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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DGOS
2/2008/DGD: ABAHUJE-UMUBANO 2009; 01/12/2009-01/12/2011 Creëren van tewerkstelling in de verwerkende industrie:

Voedselzekerheid, verhoging van inkomen en tewerkstelling door de industriële verwerking
van soja en zonnebloem in de Zuidprovincie van Rwanda”
Vooraf:
het project Abahuje-Umubano in medefinanciering van de Belgische overheid (DGD) liep af op 1 december 2011.
Er zijn ontegensprekelijk successen geboekt:
 Diverse opleidingen (op het veld) voor de 3 landbouwcoöperaties van Ruhango (5000 leden).
 Rotatiesysteem met 200 uitgedeelde geitjes bij arme families
 10.000 bomen aangeplant rond de velden.
Maar Umubano doet nog verdere opvolging voor de machines die geïnstalleerd werden bij Abahuje:
 De soja/tofoe unit waarvan onderdelen moeten vervangen worden.
 De oliepers: de tweede vervangpers functioneert nog niet volgens de wensen van Abahuje verantwoordelijken.
Chronologie
De leverancier van deze installaties, de heer Luc Vanbleu van de firma CoEnCo, beloofde om in maart 2012 te vertrekken naar Ruhango.
Uiteindelijk werd de datum 26 april. Hij dacht om op 2 dagen tijd een visum te kunnen krijgen aan de Burundees-Rwandese grens: dit was niet
zo, voor alle Belgen is dit 3 weken.
Na deze mislukking heeft de projectverantwoordelijke van Abahuje, de heer Jean-Pierre Hakizimana, enkel malen geprobeerd contact te zoeken
met de Burundese collega van Luc Vanbleu, daar alle onderdelen voor de machines daar achtergebleven waren, dit is niet gelukt.
Na nog wat uitstel, is Luc Vanbleu met zijn assistent dan op 7 en 8 september bij Abahuje gearriveerd. Aan de soja-unit was duidelijke
“bricolage” gebeurd om verder te kunnen draaien en er waren lekken.De soja unit werkte niet meer sinds 31/08/12!!
Luc heeft dan voor de allereerste keer het elektriciteitsnet bij Abahuje gecontroleerd: de 3-fazen waren afgekoppeld. Nadien werd de pers
opgestart, die blokkeerde reeds na 5 minuten. Gedurende een 4-tal uur zijn zij bezig geweest om de pers vrij te maken, demonteren enz. Finaal
resultaat: GEEN olie. Luc beklaagde zich over het gebrek aan medewerking aan Rwandese kant.

November 2012: zending Umubano met Jean-Pierre en Lieven.
Zaterdag 3 november hadden zij een zeer moeizaam gesprek met 2 verantwoordelijken van Abahuje. Dinsdag 6 november: bezoek ter plaatse.
Tot tevredenheid van Jean-Pierre en Lieven, zagen zij dat de oliepers draaide dankzij de door Umubano aangestelde elektro-mecanicien Leonard
Zibera. In 3 uur tijd werd een 20-tal liter olie geproduceerd. Umubano overhandigde ook de INOX schijf en schroeven voor de tofoe-unit, wat
door de RBS (controle op de voedselveiligheid) vereist werd. Maar zij stelden ook vast dat het waterreservoir op verschillende plaatsen
doorgeroest was. Het monteren van de inox schijf was niet meer mogelijk.
Vrijdag 9 november zijn zij teruggekeerd naar Ruhango. Er was een serieus conflict ontstaan tussen de elektro-mecanicien en de vrouwen van
Abahuje. Ter plaatse kon Lieven enkele malen zonder problemen de pers starten, dit in tegenstelling met wat de voorzitster van Abahuje had
beweerd. Gedurende een half uur lieten ze de pers draaien zonder dat ze stilviel, wat ze volgens de dames na 10 minuten zeker zou doen, en werd
er wat olie geproduceerd. Leonard vermelde dat de zonnebloem te droog geworden was door te lange stockage.
Na het vertrek van de afgevaardigden van Umubano, zou Leonard nog enkele zaken van de tofoe- unit terug in orde brengen. Gezien het conflict
tussen hem en de vrouwen, is dit niet gebeurd. Het toestel was buitengebruik. De vrouwen produceren weer zoals vroeger hun tofoe op hun
traditionele manier.
Conclusie
De discussie over of de pers werkt of niet, blijft een welles-nietes discussie
Umubano heeft een ultiem voorstel gedaan aan Abahuje met de hulp van CoEnCo, die gratis een nieuw bereidingsvat leveren voor de tofoe.
Onder supervisie van de Burundese technicus van CoEnCo kan de tofoe-unit en de oliepers terug worden opgestart. Een objectieve getuige, de
burgemeester van Ruhango zou hierbij aanwezig zijn als getuige van de al-of-niet werking van de pers. De onderdelen voor de soja/tofoe unit
staan klaar voor verzending. We wachten op een akkoord van de verantwoordelijken van Abahuje.
Het probleem voor Umubano is dat de projectverantwoordelijke en de bedrijfsleider waarmee alles in 2009 en 2010 was besproken niet meer
actief zijn bij Abahuje en we eigenlijk een verantwoordelijke gesprekspartner missen.

2011/DGD BIJENTEELT VOOR DE SOCIAALECONOMISCHE ONTWIKKELING IN RWANDA 2011-2013
1. Inleiding
Het project voor promotie van de bijenteelt voor de bestrijding van de armoede in het landelijke milieu in Rwanda werd opgestart in 2003 door
ARDI in samenwerking met de Belgische NGO UMUBANO met financiering van DGD. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een nietgrondgebonden landbouwtak te bevorderen om bij te dragen tot de economische groei van het land.
Het project verliep in 3 fasen als volgt:
- Eerste fase 5 jaar (2003-2007) vertrouwd maken met de moderne bijenteelttechnieken en intensieve organisatorische begeleiding;
- Tweede fase over 2 jaar (2007-2009) afnemende omkadering met de ontwikkeling van waardeketens in de bijenteelt, en inwijding in
het rurale ondernemerschap gericht op de bijenteelt;
- Derde fase exit (2011-2013) met aandacht voor het rechtzetten en opvullen van tekortkomingen vastgesteld in de twee vorige fasen en
verbetering van de organisatorische, operationele en beheersautonomie van de betrokken coöperaties.
In de eerste twee fasen van het project werden de basisstructuren ingericht voor het herstel, de modernisering en de valorisatie van het
bijenvolk via de aanmoediging tot oprichting van professionele organisatorische structuren en de steun aan deze organisaties om geleidelijk
aan professioneler te worden en om hun beroep marktgerichter te maken.
De laatste fase van het exitproject dat gestart is in juli 2011 was vooral gericht op de interventies met het oog op de bevestiging van de
verworvenheden van de eerste twee fasen en het verbeteren van de leemten op technisch en organisatorisch vlak om de 25
bijenteeltcoöperaties te helpen hun capaciteiten te verbeteren om zich als echte leefbare economische structuren gericht op de bijenteelt te
kunnen positioneren. Zij moesten autonoom leren werken en beantwoorden aan de economische behoeften van hun leden.
Het jaar 2012 was gekenmerkt door verschillende activiteiten ter versteviging van de capaciteiten die voornamelijk bestonden uit opleidingen,
workshops voor het oprichten van netwerken, uitwisselingsbezoeken en begeleiding.
Dit werd aangevuld door de bevordering van de synergie met de andere ontwikkelingsactoren die tussenkomen in de bijenteelt en in de
waardeketen van de bijenteeltproducten.

Activiteiten van het jaar 2012.

2. Herinnering van de verwachte resultaten bij de doelgroep en balans eind 2012
Het actieplan 2012 wilde volgende resultaten bereiken:
Resultaat 1: De capaciteiten betreffende productie en valorisatie van de bijenteeltproducten zijn versterkt in de 25 coöperaties betrokken bij het project
Resultaat 2: De organisatorische en institutionele structuren van de producenten zijn beter georganiseerd en op een transparante wijze beheerd
Resultaat 3: 25 bijenteeltcoöperaties ontwikkelen een visie betreffende ondernemerschap en financiële autonomie
De tabel hieronder toont de indicatoren ten opzichte van de verhoopte resultaten

IOV

Baseline

Verwachte resultaten
eind 2012

Bereikte resultaten eind
2012

Verschil en commentaar

Resultaat 1: De capaciteiten betreffende productie en valorisatie van de bijenteeltproducten zijn versterkt in de 25 coöperaties betrokken
bij het project
OVI 1: Stijging van het
gemiddelde
seizoensrendement van de
honing per moderne korf

Eind 2010 bedraagt
het gemiddelde
seizoensrendement
van de honing per korf
28,9 kg.

Het gemiddelde
jaarrendement van
honing per korf stijgt
van 28,9 kg tot 31 kg

Het gemiddelde
jaarrendement van honing
per korf stijgt van 28,9 kg
tot 30,6 kg

Voldoende vooruitgang

OVI 2: Stijging van de totale
honingproductie in de
interventiezone

De productie van de
honing bedraagt eind
2010 60,3 ton in de
interventiezone van het
project

De productie van de
honing stijgt tot 75,3 ton,
dit is een stijging van 19,9
%

Lichte stijging van de
honingproductie van 60,3
naar 69,3 ton in de
interventiezone van het
project dit is 92% van het
verwachte resultaat

-Klimatologische
omstandigheden hebben een
invloed gehad op de bloeiperiode
van de honingvoortbrengende
planten die voor de voeding van
de bijen zorgen
-Gebrek aan kennis van moderne
technieken om afhankelijkheid
van het weer te beperken
- Aanwezigheid van varroa

OVI 3: aantal coöperaties die in
staat zijn honing te
verzamelen, te verpakken en te
commercialiseren volgens de
vereiste kwaliteitsnormen;
aantal die worden
gecertificeerd door het ORN
(Rwandees Kantoor voor
normalisatie)

19% van de coöperaties
zijn in staat de honing in
optimale
omstandigheden te
verzamelen en te
commercialiseren
volgens de optimale
kwaliteitseisen. Geen
enkele coöperatie is
gecertificeerd door het
ORN

40% van de coöperaties
zijn in staat de honing in
optimale omstandigheden
te verzamelen en te
commercialiseren volgens
de optimale
kwaliteitseisen

46% van de coöperaties zijn
in staat de honing in optimale
omstandigheden te
verzamelen en te
commercialiseren volgens de
optimale kwaliteitseisen.

Afdoende vooruitgang ; het
behalen van het attest van het
ORN is een zeer lange procedure
die veel tijd vergt.

3 coöperaties hebben het
attest van het ORN gekregen.
Alle honing verzameld door
ABDC (vroegere Cesapi)
afkomstig van alle omkaderde
coöperaties kreeg ook een
attest

Resultaat 2: De organisatorische en institutionele structuren van de producenten zijn beter georganiseerd en op een transparante wijze beheerd
OVI 1: Aantal of percentage
bijenteeltcoöperaties die
geherstructureerd zijn om de
actieve deelname van alle
leden te bevorderen en een
effectieve weerslag op de
economische verrichtingen met
betrekking tot de bijenteelt te
verkrijgen

De huidige structuur
maakt geen actieve
deelname mogelijk van
alle leden van de
coöperaties noch een
efficiënt beheer van de
activiteiten in de
coöperatie

50% van de coöperaties
zijn geherstructureerd en
hun beheer is verbeterd

43 % van de
bijenteeltcoöperaties zijn
geherstructureerd om een
actieve deelname van alle
leden te bevorderen bij de
economische verrichtingen
met betrekking tot de
bijenteelt

Door de oude leden van heel wat
coöperaties liep het leerplan
vertraging op. Meer en meer
bestaat de oplossing erin de
jongeren te integreren.

OVI 2: Aantal of percentage van
coöperaties waar de statutaire
organen van de omkaderde
coöperaties op een correcte
wijze functioneren

Institutionele
zwakheid van de
bijenteeltcoöperaties
omdat rollen en
verantwoordelijkheden
van de statutaire
organen niet worden
beheerst

Alle 25 coöperaties
hebben hun reglementaire
teksten aangepast aan de
nieuwe wet met de
actieve deelname van al
hun leden.

21 op 25 coöperaties
organiseren regelmatig
vergaderingen en hun
statutaire organen zijn
operationeel. De AV, RB en
accountants oefenen hun
activiteiten regelmatig uit.

Positieve ontwikkeling maar
interventie in 2013 nodig om de
deelname te optimaliseren

OVI 3: Aantal of percentage van
de coöperaties die een
transparante en geauditeerde
boekhouding houdt.

Geen enkele
coöperatie beschikt
over een transparante
en geauditeerde
boekhouding

De thesauriers van de 25
coöperaties beheersen
elementaire noties van
boekhouding. De
boekhouding is op een
regelmatige basis
gehouden in de
betrokken coöperaties

11 op 25 bijenteeltcoöperaties
beheersen elementaire noties
van boekhouding in de
coöperaties

Het niet beheersen van de
boekhouding blijft bestaan. Jonge
tijdelijk aangeworven
boekhouders zullen de toestand
rechttrekken via een aangepaste
begeleiding.

Resultaat 3: 25 bijenteeltcoöperaties ontwikkelen een visie betreffende ondernemerschap en financiële autonomie
OVI 1: Aantal of percentage
omkaderde coöperaties die
financieel leefbaar en
autonoom zijn
(bijenteeltkredieten, inbreng
van de leden en winsten op de
ingezamelde
bijenteeltproducten)

Geest betreffende
ondernemerschap minder
ontwikkeld in de
omkaderde coöperaties.
Afhankelijkheid en
afwachtendehouding ten
opzichte van externe
steun.

Minstens 30 % van de
coöperaties hebben
andere investeringsbronnen en werkingskapitaal kunnen mobiliseren
die bijdragen tot hun
financiële en institutionele
autonomie (bijenteeltkredieten, inbreng van de
leden en winsten op de
ingezamelde
bijenteeltproducten)

8 % van de coöperaties
hebben andere
investeringsbronnen en
werkingskapitaal kunnen
mobiliseren die bijdragen tot
hun financiële en
institutionele autonomie

De financiële instellingen
aarzelen nog om
landbouwactiviteiten te
financieren omdat ze vrezen voor
de risico’s. Momenteel zijn
discussies aan de gang over een
nieuwe aanpak en aangepaste
financiële producten voor de
bijenteelt met de betrokken
partners (SNV, TERRAFINA,
MINICOM en financiële
instellingen)

OVI 2: Aantal of percentage
van de omkaderde
coöperaties die hun
driejaarlijks businessplan
hebben ontwikkeld

Slechts 4 op 25
omkaderde coöperaties
hebben een
driejaarlijks
businessplan

10 op 25 omkaderde
coöperaties hebben een
driejaarlijks
businessplan

Alle 25 omkaderde
coöperaties hebben een
driejaarlijks businessplan

Uitstekende ontwikkeling

OVI 3: 80 % van de omkaderde
coöperaties hebben
zakenrelaties over
bijenteeltproducten
aangeknoopt met de andere
privé operatoren

Slechts een
ondernemingscentrum
of economische alliantie
over bijenteelt werd
gemaakt rond het
Nationaal
Nyungwewoud en de
operationalisering ervan
is nog zwak

4 ondernemingscentra in
bijenteeltbusiness (dit is
16 %) zijn operationeel te
Huye, Muhanga,
Nyaruguru en Rusizi en
hebben zakenrelaties
aangeknoopt met de
andere privé-instanties
aangaande de
bijenteeltproducten

3 ondernemingscentra in
bijenteeltbusiness zijn
operationeel in de
interventiezone van het
project en hebben
zakenrelaties aangeknoopt
met de andere privéinstanties aangaande de
bijenteeltproducten

Interessante ontwikkeling maar
gebrekkige implicatie van de
privésector in de waardenketen
van de bijenteelt

OVI 4: Aantal of percentage van
coöperaties die professionele
diensten leveren met
betrekking tot de bijenteelt en
die een bijkomend inkomen
halen uit de bijenteelt

Geen enkele eenheid op
het vlak van de
bijenteeltbusiness is
operationeel in de
coöperaties en halen er
bijkomend inkomen uit

40% van de omkaderde
coöperaties beschikken
over 3 bedrijfseenheden
(bijenteeltinputs,
bijenteeltvulgarisatie en
verkoop
bijenteeltproducten) die
operationeel zijn,
werkgelegenheid creëren
en bijkomende inkomsten
genereren voor de leden

26% van de omkaderde
coöperaties beschikken over
3 bedrijfseenheden
(bijenteeltinputs,
bijenteeltvulgarisatie en
verkoop
bijenteeltproducten) die
operationeel zijn,
werkgelegenheid creëren en
bijkomende inkomsten
genereren voor de leden

Beperkingen verbonden aan de
investeringsfondsen ingevolge de
gebrekkige medewerking van de
financiële instellingen

Resultaat 4: De activiteiten van het project zijn gepland, opgevolgd, geëvalueerd en weldoordacht uitgevoerd
IOV

Baseline

OVI 1: Aantal bekwame human
resources die aangesteld zijn
voor het beheer en de uitvoering
van het project en die er
maandelijks voor worden
bezoldigd

ARDI beschikt over vier
technische kaderleden
die ervaring hebben
betreffende
projectbeheer en
agrobusiness

OVI 2: Aantal bijeenkomsten
betreffende planning, opvolging
en evaluatie die regelmatig
worden georganiseerd

De opvolging- en
evaluatietools zijn
voorhanden. Er werd
een databank
ontworpen.

Verwachteresultateneind
2012

De opvolging- en
evaluatietools op basis van
de geplande indicatoren
zijn bijgewerkt en
gebruikt.

Bereikteresultateneind 2012

Verschil en commentaar

4 technische kaderleden
werden voltijds aangesteld
in het project
(programmacoördinator en 3
gedecentraliseerde
kaderleden in de
interventiezone van het
project) en worden er
maandelijks voor bezoldigd

Goed uitgevoerd

De opvolging- en evaluatietools op basis van de
geplande indicatoren
werden bijgewerkt en
gebruikt voor de opvolging
van de resultaten en de
voortgang van het project.

Goed uitgevoerd

4 driemaandelijkse sessies
van planning, opvolging en
evaluatie werden
georganiseerd.
De sessies van opvolging en
evaluatie werden regelmatig
georganiseerd
(terreinbezoeken en

technische omkadering,
follow-upvergaderingen,
workshops voor evaluatie
van de prestaties met de
coöperaties,
overlegvergaderingen met
de partners, enz.).
OVI 3: Logistieke middelen die
voorhanden zijn voor de
efficiënte uitvoering van die het
project

ARDI beschikt over
elementaire logistieke
middelen voor de
uitvoering van het
project (gebouwen van
de zetel op nationaal
niveau en gebouwen in
het binnenland, 4 x 4
voertuigen en
informaticamateriaal)

Bijkomende materiële en
logistieke middelen zijn ter
beschikking gesteld voor de
uitvoering van het project
(kantoorbenodigdheden,
onderhoud, brandstof,
communicatie

Goed uitgevoerd

3. Beknopt overzicht van de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten
Resultaat 1: De capaciteiten betreffende productie en valorisatie van de bijenteeltproducten zijn versterkt in de 25 coöperaties betrokken bij het
project

-

Activiteitenvoorhetresultaat 1 :
Activiteit 1.1.Sessies over opleiding en bijscholing in moderne bijenteelttechniek

Om de technische capaciteiten van de leden van de bijenteeltcoöperaties te verbeteren, werden 4 opleidingssessies (theoretische lessen met
praktische demonstraties) georganiseerd van juni tot september, waaraan in totaal, 112 vulgarisatoren (33 vrouwen en 89 mannen) actief
hebben deelgenomen en knowhow hebben verworven m.b.t. de moderne bijenteelttechnieken. Deze opleidingen gingen vooral over:










Herinnering aan de biologie en het sociale leven van de bijen
De controle van de zwermen
De technieken voor de vernieuwing van de koninginnen
De verschillende technieken van de artificiële voeding van de bijen,
De maatregelen om ziektes en parasieten te voorkomen en te bestrijden
De verschillende technieken ter versterking van de bijenkoloniën
Weten hoe de honing voortbrengende seizoenen uit te buiten
De controletechnieken van de gezondheid van de bijenkoloniën
De preventieve maatregelen en de bescherming tegen de predatoren van de bijen

Terreinbezoeken werden georganiseerd voor de technische follow-up om de vulgarisatoren te omkaderen die gevormd werden om de
theoretische en praktische kennis door te geven aan de andere leden van de coöperaties.

Op deze foto kunt u zien hoe de imkers deelnemen aan de vernieuwing van de koninginnen tijdens technische demonstraties en
terreinbezoeken voor opvolging.
Bereikte resultaten
Tijdens deze opleidingssessies werden 112 vulgarisatoren opgeleid in moderne bijenteelttechnieken en zij hebben op hun beurt
opleidingssessies georganiseerd bij de andere leden van de 25 coöperaties. Het aantal vrouwen dat de technieken van bijenteeltproductie
beheersen is gestegen met 15 % ten opzichte van het jaar 2011.
De gemiddelde jaarlijkse productie van honing per korf is met 15 % gestegen (van 28,9 kg per korf tot 30,6 kg), de indrukwekkende resultaten
van deze opleiding werden vastgesteld bij de coöperaties KOPABUHU en KOPABUKA waar het jaarlijks rendement per korf schommelt tussen
40 -55 kg.
De totale jaarlijkse productie is lichtjes gestegen van 60 tot 69,3 ton honing ten opzichte van het jaar 2012 in de interventiezone van het
project. Betere resultaten werden afgeremd door weersomstandigheden en het nog niet beheersen van moderne technieken om de
afhankelijkheid van de natuurlijke omstandigheden te bestrijden, zoals de parasieten van de bijen die zich verspreiden in de koloniën,
waaronder de varroamijt waarvoor tot op heden nog geen afdoende bestrijdingsmiddelen voor handen zijn.
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In de loop van het jaar hebben de vulgarisatoren een aanzienlijke daling van het uitzwermen vastgesteld ten opzichte van het jaar 2011 enkel 5
% van de bevolkte korven zijn uitgezwermd in het jaar 2012.
De versterking van de technische capaciteiten en de terreinbezoeken met praktische demonstraties bij de korven hebben een grote rol
gespeeld wat de vernieuwing van de oude koninginnen betreft. In het jaar 2012; werden 31 % oude koninginnen vernieuwd en vervangen door
actieve koninginnen afkomstig uit korven met een grotere productiviteit die minder agressief zijn. Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan
technieken die de verspreiding van de varroamijt moeten voorkomen. Wij vermelden in dit verband de controle van de darren, de versterking
van de koloniën, de vervanging van de oude was en de technieken i.v.m. de koninginnenteelt.
Tijdens zijn laatste bezoek in Rwanda, heeft de Belgische expert Didier Gillet alternatieven voorgesteld voor de chemische controle van de
varroamijt om de invloed van de parasiet op het nationale vlak te beperken en hij heeft afdoende experimentele testen gedaan. Er is een
specifiek actieplan in de maak op het nationale niveau met het oog op de bestrijding van de parasiet, in samenwerking met het
voogdijministerie die de voornaamste verantwoordelijke is.
Activiteit 1.2: Opleiding, inrichting en doelmatige werking van de eenheden voor koninginnenteelt
In juli 2012, vond een praktische demonstratie plaats over de koninginnenteelt waar de kennis opgedaan in december 2011 werd verspreid en
in de praktijk gebracht. Ook werden terreinbezoeken georganiseerd om de vulgarisatoren te leren de meest productieve en minder agressieve
koninginnen te identificeren en te telen.
Vier modelcoöperaties werden uitgekozen (KOPABUHU, COAMU –ABATICUMUGAMBI, CODA et KOABAKI) voor de eerste demonstratietesten
vooraleer de technieken bij de andere coöperaties te lanceren.
Bereikteresultaten
- Het aantal demonstraties voor de koninginnenteelt is gestegen ( 4 bijkomende plaatsen) en zodra de kennis goed is beheerst, zal dit een
positieve impact hebben (33 bijenteelttechnici onder wie 8 vrouwen werden opgeleid) over de controle van de parasieten en
predatoren van de bijen, waaronder de varroa;
- Het aantal korven met nieuwe / vervangen koninginnen is verhoogd met 22 %; dit is 242 korven;
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-

Het jaarlijks rendement in honing van de vernieuwde korven schommelt tussen 29 kg en 35 kg. Dit toont aan dat de opleiding over de
koninginnenteelt een positieve impact heeft gehad op de stijging van de opbrengst van de honing.

Activiteit 1.3: Opleidingssessies over de technieken na de oogst en over de behandeling van de bijenteeltproducten

In de maand augustus 2012, vonden twee opleidingen plaats over de technieken na het oogsten en de behandeling van de bijenteeltproducten
met het doel de kwaliteit te verbeteren en de bijenteeltproducten tegen hun juiste waarde te verhandelen op de markt.
89 vertegenwoordigers (29 vrouwen en 60 mannen) van de betrokken coöperaties hebben aan deze opleidingen deelgenomen.
Terreinbezoeken en technische omkadering vonden plaats bij de coöperaties om de imkers te steunen en hun verworven technische kennis in
praktijk te brengen zodat ze aan de andere leden wordt doorgegeven tijdens praktische demonstraties op het terrein.
De bijenteelttechnici werden goed opgeleid met betrekking tot de moderne technieken betreffende extractie van de honing, filteren ervan,
behandeling, verpakking en opslag van de honing.
Bereikte resultaten
-16 op 25 coöperaties hebben logboeken opgesteld met betrekking tot de kwaliteitscontrole en de naspeurbaarheid van de honing
- Elk van de 25 coöperaties heeft minstens twee personen aangeduid verantwoordelijk voor de activiteit van inzameling, behandeling en
kwaliteitscontrole,
- De honing wordt voortaan verkocht als hij goed rijp is, goed vooraf geslingerd om de snelheid van kristallisatie te beperken.
- De behandeling van de honing is verbeterd en de gemiddelde gemeten vochtigheidsgraad bedraagt 17,6%;
- Ook verbeteringen werden vastgesteld wat de controle van de beroking bij de oogst betreft.
1.4 Technische begeleiding van de kwaliteitsnormen en verlenen van attesten voor de geoogste bijenteeltproducten,
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Bepaling en goedkeuring van kwaliteitsnormen van de bijenteeltproducten
ARDI werd gekozen voor het faciliteren en coördineren van de activiteiten m.b.t. het opstellen van kwaliteitsnormen van de
bijenteeltproducten. Deze oefening is gestart vanaf april 2012 en tot nu werden 14 documenten opgesteld over het gedrag en de
kwaliteitsnormen van de honing en de was van de bijen in Rwanda. Deze documenten werden goedgekeurd door de Technische en
administratieve raad van het Bureau of Standards (RBS) en worden gebruikt vanaf augustus 2012.
1.5 Bijscholing over de kwaliteitsnormen van de honing
Er werd een bijscholing georganiseerd in samenwerking met de « Rwanda Bureau of Standard » (RBS) om de technische capaciteiten te
versterken met betrekking tot de kwaliteitsnormen en het behalen van attesten voor de geoogste producten. In het totaal hebben 46 imkers
onder wie 21 vrouwen van deze opleiding genoten.
Deze opleiding vond plaats in de polyvalente zaal van RBS en werd gesteund door de technische kaders van dezelfde instelling, wat het
mogelijk maakte voorbereidingen te treffen voor de oogst B 2012.
De terreinbezoeken, demonstraties en het technisch advies werden ook samen met de technische kaderleden van RBS georganiseerd in de
operationele inzamelcentra van het project.
Dankzij deze sessies konden technische leemten van de coöperaties worden rechtgezet, die als hinderpalen voor het behoud van de kwaliteit
van de geoogste honing worden beschouwd.
Tijdens deze bezoeken werden de volgende problemen vastgesteld en opgelost:
 Het ontbreken van technische fiches voor de opvolging van de bijenkorven.
 Het ontbreken van sanitaire inrichtingen in sommige verzamelcentra
 Het tekort aan geschikte kledij voor de beheerders van de verzamelcentra,
 De hygiëne bij sommige bijenstallen en korven,
 De commercialisatie van sommige hoeveelheden honing waarvan door opwarming de enzymen vernield zijn.
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De maatregelen en middelen om de naspeurbaarheid te regelen.

Bereikteresultaten
- De coöperatie COASEKI kreeg een nieuw attest m.b.t. de kwaliteitsnormen van de honing. Procesgestartsindsmaart.
- De coöperatie KOPAGARU kreeg het attest RBS voor kwaliteitsnormen sinds begin juli 2012. Deze honing werd gepromoot in de
tentoonstelling Africa 2012 te Addis Ababa, van 26/9 tot 30/9/2012.
- 16 coöperaties die een opleiding kregen over de kwaliteitsnormen hebben de voorlopige toestemming om honing te verzamelen en
samen te werken met ondernemingen die in staat zijn honing te behandelen en aan de consumenten te verkopen.
Activiteit 1.6: Ondersteuning ter versterking van de infrastructuren m.b.t. de verzameling, de behandeling en de commercialisering van
bijenteeltproducten
In het jaar 2012, werden 2 verzamelcentra die door natuurrampen waren beschadigd (aardschokken, hevige wind, enz.) gerehabiliteerd. Het
betreft het centrum Shangi in het district Nyamasheke en de bijencentra Cyeza en Kabacuzi in het District Muhanga.
Deze herstelde bijencentra maken de verzameling, de behandeling en de commercialisering van de bijenteeltproducten mogelijk en worden
beheerd door de coöperaties KOABAKI, TWIYEGERANYE en IMPASHYI. De beheercontracten van deze centra werden ook herzien volgens de
bepalingen van de nieuwe wet met betrekking tot de grond.
Activiteit 1.7: Ondersteuning voor terbeschikkingstelling modern materiaal voor verzameling, behandeling en commercialisering van
bijenteeltproducten
ARDI heeft modern materiaal ter beschikking gesteld voor de extractie, verzameling, behandeling en commercialisering van de honing in
overeenstemming met de kwaliteitsnormen van de voeding (food graden). Door de verdeling van dit materiaal was de controle van RBS
gemakkelijk voordat de coöperaties de toestemming kregen honing te verzamelen en samen te werken met handelsvennootschappen die de
capaciteit hebben om honing te behandelen en te verkopen. De verdeelde kit bestaat uit:
 4 honingslingers in roestvrijstaal,
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4 rijpingtoestellingen in inox,
8 dubbele zeven in inox,
16 emmers met zeven in nylon (sterk model),
8 bakken en werkblokken,
8 ontzegelvorken
4 refractometers,
1 wafelijzer

Activiteit 1.8: Opleidingssessie voor het valoriseren van de andere bijproducten van de bijenkorf (was, pollen en propolis),
In het jaar 2012 heeft ARDI de imkers gesensibiliseerd om de was te verzamelen om het economisch verlies te wijten aan de niet-uitbating van
dit waardevolle bijproduct te voorkomen. In de tweede helft van juni 2012, vond een opleiding plaats over de zuivering en de transformatie
van was voor 42 imkers van wie 12 vrouwen.
Terreinbezoeken met praktische demonstratie over de moderne technieken i.v.m. zuivering van de was werden ook georganiseerd.
Bereikte resultaten
-

De opleiding maakte het de coöperaties mogelijk om 1595,5 kg brute was op te waarderen in honingraten en kaarsen,
De honingraten werden gebruikt om de oude te vervangen in 436 korven
De coöperaties hebben de kennis over de zuivering van de was verspreid om het economisch verlies te wijten aan de nietuitbating van dit waardevolle bijproduct te voorkomen.
3 bijkomende eenheden voor zuivering en verkoop van honingraten en kaarsen werden geïnstalleerd te Huye (coöperatie
KOPABUHU), Muhanga (coöperatie CODA) en Rusizi ( coöperatie COPAGARU ).
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Activiteit 1.9: Productie van instrumenten voor de vulgarisatie van moderne bijenteeltproducten
In 2012, heeft ARDI zijn inspanningen geconcentreerd op de bijwerking van een nieuwe module over de moderne bijenteeltproducten om de
verspreiding van deze nuttige informatie op grote schaal mogelijk te maken voor heel het land. Deze module bevat basiskennis en nieuwe
productietechnieken, met name:
 Voedingstechnieken van de bijen gedurende periodes van geringe nectarvloed,
 Ziekten, parasieten van de bijen en bestrijdingsmiddelen,
 Biologie en sociaal leven van de bijen,
 Controletechnieken van de zwermen,
 Verschillende beheertechnieken van de bijenstallen
 Honingopleverend beheer, enz.…
In het totaal werden 1500 kopieën geproduceerd en verdeeld.
Resultaat 2:De organisatorische en institutionele structuren van de producenten zijn beter georganiseerd en transparant beheerd
Activiteit 2.1:Institutionele, organisatorische en beheersdiagnose van de 25 modelcoöperaties betrokken bij het project
In januari en februari 2012, werden opleidingssessies georganiseerd over institutionele, organisatorische en beheeraspecten om de
gezondheidstoestand van de betrokken coöperaties te evalueren.
Tijdens deze diagnoses, werden volgen tekortkomingen vastgesteld:
 Gebrekkig beheer te wijten aan het ontbreken van sommige basisinstrumenten,
 Gebrek aan capaciteit om balansen en resultatenrekening op te stellen,
 De niet-naleving van sommige reglementaire teksten over de coöperaties,
 Niet geactualiseerde documenten voor het aanvragen van de rechtspersoonlijkheid
 Coöperaties die niet over een actieplan beschikken
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 Het bestaan van coöperaties met een te oud ledenbestand
 Boekhoudkundige verrichtingen die nog niet betrouwbaar en transparant zijn voor sommige coöperaties
Voorgestelde oplossingen en bereikte resultaten
ARDI heeft inspanningen gedaan om de problemen en de tekortkomingen op te lossen:
 Jonge boekhouders identificeren die de coöperaties kunnen bijstaan om de beheerdocumenten, de boekhouding en de opleiding voor
het gebruik ervan te actualiseren,
 De coöperaties ondersteunen om businessplannen en actieplannen te hebben,
 De coöperaties ondersteunen om het opstellen van de documenten en teksten voor het vragen van de rechtspersoonlijkheid te
versnellen,
 De coöperaties ondersteunen om jongeren aan te trekken (jongens en meisjes van minder dan 21 jaar) in de coöperaties,
 Tripartiete overeenkomst van prestaties waarin de rollen en de verantwoordelijk-heden van elke partij bepaald zijn om de resultaten te
bereiken, die elk jaar ondertekend wordt en halfweg en op het einde van het jaar geëvalueerd.
Activiteit 2.2: De coöperaties ondersteunen voor het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid
ARDI heeft de nadruk gelegd op het advies en richtingeving in het opstellen en actualiseren van reglementaire teksten en op begeleiding in het
proces m.b.t. de registratie en de juridische erkenning. Dit werk werd uitgevoerd door opvolgingsbezoeken en discussies met de leden en de
bestuursorganen van de coöperaties.
Bereikteresultaten :
- 15 coöperaties zijn geregistreerd in het staatsblad en beschikken over een officiële erkenning;
- 4 coöperaties zijn erkend op het niveau van de RCA (Rwanda Cooperative Agency);
- 4 coöperaties zijn erkend op het niveau van de districten,
- 2 coöperaties zijn erkend op het niveau van de sectoren
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Activiteit 2.3: Opleidingssessies over de technieken van institutioneel en financieel beheer van de coöperaties
ARDI heeft in november 2012 een recyclagesessie over de boekhouding en het financieel beheer die de voorzitters, de accountants en 9 jonge
boekhouders samenbracht. Deze recyclagesessie werd mee georganiseerd door een externe expert en bracht 33 leden van coöperaties bijeen
en 9 jonge boekhouders die tijdelijk werden aangeworven om deze coöperaties bij te staan.
Het doel was de leden van de coöperaties, van de beheerders en de jonge behouders op te leiden in ondernemerschap en financieel beheer
van de coöperaties.
De specifieke doelstellingen van de opleiding waren:
 Aan de leden van de beheer- en controleorganen van de coöperaties financiële beheerinstrumenten geven die ze in hun dagelijkse
activiteit zullen gebruiken,
 Jonge boekhouders opleiden die de coöperaties zullen helpen hun boekhouding bij te houden en hun businessplannen uit te voeren,
 De coöperaties helpen om hun businessplannen beter eigen te maken en te begrijpen
De opleiding bestond uit drie delen, zijnde:
Het eerste: het ondernemerschap gericht op bijenteelt-business,
Het tweede: het financiële beheer in de coöperaties,
Het derde: had betrekking op het zich eigen maken en de uitvoering van de opgestelde businessplannen.
Het eerste deel had betrekking op het ondernemerschap in de bijenteelt en de strategieën die moeten worden aangenomen om een goede
ondernemer imker te worden.
Het tweede deel handelde over de aspecten over het bestuur, het financieel beheer en de transparantie in de coöperaties. Als
belangrijkehoofdstukkenwerdenbehandeld:
 Het bijhouden van de nodige boekhouding in de coöperaties,
 Het registreren en klasseren van de boekhoudkundige stukken in de coöperaties,
 Het opstellen van eenvoudige, maar duidelijke exploitatierekeningen en balansen;
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 Het opstellen van financiële verslagen in de coöperaties;
 De interne en externe financiële controle in de coöperaties.
Het derde deel had betrekking op de uitwisseling van ideeën over de strategieën voor de uitvoering van de businessplannen opgesteld door de
coöperaties waar de deelnemers de gelegenheid hebben gehad zich vertrouwd te maken met de businessplannen en na te denken over
duurzame mechanismen voor de financiering ervan.
Activiteit 2.4: Ondersteuning voor het ontwerpen en gebruiken van instrumenten en systemen die aangepast zijn aan het eenvoudig
financieel beheer van de coöperaties
8 jonge boekhouders bijgestaan door de technici van ARDI hebben omkaderingsessies georganiseerd om de coöperaties te helpen in het
regelmatig bijhouden van een eenvoudige boekhouding in de coöperaties.
Aan elke jonge boekhouder die tijdelijk aangeworven werd door ARDI werden 3 tot 4 coöperaties toevertrouwd met betrekking tot het
financieel beheer en het houden van een transparante boekhouding. Er werd wekelijks een bezoek gebracht om elke coöperatie te helpen om
zijn financiële staten bij te houden en te proberen een boekhoudkundig plan op te stellen en een eenvoudige exploitatierekening.
Resultaten:
-

13 coöperaties hebben hun boekhouding bijgewerkt

-

3 businessplannen werden door de lokale financiële instellingen goed geacht voor financiering. Het betreft de businessplannen van de
coöperaties COOPAGARU, URWIRU RWA NYUNGWE en COOPAN.

Activiteit 2.5. Ondersteuning van aanpassing van regelgevende teksten en het houden van statutaire vergaderingen
In het jaar 2012, hebben 12 coöperaties hun regelgevende teksten aangepast met de bijstand van de technici van de regionale coördinatie
ARDI.
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In totaal werden 62 algemene vergaderingen, 31 vergaderingen van de beheercomités en 51 technische vergaderingen georganiseerd door de
25 coöperaties die als het nodig was, door technici van ARDI werden bijgestaan.
Resultaat 3: 25 coöperaties ontwikkelen ondernemingszin en zelfbeheer

3.1 Sessies ter ondersteuning van de bevordering van de bijenteeltbusiness en het zelfbeheer
3.1.1.Workshops voor het opstellen van een leidraad met betrekking tot de verwachte prestaties van de coöperaties en van de contracten
daaromtrent
ARDI heeft terreinbezoeken en workshops georganiseerd bij de coöperaties om de verwachte prestaties te bepalen en de verbintenissen van
alle betrokken partijen om ze te bereiken. Deze verbintenissen zijn het voorwerp van samenwerkingscontracten die worden ondertekend en
regelmatig geëvalueerd.
3.1.2 Ondersteuning bij het opstellen van driejaarlijkse businessplannen van de coöperaties
In de maanden mei en juni 2012 heeft ARDI de coöperaties ondersteund bij het opstellen van hun driejaarlijkse businessplannen gericht op de
bijenteeltbusiness.
Deze activiteit uitgevoerd met een financiering van Umubano werd toevertrouwd aan een externe consultant die heeft geholpen bij het
opstellen van 20 businessplannen. Het ondernemerschap van de coöperaties en een zakenvisie gericht op de bijenteelt werden bevorderd.
Deze documenten zijn ook nuttig voor het genereren van investeringen bij de partners en de economische operatoren die optreden in de
waardeketen van de bijenteelt, inclusief de financiële instellingen.
3.1.3. Workshops voor het inrichten van netwerken in de waardeketen
4 workshops over netwerking tussen de coöperaties en de lokale financiële instellingen werden georganiseerd. Bij deze gelegenheid werden de
opgemaakte businessplannen gepresenteerd en werd er gediscussieerd over hun financieringsmechanisme en de risicobeperking.
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Behalve de talrijke vormen van financiering, sluiten deze mechanismen ook in: systemen m.b.t. ontvangstbewijzen van opslag,
termijncontracten, de financiering van leidinggevende ondernemingen (leider van de PEA, Pôled’entrepriseagricole 1), en de financiering van de
invorderbare schuldvorderingen.
De ontwikkeling van de waardeketen in de bijenteelt vereist het bevorderen van een aanzienlijke inbreng van kapitaal voor de vaste
investeringen en de werkingsfondsen. De privébeleggers en de financiële sector in Rwanda zijn in staat de nodige middelen te leveren. Maar
om heel wat redenen werd vastgesteld dat de bijenteeltsector nog niet aantrekkelijk genoeg is voor de beleggers van de privésector en de
commerciële financiële instellingen.
De voorgestelde oplossing om financiële middelen vrij te maken is de rentabiliteit te verhogen en de risico’s te verminderen.
De beleggingsfondsen die bestemd zijn voor de bijenteeltbusiness kunnen helpen om de groei te stimuleren voor de waardeketens. Zij kunnen
worden gebruikt om het volume van de investeringen te verhogen en bijkomend kapitaal vrij te maken. De meeste beleggingsfondsen leveren
echter aantrekkelijke rendementen op en hebben de neiging om voordeel te brengen aan de grote landbouwondernemingen. Daaruit vloeit
een verschil voort waarnaar men soms verwijst met de term “ontbrekende schakel” (“missing middle”) van de kleine en middelgrote
landbouwondernemingen.
Om deze afstand te overbruggen zijn beleggingsfondsen nodig die de bijenteeltcoöperaties beogen. Er is ook een groeiend aantal sociaaleconomische waarborgfondsen (BNR, RIF) die als potentiële bronnen van investeringen kunnen worden gebruikt in de waardeketens van de
bijenteelt in Rwanda en die zullen moeten worden aangesproken.
Essentieel werd geacht de noodzaak om blijvende middelen te ontwikkelen om de risico’s te verminderen in de bijenteeltinvesteringen.
Innovaties zoals het inkomen en geïndexeerde verzekering, systemen van ontvangstbewijzen van opslag en termijncontracten bieden
beloftevolle vooruitzichten voor de bevordering van de waardeketens en zullen de aandacht moeten trekken voor de toekomstige interventies.
1

Pôled’entrepriseagricole is een economische alliantie die alle economische operatoren groepeert in de waardeketen van de honing (leveranciers, producenten, behandelaarsverpakkers, handelaars) om hen in staat te stellen te onderhandelen over rechtvaardige zakenrelaties en om te pleiten voor de bescherming van hun gemeenschappelijke
belangen.
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In samenwerking met TERRAFINA en SNV / Rwanda, zal vanaf februari 2013, een besturingsplan worden uitgedacht m.b.t. nieuwe
ontwikkelingen en de vermindering van de risico’s in de waardeketen van de bijenteelt inclusief maar niet beperkt tot de verzekering en
verschillende mechanismen van samenwerking met de privésector.
Bereikte resultaten
3 aantrekkelijke businessplannen hebben de aandacht van de lokale financiële instellingen en van de privé-investeerders getrokken in een
workshop gehouden te Rusizi in december 2012. Het gaat over de coöperatie COOPAN die reeds in contact is met IMF DUTERIMBERE sa, de
coöperatie COOPAGARU die in discussie is met de bank KCB (Kenya Commercial Bank) en de coöperatie URWIRU RWA NYUNGWE die
onderhandelt met de “banque populaire”.

3.1.9.Deelname aan de nationale en regionale verkooptentoonstellingen
De coöperaties, partners van ARDI, werden bijgestaan om deel te nemen aan de tentoonstellingen en opendeurdagen (open days) lokaal
georganiseerd door de fora van de ontwikkelingspartners van de Districten ( JADF = Joint Action Development Forum).
Bij deze gelegenheid profiteren de coöperaties ervan om aan marketing van hun producten te doen, maar zij komen ook in contact met andere
economische spelers met wie zij over hun zakenrelaties kunnen onderhandelen.
Op het nationale en internationale niveau, gezien de organisatorische en materiële behoeften waaraan de coöperaties nood hebben, zijn zij
dikwijls ondersteund door ABDC Ltd.=Api Business Development Company een privépartner waarin sommige coöperaties aandelen bezitten.
De coöperatie COOPAGARU van Rusizi heeft meegewerkt aan de bijenteelttentoonstelling Africa 2012 in Addis Abeba van 26/9 tot 30/9/2012.
Resultaat 4: De activiteiten van het project zijn gepland, opgevolgd, geëvalueerd en weldoordacht uitgevoerd
4.1. Sessies van planning, uitvoering, opvolging en evaluatie
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4.1.1.Driemaandelijkse sessies zelfevaluatie met de coöperaties,
Onder leiding van het hoofd van het departement bijenteelt van ARDI, vonden twee halfjaarlijkse sessies zelfevaluatie plaats met de
coöperaties.
Tijdens deze sessies konden de technici en de vertegenwoordigers van de coöperaties van ideeën wisselen over de vooruitgang van de
geplande activiteiten, de problemen die ze hebben ondervonden en de voornaamste successen die ze hebben geboekt en waar ze verder
moeten op bouwen.
Er werden plannen gemaakt om de leemten aan te vullen en de uitdagingen aan te gaan.
In november 2012, voerde een delegatie van UMUBANO onder leiding van de voorzitter ( dhr. Jean Pierre Roobrouck ) en een nieuwe
bestuurder en financieel adviseur (dhr. Lieven Vandoorne) een bezoek uit m.b.t. de opvolging van de activiteiten van de projecten gefinancierd
door DGD (ARDI) en de provincie Oost-Vlaanderen en zij hadden de gelegenheid van gedachten te wisselen met ARDI over de vooruitgang, de
resultaten, de uitdagingen en de toekomststrategie.
De delegatie heeft de vorderingen kunnen vaststellen van de la coöperatie Twiyegeranye van Cyeza die ze hebben bezocht en heeft zich een
idee kunnen vormen van de algemene realisaties van ARDI in het kader van de uitvoering van het exitproject gefinancierd door DGD
(Zendingsverslag in Rwanda, Umubano 2012).
4.1.2.Terreinbezoeken voor de opvolging en de technische omkadering
In het jaar 2012, werden talrijke terreinbezoeken georganiseerd door regionale technici en die hebben bijgedragen tot de versterking van de
organisatorische en beheerscapaciteiten van de coöperaties.
In het totaal werden 129 bezoeken van technische begeleiding georganiseerd bij de coöperaties.
4.1.3. Technische vergaderingen voor planning, opvolging en evaluatie op het niveau van het Uitvoerend Secretariaat van ARDI
De vergaderingen van planning en evaluatie werden regelmatig per kwartaal georganiseerd. Deze vergaderingen hadden vooral betrekking op
de technische en financiële kaderleden die bij het project betrokken zijn om samen de vooruitgang te evalueren ten opzichte van de
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operationele plannen. In deze vergaderingen presenteren de regionale technici de realisaties van het afgelopen kwartaal en plannen samen de
activiteiten van het volgende kwartaal.
4.1.4.Workshops voor overleg met de andere ontwikkelingsactoren en lokale overheden
Tijdens dit jaar heeft ARDI, net als alle ontwikkelingsactoren, zijn registratie hernieuwd als actief lid van de ontwikkelingsfora op het niveau van
de provincies, districten en sectoren. ARDI is ook lid van de economische commissies van deze platforms op het niveau van de districten van
zijn interventiezones.
Deze organen hebben via vergaderingen en bezoeken die elk kwartaal door dit forum worden georganiseerd bijgedragen tot de uitwisseling en
de samenwerking. De bijenteeltactiviteiten uitgevoerd door ARDI zijn opgenomen in de ontwikkelingsplannen van de districten.
Sinds 2012, werkt ARDI nauw samen met RAB – MINAGRI en heel wat bezoeken en vergaderingen vonden plaats om de technische capaciteiten
van de imkers te versterken en om de strijd aan te gaan tegen de ziekten, de parasieten waaronder de varroa. Sinds januari 2012, heeft ARDI
bezoeken en vergaderingen georganiseerd met de commissie belast met de landbouw in het parlement om uitleg te geven over het
wetsvoorstel dat de bijenteelt in Rwanda zal regelen. ARDI heeft ook meegewerkt aan de activiteit betreffende het opstellen van
kwaliteitsnormen en de technische gedragscode. Deze normen werden goedgekeurd en gepubliceerd door het Rwandees normeringsinstituut
« Office Rwandais de Normalisation” (RBS).

4. Resultaat /of impact van de realisaties eind 2012
De activiteiten uitgevoerd in de loop van het jaar 2012 hebben efficiënt bijgedragen tot de verbetering van de levensvoorwaarden van de
imkers. Dit is vooral te danken aan de inspanningen die gedaan werden om de productie en het inkomen van de imkers te verhogen.
Eind 2012 spreken sommige statistieken voor zichzelf:
 Lichte verhoging van de productie (de coöperaties hebben een productie opgetekend van 69,3 ton honing en 1,5 ton onbehandelde
was.
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 78 % van de families van de leden van de coöperaties betalen tijdig de bijdrage voor het ziekenfonds voor heel het gezin. Het inkomen
uit de bijenteelt zorgde daar voor 100 % voor.
 Verbetering van de woningbouw: in 2012, wonen 42 % van de gezinnen leden van de coöperaties in de agglomeraties IMIDUGUDU
genaamd en dankzij de bijenteelt konden de platen voor de dakbedekking worden aangekocht. 35 huizen van imkers konden worden
hersteld.
 Het aantal imkers die een gsm gebruiken is aanzienlijk gestegen, momenteel telt men 40 % van de leden die een gsm hebben. De
bijenteelt heeft de communicatie tussen de leden van de coöperaties verbeterd.
 De bevolking van de moderne korven is verhoogd ten opzichte van 2011 (84.1%), bij de coöperaties zijn 89 % van de korven bevolkt,
 Het aantal korven die uitzwermen is beperkt tot 10 %, dankzij de opleiding en de praktische demonstraties op basis van de vernieuwing
en de koninginnenteelt en door de vervanging van de oude was ;
 Eind 2012, telt ARDI 15 coöperaties die in het staatsblad zijn opgenomen, wat veel is in vergelijking met 2011 waar geen enkele
coöperatie in het staatsblad werd geregistreerd;
 Het aantal bijenteeltanimatoren is met 19,3% gestegen ten opzichte van vorig jaar
 20 coöperaties beschikken over businessplannen en er zijn onderhandelingen bezig met de lokale financieringsinstellingen.

5. Moeilijkheden en problemen
 De aanval op de bijen van de varroamijt die zich meer en meer voordoet in de koloniën,
 Sommige tekortkomingen in de toepassing van de moderne technieken die een negatieve invloed kunnen hebben op de productie:
o Koninginnenteelt en vernieuwing van de koninginnen,
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o Artificiële voeding van de bijen tijdens de kritieke periodes,
o Preventie met betrekking tot de predatoren van de bijen
 Gebrek aan actoren in de waardeketen en vooral in de privésector (BDS, Processors, etc.)
 Gebrek aan aangepaste financiële diensten in de bijenteeltsector
 Nog geen versterking van de zakenrelaties tussen de producenten en de privésector,
 De productie van inputs die de standaardnormen niet naleven
 Natuurrampen die sommige bijenteeltinfrastructuren hebben vernietigd (bijenstallen en verzamelcentra)

6. Vooruitzichten voor het jaar 2013
Om de interventies van ARDI te versterken, zullen de inspanningen moeten worden gebaseerd op:
 Preventie en / of behandeling van de varroa


Versterking van de organisatorische en beheerstructuren



Uitwisselingsreis naar Tanzania



Integratie van de jongeren (meisjes en jongens) in de bijenteelt,



Versterking van de moderne bijenteelttechnologie



Versterking van de ondernemerscapaciteiten van de leden van de coöperaties,



Versterking van het concept waardeketen



Versterking van het niveau van beheer van de coöperaties,
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Technische versterking van de ambachtslui in de bijenteelt (schrijnwerkers en kleermakers) in het kader van de productie van inputs die
de standaardnormen naleven



Het vormen van zakennetwerken met de privésector en de financiële instellingen

7. Besluit
Wat de oorspronkelijk geformuleerde indicatoren betreft, wordt de doelstelling die aan het project werd toegekend geleidelijk aan behaald.
De interventies met het oog op de organisatie, de institutionalisering en de versterking van de technische capaciteiten van de
bijenteeltproductie in de 25 coöperaties waren kenmerkend voor het jaar 2012 en de verkregen resultaten geven voldoening.
Bijkomende inspanningen zullen echter moeten worden ondernomen om de opgeleide coöperaties nog meer ondernemend te maken
(inkomensgenererend, goed beheer, planning en evaluatie en gericht op zakendoen). Deze inspanningen moeten worden aangevuld door het
mobiliseren van de actoren in alle hoeken van de waardeketen waarin ARDI zijn rol van begeleider en dienstverlener kan spelen. Het blijft
nodig aandacht te hebben voor de integratie van de vrouwen en de jongeren die een opleiding hebben gehad in de coöperaties om het
voortbestaan ervan te verzekeren.
De productie in de interventie van de zone is lichtjes gestegen ( 18.8 %) ten opzichte van het jaar 2011 als men rekening houdt met de
productie die via het officiële kanaal passeert (dit zijn de verzamelcentra). Het rendement per korf per seizoen is ook gestegen van 28,9 kg tot
30,6 kg honing per moderne korf per seizoen. Het circuit voor de waardering van de producten moet nog worden versterkt om de positieve
effecten bij de producent te verzekeren.
De parasiet van de bijen die in 2011 werd ontdekt (varroamijt) en die zich snel verspreidt in de koloniën vormt een grote bedreiging op het
bijenvolk en de Belgische expert Didier Gillet heeft bij zijn bezoek in december 2012 maatregelen aanbevolen. Deze maatregelen van
chemische controle die de aandacht van de regering hebben getrokken zullen moeten worden aangevuld met preventietechnieken die zullen
deel uitmaken van de opleidingen die gepland zijn 2013.
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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 landelijk milieu te Rwanda
Centraal Thema: Bijdrage tot de armoedebestrijding door middel van de bijenteelt
Jaar van uitvoering: 2011 -2012
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: KAYIHURA Narcisse - Wettelijke 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 OostVlaanderen wordt gestort: 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:
Bijdragen tot de versterking van de organisatorische, technische en beheerscapaciteiten ten voordele van de imkers in de Zuidprovincie van
Rwanda om hun niveau inzake valorisering van de bijenteeltproducten te optimaliseren en hun levensvoorwaarden te verbeteren.
Activiteit 1 : Inplanting van 2 demonstratie-eenheden m.b.t. de kweek van koninginnen en versterking van de bijenkolonies
In het kader van de versterking van de technische capaciteiten van bijenteeltproductie, werd een cursus gegeven 30 dagen over de moderne
teelttechnieken van koninginnen tussen 19 december 2011 en 9 januari 2012 in het onderzoekscentrum voor bijenteelt Agriculture Board
(RAB) te Ruhande. De cursus werd gegeven door een Belgische expert, dhr. Didier Gillet.
25 personen (technici, vulgarisatoren, onderzoekers in bijenteelt en de kaderleden van Minagri belast met bijenteelt) hebben actief aan deze
opleiding meegewerkt, voor de eerste keer georganiseerd in Rwanda). Verschillende technieken werden aangeleerd die moeten bijdragen tot
de verhoging van de kwaliteit en kwantiteit van de honing:
 Basiskennis over het leven van de bijen : sociaal, biologisch, genetisch,
 Moderne selectietechnieken, teelt en vermeerdering van bijenkoninginnen,
 Moderne technieken voor de versterking van de reproductiecapaciteiten van de koninginnen,
 Controle van de genetische prestaties en waardeketen van de bijenkoninginnen ,
 Controle van de ziekten en van de parasieten van de bijen.
Dankzij deze opleiding, werden 65 % van de oude koninginnen die niet meer zo productief zijn vervangen.
Er werd een demonstratie-eenheid ingeplant in samenwerking met het onderzoekscentrum van RAB te Ruhande.
Activiteit 2 : Bijscholing organiseren over moderne bijenteelttechnieken (3 dagen)
Er werd een bijscholing over de bijenteelttechnieken georganiseerd om te antwoorden op de leemten die sinds jaren de verhoging van de
bijenteeltproductie hebben geremd ; deze zwakheden zijn verbonden aan:
I.
Het tekort aan voedingssupplementen van de bijen tijdens kritieke periodes (te nat of te droog),
II.
Gebruik van oude koninginnen in de bijenteeltproductie,
III.
Technisch onvermogen mbt de controle van ziekten en parasieten van de bijen zoals de varroa,
IV. Technisch onvermogen mbt selectie van goede productieve bijen.
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 Tijdens deze opleiding, verbinden de vulgarisatoren zich ertoe de voorgestelde oplossingen door te geven aan de betrokkenen bij de
bijenkasten; deze oplossingen hebben te maken met :
De voeding van de bijen tijdens de kritieke periodes,
Integratie van moderne technieken voor koninginnenteelt,
Regelmatige bezoeken om de ziekten en de parasieten van de bijen te bestrijden,

Activiteit 3 : Opleiding over technieken na de oogst en bewerking van de bijenteeltproducten
Deze opleiding werd georganiseerd om de technische kennis van de vulgarisatoren inzake oogst van de honing van goede kwaliteit
beantwoordend aan de normen geëist door het Rwandese standaardkantoor te verhogen. De vulgarisatoren en beheerders van de bijencentra
werden opgeleid over:
 De moderne technieken mbt de extractie van de honing beantwoordend aan de kwaliteitsnormen van RBS,
 De verschillende controletechnieken mbt de kwaliteit en de behandeling van honing,
 Valorisatie van ruwe was tot half-gezuiverde was, tot honingraat en tot verschillende modellen van kaarsen.
Deze opleiding heeft een grote rol gespeeld want de coöperaties hebben de nodige bagage gekregen om de kwaliteit van de honing te
verbeteren. 29 personen hebben actief aan de opleiding deelgenomen.
Activiteit 4 :Ondersteuning om moderne uitrusting ter beschikking te stellen voor verzameling, verwerking en verkoop van
bijenteeltproducten
Eenkit modern materiaal voor verzameling, behandeling en commercialisering van de honingproducten werd uitgedeeld bij 3 verzamelcentra
om de kwaliteit van de honing op de markt te verbeteren. Het betreft de centra van Byimana, Cyeza en Rugobagoba die in staat zijn minstens
16 ton honing per jaar te verzamelen.

Activiteit 5. :Ondersteuning van de institutionalisering van de coöperaties en oprichting van handelsnetwerken met de privésector
(stichting ondernemingspolen inzake bijenteelt)
5.1. Ondersteuning statutaire vergadering bij 8 omkaderde coöperaties
Coöperaties werden bezocht om ze te ondersteunen voor het houden van statutaire vergaderingen van de comités van de coöperaties en
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algemene vergaderingen. Tijdens die vergaderingen werden volgende besluiten genomen :
 Versnelling van de aanvragen van rechtspersoonlijkheid zodat ze in het staatsblad kunnen verschijnen tegen eind 2013. Momenteel
heeft een coöperatie (COPABARU van Byimana) de rechtspersoonlijkheid kunnen verkrijgen in het staatsblad, de coöperatie (UrwiruMushishiro) wacht de beslissing af.
 Een opleiding over leadership werd georganiseerd om de coöperaties te steunen voor het harmoniseren van het beheer in de
coöperaties;
Volgendepuntenwerdenbesproken :
Kwaliteit van een goed comité,
De verantwoordelijkheden van de beslissingsorganen (algemene vergadering; comités van de coöperatie en commissaris van
de rekeningen),
De documenten die de rechtspersoonlijkheid vragen herzien, bespreken en de reglementen van de coöperaties naleven,
Strategieën voor de toepassing van de resoluties van de algemene vergadering.
In deze opleiding werden volgende beslissingen genomen :
- Bij iedere algemene vergadering de reglementaire teksten van de coöperatie herzien,
- Versnelling van de aanvragen van rechtspersoonlijkheid zodat ze in het staatsblad kunnen verschijnen tegen eind 2013.
- De vertegenwoordigers van de coöperaties verbinden er zich toe gender in de coöperaties te integreren om de integratie van vrouwen
en jongeren in het coöperatieve leven te vergemakkelijken.
42 mannen en 13 vrouwen hebben deze opleiding bijgewoond.
5.2. 3 workshops voor samenstelling netwerk met de privésector
Om de coöperaties in netwerk te brengen met de privésector, werden de coöperaties als beginfase ingeleid in het opstellen van een
businessplan. 4 documenten werden opgesteld.
Tijdens de workshop in samenwerking met de microfinanciering, hebben de vertegenwoordigers van de banken en van de microfinanciering de
coöperaties ingelicht over de kredietmogelijkheden, de betalingsmodaliteiten en de diensten nodig om kredieten te ontvangen.
5.3Ondersteuning van de bijenteeltcoöperaties in tentoonstellingen georganiseerd op het niveau van de districten
4 coöperaties werden ondersteund ter bevordering van de bijenteeltproducten tijdens de verkoop-tentoonstellingen en opendeurdagen
georganiseerd in de districten Muhanga en Ruhango. Verschillende uitwisselingskaders en netwerken werden gestart.
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Activiteit 6 : . Opleiding over de technieken inzake institutioneel en financieel beheer van de coöperaties (3 dagen)
Een opleidingssessie van 3 dagen werd georganiseerd om de leden te vormen tot het beheer van de coöperaties mbt de financiën : registratie
van de verrichtingen, oefeningen over het gebruik van de beheerinstrumenten, het bijhouden van de boekhouddocumenten.
Activiteit 7: Deelname aan het Internationaal Symposium over de bijenteelt (Apimondia 2011)
De verantwoordelijke van het departement bijenteelt heeft deelgenomen aan het internationale congres (apimondia) dat plaatsvond in
Argentinië in 2011.
Apimondia is de Internationale Federatie van de imkerverenigingen en van de andere organisaties die in de bijensector werken op wereldvlak.
De Federatie werd gesticht door een resolutietijdens het XIII Internationaal Bijenteeltcongres van 1949 te Amsterdam en is de opvolger van het
“International ApiaristCongressSecrétariat” opgericht in 1895. Apimondia verzekert de promotie en de ontwikkeling van de wetenschappelijke,
technische, ecologische, sociale en economische bijenteeltsectoren voor alle landen.
De voornaamste doelstelling van Apimondia is de uitwisseling van informatie vergemakkelijken. Dit wordt uitgevoerd door de organisatie van
congressen en symposia waar imkers, wetenschapslui, handelaars, ontwikkelingsagenten, technici en wetgevers elkaar rechtstreeks kunnen
ontmoeten.
Nieuwe statuten werden gestemd tijdens de Algemene Vergadering te Buenos-Aires (Argentinië) in september 2011. Zij vormen een
diepgaande hervorming met de inrichting van vijf nieuwe " Continentale Commissies " naast de zeven reeds bestaande "Wetenschappelijke
Commissies”. De doelstellingen beogen, enerzijds, een evenwichtiger en efficiënter uitvoerend orgaan op te richten en anderzijds de middelen
tot stand te brengen om de verdediging van de imkers en van de bijen in heel de wereld te verzekeren.
Afrika heeft voortaan een continentale commissie verkregen die geleid wordt door de Ethiopiër MulfridAshagrie. Dit is een belangrijk stap
omdat Afrika zijn stem kan verheffen en zijn natuurlijke troeven zullen voortaan in aanmerking komen voor de duurzame ontwikkeling van het
bijenteeltcircuit. Wij vermelden hierbij dat enkel vijf landenuit Afrika waarvan 2 buurlanden van Rwanda uit Oost-Afrika (Ethiopië, Kameroen,
Zuid-Afrika, Uganda, Tanzania) een attest hebben verkregen voor de uitvoer van honing op het niveau van de Europese Unie. Er is nog veel te
doen op het vlak van de verbetering van de kwaliteit van de honing en tijdens het congres werden wat dat betreft strategieën.
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(Wij vermelden dat ARDI ook lid is van het Afrikaanse netwerk bijenteelt (Api Trade Africa) dat een conferentie en een internationale
tentoonstelling zal organiseren over de duurzame ontwikkeling van de bijenteelt in Afrika in september 2012.)
De aspecten met betrekking tot de milieubedreigingen, virussen, bacteriën en ziekten van de bijenpopulatie die zich snel over heel de wereld
verspreiden hebben de aandacht getrokken van de deelnemers en meer in het bijzonder van de wetenschappelijke medewerkers
insectenkunde. Een grote bedreiging komt van de pesticiden en van de varroamijt. Deze parasiet die verantwoordelijk is voor bijensterfte werd
ook in Rwanda gezien(eerste sporen vastgesteld in het onderzoekscentrum van Ruhande door de expert van Umubano Didier Gillet in december
2011). Specifieke thematische commissies over de gezondheid van de bijen, de« apitherapie », de bijenteelt en het milieu, uitwisselingen over
de belangrijke ontwikkelingen van het circuit en bedreigingen) werden opgericht om symposiums op dat gebied voor te bereiden.
De Rwandese bijenteeltproducten werden gepromoot en hebben de belangstelling gewekt van de partners tijdens de internationale
tentoonstelling die tegelijk met het Congres van Apimondia in Argentinië plaatsvond. Uitwisseling en netwerking vonden aldus plaats.
ARDI zal weldra een officiële inschrijving bij Apimondia moeten doen om te genieten van uitwisselingen van de leden van dit belangrijk netwerk.
8. Coördinatie, opvolging en evaluatie van het project
Deze activiteit past in het kader van de bezoeken georganiseerd bij de staatsinstellingen om het partnerschap te versterken. Bezoeken werden
georganiseerd om deel te nemen aan de vergaderingen van de partners van de districten Kamonyi, Ruhango en Muhanga.
Tijdens de bezoeken georganiseerd door de technicus verbonden aan het programma en die van het departement bijenteelt, hebben de leden
van de coöperaties deelgenomen aan verschillende technische opleidingen op het terrein. Bepaalde moeilijke problemen konden aldus worden
opgelost.
De regelmatige follow-up van de technicus heeft bijgedragen tot de verbetering van de kennis van de imkers die de moderne technieken
toepassen.
Het feit van moderne coöperaties te hebben die in staat zijn de geleerde kennis door te geven heeft andere organisaties aangezet studiereizen
te ondernemen om de coöperaties omkaderd door ARDI -POV te bezoeken.
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Ten slotte heeft een Delegatie van gedeputeerden van de Provincie Oost-Vlaanderen een bezoek uitgevoerd in november 2011. Aldus konden
strategische pistes van samenwerking worden vastgesteld om de ondersteuningsprestaties te verbeteren, alsook de zichtbaarheid van de
gefinancierde acties.

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 (Kamonyi, Muhanga en
Ruhango)-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) en heeft regelmatig meegewerkt aan de overlegsessies en aan
de vergaderingen die door het forum worden georganiseerd.

Actiepunt 4.Ondersteuning om moderne uitrusting ter beschikking te stellen voor verzameling, verwerking en verkoop van
bijenteeltproducten
- Invoer van een kit voor verzameling, verwerking en commercialisering van bijenteeltproducten - Verdeling van bijenteeltmateriaal bij de
coöperaties na ondertekening vaneen contract mbt het beheer en de valorisatie van deze uitrusting
Actiepunt 5. Ondersteuning van de institutionalisering van de coöperaties en oprichting van handelsnetwerken met de privésector
(stichting ondernemingspolen inzake bijenteelt)
- Identificeren van de imkers die in staat zijn de opleiding te volgen
- Organisatie van opleidingssessie over het opstellen van een businessplan van de coöperaties
-Opstellen en doorgeven van fiches voor de verzameling van gegevens bij de 8 coöperaties te gebruiken bij het opstellen van het businessplan
Identificeren van mogelijke partners in de bijenteelt
- Organiseren van een workshop om een samenwerkingskader tussen imkers en mogelijke betrokken privépartners te creëren.
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Actiepunt 6. Opleiding over de technieken inzake institutioneel en financieel beheer van de coöperaties
- Organiseren van bezoeken om een diagnose te stellen om het beheer- en institutioneel systeem van de coöperaties te analyseren en de
leemtes te identificeren,
- Organisatie van de opleiding die aan de leemtes beantwoordt
- Opvolging voor begeleiding van de leden van de comités bij de toepassing van voorgestelde oplossingen door opleiding en gebruik van reeds
opgestelde beheerinstrumenten.
Actiepunt 7 : Deelname aan het internationaal Symposium over bijenteelt
- Zich laten registreren in de regionale netwerken over de uitwisselingen mbt de promotie van de waardeketen van de bijenteeltproducten
(ApitradeAfrica)
- Deelname aan thematische commissies over bijenteelt
- Deelname aan georganiseerde symposia en van gedachten wisselen over de uitdagingen van de filière
- Zich laten registreren en deelnemen aan de congressen van apimondia voor beroepsuitwisselingen en versterking van de
samenwerkingsnetwerken op wereldvlak ( mobilisatie van de partners)

Actiepunt 8 : Coördinatie, opvolging en evaluatie van het project

-

Organisatie van de bezoeken van de bijenteeltcoöperaties voor de technische follow-up en advies
Versterking van het samenwerkingskader met de staatsinstellingen (sector-district –provincie) om de activiteiten van ARDI te
integreren in de ontwikkelingsplannen van de districten.
Deelname aan vergaderingen georganiseerd door de omkaderde bijenteeltcoöperaties
Deelname aan vergaderingen georganiseerd door de partners van de districten (joint action development forum)
Organiseren van opvolgingsbezoeken van activiteiten in samenwerking met de organisaties gefinancierd door de POV.

40

6. Overzicht van de activiteiten/acties kalender 2011/2012
Concreteacties

Eerstekwartaal
juliseptember 2011

1. Inplanting van 2 demonstratie-eenheden
m.b.t. de kweek van koninginnen en versterking
van de bijenkolonies
2. Bijscholing organiseren over moderne
bijenteelttechnieken

x

Tweedekwartaal
oktober –december
2011

Vierdekwartaal
april 2012-juni
2012

x

Derdekwartaal
januari 2012-maart
2012.
x

x

x

x

x
3. Opleiding over technieken na de oogst en
bewerking van de bijenteeltproducten
4. Ondersteuning om moderne uitrusting ter
beschikking te stellen voor verzameling,
verwerking en verkoop van bijenteeltproducten

x

x
5. Ondersteuning van de institutionalisering van
de coöperaties en oprichting van
handelsnetwerken met de privésector (stichting
ondernemingspolen inzake bijenteelt)
6. Opleiding over de technieken inzake
institutioneel en financieel beheer van de
coöperaties
7. Deelname aan het internationaal Symposium
over bijenteelt
8. Coördinatie, opvolging en evaluatie van het
project

x

x

x

x

x

x

x

x
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7. Overzicht van de uitgaven
Rubrieken
1. Uitgaven
1. Inplanting van 2 demonstratie-eenheden m.b.t. de kweek
van koninginnen en versterking van de bijenkolonies
2. Bijscholing organiseren over moderne
bijenteelttechnieken
3. Opleiding over technieken na de oogst en bewerking van
de bijenteeltproducten
4. Ondersteuning om moderne uitrusting ter beschikking te
stellen voor verzameling, verwerking en verkoop van
bijenteeltproducten
5. Ondersteuning van de institutionalisering van de
coöperaties en oprichting van handelsnetwerken met de
privésector (stichting ondernemingspolen inzake bijenteelt)

Voorzienebegroting

Realisaties

som (in euro)
Wisselkoers =
750

1.476.000

1,595,000

2 126.6

1.946.000

1,670,250

2 227

1.327.000

1.189.015

1 585.3

2.393.774

2.393.774

3 191.6

4.820.000
4.076.152

5.434.869

1.286.563

1 805.3

6. Opleiding over de technieken inzake institutioneel en
financieel beheer van de coöperaties

1.354.000

7. Deelname aan het internationaal Symposium over
bijenteelt

3.137.204

5.052.682

6 736.9

8. Coördinatie, opvolging en evaluatie van het project

1.019.040

3.706.450

4 941.9
28
049.7

totaal
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INKOMSTEN
Eigen inkomsten afkomstig uit:

Montant en Euros:

Verkopen en verwante acties:

1 725

Bijdragen:

3371

Inkomsten via derden (toelagen):

0

Naam van de geldschieter: provincie OOST-VLAANDEREN

22.953

Gedaan op 20/7/2012
MUHIZI Léopold
Uitvoerend secretaris / ARDI

Ontvangen door UMUBANO, op 20 juli 2012
J.-P. Roobrouck, voorzitter
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DUTERIMBERE

1. Voorstelling van het project
Centraal Thema: Opleiding en vrouwelijk ondernemerschap
Jaar van uitvoering:: juli 2011- juni 2012
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: 5 73598 ; 08851727
Fax : 572184
Basisactiviteit (specifiek) : Opleiding in vrouwelijk ondernemerschap
Verantwoordelijke: LINZIZIKI Damien.
Datum van de oprichting: 31/05/1987
Boekhouding: een kasregister dat gemeenschappelijk is voor alle financiële verrichtingen van de regio
Via UMUBANO, het rekeningnummer waarop de toelage van de Provincie OostVlaanderen 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) )

Doelstelling 1 : De verworvenheden van Duterimbere Asbl behouden en versterken:
-Organiseren van de algemene vergadering en de regionale comités
- De lijst van de effectieve leden vanDuterimbere Asbl bijwerken
Resultaat :
Het regionaal comité dat de algemene vergadering moest voorbereiden vond plaats in mei 2012. Alle leden hebben eraan deel genomen met
uitzondering van de voorzitster die afwezig was voor studie in het buitenland. De vergadering vond plaats op 23 mei 2012.
De regionale vergadering vond plaats op 09 juni 2012. Honderd twintig leden namen deel uit de drie districten Muhanga, Ruhango enKamonyi.
In deze vergaderingen heeft men van gedachten gewisseld over het verenigingsleven, de uitgevoerde activiteiten en de activiteiten uit te voeren in
de toekomst.
Doelstelling nr 2 : De capaciteiten en initiatieven van de leden versterken
Tijdens de periode van juni 2011 tot juni 2012, hebben wij tien vergaderingen georganiseerd voor het herdynamiseren van de leden en de
klanten. Meer dan 2400 leden van Duterimbere ASBL en van de klanten van DUTERIMBERE IMF ltdhebben eraan deelgenomen. De
doelstelling is de risico’s te verminderen over een slecht gebruik van de verkregen kredieten, wat ook de risicoportefeuille voor DUTERIMBERE
IMF ltd vermindert.
Resultaat : Er werden nieuwe projecten op het vlak van de veeteelt en van de landbouw opgezet door klanten, zoals het kweken van kippen en
de vermeerdering van ananas. De risicoportefeuille is van 40 % tot 10% gedaald in sommige zones ten gevolge van deze vergaderingen en de
inspanningen van het personeel van Duterimbere IMF enVZW.
Doelstelling nr3 :
De zelffinanciering van DUTERIMBERE asbl versterken
- Opstellen van projecten voor te leggen aan andere donoren
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- Samenwerken met andere donoren om hun onze activiteiten te tonen
- Opvolging van de inning van de rollende fondsen “koe”
Resultaat :
- Er werden verschillende projecten opgesteld in samenwerking met het andere personeel van onze instelling of in het overlegcomité van de
lokale partners van de POV. Er zijn nog geen resultaten vastgesteld. Ondertussen blijven wij voorstellen indienen.
- Om onze activiteiten aan andere donoren voor te stellen, hebben wij samengewerkt met de ambassade van USA in Rwanda om de
internationale dag van het partnerschap te organiseren. Deze dag vond plaats in het district Muhanga op 31/08/2011.
- In het kader van de inning van het rollend fonds die de klanten hebben ontvangen, hebben wij het dossier afgesloten en een advocaat
aangesproken die ons zal helpen diegenen die niet willen terugbetalen voor het gerecht te brengen.
Intussen heeft de regionale vergadering beslist geen ander krediet voor aankoop van koeienmeer te geven, daar het eerste krediet slecht werden
terugbetaald.
Doelstelling nr 4 : Verstevigen van het vredescultuur, de verzoening en de ontwikkeling
RESULTAAT : In het kader van de bevordering van de vredescultuur, de verzoening en de ontwikkeling, hebben wij verschillende opleidingen
gegeven aan de vredesbevorderaars:
- Opleiding ondernemerschapin de landbouw
- Opleiding over het opstellen van een businessplan
- Studiereis in de Oost-Provincie
Deze activiteiten vonden plaats met het oog op de versterking van de capaciteiten van de betrokkenen om op hun beurt anderen te helpen een
ondernemerscultuur te ontwikkelen en aldus eventuele conflicten te verminderen en op te lossen. Deze activiteiten hebben 60 personen bereikt
die in hetKinayarwanda “imboni ” worden geheten.

Overzicht van de uitgaven (WISSELKOERS 805)
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KOSTEN/UITGAVEN

RWF

EUR

Investeringen
Huur kantoor
Brandstof
Herstelling laptop
Verzekering
Herstelling motor
Onderhoud kantoor
Totaal investeringen
OPERATIONELE KOSTEN
Kantoorinrichting
communicatie
TOTAAL
KOSTEN VERSCHILLENDE FUNCTIES
Verzending post
Verschillende bijdragen
Onthaal bezoekers
Kosten fotokopieën
TOTAAL
ONKOSTEN OPLEIDING EN ANDERE GEBEURTENISSEN
Vergaderingen van het comité
Regionale vergadering
Opleiding over pre- en postkredietgedrag
Opleiding over het opstellen van het businessplan
Opleiding over ondernemerschap in de landbouw
Opleiding over de structuur van de coöperaties
Studiereis
OPEN DAY

480.000
201.000
35.000
30.077
25.900
66.000
837.977

596,27
249,68
37,26
37,36
32,17
81,98
1040,96

82.350
70.000
152.350

102,28
86,95
189,24

5.000
300.000
79.500
21.000
405.500

6,21
372,67
98,75
26,08
503,73

35.000
530.500
4.766.630
2.455.000
1.375.800
2.898.200
943.000
212.000

43,48
658,38
5.921,27
3.049,68
1.709,06
3.600.24
1.171,42
263,35
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Dag van het ondernemerschap
Vergadering voor het herdynamiseren
TOTAAL OPLEIDINGEN
ONKOSTEN VAN HET PERSONEEL
Zendingsopdracht en reiskosten
Lonen
S/TOTAAL
ALGEMEEN TOTAAL

621.000
300.000
14.137.130

771.42
372.67
17.561,65

240.000
5.058.216
5.298.216
20.831.173

298,13
6.283,49
6.581,63
25.877,23

In het totaal werd als subsidie 18.511.322 RWF ontvangen. Er werd 20.824.673 RWF uitgegeven.
Het verschil van 315.000 ten opzichte van de tabel komt door de verschillende bijdragen gegeven aan de districten en door de
fotokopieën waarvan de facturen niet werden opgestuurd omdat ze op de eigen rekening van Duterimbere werden geboekt.

INKOMSTEN
Bijdragen
Andere inkomsten (OXFAM GB)
Verkoop van boekjes
TOTAAL

BEDRAG
95.000
2.197.851
20.500
2.313.351

Gedaan te MUHANGA op 06/09/2012

LINZIZIKI Damien
Verbindingsagent Muhanga.
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INGABO

VERSLAG - POV /2011-2012
RWANDEES SYNDICAAT VAN LANDBOUWERS EN
VEETELERS INGABO

SUBSIDIE PROJECT ONDERSTEUNING FOKKEN VAN MELKVEE.
Juli 2012
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Rechtvaardiging van de subsidie OOST-VLAANDEREN / UMUBANO:
1. Voorstelling van het project
Titel: ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA FOKKEN VAN MELKVEE
Centraaal thema: De dierlijke productie verhogen
Uitvoeringsjaar: 2011
Voortzetting van een vorig project? : JA
Land:
Rwanda
Provincie:
ZUID
Districten: KAMONYI, MUHANGA, NYANZA 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 788557757 ; + 250 255117634
Basisactiviteit (specificiteit): ONDERSTEUNING – ADVIES LANDBOUWERS EN VEETELERS
Verantwoordelijke: DhrRWAMUHIZIAugustin
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
1. Leden en partners organiseren in coöperaties
1.1.

Organisatie en omkadering van coöperaties van veehouders

Per district werd een workshop van een dag georganiseerd die de individuele telers leden van de coöperaties
samenbrachten. In alle districten waren de groepen samengesteld uit 25 personen (mannen en vrouwen) afkomstig uit 5
coöperaties. De vorming had vooral aandacht voor het kweken van melkvee, de bouw van stallen, de hygiëne en de netheid
van de koeien, de ziektes. Ten slotte kregen de deelnemers noties van farmacologie.

Foto 1 : de samenwerking, het nemen van initiatieven en van beslissingen werd verhoogd bij de begunstigden door de
mobilisatie op het niveau van de groepen en de coöperaties.
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1.2.

Opleiding van de veehouders in beheer en organisatie van de coöperaties

Er werd een opleiding van 90 veetelers georganiseerd over het beheer van de coöperaties.
Daartoe werd in elk district een opleidingssessie van 2 dagen voor 30 deelnemers georganiseerd met als thema’s:
- De inleiding tot de coöperatieve bewegingen in Rwanda, de wetten die de coöperaties regelen, de vorm van de
coöperaties van veetelers, enz.

Opleiding van de veetelers van het District Kamonyi
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Resultaten van de concrete doelstelling 2
Ondernemingsgeest ontwikkelen (vrouwelijke ondernemers)
Opleiding van de vrouwelijke veehouders in ondernemerschap
Er werd een opleiding van drie dagen georganiseerd voor de deelnemers afkomstig uit 6 gemengde coöperaties over het
landelijk ondernemerschap. De opleiding had vooral aandacht voor de keuze, het beheer, de opvolging en de rentabiliteit van
ondernemingen van veetelers.
Aan het einde van de opleiding over het vrouwelijk ondernemerschap hebben de deelnemers de gekregen opleiding
gewaardeerd en beloofd hun manier van werken te veranderen.
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Resultaten van de concrete doelstelling 3
Bevorderen van ceel bij de veehouders (hypotheek van goederen voor terugbetaling van krediet)
Het systeem van op ceel brengen
Vier groeperingen (dit is een groepering per district ) werden opgeleid over het systeem van ceel om waarborgen te geven
over hun productie. Met dit systeem kunnen gemakkelijker kredieten worden verkregen. Deze groeperingen kregen een
krediet van 780000 RWFgeïnvesteerd in het kweken van 6 vaarzen van een melkkoerasdie ook mest produceren waarmee
de grond kan worden verbeterd.
Resultaten van de concrete doelstelling 4
De boerderij van het syndicaat INGABO versterken
Aankoop runderen van het melkras
De boerderij van het syndicaat INGABO is een modelboerderij van de streek waar de veetelers hun opleiding komen volgen
in moderne veeteelt. De boerderij werd uitgerust met 4 bijkomende drachtige melkkoeien en er waren 2 geboortes van de
Friese slag.
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Nieuwe melkkoe /boerderij van het Syndicaat INGABO
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Resultaten van de concrete doelstelling 5
Verbeteren van de veestapel
Verbetering lokale ras door artificiële inseminatie
Artificiële inseminatie uitgevoerd bij natuurlijke bronstijd voor 279 koeien als volgt verdeeld :
District
Aantal
Kamonyi
88
Muhanga
74
Ruhango
51
Nyanza
66
TOTAAL
279
Deze activiteit is geslaagd dankzij de technici die op het niveau van de administratieve sectoren zijn aangesteld door het
syndicaat INGABO die het materiaal ter beschikking stelt en een perdiem geeft voor elke tussenkomst.
.
Artificiële inseminatie voor 245 koeien die samen worden gebracht.
De inseminatie werd uitgevoerd door de veearts van het Syndicaat INGABO. Hij wordt bijgestaan door de inseminatoren van
de bezochte sectoren.
District
Muhanga
Kamonyi

Aantal
69
44

Nyanza
Ruhango
TOTAL

82
50
245
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Campagne artificiële inseminatie door opwekken van loopsheid in het District Nyanza

57

Opvolging koeien met inseminatie en kalveren geboren uit geïnsemineerde koeien
In het kader van de opvolging hebben wij lokale autoriteiten, leden van het Syndicaat INGABO die zetelen in de
beheercomités van het vee en de veearts van het syndicaat INGABO erbij betrokken;
Na drie maanden inseminatie hebben wij een diagnose vastgesteld van de dracht: bij 358 koeien op een totaal van 524
koeien die werden behandeld.
Foto : twee kalveren uit artificiële inseminatie

Resultaten van de concrete doelstelling 6
Opvolging en evaluatie van gerealiseerde activiteiten.
Het Syndicaat INGABO volgt regelmatig de activiteiten op via verslagen die door de veearts worden gemaakt en de chefs
van de zone van de vergaderingen in elk district.
Resultaten van de concrete doelstelling 7
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Productie- en bewaringstechnieken van veevoer verbeteren.
Wij hebben een praktische opleiding gegeven aan 8 vertegenwoordigers van de veetelers die afkomstig waren uitde 4
districten en daarna werd 1800 kg krachtvoer geproduceerd en gegeven aan de zogende koeien om de stijging en de
verbetering van de kwaliteit van de melk te controleren. De productie steeg met 3 liter bij de koeien die9 liter produceerden
en met 2 liter bij die welke 5-8 liter produceerden.

Demonstratie van mengvoer
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7. Budget op jaarbasis
Doelstellingen/ Activiteiten

Nummer

Kost in FRW

Kost in
Euro

001 ; 002
003, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 10, 11,12

700 000
1 369 000

875
1711,25

13,14,15,16,17,18,19,20,21,2
2,23,24

1 314 100

1642,625

25, 26, 27, 28, 29,30

1 362 400

1703

31, 32, 33, 34, 35,36a, 36b

3 204 400

4003

Verbetering lokale ras door artificiële inseminatie

37, 38, 39,40

1 933 000

2416,25

Opvolging koeien met inseminatie en kalveren geboren uit
geïnsemineerde koeien
Opvolging en evaluatie van gerealiseerde activiteiten.
Productie- en bewaringstechnieken van veevoer verbeteren.

41, 42, 43, 44, 45,46

810 000

1012,5

588 400
2 349 700

735,5
2937,125

13 629 000

17 036

587 670

734,587

270 000
582 000

337,5
727,5

128 000

160

1. Leden en partners organiseren in coöperaties
Organisatie en omkadering van coöperaties van veehouders
Opleiding van de veehouders in beheer en organisatie van de
coöperaties
Ondernemingsgeestontwikkelen (vrouwelijkeondernemers)
Opleiding van de vrouwelijke veehouders in ondernemerschap
3.Bevorderen van ceel bij de veehouders (hypotheek van goederen
voor terugbetaling van krediet)
Het systeem van op ceel brengen
4.De boerderij van het syndicaat INGABO versterken
Aankoop runderen van het melkras
5.Verbeteren van de veestapel

S/ TOTAAL
Investeringen
Onderhoudmotorentransportkosten
Kantooruitrusting
Onderhoudpc +communicatiekossten
Onderhoudinfrastructuur

47,48
49,50,511,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61

62,63,64,65,66,67,68,69,70,7
1,72,73,84,75,76,77,78
79, 80, 81,82
83,84,85,86,87,88,89,90,91,9
2,93,94,95
96, 97, 98, 99, 100,101
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Strosnijder
S/ TOTAAL
Onkosten personeel verbonden aan het project/programma
Salaris permanente veearts +salaris van 3 koewachters

S/ TOTAAL
ALGEMEEN TOTAAL

INKOMSTEN

102

480 000
2 047 670

600
2 559,59

103,104,105,106,107,108,10
9,110,111,112,113,114,115,1
16,117,118,119,120,121,122,
123,124

4 231 424

5 289,28

4 231 424

5 289,28

19 908 094

24 885

Bedrag:

Eigen inkomsten afkomstig uit:
Verkoop en verwante acties:
•
Verkoop van 2 afgemolken koeien en van een stierkalf
•
Verkoop van melk

Bijdragen :

1937,5
531,25

2 468,75
0

Inkomsten van derden:
Naam van de donoren: Provincie Oost-Vlaanderen

25.860

Wisselkoers : 800 FRW/euro
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VOORTZETTING GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING

SAMENWERKING MET DE SECTOR BUTARO AARDAPPELTEELT TE RUNABA, BUTARO, RWANDAmet steun van de provincie West-Vlaanderen
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.
Van de provincie West-Vlaanderen kregen wij eind augustus 2011 7.260 euro voor een tweede schijf voor de ondersteuning van het project
“aardappelen”. De financiering werd overgemaakt aan Runaba, maar de fondsen kwamen net te laat aan om het aardappelseizoen nog in 2011
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te kunnen laten van start gaan en omdat op de gronden intussen maïs was aangeplant. De rapportering ervan zal dus pas volgend jaar kunnen
plaatsvinden nadat de maïsoogst is binnengehaald.
Het project is nog aan de gang maar voor het afgelopen jaar werd ons volgende rechtvaardiging bezorgd:
Narratief verslag
De ontvangen subsidie werd gebruikt voor de aankoop van pootaardappelen, organische mest en kunstmest (NPK) en dithaan. Er werd in twee
schijven gewerkt. Eerst op een terrein van 4,5 ha en de oogst was vrij goed, daarna op een terrein van 2 ha waarvan de aardappelen nog niet
zijn geoogst.
Er is nog een saldo over van 1.328.066 RWF.
Het project stelt de Batwa’s in staat zich ten opzichte van de andere bevolkingsgroepen te valoriseren. Een deel van de opbrengst wordt in de
gezinnen gebruikt om te worden opgegeten, een ander deel wordt verkocht en verdeeld tussen de families die ermee aankopen kunnen doen
die elementaire behoeften voldoen. Een derde deel wordt verkocht om een gemeenschappelijke kas te vormen voor het project.
Het saldo werd nog niet opgebruikt omdat er moest rekening worden gehouden met de eisen van het ministerie van landbouw voor wat betreft
de kalender van de aanplantingen. Maar in de toekomst zal het saldo uiteraard verder voor de uitbreiding van het project worden gebruikt.
Financieel verslag
Het geld werd op de volgende wijze gebruikt zoals in de tabel kan worden gezien
Nr.
Beschrijving
Eenheid
Hoeveelheid
Eenheidsprijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aankoop pootaardappelen
Ontginnen en planten
Wieden
Aankoop NPK
Aankoop mest
Aankoop dithaan M45
(Ridobex)
Gebruik dithaan
Bewaking
Oogst + transport
Huur weegschaal (bij oogst)
Communicatie
Totaal gebruik
subsidie
saldo

kg
Ff
Ff
kg
Vrachtwagen
Pak
M/d
M/d
Ff
Ff
Kaarten

10.200

700
9
12
8 x 2 pers.
20 x 2 pers.

1

Totale prijs
Donor
Eigen inbreng
350
3.570.000
400.000
250.000
380
266.000
30.000
270.000
5.000
60.000

1.000 x 2
1.500 x 2
100.000

16.000
60.000

10.000
4.226.000
5.554.066
1.328.066

100.000
15.000
10.000
791.000
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SAMENWERKING OP HET VLAK VAN HET ONDERWIJS
PROJECT “BEGELEIDING VAN JONGEREN EN KWETSBARE FAMILIES TE KANSI EN TE RWAMAGANA”

In de loop van 2012 werd in totaal 4.214,90EUR besteed aan de projectwerking van de zusters Bernardinnen in Rwanda.
Dit bedrag werd aangewend voor gedeeltelijke financiering van verschillende projecten:
-

-

1. 755,60 EUR werd aangewend voor
° de aankoop van kleinvee (geiten, konijnen, kippen,…),
° van zaden
° voor de financiering van vorming tot zelfredzaamheid op vlak van voeding voor kwetsbare families in Kansi;
1.325,30 EUR werd besteed aan de beroepsopleiding van jongeren die niet de kans kregen om onderwijs te volgen te Kansi en te
Rwamagana
1.134 EUR ging naar de vervaardiging van kunstvoorwerpen met jongeren te Kansi en te Rwamagana, om hiermee financiële middelen te
verwerven

zr. Mariette Martens
In ons jaarverslag van 2011 hebben we 10.503,49 € vermeld; hierin was de 6.836,88 € al inbegrepen die Umubano overschreef op 02/01/12
PS in de resultaatrekening van Umubano staat een bedrag van 11.051,78 vermeld, zodoende moet de werking over de twee jaren worden bekeken
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA
Project “Wie helpt Eric”

Jaarverslag 2012

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 2012 waren er 55 kinderen uit Ngarama/Gatsibo gesteund door een familie uit Waregem. Dit is 4 meer dan op het einde van
2011. 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 telt 5 vaste leden (NKERABIGWI Athanase , BUCYANA Faustin,
MUKASHARANGABO Médiatrice, MUKAGAGA Illuminée en UWAMBAZAMARIYA Cécile). NIZEYIMANA
Pascal helpt
AthanaseNkerabigwi bij het dagelijks werk (brieven ophalen, brieven vertalen, brieven ronddragen, geld verdelen, lijsten bijhouden, enz).
Het vaste comité doet de selectie van de kinderen en zorgt voor de verdeling van het geld of betaalt soms rechstreeks het schoolgeld of medische
kosten. Deze zomer hebben veel gezinnen een brief ontvangen van hun “kindje”. Ook hebben de meeste gezinnen een briefje geschreven naar
hun beschermeling. Op zondag 25 maart was er ook samenkomst met receptie, met info, koffie, wijn en taart waar bijna alle families aanwezig
waren. In oktober heb ik de gelegenheid gehad om Ngarama te bezoeken en heb bijna alle kinderen ontmoet. Ik kon ook een verdeling van de
steun bijwonen. Ik denk dat alles zeer correct verloopt.
Hier in Waregem is een comité van drie personen die de zaken op de voet volgt (Christa Meersman, Karel Platteau en Jozef Caudron). 2012 was
het 5de jaar dat deze actie loopt.
.
Financieel verslag 2012:
De families die een kind steunen hebben tezamen 6.046,96 euro gestort. Er werd 33,64 euro overgebracht van 2011 naar 2012. Dus totaal =
6.080,60 euro.
Dit bedrag mag als volgt opgesplitst worden:
1. 5.199 euro komt volledig ten goede aan de gesteunde kinderen.
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2.
3.
4.
5.

200 euro werd forfaitair uitbetaald aan comité om hun onkosten te dekken
135,52 bankkosten
106,08 euro (% Umubano)
440 euro werd overgeheveld naar het jaar 2013

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 10 à 12euro 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 2013
Op 21 april 2013 is de jaarlijkse vergadering met de steunende families voorzien. Die gaat door in de zaal “De Roose” in Waregem.
We hopen nog enkele steunende families te vinden want er staan nog kinderen op een wachtlijst.

Opgemaakt te Waregem op 12 januari 2013. Jozef Caudron
Bovenop de studiebeurzen in het kader van “Wie helpt Eric?” werd nog eens € 1.730 extra voor diverse andere studiebeurzen overgeschreven
naar Rwanda, wat een totaal aan studiebeurzen van € 7.776,96 geeft.
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EDUCATIE
Volledig door eigen middelen gefinancierd in 2012.
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). Gedrukte nummers werden gratis nummers uitgedeeld op de informatieve stands (hieronder vermeld).INTERACTIEVE
WEBSITE
De website werd terug overgenomen door de vroegere webmaster Brecht Vervaeke. Hij heeft hem trouwens opnieuwmoeten installeren nadat
hij in de loop van 2012werd gehackt.
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE PROMOTIEACTIVITEITEN
Op 9 maart 2012 gaf Jean-Pierre Roobrouck een uiteenzetting over Umubano in de secundaire school Sint-Niklaas te Zwevegem
Op 20-03-2011 organiseerde Jozef Caudron een informatienamiddag (met quiz) over educatie in Gatsibo en Ngarama.
Op 16 juni namen Gerdi Ampe, Lieven Vadoorne en Jean-Pierre Roobrouck deel aan de reflectiedag in de provincie oost-vlaanderen en
organiseerden er een stand
Op 21 juni2012presenteerden Gerdi Ampeen Jean-Pierre Roobrouck Umubano op de regionale televisiezender “TV Oost” te Sint-Niklaas.
Op 26 augustus 2012 organiseerden Jozef Caudron en Jean-Pierre Roobrouck een stand op Mabatobato in Waregem.
Op 26 oktober nam Gerdi Ampe deel aan een quiz in het GROS te Kapellen
Op 9-11 november nam Gerdi Ampe deel aan de 11.11.11 omhaling te Kapellen.
In november werkte Marcel Umans mee aan de 11.11.11.-campagne in Keerbergen.
Op 7 december woonden Gerdi Ampe en Jean-Pierre Roobrouck het Afrika symposium bij, georganiseerd door de UGentism de Provincie
Oost-Vlaanderen
REFLECTIEDAG UMUBANO VZW-NGO
Op 14 juli organiseerde Umubano een reflectiedag te Waregem (zaal De Ark) over de toekomst van de vereniging en het gebruik van het
EFQM-kwaliteitssysteem (voorgesteld door Lieven Vandoorne). Verder werd de steun aan onze nieuwe partner PANDAMU besproken
(presentatie door Ward Claerbout). Namen deel de leden van het bestuur en de vrijwillige medewerkers Jozef Caudron, Lisette Stegen en
Pauline Deleu.
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