en
fruitbomen reeds aangeplant. Door ook fruitbomen te voorzien, kunnen vele gezinnen hun soms eenzijdige voeding aanvullen met gezond fruit.
Elke coöperatie heeft zijn eigen boomkwekerij aangelegd. Vervolgens worden de plantjes volgens de hoogtelijnen rond de veldjes aangeplant, in
de strijd tegen de erosie, uitdroging, maar ook in de strijd tegen de klimaatopwarming. Afgevaardigden van de 4 coöperaties -ABAHUJEABIYUNZE-UATA-IMPAKOMU- hebben deelgenomen aan twee nationale workshops hierover in juni en juli 2010 te Kigali.
Duurzaamheid van het project.
Een van de sterkste garanties dat dit project zal slagen, is dat het van de Rwandezen zelf komt. De oorspronkelijke stichteressen van Abahuje,
hebben er allemaal werk en een inkomen door. Zij wegen zwaar op alle beslissingen die binnen de C.A. (Conseil d’Administration/Raad van
Bestuur) genomen worden. De juridische vorm van Abahuje als “coöperatie”, garandeert dat alle belangrijke beslissingen, zoals de
winstverdeling, investeringen e.a. door alle leden samen genomen worden, kortom een grote graad van participatie.
Ook de beroepskennis, de naam en faam die zij verworven hebben met hun TOFOE en bijproducten van grote kwaliteit, maken dat zij een
trouwe clientèle hebben, niet alleen meer in hun stadje Ruhango, maar ook in omliggende districten zoals Muhanga (ex-Gitarama), Huye (exButare)…tot in grootwarenhuizen en restaurants van de hoofdstad.
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Dankzij nieuwe machines en toestellen in RVS (Roestvrij Staal), die in 2010 opgeleverd werden, kunnen zij hun productengamma uitbreiden. De
sojamelk die zij nu in grotere hoeveelheden kunnen aanmaken, opent de weg naar nieuwe contracten. Zij beginnen nu te experimenteren door het
toevoegen van nieuwe smaken zoals vanille of banaan.
Zowel hun volledig gerenoveerd gebouw, hun installaties, alsook de opleiding van het personeel van Abahuje voldoen aan de strenge eisen op
het gebied van “voedselveiligheid” die de RBS (Rwanda Bureau of Standards) hen oplegt. Umubano heeft ook hierin een belangrijke rol
gespeeld als partner, door advies op het gebied van hygiëne en verpakking, door veiligheidsmaatregelen te implementeren in het productieproces,
door in specifieke vormingen te voorzien zoals HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Hierbij hebben wij met de 4 coöperaties en de
koepelorganisatie Ugama/CSC uit Muhanga samengewerkt. Een 30-tal cursisten waren hierover zeer enthousiast, wij denken dat zij de opgedane
kennis goed in hun dagdagelijkse praktijk kunnen gebruiken. En ten slotte, maar zeker niet het minst belangrijke: de gerant van Abahuje heeft nu
ook assistentie gekregen van een productiechef en een boekhoudster. De productie op de moderne machines zal nu nauwgezetter opgevolgd
worden, eventuele “pannes” vlugger en veiliger opgelost worden. Even belangrijk is de “marketing”, de opvolging en uitbreiding van het
klantenbestand. Eveneens zullen meer statistieken en cijfers bijgehouden worden op een correcte manier. Zo zal de coöperatie Abahuje een
exacter zicht krijgen op alle onkosten en inkomsten, om zo een economisch rendabel beleid te voeren. Zo zullen zij, na enkele jaren serieuze
ondersteuning door Umubano, in staat zijn om verder op eigen benen te lopen. Tot nu toe was Abahuje de best draaiende coöperatie van
Ruhango, wij hopen samen met hen, dat dit in de toekomst nog meer het geval zal zijn.
Optimistische eindconclusies
Eind 2010 waren wij halverwege het project Abahuje-Umubano met medefinanciering van DGD (ex-DGOS, Federaal Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking). De meeste doelstellingen zijn reeds voor de helft bereikt en tegen eind 2011 kan Abahuje de vooropgezette cijfers
halen. Ter plaatse blijkt het enthousiasme van de leden en het personeel van Abahuje, zij gaan verder op dit elan in 2011. Bij Abahuje wordt er
nu alle dagen van de week gewerkt, de salarissen en sociale voordelen zijn toegenomen. De vorming van landbouwanimatoren en het ter
beschikking stellen van middelen voor de landbouw, stimuleren de moderne landbouw die meer opbrengt dan de overlevingslandbouw. De
samenwerking met de 3 landbouwcoöperaties verloopt zeer goed, het project is van groot belang voor de doelgroep van 5000 boerengezinnen. De
« filière van de soja » is de meest succesvolle in het district Ruhango. Abahuje is het nummer 1 onder de coöperaties van het district Ruhango.
De machinerie bij Abahuje draait. De kwaliteit en kwantiteit van hun producten is verhoogd. Door middel van een degelijke marketing, zal hun
omzet toenemen. De onkosten en inkomsten kunnen op een realistische basis bijgehouden worden. Naast commerciële, heeft Abahuje ook
sociale doelstellingen zoals het verdelen aan gereduceerde prijzen van eiwitrijke melk aan kinderen in scholen, weeshuizen en gevangenis. De
allerarmste gezinnen geraken uit de miserie, dankzij het project dat 200 geiten verdeelt. En ten slotte nog een doordenker : «Ook als binnen
tientallen jaren alle roestvrije machines van Abahuje zullen verroest zijn, dan nog zullen er 120.000 bomen blijvend staan, die aangeplant werden
door ons project Abahuje-Umubano-DGD » !
In het hiernavolgende “Logisch Kader”, kunt u alle resultaten en activiteiten gedetailleerd terugvinden:
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DEEL B : OPVOLGING VAN RESULTATEN EN ACTIVITEITEN

SPECIFIEKE DOELSTELLING : “Voedselzekerheid, verhoging van inkomen en tewerkstelling door de industriële verwerking
van soja en zonnebloem in de Zuidprovincie van Rwanda”
Interventielogica
Indicatoren
Base line
2010
2011
Resultaat 1: Verhoging van de kwalitatieve productie van levensmiddelen in de fabriek van ABAHUJE
1.1 De ophaling van
Aankoopcontracten met Wisselende
Stabiele leverings- Stabiele leveringsde productie bij de
de landbouwophaling bij
contracten met 3
contracten met 3
landbouwers
coöperaties van
enkele honderden
partnercoöperaties partnercoöperaties
organiseren
Ruhango getekend,
boeren
voor 40 ton soja en voor 50 ton soja en
(grondstoffen)
IMPAKOMU, UATA,
50 ton zonnebloem 50 ton zonnebloem
ABIYUNZE (5000
leden) voor 200 ton.
Synergieprotocol met
INGABO
1.2 Nieuwe en
Meer performante
Ambachtelijke
Moderne
Moderne
gerenoveerde
basisuitrusting.
weinig productieve installaties,
installaties,
uitrusting van de
Machines van grote
installaties
hygiënisch en
hygiënisch en
fabriek
verwerkingscapaciteit
productief voor
productief voor
geïnstalleerd voor tofoe
tofoe en voor olie
tofoe en voor olie
en olie
1.3 Hygiënische
Gesloten lokalen en
Open lokalen,
Afwerking van de
Onderhoud
maatregelen
installaties, goed
water buiten
hygiënische
hygiënische
gebouwen, water en
onderhouden, installatie
maatregelen
maatregelen
installaties
van drinkbaar water,
onstmettingsmiddelen
1.4 Ondersteuning bij Verwerving van strem - Bevoorrading is
Contract voor de
Contract voor de
het zoeken naar
middel van goede
onregelmatig van
MgCl, voldoende
MgCl, voldoende
kwaliteitsvolle
kwaliteit MgCl,
de producten die
voorraad van alle
voorraad van alle
hulpproducten voor
detergent, verpakking
gebruikt worden in benodigdheden en
benodigdheden en
het productieproces en voor tofoe en olie
het productieproces gebruikte
gebruikte
bij de verpakking van verworven
verpakkingen
verpakkingen

Resultaten eind 2010
3 aankoopcontracten zijn
ondertekend met de coöperaties
ABIYUNZE, IMPAKOMU,
UATA voor 50 ton. Aankoop
zonnebloem uitgesteld tot 2011.

De sojaproductielijn is in gebruik,
zowel voor de melk als voor de
tofoe. De olieproductielijn is
geïnstalleerd. In mei 2011 wordt
de pers hersteld en in gebruik
genomen.
Het productielokaal werd volledig
gerenoveerd volgens de eisen van
de RBS (betegeling, nieuwe
elektriciteits- en waterleidingen,
vuilwaterafvoer…).
Gezien de
bevoorradingsproblemen met
MgCl werd overgeschakeld op
een alternatief stremsel, alcohol
en soda. Momenteel is Abahuje
samen met Umubano bezig met
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de eindproducten
1.5 Vorming
organiseren voor de
personeelsleden van
ABAHUJE en
verantwoordelijken
van de 3
landbouwcoöperaties
over de standaarden
en normen van de
voedingssector
1.6 Ondersteuning bij
het verwerven van het
certificaat voor
“ normering van de
producten van de soja
fabriek”
1.7 Ondersteuning bij
de hernieuwing van de
« rechtspersoon » als
coöperatie

Het personeel brengt de
opgedane kennis van
het ORN (Rwandees
agentschap voor de
normering) in de
praktijk, en de
specifieke vormingen
over HACCP en GMP.
Uitwisseling tussen de
4 coöperaties
Certificaat verworven

De 7 personeelsleden hebben een
elementaire kennis
over hygiëne bij de
productie van tofoe

De 10 leden van
het personeel
brengen hun kennis
over de normen,
HACCP en GMP
in praktijk.
Uitwisseling tussen
de 4 partners.

Certificaat van het
jaar 2006

Hernieuwing
Hernieuwing
RBS wacht met certificatie tot na
certificaat
van certificaat
van de in dienst name van de nieuwe
“standaardisatie”
“standaardisatie”
installaties.

Erkenning januari 2009

Erkenning 5/05/06

Erkenning
januari 2010
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De 15 leden van
het personeel
brengen hun kennis
over de normen,
HACCP en GMP
in praktijk.
Uitwisseling tussen
de 4 partners.

het oplossen van de problemen
i.v.m. de verpakking.
Vorming en handboek RBS over
hygiënische principes gegeven
aan het personeel van Abahuje.
Vorming
HACCP/GAP/GMP/GHP voor 4
coöperaties OK.

Nieuwe
rechtspersoonlijkheid
N°RCA/1042/2010 verkregen.
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Resultaat 2 : De afzetmarkten van de producten duurzaam uitbreiden en de voeding verrijken met eiwitten
2.1 Marketing
Reclame op 2 radio’s,
De tofoe van
De tofoe en de olie De tofoe en de olie
verrichten voor tofoe
kranten,
ABAHUJE is
van
ABAHUJE van
ABAHUJE
en sojamelk.
publiciteitsfiches
bekend en verkocht zijn bekend en zijn bekend en
Publiciteit in de media
in Ruhango
verkocht
in verkocht
in
en publicitaire fiches
Ruhango
en Ruhango
en
omliggende
omliggende
districten
districten
2.2 Vorming
Vorming van 2 dagen
Geen circuit bij
20 handelaars die
20 handelaars die
organiseren voor de
voor 20 handelaars,
privéhandelaars
gevormd zijn om
gevormd zijn om
handelaars in
uitbreiding van het
de promotie van de de promotie van de
tofoe/olie over de
verkoopsnetwerk
producten van
producten van
conditionering en het
ABAHUJE te doen ABAHUJE te doen
gebruik
2.3 Verwerven van
Grote frigo gebruikt
1 frigo en mobiele
1 frigo en mobiele
1 oude frigo
uitrusting voor
voor de voorraad en
frigo-installatie
installatie
bewaring en
mobiele koelinstallatie
distributie van tofoe
voor tofoe voor
afgelegen markten
2.4 Organiseren/
2 tentoonstellingen voor Beperkte
2 tentoonstellingen 2 tentoonstellingen
deelnemen aan 2
de promotie van de
activiteiten van
tentoonstellingen,
Abahuje producten
promotie
nationaal en
uitgevoerd
provinciaal voor de
marketing van
sojaproducten

Reclame op 4 radio’s: “Rwanda”,
”Maria”,
“
Voix
de
l’Espérance”,”Salut”. 2 artikels in
de krant “Imvaho Nshya”. De
tofoe wordt verkocht in Ruhango,
Muhanga, Huye, Kigali.
Vorming handelaars voorzien
eerste helft 2011. Praktische
opleiding voor hotels en
restaurants te Muhanga en Kigali
die tofoe op het menu zetten is
gegeven.
2 nieuwe frigo’s in gebruik. 3
frigoboxen voor afgelegen
markten.

Gouden medaille op de expo
Muhanga. Deelname aan de
nationale tentoonstelling te
Gikondo/Kigali.
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2.5 Ondersteunen
/distributie van tofoe
en sojamelk in
voedingscentra,
weeshuis en scholen

3 voedingscentra, 1
technische school, 1
lagere school, 1
weeshuis zijn
ondersteund

In voorbereiding

1 weeshuis, 2
scholen en 3
gezondheidscentra
maandelijks
bevoorraad

2.6 Vorming geven
over « gezonde
voeding » en het
gebruik van
sojaproducten in de
gezondheidscentra en
weeshuis

Vorming van 6 sessies
in de 3
gezondheidscentra en
het weeshuis

Lijst van de
partners

Permanente
gezondheidsopvoeding

1 weeshuis, 2
scholen en 3
gezondheidscentra
maandelijks
bevoorraad

Momenteel zijn onderhandelingen
bezig met het district, om
sojamelk te leveren aan 30
scholen. Levering aan het
weeshuis en de lagere school van
Shyogwe, technische school
CFMGI, centrale gevangenis
(mama’s met kinderen) is
opgestart.
Permanente
Vorming in de gezondheidscentra
gezondheidsopvoed van Ruhango, Kabgayi, Cyakabili
ing
is gepland voor 2011.

Resultaat 3 : Het financieel beheer van de coöperatie ABAHUJE versterken
3.1 Uitwerking en
aankoop van de
instrumenten voor
financieel beheer

Handboek voor
financiële procedures is
uitgewerkt
Instrumenten /
kasboeken/ journaal...
Informatica
geïnstalleerd voor de
gerant en het personeel.

3 personen hebben er zijn voldoende
een
basiskennis instrumenten van
boekhouden maar financieel beheer
er
zijn
niet
voldoende
instrumenten voor
financieel beheer

er zijn voldoende
instrumenten van
financieel beheer

MAPAF, handboek voor
administratief en financieel beheer
is beschikbaar, informatica voor
boekhouding is geïnstalleerd en in
gebruik. Interne dienstnota’s
uitgehangen en opgevolgd.
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3.2 Vorming in
financieel beheer
Opvolging door CSC

3.3 Interne Audit door
de Financial controller

3.4 Externe audit

15 personen gevormd
door UGAMA/CSC die
correct het kasboek
kunnen invullen en 3
personen kennen
boekhouding op
computer
Audit op basis van
driemaandelijkse
interne controles

3 personen hebben 10 personen
brengen hun kennis
basiskennis
van boekhouding
boekhouden
(3 via software) in
praktijk

15 personen
brengen hun kennis
van boekhouding
(3 via software) in
praktijk

Opleiding is gegeven door de
CSC: de boekhoudster en gerant
gebruiken de SAGE SAARI
software voor boekhouding, 5
andere personeelsleden kunnen
het kasboek invullen.

Driemaandelijkse
interne audit

Driemaandelijkse
interne audit
opgestuurd naar
Umubano

Jaarlijkse audit van de
rekeningen en de balans

Geen externe audit

2 audits werden uitgevoerd door
het interne controle college.
Aanbevelingen werden
geformuleerd voor de CA.
Worden opgestuurd naar de
Financial Controller van
Umubano.
Externe audit is toevertrouwd aan
CSC, januari 2011

Driemaandelijkse
interne audit
opgestuurd naar
Umubano

Externe audit
opgestuurd naar
Umubano
Resultaat 4 : De technische, organisatorische en productiecapaciteiten van de werknemers van de fabriek van ABAHUJE en de
landbouwcoöperaties versterken
4.1 De leden en
Vorming van 15 leden, 7 leden hebben de
68 leden van de 4
68 leden van de 4
30 personen werden gevormd. De
landbouwers zijn
3 landbouwvorming in
coöperaties
coöperaties
activiteit wordt voortgezet in
gevormd in
animatoren en 50
“coöperatief
gevormd in
gevormd in
2011, deze is belangrijk voor de
“coöperatief
boeren gedurende 3
bewustzijn”
“coöperatief
“coöperatief
betrokkenheid van de leden van
bewustzijn en beheer” dagen, om de
gevolgd
bewustzijn”
bewustzijn”
de 4 coöperaties.
“coöperatieve spirit” te
bevorderen
4.2 Ondersteuning van Opleiding van 50
5000 landbouwers
5000 landbouwers
2 vergaderingen over de
Vorming en
de
landbouwanimatoren en demonstraties voor omkaderd door 90
omkaderd door 140 seizoensactiviteiten met 30
landbouwcoöperaties
synergie met 90
landbouwanilandbouwanimatoren en de
enkele honderden landbouwanimain de uitwerking,
landbouwanimatoren
toren
gedurende
matoren
gedurende
comités van de coöperaties
landbouwers
opvolging en evaluatie van de 3
heel het jaar
heel het jaar
van de geplande
partnercoöperaties in
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activiteiten voor het
seizoen
4.3 De telers van soja,
zonnebloem en
nieuwe teelten van
jatropha en koolzaad
ondersteunen en
organiseren

GAP (Good
Agricultural Practice)
Ingezaaide velden met
soja en zonnebloem
100 ha. Multilokale
proefvelden van
koolzaad/ jatropha en
gecombineerde soja/
zonnebloemteelt in
samenwerking met het
ISAR

4.4 Ondersteuning van
de landbouwers voor
het verkrijgen en
rationeel gebruik van
moderne
landbouwmiddelen
4.5 Ondersteuning
landbouwers in
organische bemesting
van de velden door de
verwerving van
kleinvee door de arme
gezinnen
4.6 Ondersteuning
landbouwers in de
strijd tegen de erosie
tussen hun velden
4.7 Vorming over
gender voor de leden

Enkele tientallen
are

Minstens 100 ha
jaarlijks van de
gekozen teelten
ingezaaid

Minstens 100 ha
jaarlijks van de
gekozen teelten
ingezaaid

40 ha ingezaaid met soja in
combinatie met zonnebloem. Te
verwachten opbrengst: minstens
40 ton. In 2011 wordt 120 ha
ingezaaid door rotatie met maïs.
Wachten op de toelating van
MINAGRI voor de introductie
van nieuwe teelten in Rwanda.

Zaden/ mest en
pesticiden verdeeld
over minstens 20 % van
de landbouwers om de
opbrengst te verhogen
met 30 %
200 geiten zijn verdeeld
over de gezinnen van
actieve armen, gebruik
van verbeterde meststof

Overlevingslandbouw

Minstens 10% van
de omkaderde
boeren gebruiken
moderne
landbouwmiddelen

Minstens 20% van
de omkaderde
boeren gebruiken
moderne
landbouwmiddelen

2 ton zaaigoed soja en 0.25 ton
zaaigoed zonnebloem werden
verdeeld.

In voorbereiding

200 stuks kleinvee
verdeeld. Het
gebruik van
verbeterde
bemesting is
veralgemeend

200 stuks kleinvee
verdeeld. Het
gebruik van
verbeterde
bemesting is
veralgemeend

66 geitjes werden verdeeld onder
de armste landbouwers die geen
(klein)vee bezaten, om organische
mest te verkrijgen.

Boomkwekerij van
120.000 plantjes
aangelegd en de bomen
aangeplant volgens
hoogtelijnen

Weinig
aanplantingen

60.000 bomen
aangeplant
(agrobosbouw en
fruitbomen)

120.000 bomen
aangeplant
(agrobosbouw en
fruitbomen)

Vorming van 50
mannen en vrouwen

De vrouwen van
ABAHUJE zijn

50 begunstigden
hebben hun

50 begunstigden
hebben hun

3 boomkwekerijen van 60.000
bomen werden aangelegd. 100%
van de fruitboompjes en 40% van
de
overige
werden
reeds
aangeplant volgens hoogtelijnen.
35 personen kregen vorming over
“gender” en “impact HIV/AIDS”
11

van ABAHUJE en de
3
landbouwcoöperaties
4.8 Opleiding Hygiëne
/GMP/HACCP voor
de 4 coöperaties

over gender en
ontwikkeling door een
expert in deze materie
Uitwisseling know-how
tussen de partners. Hoe
een studie van HACCP
aanvatten?

reeds op de hoogte
van deze materie
De elementaire
principes van
hygiëne zijn
gekend door het
personeel van
ABAHUJE

vorming verdiept
over “gender en
ontwikkeling”

vorming verdiept
over “gender en
ontwikkeling”
Opleiding en
uitwisseling tussen
de 4 partnercoöperaties, andere
geïnteresseerden en
Umubano

door een specialist van de NGO
INTRAHEALTH
29 personen van de 4 coöperaties
opgeleid in
HACCP/GAP/GMP/GHP
door CSC samen met Umubano
(28/12/2010).

Resultaat 5 : De functionering en het engagement van de werknemers van de coöperatie ABAHUJE verbeteren
5.1 Verwerving van1
motor
voor
de Huur van
1 motor AGIDO aangekocht en
1 motor voor de
1 motor voor de
vervoermiddelen
verplaatsingen op het occasioneel
gebruikt door agronoom en
verplaatsingen op
verplaatsingen op
terrein
transport
gerant.
het terrein
het terrein
5.2 Kantoorhardware
1 laptop/Directeur
1 oude computer
1 laptop Directeur
1 laptop Directeur
1 laptop en printer
5.3 Vlotte
Vlotte communicatie
Hoogstnodige
Vlotte
Vlotte
1 vaste telefoon, GSM’s en
communicatie tussen
tussen ABAHUJE
communicatie
communicatie
communicatie
internet in het kantoor van
alle partners van het
ABIYUNZE
tussen alle partners tussen alle partners Abahuje, vergemakkelijken de
project
IMPAKOMU UATA
van het project
van het project
communicatie tussen alle actoren
CSC PROTOS
UMUBANO DGD
5.4 Preventiebeleid,
Preventiebeleid in de
Geen verzekering
Preventiebeleid,
Preventiebeleid,
Preventiebeleid vanaf dag 1 bij de
medische zorgen en
fabriek, aansluiting
aansluiting bij een
aansluiting bij een
ingebruikname van de nieuwe
bescherming van het
personeel bij een
mutualiteit en
mutualiteit en
machines. Het personeel en hun
personeel tegen
mutualiteit en
verzekering
verzekering
familie is aangesloten bij een
arbeidsongevallen
verzekering
arbeidsongevallen
arbeidsongevallen
mutualiteit. Offerte verzekering
arbeidsongevallen
arbeidsongevallen.
5.5 Verhoging van de Verhoging van het
7 loontrekkenden
10 loontrekkenden 15 loontrekkenden Voordien maar 2 à 3 dagen
lonen en activiteiten
aantal productie-uren en
productie per week, momenteel 5voor het groepsgevoel de hiermee
dagenweek voor 9
voor het personeel
overeenstemmende
personeelsleden. H.R.-beleid volgt
lonen
de omzetstijging.
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
ARDI

1. Voorstelling van het project
Titel van het project: moderne bijenteelt voor armoedebestrijding in landelijke milieu te Rwanda
Centraal Thema: Bijenteelt
Jaar van uitvoering: 2009
Verlenging van een bestaand project? Ja
Land:
Rwanda
Provincie:
De Zuidprovincie (vroegere provincie Gitarama)
Districten : Kamonyi, Muhanga en Ruhango
Milieu:
ruraal

2. Lokale partners
Naam van de NGO: VRV-UMUBANO
Naam van de organisatie): ARDI
(Association Rwandaise pour la Promotion du développement Intégré)
Juridisch statuut: Vereniging zonder winstoogmerk ( VZW)
Adres: BP 1295 Kigali.
e-mail:ardi.muhima@yahoo.fr
Telefoonnr.:(+250)0252574520/5739961
Fax (250)252 573961
Basisactiviteit (specificiteit): BIJENTEELT
Verantwoordelijke: NYAMWASA Jean Damascène - Lokale vertegenwoordiger
MUHIZI Léopold - Uitvoerend Secretaris
Datum van de oprichting:1983
Boekhouding: Kasregister en software SAGE eN SALI
Via UMUBANO, het rekeningnummer waarop de toelage van de Provincie Oost-Vlaanderen gestort moet worden: 068-240657-33
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3. Resultaten op het niveau van de doelgroep (ten aanzien van een specifieke doelstelling) )
Resultaten van de concrete doelstelling 1: Versterkte bijenteeltinfrastructuur
-Bouw van het bijenteeltcentrum van Kayenzi met een verzamelcapaciteit van 3,8 ton honing per seizoen. Dit centrum kan minstens aan 411
imkers uit deze zone, onder wie 26% vrouwen diensten verlenen. Wat nog ontbreekt is een uitrusting inzake kwaliteit, extractie en bewerking
van de geoogste producten. Ook moet nog een waterinstallatie worden aangebracht (opvang regenwater). Toch is de kwaliteit van de honing
aanzienlijk verbeterd want de gemiddelde vochtigheidsgraad in 2010 verbeterde van 19, 5 tot 18% in vergelijking met het jaar 2008.
-13 bijenstallen werden gebouwd in de zone met een capaciteit van elk 18 moderne bijenkorven. Verzamel- en behandelingsmateriaal van
honing werd ook in andere verzamelcentra verdeeld.
Resultaten van de concrete doelstelling 2: Verbeterde technische capaciteiten in moderne bijenteelt
-60 bijenteelttechnici van wie 21 vrouwen uit 8 bijenteeltcoöperaties werden opgeleid en hebben knowhow in moderne bijenteelttechnieken.
Daardoor is de bijenteeltproductie gestegen en dus ook de inkomsten per gezin van de betrokken imkers respectievelijk met gemiddeld 13.3 %
en 6,2 %.

4. Realisaties in verband van de actie met het geplande regionaal overleg en met de actielijnen van de provinciale en regionale ( district)
autoriteiten
-De door ARDI geplande activiteiten werden geïntegreerd in het actieplan van de betrokken districten
-Er werd een contract inzake goede samenwerking ondertekend tussen ARDI en de districten.
-ARDI is actief lid van het platform van de ontwikkelingsactoren van de betrokken districten
(JOINT ACTION FORUM)
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5. Realisaties, acties, wat hebt u gedaan om de doelstellingen te realiseren ?
Actiepunt 1 : Versterking van de bijenteeltinfrastructuur voor de productie en valorisatie van de bijenteeltproducten
- Bijenteeltcentrum gebouwd te Kayenzi
- 13 bijenstallen gebouwd en uitgerust in de activiteitenzone met een capaciteit van minstens 15 bijenkorven elk.

Actiepunt 2 : Opleiding van imkers in moderne bijenteelttechnieken
60 leden onder wie 22 vrouwen uit 8 imkercoöperaties werden opgeleid en hebben kennis in moderne bijenteelttechnieken

6. Overzicht van de activiteiten/acties kalender 2010
concrete acties
1.1 Bouw en
renovatie
bijencentrum

eerste kwartaal
jan., feb, maart,april
X

1.2
Ondersteuning
van moderne
bijenstallen

tweede kwartaal
mei, juni, juli, augustus

Derde kwartaal
sept., okt., nov., dec.

X

X

X

X

2.1 Opleiding en
ondersteuning
van imkers

7. Overzicht van de uitgaven
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ARDI
BP 1295 Kigali
RECHTVAARDIGINGSSTUKKEN POV 2009
taux= 699
Rubrieken
1. 1. Investeringsuitgaven
1.1. 1. Construction d'un centre
apicole

CODE

02

1.1.3.1 Opleiding over moderne
bijenteelttechnieken

Uitgave

Leverancier

Som(in RWF)

SoM (In
euro)

Verdeling kosten
POV
ARDI

0,00
01

S/ Totaal
1.1.2. Bouw bijenstallen
S/ Totaal
1.1.3. Opleiding

Datum

11/01/2010 BOUW BIJENCENTRUM
KAYENZI
4/02/2010 Bouw bijencentrum KAYENZI

SEMIGABO Vénuste

03

15/03/2010 Bouw bijencentrum KAYENZI

SEMIGABO Vénuste

04

8/04/2010 Bouw bijencentrum KAYENZI

SEMIGABO Vénuste

05

25/06/2010 Bouw bijencentrum KAYENZI

SEMIGABO Vénuste

06

16/02/2010 aankoop bouwmateriaal

07

8/03/2010 zendingskosten

08
09
10
11
12

8/03/2010
9/03/2010
9/03/2010
11/03/2010
11/03/2010

didactisch materiaal
brandstof
Communicatie
Tenlasteneming deelnemers
transport begunstigden
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25/05/2010 zendingskosten

2.006.632

2.870,72

2.870,72

0

1.044.300

1.493,99

1.493,99

0

1.618.270

2.315,12

2.315,12

0

1.771.379

2.534,16

2.534,16

0

1.523.262
7.963.843
832.085
832.085

2.179,20
11.393
1.190
1.190

0,00
9.214
0,00
0
0,00
0,00

2.179,20
2.179
1.190
1.190
0
0

90.000
42.500
49.700
12.000
762.000
210.000
1.166.200

128,76
60,80
71,10
17,17
1.090,13
300,43
1.479

128,76
60,80
71,10
17,17
1.090,13
300,43
1.479
17
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0

SEMIGABO Vénuste

UMUTONI Yvette

Rusanganwa Evergiste en
Désiré MUSHUMBA
Papeterie la fontaine
kobil
opleidingscentrum
deelnemers
deelnemers

S/ Totaal
1.1.3.1 Opleiding ambachtslui
MUKANTABANA
Clémentine en BARAHIRA

INKOMSTEN

Bedrag in euros

Eigen inkomsten afkomstig uit:eigen bijdrage Ardi

6.338

Verkopen en verwante acties:

762

Bijdragen:
Inkomsten via derden (toelagen):
Naam van de geldschieter: provincie OOST-VLAANDEREN

11.000-8% opvolging Umubano=
10.120€

Andere:

Gedaan op 22/09/2010
MUHIZI Léopold
Uitvoerend Secretaris / ARDI

Ontvangen door UMUBANO,
(Naam, functie)
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DUTERIMBERE

1. Voorstelling van het project
Centraal Thema: Opleiding en vrouwelijk ondernemerschap
Jaar van uitvoering: 2009/2010
Verlenging van een bestaand project? Ja
Land: Rwanda
Provincie : De Zuidprovincie
Districten : Muhanga, Ruhango, Kamonyi
Milieu : ruraal
2. Lokale partners
Naam van de NGO: VRV-UMUBANO
Naam van de organisatie: DUTERIMBERE Asbl
Juridisch statuut: Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)
Adres : B.P 738 Kigali
-E-mail : duterimb@rwandal.com
Telefoonnr: +250788442851
E-mail van de uitvoerend secretaris: mukeshadat@yahoo.fr
Basisactiviteit (specifiek) : Opleiding in vrouwelijk ondernemerschap en toegang tot krediet
Verantwoordelijke: LINZIZIKI Damien, TEL : +250788774744, e-mail :linziziki2006@yahoo.fr
Datum van de oprichting: 31/05/1987
Boekhouding: een register specifiek voor de verrichtingen van de POV in de streek van MUHANGA
Via UMUBANO, het rekeningnummer waarop de toelage van de Provincie Oost-Vlaanderen gestort moet worden: 068-240657-33; daarna
768-77 B.K Gitarama
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3. Resultaten op het niveau van de doelgroep (ten aanzien van een specifieke doelstelling) )
Resultaten van de concrete doelstelling 1: De verworvenheden van Duterimbere VZW behouden en versterken:
Er werd een regionale ledenvergadering georganiseerd in de maand september 2009 en een andere in mei 2010.
Duterimbere vzw werd geregistreerd bij het Provinciaal Forum van partners van de zuidprovincie.
Doelgroep: 230 leden van de vzw Duterimbere werden bereikt.
Resultaten van de concrete doelstelling 2: - De initiatieven van de vrouwen versterken :
De solidaire groepen werden gevormd omtrent het vertrouwen dat de leden van de groep moet kenmerken en over de gevolgen die voortvloeien
uit onregelmatige terugbetaling van de ontvangen kredieten. De leden van de solidaire groepen kregen antwoorden op de problemen die in hun
groepen bestonden.
In het totaal werden 9 vergaderingen georganiseerd die meer dan 1000 klanten van DUTERIMBERE IMF sa hebben verzameld
In deze vergaderingen werkte de verbindingsagent nauw samen met de leden van Duterimbere IMF om de leden over microfinanciering en
ondernemerschap te sensibiliseren.
Ook werden de voorwaarden uitgelegd om klant te worden en werden er details gegeven over de solidaire groepen en de solidaire waarborg.
Resultaten van de concrete doelstelling 3 : De vredescultuur, de verzoening en de ontwikkeling verstevigen:
De verbindingsagent en de beambten van het IMF sa alsook het regionaal comité hebben het goed geacht opleidingszittingen te organiseren die
het ondernemerschap en het pre- en postkrediet samenbrachten, want heel wat kredieten werden moeizaam of slecht terugbetaald.
5 groepen die de vrede en de verzoening bevorderen samengesteld uit 150 mensen van beide geslachten werden bereikt, onder wie 20
weeskinderen die hun makkers vertegenwoordigden.
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4. Strategieën om de doelstellingen te realiseren ?
De wijze aangewend om de doelstellingen te bereiken
De solidaire groepen werden gevormd omtrent het vertrouwen dat de leden van de groep moet kenmerken en over de gevolgen die voortvloeien
uit onregelmatige terugbetaling van de ontvangen kredieten. De leden van de solidaire groepen kregen antwoorden op de problemen die in hun
groepen bestonden.
Actiepunt 1 : Er werd een regionale vergadering georganiseerd en een andere van het comité.
Er werden samenwerkingsovereenkomsten ondertekend tussen de districten Muhanga, Kamonyi en Ruhango. De wijze om de bijdragen te
storten voor organisaties die op nationaal niveau werken wordt bestudeerd, maar er bestaat een tendens om op het niveau van het ministerie te
storten.
Actiepunt 2 : Wij organiseerden 10 terreinbezoeken om de klanten van DUTERIMBERE IMF SA te begeleiden.
9 vergaderingen werden georganiseerd die meer dan 1000 klanten van DUTERIMBERE IMF sa hebben verzameld in de verschillende districten
van Muhanga, Kamonyi en Ruhango.

Actiepunt 3: 5 opleidingssessies over ondernemerschap en het pre- en postkredietgedrag werden georganiseerd ten gunste van de leden van de
groepen die de vrede, de verzoening en de ontwikkeling bevorderen. Ook de vertegenwoordigers van de weeskinderen namen eraan deel.
5. Overzicht van de uitgaven Jaar per jaar:
De wisselkoers is 808,48 RWF op13/10/2009
Jaar
Rubriek

Aard

2009
Bedrag
(RWF)

Bedrag in
Euro

2010
Bedrag in RWF

Bedrag
in euro

De verworvenheden van Duterimbere behouden en
versterken
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A.

Verenigingsleven/Regionale
vergadering / Regionaal comité

OPLEIDINGSKOSTEN
B+C+D+E+F

Opleiding over het ondernemerschap 5159600
6381.85
en het gedrag pre- en postkrediet
(solidaire waarborg)
Vergaderingen voor mobiliseren en
G
herdynamiseren van de vrouwen voor
activiteiten van microfinanciering
TOTAAL OPLEIDING
5159600
6381,85
Frws : 8798950
WERKINGSKOSTEN
H

Onderhoud kantoor

I

Onderhoud motor, laptop en brandstof

J

Transport, correspondentie,
zendingsopdrachten, ticketten bus
Communicatie fotokopieën, internet

K
L

471300

582,94

2953450

3653,08

214600

265,43

3639350
Euro : 10883,30

4501,45

66000

81,63

128000

158,32

97400

120,48

69905

86,46

171907

212,61

5533212

659,50

Attest geen schulden, belasting,
motor, verzekering en boete
TOTAAL WERKINGSKOSTEN
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PERSONEELSKOSTEN
Personeelskosten Een enkele bediende is full time
verbonden aan het project.

oktobernovember

decembermaart
348485/
maand
aprilseptember
275532/
maand

okt :300186
nov :348485
Tot :648671
voor 4 maanden in
RWF
1045455

802,33

voor 4 maanden in EUR
1724,15

voor 6 maanden in
RWF

voor 6 maanden in EUR
2044,81

1653192

Maandsalaris inbegrepen taks en
eventuele afhoudingen:
3695803
TOTAAL PERSONEELSKOSTEN
Bijdrage voor huur kantoor
N

O
P

Kantoorbenodigdheden
varia : aankoop en confectie
kantoorgordijnen

ALGEMEEN TOTAAL
TOTAAL IN RWANDESE FRANK

120000
(40000/
maand)
voor 3
maanden

148,42

4571,29
360000
(40000/maand)
voor 9 maanden

445,26

112860

139,59

30585

37,83

13648710
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16881,94

ALGEMEEN TOTAAL IN EURO
INKOMSTEN

BEDRAG in RWF

IN EURO

Eigen inkomsten afkomstig van :
Verkoop en verwante acties
Bijdragen :
Andere inkomsten

546360

675,79

1993833.

2466,15

0

0

11.108515

13.740,00
+opvolging Umubano=
15.000

Inkomsten van derden (subsidie): geen
Provincie Oost-Vlaanderen
Gedaan te Muhanga, op 2/11//2010
LINZIZIKI Damien
Verbindingsbeambte van DUTERIMBERE ASBL
Streek Muhanga
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INGABO

RAPPORT - PFO /2009
RWANDEES SYNDICAAT VAN LANDBOUWERS EN VEETELERS
INGABO

SUBSIDIE PROJECT ONDERSTEUNING FOKKEN VAN MELKVEE
Augustus 2010
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1. Voorstelling van het project
Titel: ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA FOKKEN VAN MELKVEE
Centraal thema: De dierlijke productie verhogen
Uitvoeringsjaar: 2009
Voortzetting van een vorig project? : JA
Land:
Rwanda
Provincie:
ZUID
Districten: KAMONYI, MUHANGA en RUHANGO
Milieu: ruraal

2. Lokale partners
Naam van de NGO :
Naam van de organisatie: RWANDEES SYNDICAAT VAN LANDBOUWERS EN VEETELERS
(INGABO)
Juridisch statuut: SYNDICAAT
Adres: B.P. 50 GITARAMA
E-mail : ingaboop@yahoo.fr
Telefoon: + 250 788303140 / + 250 255117634
Basisactiviteit (specificiteit): ONDERSTEUNING LANDBOUWERS EN VEETELERS
Verantwoordelijke: Dhr NSANZINTWALI François
Oprichtingsdatum: 17/1/1992
Boekhoudmethode: Geïnformatiseerd (sage sari 100), kasregister: kasboek
Bankrekeningnummer: Via Umubano 068-2406576-33 voor 056-0002077-28/RWF, met als vermelding « SYNDICAT INGABO, FINANCEMENT FLANDRE
ORIENTALE
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3. Resultaten op het niveau van de doelgroepen (met betrekking tot de specifieke doelstelling)
Resultaten van de concrete doelstelling 1
Elk jaar minstens 13 vaarzen van verbeterd ras aan de leden van het syndicaat en aan de lokale bevolking leveren
-

Begin 2009, telde de boerderij van het syndicaat INGABO 23 stuks vee waarvan 10 vaarzen, 12 moederdieren en 1 stierkalf. Zoals de
eerste doelstelling van deze boerderij het vermeldt, moeten de jonge kalveren aan de leden worden uitgedeeld. Zo werden 12 stuks vee
afkomstig van het syndicaat aan hun leden verdeeld.

-

Wij deden een beroep op grote boeren om 2 koeien te kopen die minstens 20 liter per dag kunnen geven.

-

Op het vlak van de genetische verbetering, werden wij gehinderd door de uitputting van de synchronisatiehormonen. Wij hebben de
artificiële inseminatie kunnen doen na opwekken van tochtigheid bij 468 koeien, al dan niet van leden van syndicaat. Hiermee willen wij
de lokale veestapel verbeteren en de bestaande in stand houden. Het zaad voor de artificiële inseminatie is beschikbaar en is nuttig op
het ogenblik van de natuurlijke tochtigheid.

-

Wij hebben ook 53 kalveren van gemengd ras geïdentificeerd ( Ankolé x Jersey, Ankolé x Friese slag) afkomstig uit artificiële inseminatie van 2008 op
het niveau van de Districten Kamonyi en Nyanza.

De veearts die opgeleid is in artificiële inseminatie werkt nauw samen met de ontwikkelingsanimatoren die op het niveau van elke zone zijn
aangesteld in de voorbereiding en uitvoering van de activiteit ter verbetering van het ras vooral door artificiële inseminatie.
Samen met de steun van 3 privé-inseminatoren zorgt hij voor het insemineren van het vee van de leden door natuurlijke tochtigheid of door
opwekken van tochtigheid.
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De koe van een landbouwer bij een drachtdiagnose na 3 maanden AI

Resultaat van de concrete doelstelling 2
Krachtvoerder ter beschikking stellen om de voeding van het vee te verbeteren
Vooraleer krachtvoerder te produceren, hebben wij het goed geacht zelfbedruipend te zijn in voeder en wij beschikken over penissetum french
cameroun op 2 hectaren en onderhouden de bestaande velden.

Veld met penissetum

Studiereis voor de praktijk van het inkuilen

29

Daar wij te maken hebben met twee seizoenen (regenseizoen en droog seizoen), waren wij verplicht voeder in te kuilen om de moeilijke
momenten van het droog seizoen te voorkomen. 8 ton penissetum werden in de boerderij ingekuild. En wij zijn van plan een opleiding te geven
aan de veetelers zodat zij dit doen in hun uitbatingen.

Inkuilen van het voeder in de boerderij
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-

Er werd een eenheid opgericht om krachtvoeder te maken en er werd 3200 kg geproduceerd, waarvan een deel is geleverd aan de
koeien van de boerderij, een ander deel gecommercialiseerd ten voordele van de veetelers.
Aangezien de bouw van de loods niet mogelijk was, hebben wij een huis gehuurd om als opslagplaats te dienen en wij hebben er
molens geïnstalleerd.

Bereikte doelgroep (aard en aantal): De veetelers van de districten Muhanga, Kamonyi, Nyanza en Ruhango
Resultaten van de concrete doelstelling 3
De veetelers van het syndicaat INGABO, verzameld in de zone RUGOBAGOBA van het district Kamonyi hebben kunnen genieten van de demonstratiesessies
over het inkuilen, de vervaardiging van gemengd veevoer, het telen van voeder (peulgewassen en grasgewassen)

Praktijk van inkuiling met integratie van boeren

krachtvoer (eindproduct)
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4. 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.

5. Realisaties, acties, wat hebt u gedaan om de vastgesteld doelstellingen te realiseren ?

Actiepunt 1
Voor de verbetering van het ras, hebben wij artificiële inseminatie toegepast, alsook de inventarisering van de kalveren die voortkomen uit de
artificiële inseminatie en wij hebben ook de inseminatie vergemakkelijkt op het niveau van de zuidprovincie (Muhanga, Ruhango, Kamonyi en
Nyanza) door te zorgen voor vloeibare stikstof die het mogelijk maakt het zaad voor de artificiële inseminatie goed te bewaren.
Wat betreft de bevordering van de diergezondheid, hebben de lokale animatoren alleen de telers gesensibiliseerd ten voordele van het
permanente op stal staan, bij gebrek aan budget voor de geplande herstelling van de dispensaria voor veeartsenijkunde.
Het invoeren van koeien van verbeterd ras de (hoe beperkt ook), het telen van voeder, het onderhoud ervan en de bewaring ervan voor het
droog seizoen waren de voornaamste realisaties van het jaar 2009.
De realisaties van het jaar 2009 waren beschreven in het operationeel plan van het Syndicaat INGABO, dat elk jaar wordt opgesteld door de
technische ploeg en goedgekeurd door de hoge raad van het Syndicaat. Het operationeel plan maakt deel uit van het vijfjarenplan (2007-2011)
niettegenstaande enkele wijzigingen naargelang van de omstandigheden.
Het Syndicaat INGABO, werkt nauw samen met RARDA (Rwanda Animal Resources Development Authority), om het materiaal en de producten
te vinden die gebruikt worden in de artificiële inseminatie (hormonen, zaad en vloeibare stikstof).
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Actiepunt 2
Om de dierenvoeding te verbeteren, hebben wij voederextracten van het type klaver ingevoerd bij progressieve telers. Ook Mucuna en lablab
worden vermeerderd om verspreid te worden. De kwaliteitszaden zijn te vinden bij RADA (Rwanda Agriculture Development Authority). De
vermeerdering van penissetum vindt plaats op de boerderij.
De waterleiding gebouwd in 2008 vereist opslagtanks van water in geval van schaarste en we waren verplicht een tank van 5
kubieke meter te installeren.

Actiepunt 3
De specialist in de zoötechniek van het syndicaat is gestart met het maken van krachtvoer voor het vee van het syndicaat en voor
andere boeren.

6. Overzicht van de activiteiten/acties kalender2009
concrete acties
1. Inrichting van de boerderij
- Telen en onderhoud van het voeder
(grasgewassen en peulgewassen)
- Onderhoud van het weideland en voeder

eerste kwartaal
januari, februari, maart, april

2. Aankoop van koeien
3. Artificiële inseminatie van 468 koeien
4. Aankoop van 2 molens

januari
januari, februari, maart, april
februari, maart, april,

5. Aankoop van grondstoffen en fabricatie van
gemengd voeder (krachtvoer)
6. Organisatie en bezoek van de boerderij

tweede kwartaal
mei, juni, juli, augustus

juni, juli, augustus
mei, juni, juli, augustus

derde kwartaal
september, oktober, november,
december

december
oktober
september, oktober

mei, juni

januari, februari, maart, april

mei, juni, juli,

november december
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concrete acties
7. Opvolging en verzorging van het vee

eerste kwartaal
januari, februari, maart, april

8. Inkuiling
9. Verspreiding van het vee van de boerderij
(kalveren en uitstootkoeien) bij de leden
9. Opvolging van de activiteiten
10. Installatie watertank

tweede kwartaal
mei, juni, juli, augustus

derde kwartaal
september, oktober, november,
december
oktober

juni

7. Budget op jaarbasis

Investeringen
1. Inrichting van de boerderij
- Telen en onderhoud van het voeder (grasgewassen
en peulgewassen)
- Onderhoud van het weideland en voeder
- Verwijdering van het struikgewas
2. Aankoop van 2 koeien
3. Artificiële Inseminatie

1

Kost in euro 1 (€)

Nummer

Kost in RWF

Van 001 tot 030

3.237

031
032
033
034
035
036
037

2.266.100
1.950.000

2.786
691.000

987

Wisselkoers : 700 RWF /EUR.
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4. Aankoop van 2 molens
5. Aankoop van grondstoffen en maken van
krachtvoer

038
039
040
041
042

1.200.000
1.714
314.500
449
0

6. Organisatie en bezoek van de boerderij
7. Opvolging en verzorging van het vee
8. Inkuiling

Van 043 tot 054
055

333.500
476
331

232.000
0

9. Verspreiding van het vee van de boerderij
(kalveren en uitstootkoeien) bij de leden

10. Opvolging van de activiteiten
11. Installatie van een watertank

056
057
058

Subtotaal
Belasting
Kantoorgerief

Van 059 tot 064
065
066
067

642.700
918

10. 900

7.629.800

108

75.330
27.000
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Communicatie (Tel, fax, Internet)
Transportkosten (brandstof, bus, taxi…)

Van 068 tot 077

197

110.610

Andere :
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Verschillende werkingskosten
-

Aanleg van wegen (rond de boerderij)

-

Zendingen van het personeel

216.500

078
079
Van 80 tot 110

309
516

3.757.421

Van 111 tot 130
-

5.368

Salarissen van het personeel

361.600

Van 131 tot 136
-

361.200

517

Varia

Evaluatiekosten
0

Externe Audit

Subtotaal

7 .014

ALGEMEEN TOTAAL

17. 914

0

4.909.661
12.539.461

N.B :
1. De uitgaven overstijgen de ramingen. De wisselkoers bij de ontvangst van de subsidie bedroeg 800 Rwandese frank per euro, terwijl het
verslag werd opgesteld bij een wisselkoers van 700 Rwandese frank voor 1 euro.
2. De uitgaven vs budget zijn als volgt te verklaren :
2.1. De opslagloods die gepland was in het project van 2009, werd niet gebouwd. Daarentegen hebben wij een huis gehuurd om de
molens te beschermen die nodig waren voor het maken en opslaan van het krachtvoer. De reden voor de huur komt door de
weigering van de nationale milieudienst inzake de bouw van een loods in de boerderij die dichtbij een moeras is gelegen. Wij hebben
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dan ook besloten een perceel te zoeken in de nabijheid van de asfaltweg. Wij onderhandelen momenteel met de dienst van het
kadaster van het district Kamonyi.

2.2. Wij hadden gepland vier koeien te kopen, maar slechts twee werden aangekocht. De verklaring hiervoor is dat onze streek een zeer
lang droog seizoen heeft gekend en er was niet genoeg voer. In 2010, denken wij 3 koeien te introduceren, aangezien er nu voeder
voorhanden is.
Het verschil tussen de vooruitzichten inzake aankoop koeien en molens, werd gebruikt voor activiteiten die nodig werden geacht en
die niet in het project 2009 waren opgenomen, met name de inkuiling, de aanleg van wegen om de weg naar de boerderij
toegankelijk te maken en de inrichting van een watertank.
2.3. De externe audit is nog steeds gepland, maar nog niet uitgevoerd.
3. De samenwerking met de leden via de filières vindt plaats op verschillende niveaus:

Zoals vermeld in punt 5.2 (samenwerking met RARDA), In samenwerking met “Rwanda Agricultural Development Authority” (RADA), hebben
wij peulgewassen verkregen (mucuna, lablab en klaver) om ze te verspreiden bij de leden in de zes landbouwfilières die door INGABO worden
omkaderd.

37

Inkomsten

Bedrag in Euro

Bedrag RWF

Eigen inkomsten afkomstig van :
Verkoop en verwante acties :

- Melk geproduceerd in de boerderij (23 liter/dag x 140 RWF/liter x 30 dagen x
10 maanden melken)

966.000
2.247.500

- Verkoop runderen (vaarzen en uitstootkoeien)
Bijdragen
Inkomsten van derden (subsidie):
Namen van de donoren:
Provincie Oost-Vlaanderen/ UMUBANO

15.640
+opvolging Umubano
=17.000

12..595.372

Andere:
Gedaan te Muhanga, 29/10/2010
De Coördinator van het Syndicaat INGABO
MBABAZI François - Xavier
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VOORTZETTING GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING

SAMENWERKING MET DE SECTOR BUTARO “PROJECT ECOLOGISCHE OVENS” - STAD KORTRIJK
1. Narratief verslag
De bouw van de verbeterde ovens in de sector BUTARO werd uitgevoerd door de coöperatie COODER-TWINSUNGANE met een financiering
van stad Kortrijk.
Er werden in het totaal met de financiering van de stad 150 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. 150 families verdeeld over 5 administratieve cellen: 30 families per cel.
De tijd nodig voor de bouw van een oven bedroeg 2 tot 3 dagen naargelang van het reliëf, het seizoen en het weer.
Als bouwmateriaal werden gebruikt: bakstenen, mortel, kalk, klei, zand en platen voor de buizen van de rookafvoer.
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. In plaats van 120 dagen duurde de uitvoering 225 dagen. De reden
hiervoor is het bergachtig reliëf en de grilligheid van het klimaat (zeer zware regens).
In het begin vond de uitvoering plaats zonder contractuele verbintenis. Later ging men over tot de toekenning van werkzaamheden na gemeen
overleg met een geschreven contract waarin sancties werden opgelegd in geval van niet-uitvoering door de onderneming.
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2. Financieel verslag
Op de bankrekening nr 15-1300027 bij FINA BANK werd 1.587.423 RWF ontvangen of 1.952 euro, na aftrek van bankkosten.
De tabel hieronder duidt het gebruik van dit bedrag aan, als opdracht toevertrouwd aan de Coöperatie COODER-TWISUNGANE
1. Voorschot van 50 %
2. Betaling halfweg (voorlopige oplevering) hetzij 40 %
3. Betaling laatste schijf van 10 %
TOTAAL

793.710 Uitgavenbon van 28/01/2010
634.970 Uitgavenbon van 03/05/2010
158.743 Uitgavenbon van 15/06/2010
1.587.423

Proces-verbaal van definitieve oplevering
In het document dat op de zetel van de vereniging 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 COODERTWISUNGANE) 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.
Ten slotte wordt nog toegevoegd dat bepaalde tekorten werden vastgesteld, maar volgens de regels der kunst werden bijgewerkt zodat de
definitieve oplevering kan plaatsvinden. Daarna volgt de lijst van de personen bij wie de oventjes werden geïnstalleerd.
SAMENWERKING MET DE SECTOR BUTARO -PROJECT ECOLOGISCHE OVENS – PLEINSCHOOL KORTRIJK –
WERKGROEP AMNESTY INTERNATIONAL
1. Narratief verslag
De bouw van 45 verbeterde ovens in de sector BUTARO werd uitgevoerd door de coöperatie COODER-TWINSUNGANE met een financiering
van de werkgroep Amnesty International uit de Pleinschool van Kortrijk (onder leiding van Mevr. Annemie Belaen), aangevuld met een bijdrage
van een particulier.
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Er werden in het totaal met deze financiering 45 oventjes gebouwd. Zij zijn allemaal operationeel. Er werd gekozen voor vaste ovens binnen de
huizen, wat beantwoordt aan de lokale gewoonte de maaltijd binnen in huis klaar te maken en het voordeel biedt het huis te verwarmen bij koud
of regenachtig weer (Butaro is hoog gelegen – 2.000 meter - 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 45 families, waar de ovens werden gebouwd, werd gemaakt aan de hand van een algemene vergadering met vertegenwoordigers
van de administratieve cellen (2/3) en met mensen van de parochie Runaba (voor 1/3). De gekozen families zijn families die tot de kwetsbaarste
van de sector behoren.
De tijd nodig voor de bouw van een oven bedroeg 2 tot 3 dagen naargelang van het reliëf, het seizoen en het weer.
Als bouwmateriaal werden gebruikt: bakstenen, mortel, kalk, klei, zand, afsluitplaat en platen voor de buizen van de rookafvoer.
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.
2. Financieel verslag
Het project ontving 454.857 RWF of 540,80 euro, na aftrek van bankkosten. Wisselkoers: 841,0821 RWF voor een EUR.
De uitvoerders stuurden een gedetailleerd beschrijving van de spreiding van de uitgaven aangewend voor de realisatie van de ovens door de
Coöperatie COODER-TWISUNGANE samen met een lijst van de personen bij wie de oventjes werden geïnstalleerd. Te raadplegen op de zetel
van de vereniging.
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SAMENWERKING MET DE SECTOR BUTARO -PROJECT ECOLOGISCHE OVENS – PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
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 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.
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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 %
2. 2de schijf (40 %)
3. Betaling laatste schijf van 10 %
ANDERE KOSTEN
- Opvolging activiteiten (transport per motor)
- Receptie evaluatiecommissie
- Opstellen verslagen en verplaatsingskosten
- Versturen documenten
Saldo
TOTAAL

1.750.000 Uitgavenbon nr 08
1.400.000 Uitgavenbon nr 12
350.000 Uitgavenbon zonder nr.
160.000
20.000
18.350
29.120
3.309
3.730.679

Bon de décharge
Factuur nr. 37
Factuur nr 105 + Bon de caisse nr 24
Factuur East African Cargo

Proces-verbaal van definitieve oplevering
In het document dat als bijlage werd gestuurd, 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.
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SAMENWERKING MET DE SECTOR BUTARO -PROJECT RENOVATIE VAN DE LAGERE SCHOOL VAN RUNABA
FINANCIERING: PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
“Renovatie van de klaslokalen van de lagere school van Runaba, Butaro, Rwanda”
(Rénovation du toit des classes de l’école primaire de Runaba, dans le secteur de Butaro, Rwanda, Afrique)
1. Narratief verslag

Op 8 januari 2010 werd aan de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano een bedrag van 12.500 euro toegekend voor de renovatie
van klaslokalen van de lagere school van Runba, Butaro, Rwanda.
Na aftrek van 2 % opvolgingskosten en bankkosten ontving de verantwoordelijke organisatie hiervan 12.237,75 euros of 9.256.175
RWF voor de eerste fase van het project.
De werken van afbraak en nieuwe dakbedekking werden behoorlijk uitgevoerd. Het financiële overzicht hierna (punt 2) geeft een
beeld van de verschillende fasen en de gebruikte middelen.
Een tweede fase van 6.500 EUR wordt verwacht voor de uitvoering van de inrichtingswerken nodig voor de duurzaamheid van de
infrastructuur.
De eerste schijf werd gebruikt voor de uitgaven nodig voor het demonteren van het oude versleten dak (eternitplaten met gaten) en
het effectieve herstel van het dak en voor de bevestiging van metalen goten.
Blijft momenteel het probleem van de opvang van het regenwater in plastic tanks. Verder moeten ook de werkzaamheden inzake
ramen en deuren, schilderwerken en het herstel van de bevloering plaatsvinden. Deze werken zijn dringend omdat midden
september het regenseizoen aanvat.
De ramen en deuren van het gebouw dateren van 1965 en zijn aan vervanging toe. De vernieuwing ervan zal de schoolmeubilair en
didactisch materiaal beter beveiligen. Bovendien zal de opvang van het regenwater zorgen voor een betere schoolhygiëne.
Het herstel van de bevloering en de schilderwerken zullen het esthetische aspect van de school verbeteren.
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2. Financieel verslag
Nr Beschrijving
werkzaamheden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Installatie van de werf
Zelfdragende platen 28BG
7m lengte
Nok van 2m lengte (25 BG)
Transport
Druiplijst in hout
Metalen goten
Haken
Huur laspost + lassen
goten
Eucalyptus + steiger
Balken in eucalyptus
Bescherming van het
gebint met afvalolie
Spijkers
Beschermingsmaskers
Toezicht
Communicatie
Arbeidskrachten
TOTAAL
ALGEMEEN TOTAAL

Eenheid

Hoeveelheid Eenheidsprijs

Totaal
WestVlaanderen

Eigen inbreng
130.000

ml

1.120

5.100/ml

5.712.000

35

420.000
100.000

stuk
forfaitair
stuk
stuk
stuk
forfaitair

40
55
2.000
1

12.000
100.000
3.000
12.000
150
300.000

stuk
stuk
forfaitair

20
160
1

6.000
4.300
100.000

kg
pak
man/dag
kaarten
contract

82
1
45
8
1

1.600
30.000
1.500
2.500
1.500.000

120.000
660.000
300.000
300.000
120.000
688.000
100.000
131.200
30.000
67.500
20.000
1.500.000
9.153.200

1.245.500
10.398.700

De eerste fase werd uitgevoerd met behulp van de onderneming SETRACO die de arbeidskrachten heeft aangeworven voor deze
uitvoering. Aldus koste de uitvoering ervan 10.389.700 RWF waarvan 9.153.200 werd betaald met de subsidie van de Provincie
West-Vlaanderen. De overige kosten werden betaald door eigen inbreng: 1.245.500 RWF.
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Aardappelteelt te Runaba, Butaro, Rwanda met steun van stad Kortrijk en privésponsoren
Eind 2010 werd het project gelanceerd met een budget van 2024 euro, voornamelijk afkomstig van stad Kortrijk (1.800 euro).
Doelstellingen van het project
Algemeen doel: de levensomstandigheden van de arme bevolkingsgroepen in Runaba (Butaro) verbeteren.
Specifieke doelstellingen:………………………………………………………………………………………….
- de landbouwinkomsten van de gezinnen van de arme bevolkingsgroepen verbeteren
- de integratie van de verkopers van landbouwinputs/zaden … in de filière van de aardappelenteelt vergemakkelijken
- de arme bevolkingsgroepen aanmoedigen tot zelfontwikkeling wat de basisbehoeften van het gezin betreft (ziekenfondsen, enz)
Projectomschrijving: te organiseren activiteiten
De leveranciers van zaden identificeren door voorkeur te geven aan geselecteerd pootgoed van goede kwaliteit.
Het moeras heraanleggen en klaarmaken door een beroep te doen op technici en topografische gegevens.
Aardappelen poten nadat in 4 proefpercelen demonstraties worden gerealiseerd om als voorbeeld te dienen
Technische inspecties in de velden uitvoeren en ervoor zorgen dat alle betrokkenen bezocht worden.
Zorgen voor de strijd tegen ziektes en predatoren van de aardappel door onder meer gebruik te maken van synthetische producten
Ziektes bestrijden door de rotatie van teelten te organiseren
Bewaking organiseren om vernieling en diefstal tegen te gaan
Het beheer, de commercialisering en het bewaren van de oogst in goede banen leiden door 2 opslagplaatsen te organiseren voor
doorvoer naar de markt en partnerschappen afsluiten voor de verkoop.
Integratie van transversale thema’s zoals familieplanning, hygiëne en gezondheid, sanitatie enz.
Betrokkenheid van de lokale bevolking
4 verenigingen zijn bij het project betrokken: TWITEZIMBERE (mannen), ABISHYIZEHAMWE (vrouwen), AMIZERO (jongeren) en
TWIVANEMUBUKENE (zowel jongeren als mannen en vrouwen), in totaal zo’n 93 personen.
De lokale bevolking is de onmiddellijke doelgroep en mede-uitvoerder van het project aangezien de hierboven genoemde coöperaties van
mannen, vrouwen en jongeren bij het project betrokken zijn. Ook handelaars en boeren zullen betrokken zijn bij de verschillende fasen van het
project.
De totale projectkost bedraagt 10.974 EUR en het project is gespreid over 3 jaar. Er werd een bijkomende financiering aangevraagd bij de
provincie West-Vlaanderen. De eigen inbreng van de organisatie in het Zuiden bedraagt 1.914 EUR
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SAMENWERKING OP HET VLAK VAN HET ONDERWIJS
PROJECT “VORMINGSCENTRUM VOOR JONGEREN TE KANSI EN TE RWAMAGANA”

In de loop van 2010 ontvingen de zusters Bernardinnen via de VRV UMUBANO in totaal 9.529,77 EUR voor de projectwerking in Rwanda.
Het bedrag werd aangewend voor:
-

Vorming tot zelfredzaamheid op vlak van voeding voor kwetsbare families in Kansi:
een project op lange termijn met als doel om gezinnen te helpen om voldoende voedsel te kunnen verwerven via landbouw, veeteelt,
kleine handel…
Daaraan werd 2922 EUR besteed.

-

Beroepsopleiding van jongeren te Kansi en te Rwamagana die niet de kans kregen om hun studies af te werken, zodat ze zich kunnen
behelpen in het leven en niet gedoemd zijn om in de bedelstaf of in het banditisme terecht te komen.
Hiervoor had men in 2010 een som van 4.956 EUR nodig.

-

Vervaardiging van kunstvoorwerpen met jongeren te Kansi en te Rwamagana die een coöperatieve vormen, om financiële middelen te
verwerven. Er werd 2000 EUR geïnvesteerd in een fonds voor basismaterialen, gedeeltelijk gefinancierd door het saldo van de
overgemaakte som, nl. 1651,77 EUR en aangevuld met eigen middelen.

Naast de aanwezigheid en het engagement van verschillende Rwandese medezusters, neemt sr. Donatilla Mukankusi – provinciaal econoom van
de zusters Bernardinnen van de Afrikaanse provincie – de supervisie bij deze projecten op zich.
Voor de zusters Bernardinnen,
zr. Mariette Martens
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Kleinschalig project : Basisonderwijs, een mensenrecht voor elk kind.
Jaarverslag ( sept 2009- juli 2010 )
Zoals in de vorige verslagen genoteerd werd zijn er nog steeds veel Rwandese vluchtelingen in Nairobi ( Kenya ). Meer nog, elk jaar komen er nog bij.
Iedereen van ons ook weet hoe wankel de politieke situatie blijft, en dus de onzekerheid en soms onveiligheid, in de landen van Centraal Afrika.
We doen dus graag verder met steun te verlenen aan 11 leerlingen die aldaar lager en middelbaar onderwijs volgen in de St.Kisito lager en middelbare school
te Nairobi. We zijn dankbaar dat vrienden blijvend steun verlenen.
Sinds een tweetal jaren opteerde de school niet langer het schoolgeld trimestrieel te innen, maar liever een maandelijkse kleine bijdrage te vragen aan de
leerlingen. Meer en meer bleek dat een driemaandelijks bedrag verzamelen erg moeilijk was. Deze optie bracht ook dit jaar goede resultaten van
betalingen bij alle leerlingen. Vanzelfsprekend hebben ook onze leerlingen op die wijze hun schoolgeld gedaan mits wij hen elke maand het maandelijks
vereiste bedrag persoonlijk overhandigd hebben.
We zijn heel blij dat in het voorbije jaar opnieuw een meisje volledig lager onderwijs beëindigde. Dit jaar stapte ze over naar middelbaar.
Ook beëindigde een student de volledige middelbare cyclus. Dit is ons einddoel voor elke leerling(e). Die jongen is nu voldoende gevormd om als volwassene
het moeilijke leven als vluchteling aan te pakken naast zoveel anderen.
Telkens een student(e) middelbaar beëindigd geven we aan een nieuwe leerling de kans. Zo behouden we ons aantal van 11 leerlingen, dit overeenkomstig
onze jaarlijkse ontvangen steun door weldoeners. Het criterium voor de keuze van een nieuwe leerling is altijd een meest noodlijdende bij te staan voor
studie. Dit jaar is het een jongen die nu in het vierde leerjaar lager is, die dus aan ons aantal toegevoegd werd.
Voor het lopende jaar 2010/2011 helpen we:
- 4 leerlingen in het lager onderwijs : 3 meisjes en een jongen.
- 7 studenten in middelbaar : 4 meisjes en 3 jongens.
Financieel verslag
We ontvingen dit jaar over 3 stortingen: 1470 + 49 + 97 euros ............Totaal
We betaalden schoolgeld aan 11 leerlingen ....................................... Totaal
Uitkering salaris tussenpersoon ter plaatse voor het jaar..................... Totaal
Dit maakt

1.616
1.100
516

Inkomsten 1.616
Uitgaven 1.616

Besluit: We blikken met tevredenheid terug op dit voorbije jaar. Het is altijd een vreugde steun voor onderwijs te zorgen ten voordele van kinderen en jeugd
en zeker als ze zoals deze jongeren leven met enorme problemen. Met dank voor uw tussenkomst !
Opgemaakt op 12 November 2010.
Van harte, Elza Vandenbon
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA
Project “Wie helpt Eric”
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 om te kunnen naar school gaan, eventueel om medische
verzorging te krijgen of het nodige voedsel te vinden. Het schept een speciale band tussen families in Ngarama en families in Waregem.
Werkverslag:
Op het einde van 2010 waren er 41 kinderen uit Ngarama/Gatsibo gesteund door een familie uit Waregem. Dit is één meer dan in 2009. 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 Cécile). NIZEYIMANA Pascal gaat
Athanase Nkerabigwi bijstaan bij het dagelijks werk (brieven ophalen, brieven vertalen, brieven ronddragen, geld verdelen, lijsten bijhouden,
enz). MUKANKURANGA Ruth et DURA James blijven als occasionele raadgevers.
Buiten deze jongere kinderen, is er ook één universitaire student wiens kosten betaald geweest zijn gezamenlijk door 2 families uit Waregem, en
dit voor een totaal bedrag van 1.220 euro.
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. Deze zomer hebben 33 gezinnen een brief ontvangen van hun “kindje”. In december mochten een groot aantal gezinnen opnieuw een
brief ontvangen. Ook hebben de meeste gezinnen een briefje geschreven naar hun beschermeling. Op zondag 7 maart was er ook een namiddag
met info, koffie, wijn en taart waar bijna alle families aanwezig waren. Er werd dan ook een tombola georganiseerd met uitsluitend prijzen
afkomstig uit Rwanda.
Hier in Waregem is een comité van drie personen die de zaken op de voet volgt (Christa Meersman, Karel Platteau en Jozef Caudron). 2010 was
het derde jaar dat deze actie loopt.
In de loop van de maand oktober ben ik persoonlijk in Ngarama geweest en heb de gelegenheid gehad 40, op een totaal van 41, kinderen te
bezoeken. De tevredenheid van de kinderen was algemeen en ook van de ouders die op die manier hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

49

Financieel verslag:
De 41 families die een kind steunen hebben tezamen 3455 euro gestort. Dit bedrag komt volledig ten goede aan de gesteunde kinderen.
Daarbovenop werd er 220 euro gestort om de onkosten van het plaatselijk comité te dekken.
We hebben ook 135,20 euro bankkosten gehad.
Voor de universitaire student werd er 1220 euro verzameld. Dit bedrag, min de kosten, werd hem volledig overgemaakt.
We hebben ook de 2% afhouding voor Umubano bijgepast.
Met de 400 euro steun van stad Waregem en wat steun van sponsors, zijn de kosten van het comité in Ngarama vergoed (220 euro), de
bankkosten (135,52 euro), de 2% afhouding voor Umubano 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, is 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 95euro per trimester volgens de school.
Jaar 2011
Begin 2011 zijn we met 42 kinderen gesteund door een Waregemse familie. Er staan een tiental namen van kinderen op de wachtlijst om een
peter/meter te vinden.

Opgemaakt te Waregem op 21 januari 2011. Jozef Caudron
Bovenop de studiebeurzen in het kader van “Wie helpt Eric?” werd nog eens € 2.899 extra voor diverse andere studiebeurzen overgeschreven
naar Rwanda, wat een totaal aan studiebeurzen van € 6.574 geeft.
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EDUCATIE
Volledig door eigen middelen gefinancierd in 2010.
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). De nummers werd op papier gezonden op een vijftigtal exemplaren aan diegenen die een abonnement hebben betaald.
INTERACTIEVE WEBSITE
De website werd verder onderhouden door Brecht Vervaeke. In september werd een nieuwe webmaster aangesteld, Elisabeth Vanhoutte. Zij
heeft intussen een aantal correcties aangebracht, een facebook pagina voor Umubano gecreëerd en een nieuwe structuur voorgelegd die in
2011 zal worden uitgewerkt. De bestaande website kon door interne beperkingen van de structuur niet verder worden uitgebreid, bv onmogelijk
nog foto’s toe te voegen.
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE PROMOTIEACTIVITEITEN
Op 4 mei 2010 nam Gerdi Ampe deel aan de Staten-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking te Brussel
Op 6 juni verzorgde Gerdi Ampe een stand op de onderwijsdag Afribel en was lid van een panel
Op 26 juni nam Marcel Umans woonde Marcel Umans een opendeurdag bij aan de Universiteit Gent (waar Désiré Mushumba een cursus
volgde) en ontmoette er professor Jacobs en Wim Reybrouck van ILVO.
Op 10 juli nam Gerdi deel samen met Désiré (Ardi) en Didier Gillet in Luik aan een vergadering over een mogelijke samenwerking met
Mayahoning
Op 29 augustus organiseerden Jozef Caudron en Jean-Pierre Roobrouck een stand op Mabatobato in Waregem
Op 21 september gaf Jean-Pierre Roobrouck in Waregem een uiteenzetting over ontwikkelingssamenwerking en de acties van de VRV
UMUBANO op uitnodiging van de “Orde van den Prince”, afdeling Waregem
Op 8 oktober was Gerdi Ampe jurylid in de quiz van de GROS te Kapellen
Op 10, 11 en 12 november werkte Gerdi Ampe mee aan de 11.11.11.-actie te Kapellen (in de wijk en in het winkelcentrum “De Promenade”)
Op 11, 13 en 14 november nam Marcel Umans deel aan de 11.11.11-actie in Keerbergen
Op 17 november namen Gerdi Ampe en Marcel Umans deel aan de Congodag 4de pijler
Van 4 tot en met 6 december organiseerden Etienne Nol, Jozef Caudron en Jean-Pierre Roobrouck een stand in Bissegem op de
geschenkenbeurs van Oxfam ism de Noord-Zuidraad Kortrijk
Op 18 februari 2011 presenteerde Jean-Pierre Roobrouck de VRV Umubano aan de Wereldraad van Anzegem te Ingooigem
Op 18/2 en 1/03 nam Gerdi Ampe deel aan de Wereldmeerdaagse van Brasschaat
REFLECTIEDAG UMUBANO 12/06/2010

Het bestuur kwam samen op 12/06 onder leiding van An Dewaele van SouthResearch om een beter inzicht te krijgen in kwaliteitsvol werken en
prioriteiten te stellen op dat vlak. De reflectie was gebaseerd op het IKOS MODEL (Integrale Kwaliteitszorg voor Ontwikkelingssamenwerking).
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Als externe medewerker nam Lisette Stegen deel aan de gesprekken. Naderhand werd een verslag over de gesprekken opgesteld. Ter beschikking
bij de voorzitter op aanvraag.
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