
Verslaggeving van mijn verblijf  

van 23/01 tot 31/01/2016 

 in project Mwana Ukundwa (AMU) in Rwanda. 

 

 

The vision of AMU is to have children in self-sustained families holistically developed. 

AMU believes in: “Teaching the people to fish rather than giving them fish”. This is to be 

achieved through Integral Mission and various complementary interventions. 

 

 

 

Evolutie van het project Mwana Ukundwa (geliefd kind): 

 

 

 1995 in Butare  1996 in Kigali  2001 in Birambo    2015 Kayonza 

 

 

         
 



Wij steunen het project in Birambo. 

 

 Birambo 

 
Situering : 

 

Karongi/Birambo is een zeer geïsoleerde regio, die in een studie van het Tearfund (Scottisch 

Government Fund) werd geïdentificeerd als de armste streek van Rwanda. 

De hevige regens van de voorbije maanden maakten de bereikbaarheid via de  modderwegen met 

hier een daar rotsbodem,  nog moeilijker dan anders. Er rijden weinig mini-busjes en bijna geen 

vrachtwagens. 

Weinig of geen ontwikkelingsorganisaties gaan er werken. Er zijn ook geen verblijfplaatsen  voor 

vrijwilligers die de regio willen bezoeken.  

Ook op vlak van  parochiale samenwerking tussen de verschillende godsdiensten is er nog veel 

ruimte voor verbetering. 

 

Project Association Mwana Ukundwa (AMU) : 

 

AMU werkt vanuit de plaatselijke bevolking tot bij het kind in het gezin, en met de ouders van de 

opvanggezinnen.   

Het vast personeel ter plaatse : Pierre (maatschappelijk werker, reeds werkzaam in het project sinds 

2001), Jozephine (maatschappelijk werkster, tot 05/2015 in Birambo en daarna in Kayonza), en 

Matthias (agronoom, sedert 09/2014 werkzaam in het project). 

Dit jaar begeleiden we 412 kinderen : 324 in de lagere school en 59 in de secundaire school. 

Daarnaast ook  26 HIV-positieve kinderen (7 jongens en 19 meisjes) in de lagere school, en  3 meisjes   

in de secundaire school. 

Er zijn momenteel reeds 20  kleine coöperatieven  gestart onder begeleiding van Mwana Ukunda. 

Hierin zijn 304 ouders actief  (waarvan 42 mannen en 262 vrouwen), waarvan 12 HIV + (3 mannen en 

negen vrouwen). 

 

Strategisch plan / actiepunten AMU (2014-2016): 

 

1)  de weeskinderen ondersteunen in de lagere en secundaire school: 

uniformen - schoolmateriaal - inschrijvingsgeld secundaire school - 

sportactiviteiten - culturele aktiviteiten - resultaten aanmoedigen - problemen zelf leren oplossen -     

goede manieren leren - professionele vormingen. 

 

2) de gezondheid bevorderen van de AMU-leden: 

woonomstandigheden verbeteren - proper water – hygiene - ondervoeding tegengaan - HIV 

preventie - seksuele opvoeding - strijd tegen aids - zoeken naar gezondheidszorgen en medicatie - 

vrijwilligers opleiden - het fysiek, psychisch en sexueel geweld in gezinnen aanpakken. 

Er worden mutualiteitskosten (4 euro per jaar per kind) voor de armste 100 kinderen betaald. 



 

3) microprojecten opzetten: 

maïsteelt - geiten en varkens kweken – rijstvelden – naaiateliers - artisanale produkten - fruitbomen 

en andere bomen kweken - nieuw soort  bananenbomen (meer opbrengst per boom) - nieuwe 

manioksoort.  

 

4) armoede bestrijden: 

vorming om  zelf voor eigen voedsel in te staan via tuintjes met groenten en fruit  -  

het werken met microkredieten. 

 

Een blik achter de schermen bij mijn bezoek: 

 

Naast deze basisaccenten gaat momenteel extra aandacht naar :  

 

-agricultuur: bananen en maniok 

-het opstarten van artisanale kleine coöperatieven 

-de toegankelijkheid van sparen voor iedereen 

 

Via modeltuinen van de overheid, de deskundige begeleiding vanuit het project via Matthias, en 

plantjes van het project, worden de oude bananenplantages met beperkte opbrengst door nieuwe 

vervangen (FHIA 17 / INJAGI). Een heel intensieve arbeid waar iedereen aan meehelpt. Waar er 

vroeger trossen van 35 kg waren, leveren de nieuwe bananenbomen nu trossen van 120 kg. Het 

proces  duurt 18 maanden van plant tot vrucht. 

 

  
 

Mensen worden opgeleid, technieken worden aangeleerd. 

Belangrijke praktische veranderingen : 1) de bananenplantjes worden op 3 m van elkaar geplant  

voor licht en lucht, 2) de blaren worden ingeknipt om de insecten weg te houden, 3) op 15 à 30 cm is 

er een kring van meststof, die 30 cm diep is. De bemesting is nog niet ideaal, maar men doet het met 

aanwezige middelen. 

Onze doelstellingen voor binnen 3 jaar voor ieder gezin : 20 bananenbomen, 1 varken en één 

groentetuin. 

 



  
Omdat de maniokoogst niet zo goed was is men overgestapt naar een verbeterde soort met betere 

wortels en bladeren voor de voeding. Het voordeel van maniok ten opzichte van maïs is dat het ook 

zonder veel verwerking kan  gegeten worden . 

In 4  coöperatieven wordt de kweek van maïs geoptimaliseerd, maar het nadeel van maïs is dat er  

machines ontbreken om de korrels te verwerken tot meel. 

  

Er worden bomen aangeplant als bescherming tegen de wind maar deze worden ook gebruikt voor 

stookhout bij het koken. In mei zal er een nieuwe plantactie plaatsvinden, waar de leden van AMU 

gratis plantjes krijgen. De fruitbomen zijn niet overal ingeburgerd. 

 

Ze zijn 2,5 j geleden gestart met 45 varkens, en hebben er nu 92. Spijtig genoeg zijn er ziektes 

geweest waardoor ze niet aan de verwachte aantallen komen. Varkens kunnen van 10.000 (+ 12€) tot 

80.000 RwFr. (+ 95€) opleveren , afhankelijk van leeftijd en gewicht . De  veearts van de overheid is 

gratis. De geitjes zijn moeilijker te  kweken. 

Ondertussen zijn er 23 watertanks in de regio (Tearfund). 

 

Heel belangrijk is dat men leert delen met zijn buren  (zo oa. biggetjes en bananenplantjes).  

Ook vele jonge gezinnen nemen deel aan het veranderingsproces. 

 

Enkele voorbeelden aan de hand van huisbezoeken : 

 

Eerste familie 

 

  
Eerste HB: na 5 km jeep en 2 km stappen. 



Kinderen worden opgevolgd in het project. Moeder actief in coöperatief.  

Ze hebben een nieuw bananenveld, varken en groententuintje  via project. 

 

  
 

Tweede familie 

 

  
 

De grootouders zorgen voor de kleinkinderen daar de ouders gestorven zijn. 

De kinderen worden gevolgd. Nemen ook deel aan het  bananenproject, en hebben varkens. 

 

Derde familie 

 

  
Ook hier de nieuwe bananen, tuintje en varken. Kinderen worden opgevolgd. 



  
Als je geen elektriciteit hebt in de heuvels, en je wilt je GSM opladen, kan je het zo doen.  GSM is 

voor wie het kan betalen in deze geisoleerde bergen  toch een stap vooruit. 

 

Coöperatieven  en sparen. 

  
 

AMU geeft zijn leden de kans om te sparen en leert hun het concept kennen. Hier zie je hoe ze het 

samen met Pierre bespreken. Hoe het samen verder aanpakken . 

Iedereen heeft een spaarboekje en probeert 1.000 RwFr. (= 1,2 euro) per maand te sparen, wat heel 

veel is op het platteland. Er bestaat ook mogelijkheid om te lenen. 

 

De bibliotheek draait goed.  
 

  
Christiane werkt  als vrijwilligster in de bibliotheek. Christiane  was vroeger zelf een weeskind, en 

dank zij Mwana Ukundwa kon ze voor lerares studeren. 

Openingsuren :  maandag tot zaterdag van 8 u tot 17 u.   



Wegens groot succes wordt nu zelfs een groter lokaal gezocht . Er is nu ook een  laptop. Een  deel van 

de boeken zijn door de staat gesubsidieerd, een ander deel zijn schenking  van iemand van bij ons. De 

boeken mogen niet mee naar huis of naar buiten genomen worden. 

 

Dinsdag 27 januari : DAY OF THE CHILD. 

 
Het was deze week schoolvakantie, en ze waren  met 400 kinderen en tal van ouders van de 

opvanggezinnen verzameld in de grote zaal van Birambo. 

 

  
 

Het accent lag op SAMEN vieren: leerlingen van de lagere school en secundaire school en hun 

ouders. 

Er werd gezongen, gedanst en muziek gespeeld. Iedereen was enthousiast en gelukkig en vele 

mensen omhelsden elkaar. 

Iedere groep kreeg de kans om hun  dans of muziekstuk voor te stellen. 

Mwana Ukundwa bestaat dit jaar 15 jaar in Birambo, en iedereen wordt uitgenodigd voor het grote 

feest in augustus.  

Er werd een prachtig gedicht voorgedragen over :  AMU en ouderschap, van hopeloosheid naar hoop, 

opvoeding, ouders in coöperatieven,  agricultuur, hoe leven, hoe welbevinden, de varkens, de maïs, 

de tuintjes, ondervoeding voorkomen,   hygiene, geldbeheer, relatie ouders-kinderen,  talenten 

ontwikkelen,  voetbal, dans, christelijke waarden, hoop voor de toekomst, kinderen zien er goed uit, 

ondersteunen om te voorzien in alles wat je doet …  

Iedereen van alle regio’s uit de omgeving  bracht ook geschenken mee die verdeeld werden over de  

kindgezinnen,de armste kinderen en HIV positieven. 

 

  



En ter afsluiting kreeg iedereen een Cola of Fanta, een jaarlijks moment om naar uit te kijken.  

 

  
 

 

Op donderdag heb ik in Kigali op het hoofdbureau samen met de boekhoudster de fakturen en 

rekeningen van Birambo van het voorbije werkjaar 2015 overlopen.  In 2015 werd door ons samen 

17.600 euro gestort. Iedere euro wordt  correct en op een zorgzame manier besteed. Er is volledige 

transparantie, en er is evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. 

 

Iedere euro wordt zeer goed besteed! 

Stortingen vanaf 40 euro: belastingsattest. 

rekeningnummer : BE80 4310 0585 0177 

Ontwikkelingshulp Geneesheren Campus Gasthuisberg O & N2 Herestraat 49 B 400   3000 Leuven 

met duidelijke vermelding «  Mwana Ukundwa Rwanda » 

 

Ik dank ook Samuel voor de goede ontvangst en begeleiding bij mijn bezoek. Samuel is de directeur 

van AMU en zoon van Rose. Rose (oprichtster van AMU) blijft met haar positieve energie aktief. 

 

  

 
Samuel zal van 5 tot 7 mei 2016 in België zijn. Misschien een ideale gelegenheid  voor wie wil, om 

samen met hem aan de hand van het reisverslag het project van dichterbij te bekijken. 

We plannen vrijdag 6 mei tussen 16u en 19u een bijeenkomst. Graag je interesse melden aan 

maes.proot@telenet.be  

 

Werken in AMU is als werken in een familie. Je voelt je er thuis en wilt er blijven. 

mailto:maes.proot@telenet.be


Ik had ook het geluk de projecten van Mwana Ukundwa in Kayonza, Kigali en 

Butare te bezoeken. 
   

 Kayonza 
 

In mei 2015 werd een nieuwe thuishaven voor Mwana Ukundwa  in Kayonza geopend. 

Jozephine (maatschappelijk werkster van Birambo) gaat nu hier het project begeleiden.  

De structuur van werken gelijkt op deze van Birambo. 239 kinderen worden opgevolgd, 218 in de 

lagere  en 21 in de secundaire school (63 kinderen zijn HIV +). 

Hier zijn meer straatkinderen. 

Er wordt ook aan 40 jongeren naaicursus gegeven (3 jongens en 37 meisjes). 

Ook de ouders zijn welkom (67 seropositieve mama’s). 

 

  
 

De problematiek ligt hier anders dan in Birambo. Het is een gebied dat gemakkelijk bereikbaar is  

(meer verkeer) vanuit Kigali, Tanzania en Oeganda. Dit was ook zo na de genocide. Maar de 

problemen verschuiven zich nu naar veel verscheurde gezinnen, alleenstaande  moeders,  zwangere 

vrouwen, geen stabiliteit, geen opvangnetwerk en het gebrek aan opleiding. Een veel voorkomend 

probleem is ook de schreinende armoede, waardoor families hun huurpijs niet kunnen betalen en uit 

hun huis moeten, wat opvolgen voor de medewerkers van AMU ook niet altijd gemakkelijk maakt. 

Via correcte documentatie en het opstellen van papieren proberen ze samen met de lokale bureau’s  

de probleemgezinnen eruit te halen. 

Voor dit project is men nog op zoek naar een partner voor financiering.  Misschien uit Nederland of 

USA? 

  



 

 Kigali 
 

Het algemeen heersende gevoel in Kigali : 

 

1) De regering zegt dat alles goed zit in het onderwijs. Iedereen kan naar school, dit om veel fondsen 

binnen te krijgen en de donatoren te motiveren (Founds for education). 

Maar in de praktijk is dit niet waar.  Lagere scholen  in de rurale gebieden zijn  wel gratis, daartegen-

over in de stad zijn ze meestal te betalen.  In de secundaire school moeten ze in rurale gebieden 

minder betalen dan in de stad waar het duur is.  

Mensen hebben geen geld voor de opvoeding. De kosten stijgen, en de kinderen hebben het niet zo 

goed. Maar het is taboe om erover te praten. 

 

2) HIV besmetting 

De regering krijgt veel fondsen, en zegt in hun rapporten dat het  % HIV-besmettingen daalt. Maar 

echte cijfers zeggen dat het % langzaamaan verder stijgt, vooral bij de jeugd, vrouwen en weduwen. 

Deze worden dikwijls prostituees in de stad. Vooral in de stad zijn er  veel extreem arme wijken. De 

arme in de stad is slechter af dan deze in de rurale gebieden. 

Indien ze geen werk hebben, kunnen ze de huur niet betalen, en moeten ze uit hun huis. De kans is 

groot dat ze dan in prostitutie gaan. 

In rurale gebieden hebben ze eten en familie, in de stad hebben ze weinig familie maar eventueel 

geld. Mensen hebben honger. Kinderen hebben geen accommodatie, geen opvoeding.  Sommigen 

denken dan dat prostitutie het antwoord is. 

 

AMU helpt ouders met school te betalen, niet met eten of huurprijs. 

AMU start « spaargroepen ». Met dat geld kan je handel beginnen … lenen bij elkaar … teruggeven 

met intrest …  

Coöperatieven/samenwerkingen worden gepromoot, daar de mensen in stad zeer individualistisch 

zijn. Coöperatieven voor bvb schoenen- en klerenverkoop, zodat ze maar éénmaal taks betalen ipv 

tweemaal.  De begeleiding daarvan kost allemaal veel tijd. 

 

3) Beroepsopleiding. 

AMU zorgt  voor training met certificaat. Dan vinden ze rapper een job, bvb in de keuken, in de tuin, 

als kapper … 

Ik bezoek de  lokalen waar er beroepsopleiding gegeven wordt. Ook de  bibliotheek waar gelezen 

wordt, waar de computer wordt geintroduceerd, en vooral waar een goede levenshouding (life skills) 

meegegeven worden. Over leadership, voorbereiding op examens, levensdoel, to have a dream, 

eerste hulp bij ongevallen… 

Soms kan de kans van op het einde een spelletje op de computer te kunnen spelen, extra motiverend 

werken.  

 

AMU droomt ervan om een extra gebouw bij te bouwen voor bijeenkomsten, en dit dan te kunnen 

verhuren voor eigen inkomsten. 

Door verhuur van de huidige zaal , kan er  namelijk het lesgeld van 40 kinderen  in de secundaire 



school betaald worden. Dit is een voorbeeld van hoe AMU investeert om zelf ook in eigen fondsen te 

kunnen voorzien : zelfvoorzienend worden (‘sustainibility’). 

Vorige keer trof ik hier straatkinderen aan die hier verbleven. Maar van de regering moeten ze in 

gezinnen,  anders hebben ze een mentale handicap.  

Opvangfamilies moet je helpen voorbereiden …  neemt tijd … 

Belangrijk van vrijwilligers te hebben  en locale leiders te kennen. 

 

 

  
 

Enock, zelf  als kind bij AMU, heeft gestudeerd, en heeft een master  in  les geven. 

Hij komt nu in de bibliotheek als vrijwilliger werken. 

Zijn boodschap is: zie ik was arm, en ik ben er geraakt. Misschien kan jij nog beter. 

Hij is een levend voorbeeld voor de kinderen. Hij motiveert ze. Hij heeft een idealistische kijk. 

 

 

 

 

Jean de Dieu, coördinator van MPU vertelt me over de strategie en 

het aktieplan voor het ganse project.  Hij coördineert ook de 

finaniëring. 

Zelf is hij als kind geholpen geweest  door AMU, en werkt van 1998 

voor AMU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Butare 

 

Butare is de plaats waar AMU startte na de genocide. 

Hier begeleidt AMU 350 wezen en kansarme kinderen,  waarvan 315 in de lagere school  en 60 HIV 

positief zijn. 

Het is belangrijk dat ze school volgen en een goede opvoeding krijgen. Er is ook een bibliotheek waar 

de leescultuur aangeleerd wordt. Voetballen, dansen en zingen in koor maken het fijn.  

Je kan er ook een  beroepsopleiding zoals  naaien, haartooi en  haarkappen volgen. 

 

  
 

Ze bereiken 327 ouders verdeeld over 12 groepen. In deze coöperatieven  liggen de accenten oa. op : 

leren sparen,  nieuwe bananenplanten, rijstvelden, nieuwe soort maniok en handgemaakte 

voorwerpen.  

Samen bespreken ze de preventie van HIV-besmetting, hoe sexueel geweld tegen kinderen 

voorkomen en hoe uitstoting voorkomen.  

Mentale vorming met hoop voor de toekomst. 

Ze gaan in overleg met de scholen, met de leerlingen praten over de weg naar een betere toekomst.  

 

  

 

  
 

 

Met vriendelijke groeten 

Maes Dirk 

maes.proot@telenet.be 


