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UITBREIDING VAN HET PROJECT NAAR RUGABANO

Recent e-mailde Samuel ons het volgende: 
“… At the moment Covid-19 has decreased a lot, if you compare to the last 5 months June 

and July where the rate of infected people was between 5% to 10%. Many people died and 
Karongi was among high districts that had many infected people. For example, 20 families 
of our beneficiaries in Birambo had been Covid-19 infected. But at this moment the rate is 
now 0.4%. Currently 3,712,692 people are now vaccinated, especially in the cities and other 
districts like Karongi. Most of the people above 40 years are now vaccinated with Pfizer and 
Johnson. 

Life is coming back to Rwanda most of things are open. We are facing the challenges of 
poverty due to time of Covid-19 that’s why in Birambo we are supporting families to get 
pigs and put more efforts to their agriculture as way to promote them to come out from 
poverty.”

Beste allemaal,

Corona-tijden zijn voor iedereen zeer moeilijke tijden, en zeker ook voor de mensen in 
Rwanda. Maar het team van Mwana Ukundwa blijft opkomen voor de meest arme 
families en kinderen. Samuel en zijn team leveren prima werk. We bewonderen hun 
moed, doorzettings- en aanpassingsvermogen.

Het gewone leven herneemt

Eerste verwezenlijkingen:
• Aanbieden van vorming aan 11 zelfhulpgroepen (groeit 

verder aan) over sparen en krediet, familie-ontwikkeling, 
conflicten beheersen, hygiëne en levensmiddelen-
beheer

• 100 van de armste kinderen jonger dan 9 jaar 
ondersteunen (ook met schoolmaterialen en 
schooluniformen)

• 20 zeer jonge alleenstaande moeders bijstaan in deze 
moeilijke omstandigheden, en hen de kans geven te 
leren naaien.

CORONA: WAT IS DE SITUATIE NU?

Vanaf maart 2021 heeft Mwana Ukundwa zijn activiteiten in 
district Karongi uitgebreid naar Rugabano (regio van 
theeplantages op 17 km ten noorden van Birambo).

Linden, 15 November 2021



BLIJVENDE DOELSTELLINGEN

Bevorden van GEZONDHEID en  WELZIJN

HIV en AIDS
Begeleiden zelfhulpgroepen seropositieven volwassenen 
en adolescenten + preventie
Omkadering ter bevordering van gezondheid
• Begeleiden meisjes met ongewenste zwangerschap
• Begeleiden in essentiële voeding en leefwijze, en naar 

gezondheidscentra
Kinderen met een beperking
• Kinderen met beperkingen begeleiden naar 

gespecialiseerde centra
• Kinderen met een beperking terug een plaats geven in 

de maatschappij
Onderwijs
440 kinderen, die anders geen kans krijgen tot onderwijs, 
worden gestimuleerd en begeleid naar onderwijs zowel in 
primair als secundair, met goede resultaten
Bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
• Ons begeleidend team Mwana Ukundwa bestaat 

grotendeels uit vrouwen
• Met succes stimuleren van actieve deelname vrouwen 

in coöperatieven

Strijd tegen ARMOEDE en HONGER

Integratie en functioneren in de maatschappij
• Begeleiding van de meest kansarme gezinnen door 

maatschappelijk werkers
• Leren plannen op langere termijn (ook sparen)
Verhoging van de opbrengst van lokale landbouw
• Eigen voedsel kweken in de tuinen rondom de 

huizen onder begeleiding van een agronoom
• Kweken van varkens en konijnen
• Verbeterde banaansoorten met trossen van 125 kg
• Verbeterde soorten maniok
Bijdragen aan de lokale economie
• Zelf leren naaien via opleiding met diploma 
• Lokale economie bevorderen zoals  artisanale 

producten en opbrengst landbouw 
• Samen kleine coöperatieven opstarten om sterker 

te staan
• Deel van opbrengst in coöperatieven voor verkoop 

en eigen gebruik



We zijn blij u te kunnen meedelen dat 
het project op 25 september 2021 een 
Oorkonde mocht ontvangen. Dank 
hiervoor aan minister  Zuhal Demir en 
het gemeentebestuur van Lubbeek. 

Deze Oorkonde werd uitgereikt voor 
het optreden als 
duurzaamheidsambassadeur voor het 
“Werken aan een rechtvaardige 
wereld met basisvoorzieningen voor 
mensen in Rwanda”. 

ERKENNING VAN HET PROJECT IN 
LUBBEEK

Vele verwezenlijkingen mede dankzij jullie steun! 
Dank je wel!

Indien u zou willen bijdragen aan dit project:

Rekeningnummer: BE80 4310 0585 0177 

Naam: Ontwikkelingshulp Geneesheren 

Adres: Campus Gasthuisberg O&N2 Herestraat 49 Bus 400, 3000 Leuven

Mededeling:  « Mwana Ukundwa Rwanda» 

* Voor stortingen vanaf 40 euro ontvangt u een belastingattest. 

Vriendelijke groeten
Hilde & Dirk Maes-Proot

maes.proot@telenet.be
Wolvendreef 60 A bus 2
3210 Linden
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