
Partner: HUMURA  
 

1.1. Naam van de organisatie: HUMURA asbl 

 

1.2. Statuut van de organisatie (vzw, NGO, volksorganisatie…) 

vzw 

1.3. Hoofddoel van de organisatie: (wat wil de organisatie bereiken) 

Jongeren van de sectoren Karembo en Rurenge helpen om hun 

levensomstandigheden te verbeteren  door hen een opleiding te geven die hen 

toegang verschaft tot de werkmarkt of tot zelfstandig werk 

1.4. Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de organisatie? 

Haar voornaamste doel is de bevolking van Kibungo, waar de NGO gevestigd is, 

te helpen om toegang te krijgen tot gepaste gezondheidszorg. 

De vereniging heeft reeds een medisch-sociaal centrum geopend te Karembo 

waar de bevolking, in geval van nood, de nodige medische hulp kan krijgen. Er 

wordt ook raad gegeven ter preventie van besmettelijke ziekten. 

Zeer snel is de NGO tot de conclusie gekomen dat de gezondheidszorg nauw 

verbonden is met de strijd tegen armoede.  Armoede is de grootste oorzaak 

waardoor mensen geen toegang hebben tot gezondheidszorg.  Vandaar de 

poging om de bevolking te helpen in haar strijd tegen armoede 

1.5. Wat is de belangrijkste doelgroep van de organisatie? 

De bedoeling is ongeveer 15.000 jonge mensen van de sectoren Karembo et 

Rurenge, District de Ngoma, Oostprovincie een opleiding te geven. 

Uiteraard zal de landbouwbevolking van de streek ook genieten van de 

opleiding van de jongeren zodra zij ingeschakeld zijn in het actieve leven 

1.6. Wanneer werd de organisatie opgericht? (jaar) 

De vzw Humura werd opgericht in 2003 te Karembo 

1.7. Geschiedenis van de organisatie (voeg eventueel een voorstellingsfolder-

brochure toe) 

De vereniging is gestart met een medisch-sociaal centrum maar omdat 

gezondheidszorg verbonden is aan strijd tegen armoede wil ze nu iets doen aan 

de tewerkstelling van de bevolking en daarom wil ze een opleidingscentrum 

oprichten waarvoor hier een aanvraag wordt ingediend. 

 

1.8. Contactgegevens organisatie 

1.8.1. Adres van de organisatie in het zuiden 

1.8.1.1. Straat en Nr 

niet gebruikelijk 

1.8.1.2. Postcode en gemeente 

Organisation Humura  

Secteur Karembo 

Province de l’Est 

BP 60 KIBUNGO-NGOMA 

Rwanda 

1.8.1.3. Provincie en/of staat 

Province de l’Est 

1.8.1.4. Land  

 Rwanda 

1.8.2. Tel. : : (+205)0788502886 / (-250) 788 867 709 

1.8.3. Fax : geen 

 

1.8.4. e-mailadres : humura.asbl@yahoo.fr 

1.8.5. website organisatie : geen 

 

1.9. contactpersoon in de organisatie in het zuiden:  

1.9.1. naam : Albert Nkundabangenzi 

 

mailto:humura.asbl@yahoo.fr


1.9.2. functie in de organisatie :Coördinator van het opleidingscentrum 

 

 

2. Benaming/Titel van het project: Opleiding in landbouw en 

veeteelt van niet schoolgaande jongeren 
 

2.1. Projectomschrijving : Onze voornaamste doelstelling met dit project is dus een 

kader creëren waar een professionele opleiding toegankelijk wordt voor de 

jonge lui op het platteland.  Een professionele opleiding geven die beantwoordt 

aan de huidige vereisten en aan die van de toekomst.  Basisopleiding en 

begeleiding van jongeren om zich in te schakelen in het actieve leven op het 

platteland. De eerste fase van dit project zal bestaan uit het  herstellen van de 

infrastructuur en de bouw van bijkomende stallingen (varkensstal, kippenhok, 

geitenstal), en sanitaire blok, het aanschaffen van het materiaal, rekruteren 

van opleiders. Pas dan kan de opleiding zelf volgen 

 

 

2.2. Doelstellingen van het project? 

Armoede bestrijden begint bij de kinderen, hoofdzakelijk door hen een 

opleiding te geven. Het is het beste middel om aan armoede te ontsnappen.   

Een aangepaste opleiding geven die beantwoordt aan de echte noden van de 

jongeren. Het doel van dit project, opgezet door Humura,  is de jongeren, meer 

bepaald deze die leven op het platteland, toegang te geven tot een opleiding 

die beantwoordt aan hun noden en die hen leidt naar een vast werk of 

zelfstandig beroep. 

 Initieel was het doel van HUMURA in gezondheidszorg te voorzien voor de 

bevolking. Het gezondheidscentrum werd geopend in Karembo.  Maar vlug is 

men tot de constatatie gekomen dat het nodig was om de oorzaken op te 

sporen die leiden tot een gebrekkige gezondheid en automatisch kwam men tot 

de conclusie dat het de armoede was. Dus armoede bestrijden werd een 

prioritair doel. Als er geen armoede is heeft men gemakkelijk toegang tot 

gezondheidszorg. 

 

 

2.3. Stappenplan 

De eerste fase van dit project zal bestaan uit het herstellen van de 

infrastructuur, het aanschaffen van het materiaal, het rekruteren van opleiders. 

Zodra deze werkzaamheden afgelopen zijn, zal in een tweede fase gestart 

worden met de opleiding. Tijdens de bouwwerken wordt gezorgd voor de 

rekrutering van het nodige personeel, de aankoop van dieren en het didactisch 

materiaal, maar daarvoor doet de organisatie een beroep op andere 

financieringsbronnen en gedeeltelijk op eigen middelen 

 

2.4. Doelgroep  

De bedoeling is ongeveer 15.000 jonge mensen van de sectoren Karembo et 

Rurenge, District de Ngoma, Oostprovincie een opleiding te geven. Uiteraard 

zal de landbouwbevolking van de streek ook genieten van de opleiding van de 

jongeren zodra zij ingeschakeld zijn in het actieve leven 

 

2.5. Welke inspraak heeft de doelgroep?  

Het project is ontstaan vanuit de doelgroep zelf die voornamelijk bestaat uit 

Rwandese kinderen uit de vluchtelingenkampen die uit het buurland Tanzania 

werden verdreven en geïnstalleerd zijn te Gisaya aan de boord van het 

Mugeserameer. Het zijn de ouders van deze kinderen die contact hebben 

gezocht met de aanvragers om hun problemen van ondervoeding en ziekte op 

te lossen door middel van opleiding en tewerkstelling. De gebouwen van het te 

herstellen opleidingscentrum zijn naast deze kampen gelegen. Niet alleen 



zullen de betrokkenen bereid zijn om mee te werken aan de 

herstellingswerkzaamheden, maar ze zullen ook geraadpleegd worden voor het 

nemen van beslissingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden en de 

opvolging ervan door de verantwoordelijken van het centrum. 

Verder is de organisatie Humura opgericht als een vzw met een algemene 

vergadering, een raad van bestuur, een comité van toezicht met drie 

commissarissen van de rekeningen. De leden van de raad van bestuur zijn 

gekozen uit de leden van de algemene vergadering. De organisatie beschikt 

ook over een uitvoerend secretariaat die voor de coördinatie van de activiteiten 

zorgt.  

 

2.6. Maatregelen in functie van de duurzaamheid van het project. 

Er werden reeds diepgaande voorbereidingen getroffen om de opleiding goed te 

laten verlopen. Nu al beschikken de inrichters over een volledig curriculum met 

de aanduiding van de lessen die zullen worden gegeven. De planning van de 

opleiding is gesplitst in een gezamenlijk gedeelte, een gedeelte landbouw en 

een gedeelte veeteelt en de specifieke vakken zijn verdeeld in modules die 

nauwkeurig zijn beschreven op het inhoudelijke vlak en ook het tijdverloop 

ervan is precies bepaald.  

Er bestaat ook een goed inzicht in de pedagogische aanpak en in de 

wisselwerking tussen theorie en praktijk.  

Gezien de bijzonder goede voorbereiding van de organisatoren, zijn wij ervan 

overtuigd dat zodra de financiering beschikbaar is de uitvoering van de 

bouwwerken bijzonder snel zal worden aangepakt en dat de opleiding alle kans 

op slagen heeft.  

Bovendien beantwoordt een landbouwcentrum in deze afgelegen rurale streek 

van Rwanda (Zuid-Oosten van het land) aan een reële behoefte van de 

bevolking.  

Overigens wordt alles in het werk gesteld om marktgericht te werken. Zo wordt 

ook de installatie van een winkel gepland waar de gewonnen producten (eieren, 

groenten, fruit, vlees) zullen verkocht worden ten voordele van het centrum. 

Men denkt ook aan de ontwikkeling van “agrotourisme” om voor inkomsten te 

zorgen. 

 

3. Begroting bij in de lokale munt én in EURO met zowel uitgaven als inkomsten 

en toelagen/subsidies die te verwachten zijn. 

 

Investeringsbudget en werkingsbudget 
 

 totale kost 

in RWF 

Financieringsbron 

  Plaatselijk 

(RWF) 

Plaatselijke 

bijdrage 

(EUR) 

externe 

bijdrage 

(RWF) 

Externe 

bijdrage 

(EUR) 

Renovatie van 

bestaande 

gebouwen 

785.000 75.000 93,75 710.000 887,50 

Bouw van 

varkensstal 

2.850.000 185.000 231,25 2.665.000 3.331,25 

Bouw van 

kippenhok 

1.522.500 160.000 200,00 1.362.500 1.703,12 

Bouw van geitenstal 2.240.000 217.500 271,88 2.022.500 2.528,12 

Bouw sanitaire blok 3.650.000 270.000 337,50 3.380.000 4.225,00 

TOTAAL 11.047.500 907.500 1.134,38 10.140.000 12.675 



 

4. Kaart bij van het land en de regio/staat/provincie met een aanduiding waar 

het project zich situeert. 

 

 

 
 

 

 
 

 


