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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
 
Opmerking: de rechtvaardiging van het project gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen heeft betrekking op 2017 omdat de 
rechtvaardiging voor het jaar 2018 geëist door de Provincie pas klaar moet zijn tegen 1 mei 2019.    
 

PANDAMU asbl 

 

VERANTWOORDING VAN DE SUBSIDIE VERLEEND DOOR PROVINCIE OOST-VLAANDEREN – JAAR 2017 

 

Regionale samenwerking in Rwanda         verantwoording 2017 

 

1. Vlaamse partner 

Naam van de organisatie: Vlaams-Rwandese vereniging Umubano vzw 

Adres: Ter Beke 2 – 8570 Vichte - Mail: jean-pierre.roobrouck@telenet.be - Telefoonnummer: 056 89 43 23 

Juridisch statuut: vzw 

Ondernemingsnummer: 4341.49.630 

IBAN nr.:BE79 0682 4065 7633     

Naam van de begunstigde: Vlaams-Rwandese vereniging Umubano vzw 

Verantwoordelijke voor de opvolging van het project: Jean-Pierre Roobrouck, Voorzitter 



 

 

4 

2. Rwandese partner 

Naam van de organisatie: PANDAMU  

Adres: E-mail :pandamu2005@yahoo.fr ; website :www.pandamu.org 

Postadres: BP 546 Kigali 

Telefoon :(+250)788752137 

Juridisch statuut: lokale NGO lokaal met rechtspersoonlijkheid No 208/RGB/NGO/LP/02/2018 

Te contacteren verantwoordelijke : TELIMBERE  Innocent, coördinator van PANDAMU 

  

  

3. Project 

(=deel van het programma waarvoor een subsidie aangevraagd wordt)  

  

Naam van het programma/project: Programme d’Appui Nutritionnel et de Développement Agricole de Muhanga, Boekjaar 2017 
  

  

Centraal thema: Voedselsoevereiniteit 

  

 

Geïntegreerd in de thematische nota: Voedselsoevereiniteit en Bescherming van de natuurlijke rijkdommen, Rurale zelfontwikkeling 

(Participatie van vrouwen en jongeren, Inkomstenverwerving, Tewerkstelling), Integratie van personen men een handicap, 

Hygiëne en sanitatie, Sociale cohesie en Werk in synergie. 

  

Geïntegreerd in de planning van hen/de  district(s) voor de doelstellingen  

Dit project schrijft zich in de prioriteiten van hen Ontwikkelingsplan van hen District de Muhanga 2013-2017 betreffende de sociaaleconomische 

ontwikkeling en de voedselzekerheid. 
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4. Uitvoering actieplan 

  

Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en 

bereikt aantal 

District / Plaats RWF  EUR 

1.1. De 

voedselsoevereini-

teit is verzekerd – 

 

- De prioritaire 

landbouwtakken 

zijn versterkt  

 

- De kweek van 

kleinvee en de 

niet-

grondgebonden 

landbouw is 

versterkt 

 

- De landbouwpro-

ductie is met 

toegevoegde 

waarde verkocht  

 

 

 

 

PANDAMU verdeelde  8221  jonge 

bananenloten  voor bakbananen en 1724  

stekken voor dessertbananen  (Kamara en 

“gros michel”) aan de landbouwers met 

kleine percelen 

 

Pandamu ondersteunde hen ook in de  

batatenteelt rijk aan vitamine A en de 

aardappelteelt met de gift van 12 bundels 

stekken bataten en 100 kg 

pootaardappelen. 

 

 

PANDAMU heeft de teelt van maïs en soja 

versterkt en gevaloriseerd (18 

terreinbezoeken men advies en technische 

ondersteuning)  

 

PANDAMU  heeft de kweek van 

verschillende soorten groenten 

ondersteund 

 

PANDAMU heeft 12000 stekken van 

fruitbomen bij de kleine boeren verdeeld  

(avocadobomen, tomatenplanten en 

ananas). 

  

 

 

 

 

214 gezinnen 

 

 

 

 

 

 

 

36 gezinnen 

 

 

 

695  gezinnen 

 

 

1638 Personen 

(751 Mannen et  

887 vrouwen) 

 

2408 gezinnen 

0 

  

 

 

 

Muhanga (Kabacuzi, 

Mushishiro en 

Muhanga) 

 

 

 

 

Muhanga 

(Mushishiro) 
 

 

Muhanga (Muhanga, 

Rugendabari en 

Mushishiro) 

 

Muhanga (Kabacuzi, 

Mushishiro en 

Rugendabari) 

 

Muhanga (Muhanga, 

Rugendabari, 

Mushishiro en 

Kabacuzi) 

  

 
 
 
 
 

4.762.900 
  

 

 

 

 

 

120.000 
  

 

 

52.400 
  

 

 

 

 

 

2.580.100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5245,43 

 

 

 

 

 

 

132,16 
 
 
 

57,71 
 
 
 
 
 
 

2841,49 
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Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en bereikt 
aantal 

District / Plaats RWF  EUR 

1.2  De kweek van 

kleinvee (kippen, 

varkens, geiten, 

schapen, konijnen  

en bijen) is 

versterkt: 

PANDAMU  verdeelde 600 legkippen bij 

de vrouwen- en jongerengroeperingen van 

families met kinderen met ondervoeding. 

 

PANDAMU heeft 20 moderne bijenkorven 

geschonken . 

 

 

Opleiding werd gegeven aan de 

veehouders over verschillende thema’s 

zoals  de dierengezondheid, de 

ziektepreventie van de dieren (kippen, 

varkens, geiten, schapen, konijnen en 

bijen) . 

168 Personen (72 

Vrouwen et 28 

Mannen) 

 

 

524 Personen (275 

Vrouwen et 249 

Mannen) 

 

 

30 personen (16 

vrouwen et 14 

mannen) 

 

Muhanga (Muhanga, 

Kabacuzi, 

Rugendabari en 

Mushishiro) 

 

Muhanga 

(Mushishiro) 
 
 
 
 
 
Muhanga 

1.400.000 

 

 

 

 

600.000 

 

 

 

 

 

 

400.000 

 

1541,83 
 
 
 
 

660,79 
 
 
 
 
 
 

440,52 

1.3. De 

veelbelovende 

takken zijn 

versterkt (winsten 

maximaliseren uit 

de productie van 

verkochte 

bananen, 

vruchten, en 

dieren) 

In 2017 organiseerde PANDAMU ont-

moetingen men de kleine producenten van 

bananen, fruit, groenten en vleesproducten 

waar gediscussieerd werd over de werk-

wijze om de winst te maximaliseren uit de 

verkochte producten. 

 3840 landbouwers-

veetelers (1608 

Vrouwen en 1232 

Mannen) 

 Muhanga   
 
 
 
 

180.000 
 

 

 

 

 

 

 

 198,24 
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Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en bereikt 
aantal 

District / Plaats RWF  EUR 

1.4.  De graad van 

ondervoeding van 

kinderen onder de 

5 jaar is 

verminderd 

In 2017 heeft PANDAMU in synergie ge-

werkt met het gezondheidscentrum van 

Mushishiro om de graad van ondervoe-

ding bij de kinderen onder de 5 jaar te 

verminderen door te werken op een 

evenwichtige voeding. Van de 18 gevallen 

van ondervoeding blijven er slechts 5 over 

die nog ondervoedingstekenen vertonen. 

 72 gezinnen met 

kinderen die tekenen 

vertonen van 

ondervoeding  

 Muhanga 

(Mushishiro) 
 -  - 

2.1.  De 

bescherming van 

de natuurlijke 

hulpbronnen is 

versterkt  

 

In 2017 heeft PANDAMU de verantwoor-

delijken en de gemeenschappen opgeleid 

over de preventiemechanismes met betrek-

king tot de wisselvalligheden van het kli-

maat. 

De begunstigden werden opgeleid over het 

beheer van regenwater om de teelten van 

het nodige water te voorzien. 

De doelgroep werd opgeleid over de irriga-

tie met gravitatie, het sproeien volgens ver-

schillende methodes, het gebruik van stro-

bedekking om voor de producenten een 

landbouw mogelijk te maken die niet enkel 

gebonden is aan de klassieke seizoenen.  

De doelgroep werd ook opgeleid over de 

versterking van de installatie van teelten 

die een goede invloed hebben op de erosie-

bestrijding (bananenbomen, ananas en 

fruitbomen). Hij kreeg bovendien noties 

van ecologische landbouw; dit alles werd 

begeleid door vergaderingen van de 

Farmer Field Schools. 

 32 gezinnen 

 

 

 

 

30 personen (12 

vrouwen en 18 

mannen) 

30 personen leden van 

de coöperaties en 

groeperingen 

 

 

 

842 gezinnen 

 

 Muhanga 

(Muhanga, 

Rugendabari) 
 
 
 

100.000 
  

 
 

180.000 
  

 
 

360.000 
  

 
 

240.000 
  

 
 

180.000 
  

 
 

180.000 
 

 

110,13 
 
 
 

198,24 
 
 
 

396,47 
 
 
 

264,31 
 
 
 

198,24 
 
 
 

198,24 
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Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en bereikt 
aantal 

District / Plaats RWF  EUR 

3.1. De integratie 

van vrouwen  en  

jongeren in het 

proces van rurale 

zelfontwikkeling 

is versterkt. 

PANDAMU  heeft de economische oppor-

tuniteiten opgelijst op het niveau van de 

administratieve sectoren en er de actieve 

en potentieel productieve vrouwen en 

jongeren  georiënteerd, hen een goed geko-

zen kwaliteitsvolle beroepsopleiding gege-

ven. Er werd een studiereis georganiseerd 

en producten die door de ondernemingen  

van vrouwen en jongeren werden 

geproduceerd werden gepresenteerd tijdens 

de verschillende tentoonstellingen 

waaraan  PANDAMU deelgenomen heeft 

in 2017. 

 

24 personen  (16 

vrouwen en 8 

mannen) 

Muhanga 

(Muhanga, 

Mushishiro, 

Kabacuzi en 

Rugendabari) 

 
 
 
 

166.000 
  

 

 

 
 
 
 

182,82 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.  De 

ondernemingsgees

t van vrouwen  en 

jongeren is 

gestimuleerd, 

aangemoedigd en 

ondersteund. 

In 2017 heeft PANDAMU opleiding 

gegeven aan de begunstigden inzake 

ondernemerschap door de aspecten gender, 

reproductieve gezondheid, AIDS te 

integreren.   

Bovendien heeft Pandamu ook studiereizen 

georganiseerd voor de doelgroep bij de 

succesvolle ondernemingen 

30 Vrouwen en 

Jongeren  

 

 

(18 vrouwen en 12 

jongens) 

 

Muhanga 

(Muhanga, 

Mushishiro, 

Kabacuzi en 

Rugendabari) 

 
180.000 

 
 
 
 

 
 

 

198,24 
 
 
 
 
 

      
3.3. De initiatieven 

van bestaande of 

nieuwe 

inkomensgene-

rerende 

veelbelovende 

ondernemingen   

In 2017 heeft PANDAMU  vergaderingen 

georganiseerd om het spaarwezen en de 

kredietverlening bij de begunstigden te 

versterken  en heeft  de groei ondersteund 

van de reeds bestaande inkomengene-

rerende initiatieven en bijstand verleend 

aan het ontstaan van nieuwe initiatieven. 

 

 

600 personen 

 

 

 

248 personen (160 

Muhanga 

(Muhanga, 

Mushishiro, 

Kabacuzi en 

Rugendabari) 

 
120.000 

 

 

 

 

2.228.215 
 

132,169 
132,16 

 
 
 
 

2453.95 
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zijn versterkt Sommige groepen hebben zich aldus 

kunnen lanceren in de productie van 

eetbare paddenstoelen die zij verkopen in  

de restaurants et gezinnen van de stad 

Gitarama. 

PANDAMU heeft 

koppelingsvergaderingen van de doelgroep 

aan de instellingen van microfinanciering 

en aan de banken georganiseerd en is van 

plan samen te werken met DUTERIM-

BERE om de financiële dienst van zijn 

doelgroep te bevorderen. 

In 2017 heeft PANDAMU  ook een 

opleiding gegeven over het beheer van 

kleine projecten die inkomens genereren 

vrouwen  en 88 

mannen) 

 

 

480 personen (284 

vrouwen en 196 

mannen) 

 

 

30  personen  (22 

vrouwen en 8 

mannen) 

 

 

 

120.000 
  

 

 

 

 

150.000 
 

 

 
 
 

132.16 
 
 
 
 
 

165,20 

Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en bereikt 
aantal 

District / Plaats RWF  EUR 

3.4.  De 

initiatieven van 

de begunstigden 

met het oog op 

tewerkstelling 

zijn ondersteund 

In 2017 heeft PANDAMU de start 

gesteund van  het opleidingsproject van 

naaien in het geïsoleerde centrum van 

Rukaragata in de sector Mushishiro. 

Pandamu ondersteunde ook een groep 

kleermakers van  Cyakabiri om zich als 

coöperatie te organiseren. Het personeel 

van PANDAMU  begeleidde de start van 

deze initiatieven door bezoeken uit te 

voeren en van gedachten te wisselen met 

de startende ondernemers. 

24 personen  (16 

vrouwen en  8 

mannen) 

Muhanga 

(Mushishiro) 

 

1.170.000 
  

 

 

60.000 
 

 

 
1288,53 

 
 
 

66,08 

4.1. De integratie 

van personen met 

een beperking is 

efficiënt 

In 2017 heeft PANDAMU 9 

identificatievergaderingen georganiseerd 

voor jongeren met een beperking m.b.t. 

hun noden op het vlak van 

432 kinderen (284 

meisjes en 148  

jongens) 

Muhanga 

(Muhanga, 

Mushishiro, 

Kabacuzi en 

120.000 
  

 

 

132,16 
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gezondheidszorg en opvoeding en heeft 26 

probleemkinderen gevonden. 

Pandamu animeerde ook  12 sessies voor 

de versterking van het systeem van de 

familiale zorgen, 14 sessies voor 

sensibilisering en mobilisering van de 

gemeenschap (de gezinnen) voor de 

tenlasteneming en de integratie van de 

personen met een beperking en 18 sessies 

voor het mobiliseren van de ouders van de 

kinderen met een beperking voor de rurale 

zelfontwikkeling. 

Rugendabari)  

 

 

130.000 
  

 

 

 
170.000 

 
 

 
 
 

143,17 
 
 
 
 

187,22 

 

Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en bereikt 
aantal 

District / Plaats RWF  EUR 

5.1. De 

vredescultuur, de 

sociale cohesie en 

de burgerzin zijn 

versterkt 

Het jaar  2017 was een rijk jaar aan 

workshops over de vredescultuur. Het 

personeel van PANDAMU had het geluk 

verschillende opleidingen te volgen over 

het beheer en de oplossing van conflicten 

en de positieve kracht. Deze opleidingen 

werden gegeven door STRADH en AMI. 

De doelgroep van  PANDAMU werd ook 

gevormd en de opleidingen over het 

genezen van de wonden (hartzeer) werd 

voortgezet.  

30 personen  (18 

vrouwen en 12 

mannen) 

 

 

 

 

 

30 personen  (16 

vrouwen en 14 

mannen) 

Kigali, Kamonyi en 

Muhanga 

  

6.1.   De synergie 

tussen de 

partners in het 

proces van 

duurzame 

ontwikkeling is 

In 2017 heeft PANDAMU talrijke 

vergaderingen georganiseerd om het werk 

uit te leggen dat PANDAMU verricht in  

synergie met de andere organisaties van het 

Overleg. Verschillende keren heeft  

PANDAMU opleidingen gegeven en 

 

 

 

5628 begunstigden 

van PANDAMU 

(Alle) 

Muhanga 

(Muhanga, 

Mushishiro, 

Kabacuzi en 

Rugendabari) 

 
 
 

882.000 
  

 

 
 
 

971,35 
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versterkt studiereizen georganiseerd, bezoeken 

tussen de partners en begunstigden. 

Het personeel van PANDAMU heeft een 

sleutelrol gespeeld in het opstellen en 

uitvoeren van projecten die inkomsten 

genereren en van gezamenlijke econo-

mische activiteiten van het overleg,  met 

het oog op het stimuleren van het 

verwerven van kennis en het behouden van 

het partnerschap door de doelgroep. 

PANDAMU heeft actief meegewerkt in de 

opendeurdagen van het regionaal overleg 

zodat het overleg de eerste prijs heeft 

gekregen in de tentoonstelling van 

Kamonyi. 

 

 
 

 
259.000 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

285,24 

Doelstellingen Activiteiten/acties Doelgroep en bereikt 
aantal 

District / Plaats RWF  EUR 

7.1. PANDAMU 

is een waardevolle 

vertegenwoordige

r van de civiele 

maatschappij 

inzake integratie 

van de bevolking 

in het nemen van 

beslissingen 

nuttig voor het 

leven van  de 

burger en van het 

land. 

PANDAMU heeft zijn doelgroep versterkt 

voor de  actieve  deelname van de 

begunstigden aan de beslissingen die 

betrekking hebben op hen en voor de 

deelname van de bevolking in heel het 

proces van planning, opvolging, evaluatie 

en geleerde lessen over alles wat in naam 

van het volk gebeurt. 

Pandamu heeft ook workshop 

georganiseerd over uitwisseling van 

ervaringen met de ontwikkelingspartners 

van het district en de begunstigden  van 

PANDAMU. 

De coördinator van PANDAMU heeft 

5628 begunstigden de 

PANDAMU (alle) 
Muhanga  

 
242.000 

  
 
 
 

80.000 
 

 

 
 

266,52 
 
 
 
 

88,10 
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deelgenomen aan alle vergaderingen van 

JADF.  

PANDAMU  heeft deelgenomen aan 

meerdere sessies open-day en aan een 

verkooptentoonstelling. 

De Coördinator van PANDAMU heeft 

deelgenomen aan verschillende 

vergaderingen van de civiele maatschappij 

en ging in op verschillende uitnodigingen 

van andere organisaties. 

8. 1. 

Administratie 

De administratie van PANDAMU heeft 

haar best gedaan om van  PANDAMU een 

organisatie te maken die aan alle vereiste 

voorwaarden voldoet. Aldus heeft de 

organisatie de rechtspersoonlijkheid gekre-

gen die geüpdatet is door het RGB. 

Daardoor zijn enkele wijzigingen opge-

treden in de betekenis van het letterwoord 

PANDAMU ; volgens het huidig attest van 

rechtspersoonlijkheid betekent 

PANDAMU nu « Participation à l’Appui 

Nutritionnel et au Développement Agricole 

de Muhanga » (Deelname aan de 

voedingsondersteuning en aan de land-

bouwontwikkeling van Muhanga). 

- Muhanga  
442.810  

 

180.000 
  

6.005.450 
  

265.000 
  

 

3.148.914 
 

 

 
487,67 

 
198,24 

 
6.613,86 

 
 

291,85 
 
 

3.467,93 
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5. Kosten en uitgaven 

 1 € = 908,01 RWF 

  uitvoering van 

actieplan 

werking 

algemeen en 

coördinatie 

In FRW In Euro Nr. verantwoordingsstuk 

5.1. Specifieke uitgaven 

allerlei (aankoop zaden, 

voeding, materiaal …) 

      

   
 

  

 

  

Plantmateriaal  

(stekken van bananenbomen, 

bataten, groentezaken 

plantgoed voor fruitbomen) 

Actieplan1.1.1.a 

      

 
 
 
 

7.515.400 
 

 
 

8.276,78 
 

048;057;063; 
073;085;086;137;121; 

233;241;253;056;061;062;244;245 

 Aankoop van dierlijk 
materiaal 
Actieplan 1.2.1 

 

  
  

    

1.400.000 
 

 

 
1.541,83 

065 ;077 

5.2 Investeringen  
        

 Moderne bijenkorven 

Actieplan 1.2.1 

    600.000 
 

 

660,79 165 

 Herstelling voertuig  

actieplan  8.1.3 

 

    

518.600 571,14 

102 ;171 ;223 

 Onderhoud 
informaticamateriaal kantoor 
Actieplan8.1.2 

 

     180.000 

 
 

 198,24  208 
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5.3. Personeelskost      

5.3.1. Lokaal personeel: 
functie VTE; 

Coördinator, 
Secretaris 
boekhouder, 
Veearts, 2 
bewakers-
tuinmannen 

    

Maandsalaris     545.950 601,26 - 

Kostprijs per jaar 
Actieplan 8.1.6 

   6.005.450 6.613,86 053;054;055;174;175;176;177;195;210;22
8;247;068;081;108 

 Tijdelijk personeel 
Actieplan 8.1.7 

     265.000 
 

 

 291,85  007;013;021;039;041;047 

5.3.2. Vorming personeel    - - 

 5.3.3.Vervoerskosten 
personeel  
Opgvolgingsbezoeken en 
uitwisselingen met de 
doelgroep  
 actieplan 1.1.9 en 3.4.2 

   

370.000 407,48 

 014 ;015 ;025 ;028 ;030 ;042 ;082 ;105 ;11
4 ;120 ;142 ;143 ;150 ;153 ;162 ;187 ;191 ;
192 ;203 ;211 ;212 ;220 ;221 ;232 ;234 ;24
0 ;246 ;249 ;250 ;255 ;258 ;003 ;005 ;016 ;
019 ;033 ;044 

5.4. Huur, internet, telefoon, 

kantoorbenodigdheden, 

verfrissingen en postdiensten  
Actieplan 8.1.1 

    

600.810 661,68 

 051 ;052 ;074 ;091 ;113 ;119 ;133 ;138 ;1

82 ;189 ;206 ;207 ;209 

5.5. Andere           

Opleiding van de 

begunstigden, studiereizen, 

vergaderingen en workshops  

 

Actieplan  2.1.1 tot 2.1.6 en  

3.3.1 tot 3.3.3 en 4.1.2 

      

3.626.000 
 

  
3.993,35 

001; 002; 

004;006;009;010;011;012;018;020;023;02

4;027;032;034;035;038;040;043;049;058;

059;060;076;079;083;087;093;099;103;10

4;106;112;115;118;123;124;129;130;134;

136;141;144;146;147;149;152;154;156;15
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7;159;160;161;163;164;173;181;184;185;

190;196;197;200;204;210;218;219;222;22

4;227;239;242;251;252;257;259 

Ondersteuning van de 

projecten van de begunstigden 

Actieplan 3.4.1 en 3.3.2 

      

3.398.215 
 

  
3.742,49 

 100 ;145 ;148 ;151 ;179 ;180 ;188 ;194 ;1

98 ;199 ; 

201 ;205 ;214 ;238 ;248 ; 

256 ; 

 Open-days en 
tentoonstellingen 
Actieplan 7.1.3 

    

1.243.000 1.368,93 

031 ;036 ;183 ;193 ; 

 Zendingskosten  
Actieplan 7.1.3 en 7.1.6 

    

220.000 242,29 

 026 ;029 ;064 ;069 ;078 ;101 ;109 ;110 ;11
1 ;116 ;125 ;131 ;132 ;135 ;140 ;155 ;158 ;
166 ;186 ;213 ;231 ;237 

 Bijdragen RSSB, TPR en 
andere taksen actieplan 8.1.8 

    
3.148.914 3.467,93 

 075 ;088 ;094 ;095 ;096 ;097 ;167 ;168 ;16
9 ;170 ;172 ;216 ;217 ;225 ;226 ;229 ;230 

 Beheerskosten  bankrekening  
Actieplan 8.1.9 

    
36.000 39,65 

 - 

     29.416.010 32.396,13  - 

Banksaldo op 31/12/2017 
 

  160.654 176,93 - 

Saldo kas op 31/12/2017 
 

  10.000 11,01 - 

5. Totaal     29.586.664 32.584,07   
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6. Inkomsten 

1€=908.01Frw  

  verbonden aan het door 

ons gesubsidieerde 

actieplan 

werking algemeen en 

coördinatie 

FRW Euro 

6.1. Subsidie Oost-Vlaanderen 

     Opvolging Umubano 8% 

Gestort aan Pandamu 2x14.844,20 

 

 

Op 14/03 en 7/08/2017 

   

 

26.957.366 

32.270,00 

-2.581,60 

29.688,40 

transferkosten   -56.544 -62,27 

Netto  ontvangen  tegen gem/koers van  908,01 Frw/€  26.900.822 29.626,13 

6.2. Andere subsidies         

 banksaldo 31/12/2016      1.209.212  1.331,72 

          

6.3. Eigen inkomsten uit verkoop, 

diensten en acties 

  

        

          

 Verkoop stekken ananas aan FH      1.466.630  1.615,21 

          

          

6.4. Bijdragen, lidgelden      10.000 11 ,01  

 Totaal     29.586.664 32.584,07 

  
Ontvangen door Umubano,  op 11 mei 2018. 

De verantwoordingsstukken zullen met de post worden verstuurd.  

 

Gedaan te Mushishiro, op 10/05/2018 

De Coördinator van PANDAMU 

TELIMBERE  Innocent 
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Gebruikte afkortingen 

 

 

FH : Food for the Hungry 

Frw : Francs rwandais 

JADF: Joint Action for Development Forum 

NGO(ONG): Non Government Organization 

PANDAMU:(Vooraf) Programme d’Appui Nutritionnel et de Développement Agricole de Muhanga 

  (Momenteel) Participation à l’Appui Nutritionnel et au Développement Agricole de Muhanga 

POV: Provincie Oost-Vlaanderen 

RGB: Rwanda Governance Board 

RRA: Rwanda Revenue Authority 

RSSB: Rwanda Social Security Board 

 

 

 

omhoog  
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PARTNERFINANCIERING MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 

CPPA KISARO: 2DE FASE VESTIGING VAN JONGE BOEREN IN HET DISTRICT RULINDO – SECTOR 
KISARO, RWANDA 

     

  Subsidie van 10.000 EUR ontvangen op 6 juli 2017 voor de tweede fase van dit project: “Transformatie van oude loodsen in woningen”.  
De transformatie van de loodsen is gestart in 2018 maar de werken werden tijdelijk onderbroken door de bouw van de kleuterschool te Gitatsa. 

Intussen werd en wordt voortgewerkt aan de verbouwing zodat de rapportering van de eerste schijf in de eerste helft van 2019 mogelijk zou 

moeten zijn. Na de ontvangst van de tweede schijf zal de afwerking worden voltooid. 

Op de foto’s hieronder kunt u zich een idee geven over de vordering van de werkzaamheden  

 

 

 
Vervaardigen van kleiblokken    Zicht op binnenafwerking 
 

omhoog 
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PARTNERFINANCIERING MET EIGEN FINANCIERING: WIKWIHEBA MWANA (BLIJF HOOPVOL MIJN 
KIND), CENTRUM VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING – NGARAMA  
 

Het centrum volgt de kinderen met lichamelijke en cerebrale beperkingen. Ook hun families worden erbij betrokken om de kinderen vooruit te 

helpen en ze een toekomst te bieden. De moeders van de kinderen krijgen er opleidingen in fysiotherapie zodat ze hun kinderen zelf kunnen 

begeleiden, andere worden bijgestaan om de spraakmoeilijkheden van kinderen die lijden onder cerebrale hersenverlamming te verbeteren.   

 

Activiteiten uitgevoerd in 2017-2018 dankzij de financiële steun van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano op basis 

van acties gerealiseerd in het kader van Music for life ten gunste van het centrum Wikwiheba Mwana 

Besteding 2018: 6.306 EUR + 4.674 EUR (wachtrekening 2017) 
 
1. Inrichting droogruimte en aanleg parking 

De inrichting van de droogruimte heeft gezorgd voor meer netheid in de loods en de propere parking voor de loods draagt daar ook toe bij. 

 

2. Afwerking van de afsluiting  

De afsluiting heeft ervoor gezorgd dat verwarde kinderen veilig in het centrum blijven. Het centrum is aldus ook beter beschermd tegen diefstal. 

 

3.  Bevloering van het centrum 

De bevloering binnen het centrum zorgde voor de netheid en vermijdt stilstaand water dat malariamuggen aantrekt. Ook de toegang tot het 

droogrek is aldus netjes. 

 

4. Metalen goten 

De metalen goten zorgen voor de opvang van het regenwater in de watertanken en zijn duurzaam. 

 

5. Nieuwe toiletten 

Tijdens de bouw van de nieuwe toiletten stortten de oude in, wat de noodzaak van de vervanging bewijst. Dit had voor incidenten kunnen 

zorgen die aldus werden vermeden. De nieuwe toiletten zijn hygiënischer dan de oude omdat buizen de stoelgang naar de septische put voert. 

Aldus zwermen geen muggen rond de toiletten. 
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6. Bouw van een oven voor het bakken van brood 

De gehandicapte kinderen zijn zeer blij met het eten van vers brood iedere morgen. Brood is een basisvoedsel en heeft de voorkeur van de 

kinderen. Een ziek kind dat weigert te eten richt zich op als je hem brood toont. Dit vergt echter bijkomende inkomsten want wij moeten 

tarwemeel aankopen. 

 

7. Verkoop van kerstkaartjes 

Umubano vzw zal een som van 500 EUR vrijmaken uit de verkoop van Rwandese kerstkaartjes gemaakt uit gedroogde bananenbladeren. Dit 

bedrag zal worden aangewend om enkele problemen op te lossen met betrekking tot de werking van het maïsproject en de aankoop van 

geneesmiddelen voor kinderen met een mentale handicap. 

Al deze verbeteringen en aanpassingen werden mogelijk dankzij de acties die de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano heeft ondernomen in 

het kader van Music for life.  

In naam van de leden van de organisatie Wikwiheba Mwana en in naam van de gehandicapte kinderen die door deze organisatie worden 

omkaderd danken wij de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano zeer hartelijk en hopen op een duurzame samenwerking te mogen blijven 

rekenen. 

 

omhoog  
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PARTNERFINANCIERING CPPA KISARO MET DE STEUN VAN STAD WAREGEM: - BOUW 
KLEUTERSCHOOL GITATSA 
 
 

VERANTWOORDINGSDOSSIER VOOR DE STAD WAREGEM 

 

1. NARATIEF VERSLAG 
 

Voorgeschiedenis: 

- Gitatsa is gelegen in een prachtige vallei van Kisaro, wel zeer afgelegen en moeilijk bereikbaar door het grote 
hoogteverschil (700 m) ten opzichte van het centrum en de hoofdwegen. 
In 2015 werd de beslissing genomen om de “Poste de Santé” (gebouw voor eerstelijnszorg) te bouwen in de 
“village” Gitatsa, deel van de sector Kisaro. Deze Poste de Santé werd ingehuldigd in mei 2017. 

- In december 2016 vragen de plaatselijke autoriteiten ons om een “école maternelle” te bouwen in die omgeving. 
We beginnen onmiddellijk een dossier op te maken en onze bronnen in België daarin te betrekken. 

- In 2017 krijgen de plannen vorm en ontstaat er spontane medewerking vanuit het Comité Kisaro in Genk en de 
Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw in West-Vlaanderen. VRV Umubano krijgt de steun van Waregem en 
Anzegem en zo worden de eerste financieringen verzameld. Gezien de vooruitzichten op financiering goed zijn, 
beslissen we om een blok van 3 klassen te bouwen. Ondertussen moet de plaatselijke autoriteit een gepast terrein 
zoeken en onteigenen. Dat duurt langer dan gewenst en pas in december 2017 is er een akkoord. 

- Het terrein is gelegen op een steile helling. De nivelleringswerken zullen veel tijd en arbeid vergen. De plaatselijke 
bevolking werkt daaraan mee onder leiding van het CPPA Kisaro. Deze werken slepen te lang aan en in juli 2018 
voegt het CPPA een ploeg van een tiental terrasseerders toe om het terrein bouwrijp te maken.  

- De funderingen worden gegraven begin augustus 2018. Meteen worden ook de nodige bakstenen aangevoerd, 
andere bouwmaterialen en het metalen skelet waarvan de elementen in de ateliers van het CPPA Kisaro voorbereid 
zijn.  

Verdere planning: 
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- September 2018: plaatsing van het metalen skelet (palen en spanten), dakbedekking. Begin van de metselwerken 
tussen de palen en aanleg van een ondergrondse regenwatertank van 30.000 l. Gezien het regenseizoen is het nodig 
om de dakbedekking eerst te plaatsen. 

- Oktober 2018: Metselwerken tussen de palen van het skelet. Lassen van ramen en deuren. Bouwen van bureau 
directie. 

- November 2018: Afwerken metselwerken, plaatsen van ramen en deuren. Ondervloer en bevloering. Bouwen van 
toiletten en keuken. 

- December 2018 – januari 2019: Afwerking eerste klas, toiletten, bureau en keuken.  
- Eerste helft 2019: Aanleg van speelterrein. Afwerking van klassen 2 en 3. Omgevingswerken. 
 

2. FINANCIEEL VERSLAG 
 

 

Stad Waregem - Subsidie van 2017: 
- Bedrag: 2500 € 
- Ontvangen van Umubano door storting op rekening van ONG CPPA KISARO op 1.08.2017. 
- Document verantwoording: factuur nr. 11 dd. 26 oktober 2018 van ONG CPPA KISARO. 
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werf: Ecole maternelle de GITATSA - KISARO

LEVERING VAN BOUWMATERIALEN

Leverancier: ONG CPPA KISARO

aannemer: ONG CPPA KISARO DIVISION CONSTRUCTIONS

Financiering door de stad WAREGEM via VRV UMUBANO vzw

detail factuur n° 11

data materiaal aantal eenh. eenh.prijs totaal €

2018

5/aug bakstenen 5000 st 0,04 200

6/aug bakstenen 5000 0,04 200

7/aug bakstenen 5000 0,04 200

16/aug bakstenen 5000 0,04 200

17/aug bakstenen 5000 0,04 200

bakstenen 5000 0,04 200

21/aug bakstenen 5000 0,04 200

23/aug bakstenen 5000 0,04 200

31/aug bakstenen 3500 0,04 140

13/sep bakstenen 2500 0,04 100

18/sep bakstenen 2500 0,04 100

4/aug zand 3 ton 20 60

zand 3 ton 20 60

24/aug cement 4 50 kg 10 40

30/aug cement 20 50 kg 10 200

8/sep cement 20 50 kg 10 200

totaal: 2500 €  
Stad Waregem – subsidie van 2018: 

- Bedrag: 2500 € 
- Ontvangen van Umubano door storting op rekening van ONG CPPA KISARO op 20.09.2018. 
- Document verantwoording: factuur nr. 12 dd. 26 oktober 2018 van ONG CPPA KISARO. 
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werf: Ecole maternelle de GITASA - KISARO

LEVERING VAN BOUWMATERIALEN

Leverancier: ONG CPPA KISARO

aannemer: ONG CPPA KISARO DIVISION CONSTRUCTIONS

Financiering door de stad WAREGEM via VRV UMUBANO vzw

detail factuur n° 12

data materiaal aantal eenh. eenh.prijs totaal €

2018

10/sep buisprofielen,verf,toebehoren 400

13/sep profielen voor ramen en deuren 950

21/sep idem 380

31/aug zand 3 ton 20 60

21/sep zand 3 ton 20 60

26/sep zand 3 ton 20 60

1/okt zand 3 ton 20 60

4/okt zand 3 ton 20 60

8/sep steenslag 2 ton 35 70

22/sep cement 20 50kg 10 200

26/sep cement 20 50kg 10 200

totaal: 2500 €  
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Gerard Moerman 
Coördinator CPPA KISARO RWANDA 
 

omhoog  
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PARTNERFINANCIERING CPPA KISARO MET DE STEUN VAN GEMEENTE ANZEGEM: - BOUW 
KLEUTERSCHOOL GITATSA 
 

 

1. NARATIEF VERSLAG 
 

Voorgeschiedenis: 

- Gitatsa is gelegen in een prachtige vallei van Kisaro, wel zeer afgelegen en moeilijk bereikbaar door het grote 
hoogteverschil (700 m) ten opzichte van het centrum en de hoofdwegen. 
In 2015 werd de beslissing genomen om de “Poste de Santé” (gebouw voor eerstelijnszorg) te bouwen in de 
“village” Gitatsa, deel van de sector Kisaro. Deze Poste de Santé werd ingehuldigd in mei 2017. 

- In december 2016 vragen de plaatselijke autoriteiten ons om een “école maternelle” te bouwen in die omgeving. 
We beginnen onmiddellijk een dossier op te maken en onze bronnen in België daarin te betrekken. 

- In 2017 krijgen de plannen vorm en ontstaat er spontane medewerking vanuit het Comité Kisaro in Genk en de 
Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw in West-Vlaanderen. VRV Umubano krijgt de steun van Waregem en 
Anzegem en zo worden de eerste financieringen verzameld. Gezien de vooruitzichten op financiering goed zijn, 
beslissen we om een blok van 3 klassen te bouwen. Ondertussen moet de plaatselijke autoriteit een gepast terrein 
zoeken en onteigenen. Dat duurt langer dan gewenst en pas in december 2017 is er een akkoord. 

- Het terrein is gelegen op een steile helling. De nivelleringswerken zullen veel tijd en arbeid vergen. De plaatselijke 
bevolking werkt daaraan mee onder leiding van het CPPA Kisaro. Deze werken slepen te lang aan en in juli 2018 
voegt het CPPA een ploeg van een tiental terrasseerders toe om het terrein bouwrijp te maken.  

- De funderingen worden gegraven begin augustus 2018. Meteen worden ook de nodige bakstenen aan gevoerd, 
andere bouwmaterialen en het metalen skelet waarvan de elementen in de ateliers van het CPPA Kisaro voorbereid 
zijn.  
Verdere planning: 
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- September 2018: plaatsing van het metalen skelet (palen en spanten), dakbedekking. Begin van de metselwerken 
tussen de palen en aanleg van een ondergrondse regenwatertank van 30.000 l. Gezien het regenseizoen is het nodig 
om de dakbedekking eerst te plaatsen. 

- Oktober 2018: Metselwerken tussen de palen van het skelet. Lassen van ramen en deuren. Bouwen van bureau 
directie. 

- November 2018: Afwerken metselwerken, plaatsen van ramen en deuren. Ondervloer en bevloering. Bouwen van 
toiletten en keuken. 

- December 2018 – januari 2019: Afwerking eerste klas, toiletten, bureau en keuken.  
- Eerste helft 2019: Aanleg van speelterrein. Afwerking van klassen 2 en 3. Omgevingswerken. 
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2. FINANCIEEL VERSLAG 
 

Gemeente Anzegem – subsidie van 2018: 
- Bedrag: 760 € 
- Ontvangen van Umubano door storting op rekening van ONG CPPA KISARO op 13.03.2018 
- Document verantwoording: factuur nr. 13 dd. 26 oktober 2018 van ONG CPPA KISARO. 

 
aannemer: ONG CPPA KISARO DIVISION CONSTRUCTIONS

Financiering door de GEMEENTE ANZEGEM via VRV UMUBANO vzw

detail factuur n° 13

data materiaal totaal €

2018

20/jul metaalprofielen metalen skelet 719

11/aug laswerk metalen palen 41

totaal 760

 
 

Gerard Moerman 
Coördinator CPPA KISARO RWANDA 
 

omhoog  
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VERANTWOORDINGSDOSSIER VOOR WERELDWINKEL ANZEGEM 

 

1. NARATIEF VERSLAG 

 

Voorgeschiedenis: zie hierboven verantwoordingsdossier voor ANZEGEM 

 

2. FINANCIEEL VERSLAG 
 

Wereldwinkel Anzegem ontbijtactie van 2018: 
- Bedrag: 500 € 
- Ontvangen van Umubano door storting op rekening van ONG CPPA KISARO op 13.03.2018 
- Document verantwoording: factuur nr. 14 dd. 26 oktober 2018 van ONG CPPA KISARO. 

 

aannemer: ONG CPPA KISARO DIVISION CONSTRUCTIONS

Financiering door "WERELDWINKEL" ANZEGEM via VRV UMUBANO vzw

detail factuur n° 14

data materiaal totaal €

2018

10/sep metalen goten, boordplanken,

laswerk, schilderwerk inbegrepen

totaal 500
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Gerard Moerman 

Coördinator CPPA KISARO RWANDA 

 

omhoog  
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PARTNERFINANCIERING CPPA KISARO MET DE STEUN VAN GEMEENTE WIELSBEKE: - BOUW 

KLEUTERSCHOOL GITATSA 

 

1. NARATIEF VERSLAG 

 

Voorgeschiedenis: zie hierboven verantwoordingsdossier voor ANZEGEM 

 

2. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Gemeente Wielsbeke – subsidie van 2018: 
- Bedrag: 500 € 
- Ontvangen van Umubano door storting op rekening van ONG CPPA KISARO op 14 december 2018 
- Document verantwoording: factuur nr. 15 dd. 24 december 2018 van ONG CPPA KISARO. 

 
 

aannemer: ONG CPPA KISARO DIVISION CONSTRUCTIONS

Financiering door de GEMEENTE WIELSBEKE via VRV UMUBANO vzw

detail factuur n° 15

data materiaal totaal €

2018

8/okt 500 kg cement, 2 t steenslag 170

10/okt 350 kg cem,3 t zand, betonijzer 160

20/okt 850 kg cement 170

totaal 500
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omhoog  
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PARTNERFINANCIERING CPPA KISARO MET DE STEUN VAN WAREGEM, ANZEGEM, WERELDWINKEL 
ANZEGEM, WIELSBEKE, VRV UMUBANO: BOUW KLEUTERSCHOOL GITATSA 

Zoals vermeld in het jaarverslag over 2017 was de oorspronkelijke bedoeling 2 kleuterklassen te bouwen gespreid over de jaren 2017, 2018 en 
2019 met financiering van VRV UMUBANO en de VZW Comité Kisaro. Dank zij ook andere financieringen werd het mogelijk in 2018 drie 
kleuterklassen en een ondergrondse regenwaterput van 25 m³ te bouwen. Na de moeilijkheden omtrent de onteigening van de gronden door 
het district Rulindo werd uiteindelijk toch een overeenkomst bereikt met de grondeigenaars om de gronden vrij te geven mits betaling in 
2019.De terrasseringswerken begonnen in juli en de drie klassen waren eind januari 2019 afgewerkt. Onmiddellijk werden de klassen door 155 

leerlingen in gebruik genomen. VRV UMUBANO schreef in 2018 een totaal bedrag van 9716,66 € over op de rekening van ONG CPPA Kisaro 

District Rulindo met nummer 00060-0667600-47. Dit bedrag werd integraal aangewend voor de bouw van één van de drie kleuterklassen in 
Gitatsa. 

Het totaal bedrag van 9.718,30 € was samengesteld uit: 

- De subsidie 2018 van de gemeente Anzegem:         760 
- Opbrengst van de ontbijtactie van de Wereldwinkel Anzegem:       500 
- De subsidie 2018 van de stad Waregem:       2.500 
- De subsidie van de gemeente Wielsbeke         500 
- 1ste prijs fotowedstrijd Provincie - West Vlaanderen door Frederic   1.000 
- De bijzondere actie van VRV UMUBANO VZW in 2018:     1.730 

Voorlopig totaal:   6.990 

Na aftrek van 2%:   6.850,20 € 

- Bijkomende giften werden door VRV UMUBANO verzameld en doorgestuurd voor de bouw van de kleuterschool voor een bedrag 
           2.866,46 € 

totaal:      9.716,66 € 
Opgemaakt op 16 februari 2019 

Gerard Moerman               omhoog 
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STUDIEBEURZEN IN RWANDA Project “Wie helpt Eric”    Jaarverslag 2018 
 

 

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 2018 kregen 105 kinderen uit Ngarama/Gatsibo steun. Van die 105 kinderen zijn er 70 die een peter of meter hebben. De 

families storten maandelijks 15 of 10  euro voor hun beschermeling. Het verzameld bedrag wordt om de drie maanden opgestuurd, dit om de 

bankkosten te minimaliseren. Het comité ter plaatse telt 4 vaste leden (NKERABIGWI Athanase , BUCYANA  Faustin, MUKASHARAN-

GABO  Médiatrice, MUKAGAGA  Illuminée ). NIZEYIMANA Pascal helpt Athanase Nkerabigwi 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 rechtstreeks het schoolgeld of medische 

kosten. In 2018 zijn er 110 briefwisselingen geweest tussen de kinderen en hun peter of meter.  

 

Op het einde van 2018 waren er 70 peters of meters die een kind of meerdere kinderen steunen. Een donor heeft ons verlaten. Daar tegenover zijn 

er 3 bijgekomen.    

 

Op zondag 29 april 2018 om 10.30 u was er ook onze jaarlijkse bijeenkomst. Er werd info gegeven. De meeste families waren aanwezig of 

verontschuldigd. Er werd bij deze gelegenheid een aperitief aangeboden en een eetmaal ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de actie 

“Wie helpt Eric?”. Het eetmaal werd verzorgd door Anselme Nsabimana, bestuurslid van VRV UMUBANO.   

 

Alle steun van de families komt volledig ten goede aan de kinderen. Een klein % wordt wel ingehouden om het hoofd te kunnen bieden in geval 

van nood. Hier in Waregem bestaat een comité van vijf personen die de zaken op de voet volgt (Christa Meersman, Karel Platteau, Benedikt 

Vandewalle, Ann Callens en Jozef Caudron). 2018 was het 11de jaar dat deze actie loopt. 
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Financieel verslag 2018: 

 

Overdracht van 2017 naar 2018 25.040,09 

Stortingen in het jaar 2018 van de schenkers 14.070,00 

Doorgestort naar Ngarama (vergoeding comité Ngarama inbegrepen) -13.743,90 

Onkosten  (613011)                                                 -534,04 

2% afhouding  voor UMUBANO op 14.277,94 -285,55 

 Over te dragen van 2018 naar 2019 24.546,60 

 

Opmerking: de reden van de overdracht van 2018 naar 2019 is het feit dat sommige ouders betalen voor een gans jaar of meer en die betaling 

gebeurt niet noodzakelijk in het begin van het jaar. We spreiden dan die betalingen over 2 of meerdere jaren. En ook omdat er in 2015  een 

uitzonderlijke gift was. Deze laat ons nog altijd toe meerdere kinderen, die geen peter of meter hebben, ook te ondersteunen en ook het minimum 

per kind op te trekken tot 30 euro per trimester en dit gedurende nog enkele jaren.  

Alle kosten (postzegels, verplaatsingen, jaarlijkse bijeenkomst van de families, enz) werden gedragen door het comité van Waregem. 

 

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 12 euro per trimester. 

Voor sommigen ook de nodige medische kosten. 

 

Enkelen zitten in het secundair onderwijs of technische school waar het schoolgeld ten laste van de ouders varieert van 54 tot 95 euro per 

trimester volgens de school. 

 

Op 5 mei 2019 is de jaarlijkse vergadering met de steunende families voorzien. Die gaat door  in de zaal “De Roose” in Waregem.  

We hopen nog bijkomende steunende families te vinden want er staan nog kinderen op een wachtlijst.   

 

 

Opgemaakt te Waregem op 15 januari 2019     Jozef Caudron  

 

 

omhoog 
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EDUCATIE                 omhoog 

 
UITGAVE NIEUWSBRIEF 
Naast de uitgebreide semestriële nieuwbrief van 16 tot 20 pagina’s (die digitaal is maar waarvan de gedrukte versie ook op de 

stands wordt uitgedeeld), zijn er nog de korte louter digitale nieuwsbrieven die ook op onze website kunnen worden gedownload. 

De verslaggeving over onze projecten vindt aldus driemaandelijks plaats. 

Ik verwijs hierbij naar het archief van de uitgebreide elektronische nieuwsbrieven met soms verslagen over de projecten: 

http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuwsbrieven 

De link naar de website voor de korte nieuwsbrieven is: http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuws/141-archief-van-de-

elektronische-nieuwsbrieven 

 
WEBSITE 
De website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt door de webmaster John Madder 
 
INFORMATIEVE STANDS EN ANDERE SENSIBILISERINGSACTIVITEITEN 
 
Datum   Activiteit   Plaats    Aantal aanwezigen Organisator 
 
28/01/2018   Ontbijt wereldwinkel Anzegem   150    Wereldwinkel Anzegem 
13/03/2018   Rwandazondag 11.11.11 Heule    120    11.11.11 Heule 
16/03/2018 Algemene Vergadering Waregem 22 VRV UMUBANO VZW 
29/04/2018 Wie helpt Eric? Waregem 48 Wie helpt Eric? 
12/08/2018 Wereldmarkt  Eeklo honderden Stad Eeklo 
26/08/2018 Mabatobato Waregem honderden Stad Waregem 
29/08/2018 Mondiaal café Gijselbrechtegem Een dertigtal Anzegem 
08/12/2018 Rwandese maaltijd Waregem 65 VRV UMUBANO VZW 
09/12/2018 Stand chalet ijspiste Waregem Honderden Stad Waregem 
Driemaandelijks: presentatie van de in Kisaro gesteunde projecten in het tijdschrift van Kisaro (950 abonnees, door Gerard Moerman) 

Wij delen ook gratis geprinte nieuwsbrieven uit op onze jaarlijkse stand te Waregem ter gelegenheid van Mabatobato (zie hoger). 

http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuwsbrieven
http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuws/141-archief-van-de-elektronische-nieuwsbrieven
http://www.umubano.be/index.php/nl/nieuws/141-archief-van-de-elektronische-nieuwsbrieven

