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Bezoek delegatie PROVINCIE OOST-VLAANDEREN aan onze partner INGABO — december 2011

GEDECENTRALISEERDE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MET DE
STEUN VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Oost-Vlaanderen draagt zijn steentje bij aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen in
Rwanda

Twee nummers die elkaar zo snel opvolgen. Dit is inderdaad uitzonderlijk, maar dit is dan ook een
speciale uitgave gewijd aan het bezoek van een delegatie van de Provincie Oost-Vlaanderen aan
hun Rwandese partners.
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen werkt in Rwanda samen met partners sinds 1995 in de
vroegere provincie Gitarama, nu Muhanga. VRV UMUBANO ondersteunt drie partners in Rwanda
die door de provincie worden gefinancierd. Het betreft ARDI in de bijenteelt, DUTERIMBERE in het
kader van de microfinanciering voor de opleiding van vrouwen tot ondernemerschap en INGABO,
een boerensyndicaat dat zich inzet voor de verbetering van de melkproductie. Hierna volgt een
verslag van de delegatie van de Provincie Oost-Vlaanderen over dit bezoek.
Het provinciebestuur heeft, sinds 1995, een
duurzaam partnerschap met organisaties die in de
districten Muhanga, Kamonyi, Ruhango en Nyanza
in de ‘Province du Sud’ samenwerken rond
verschillende thema’s.
De werkterreinen waarop gefocust wordt zijn:
voedselzekerheid, integratie van personen met
een handicap, drinkwater en sanitatie, basisinkomen, vrouwelijk ondernemerschap, steun aan
onderwijs van kansarme kinderen.
In Vlaanderen werken wij samen met de organisaties Broederlijk Delen, Caraes, Protos, de
Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano en de
Zusters Bernardinnen.
Van 1 tot
12 december 2011 bracht een
delegatie van ons bestuur een werkbezoek met
als bedoeling te evalueren of de hernieuwde
geïntegreerde aanpak, in de praktijk de verhoopte
meerwaarde te weeg bracht. De delegatie werd
geleid door gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking Eddy Couckuyt.
We hadden intensief overleg met onze 7 partnerorganisaties (Ardi, Cefapek, Coforwa, Duterimbere, HVP Gatagara, Ingabo, Pandamu) en
hadden rechtstreeks contact met hun leden op
vaak zeer afgelegen plekken in de heuvels waar
ze werken aan een betere kwaliteit van melkvee,
bijenteelt, zaaigoed, …
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Delegatie bekijkt de plannen van de waterwerken van
COFORWA/PROTOS

De honingcoöperatieve in Kabacuzi, district Muhanga toonde ons met fierheid de vooruitgang die ze
geboekt hadden na ons jongste bezoek.

Op bezoek bij coöperaties van CEFAPEK

Op bezoek bij coöperaties van CEFAPEK

Op bezoek bij DUTERIMBERE

Op bezoek bij DUTERIMBERE

Dagcentrum van gehandicapten te Ruhango—CARAES
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De vrouwen vertelden ons dat ook zij, in het eerder
typische mannenberoep, hun plaats hadden gevonden en dat ze soms meer verdienden dan hun
mannelijke collega’s.
Ook andere ondernemende vrouwen toonden ons
dat zij met een krediet en begeleiding van de
vrouwenorganisatie Duterimbere een belangrijke
wending aan hun leven konden geven door een
eigen handeltje op te zetten. Wij bezochten een
heuse kippenkwekerij van een vrouw die met een
lening van 4000 000 Frw van Duterimbere een
kwekerij met 1000 legkippen opgestart heeft.
De boerenvakbond Ingabo slaagt erin om in de
verste uithoeken boeren te organiseren rond de
rasverbetering van de melkkoeien door kunstmatige inseminatie.
In Ruhango bezochten we een dagcentrum waar
men werk maakt van integratie van gehandicapten
door begeleiding van moeder en kind zowel in het
centrum als in het thuismilieu. De waterprojecten
van Coforwa / Protos toonden ons hoe het
samenspel van NGO’s en lokale overheid tot het
concrete resultaat drinkwater kan leiden. In
Cefapek zagen we hoe coöperatieve werking met
arme landbouwersgezinnen, die samenwerken
rond bewaring en de verkoop van landbouwproducten, resulteert in grotere voedselzekerheid
en inkomstenverwerving.
Opvallend is hoe de coöperatieve werking tot
volle ontplooiing is gekomen. Boeren lijken zich
sterker te voelen. Uit de getuigenissen van de
mensen komt, meer dan vroeger, hoop en geloof
in de toekomst naar voren. Mensen zeggen dat ze
meeropbrengsten hebben en dat ze nu geld
hebben voor de ziekteverzekering en voor
schoolgeld om de kinderen te kunnen laten verder
studeren.
Onze partners proberen hun werking echt te laten
doordringen tot in de verste uithoeken.
Met het regenweer was het niet altijd makkelijk
maar wel de moeite om ook deze projecten te
gaan bezoeken.
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Bezoek aan ARDI : bijenteelt te KABACUZI

In Rwanda moeten ontwikkelingsorganisaties en
NGO’s zich inschrijven in de nationale en lokale
beleidslijnen.
Per district worden, binnen de nationale beleidsijnen, ontwikkelingsplannen opgemaakt. In
ieder district wordt het JADF (Joint action for
development forum) georganiseerd, een overleg
met alle actoren, waarin prioriteiten en acties
worden besproken.
Op basis van dit overleg wordt er per district een
‘contrat de performance’ opgemaakt waarin de
planning, met budget en meetbare criteria vermeld
staan. Op basis daarvan wordt de toelage van de
nationale overheid berekend. De evaluatie wordt
strikt opgevolgd en de lokale overheid wordt er ook
op afgerekend.

Bezoek aan ananascoöperatieve gesteund door PANDAMU/BROEDERLIJK DELEN
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De decentralisatie begint meer en meer vorm te
krijgen. De districten beschikken over een eigen
budget dat mogelijkheden biedt. Het district van
Ruhango bv beschikt over een budget van 8
miljard Frw.
De evaluatie van het bezoek is positief. Wij zien
dat met vrij beperkte middelen (200 000.00 Euro
voor de regiopartners) goede resultaten worden
gerealiseerd en dat de samenwerking tussen de
verschillende partners echt wel leidt tot een
meerwaarde op het terrein. Samenwerking loont,
ook de samenwerking tussen de NGO’s en de
districten wordt door de betrokkenen positief
geëvalueerd.
Naast de projecten van de vaste partners werden
ook enkele projecten bezocht die ondersteund
worden door een Oost-Vlaamse organisatie en via
hen ook door de Provincie. In de Bugesera
bezochten we een project van een Afrikaanse
zelforganisatie, waar er gewerkt wordt rond
kwaliteitsverbetering van de voeding. In Nyundo
bezochten wij een project voor capaciteitsopbouw
van gezondheidscentra. In Kabgayi bezochten wij
een oogkliniek, waar Piet Noë, een gedreven
oogarts uit Oudenaarde werkt. In Bukavu (Congo)
werden een technische school en een psychiatrisch centrum bezocht, gesteund door CARAES.
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Algemeen werd opnieuw vastgesteld dat Rwanda
in volle ontwikkeling is. Niet alleen in de steden
maar ook op het platteland zijn veranderingen
merkbaar. Overal wordt er gebouwd: huizen,
scholen gezondheidscentra. Wegen worden verbeterd. Telecommunicatie en water- en elektriciteitsvoorziening zijn in volle ontwikkeling. Lokale besturen beginnen echt een betekenis te krijgen.
We merken een sterk van bovenaf georganiseerd
beleid dat op een geïntegreerde manier werk
probeert te maken van de millenniumdoelstellingen.
Of dit beleid ook voldoende mee gedragen wordt
door de bevolking, is tijdens een kort bezoek
moeilijk uit te maken. Het is wel onze bekommernis
omdat alleen op die manier resultaten op lange
termijn kunnen geboekt worden. Versterking van de
organisatiekracht in de samenleving blijft daarom
ook een van de grote doelstellingen van onze ondersteuning.
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen:
Bevoegde gedeputeerde: Eddy Couckuyt
Consulent
Verspreet

Noord-Zuidsamenwerking:

Agnes

Foto hieronder: Drinkwaterproject Coforwa/Protos
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STEUN DE PROJECTEN VAN VRV UMUBANO ISM DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Wij werken samen aan duurzame ontwikeling in Rwanda met de steun van de Provincie OostVlaanderen en in overleg met Vlaamse en Rwandese partners. Doe mee met ons en maak er
samen werk van om een solidarie samenleving te vormen.
Vanaf een gift van 40 euro per jaar ontvangt u een fiscaal attest. Stort uw bijdrage op het
nummer IBAN: BE 79 0682 4065 7633. BIC: GKCCBEBB
Aanvraag lidmaatschap
In overeenstemming met onze statuten, moet wie lid wenst te worden van onze VZW een aanvraag richten tot
het bestuur en jaarlijks lidgeld betalen.
U kunt lid worden door € 20 over te schrijven op de rekening -IBAN: BE 79 0682 4065 7633 met
vermelding AANVRAAG LIDMAATSCHAP. Vul ook uw NAAM, VOORNAAM en ADRES in, en de PLAATS en
DATUM van uw GEBOORTE. Door het betalen van uw lidgeld wordt u uitgenodigd op de algemene
ledenvergadering die elk jaar gehouden wordt in de maand maart. In die vergadering kunt u mee beslissen over
onder meer de rekening van het vorige jaar, de begroting van het nieuwe werkjaar en de benoeming van de
bestuurders. De volgende algemene vergadering vindt plaats in Waregem, zaal de Roose, Den Biest,
Smedenstraat z/n op zaterdag 24 maart 2012 om 10 uur. Noteer alvast de datum in uw agenda.
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