
Nieuws vanuit het project – Januari 2018 
Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda 

De missie van Mwana Ukundwa (AMU) 
“Teaching the people to fish rather than giving them fish”.  

Historiek van het project  

 

 

vanaf 1995 in Butare 

vanaf 2015 in Kayonza 

vanaf 2001 in Birambo 

vanaf 1996 in Kigali 

Bezoek van 20/01 tot 28/01/2018  

1 

2 

3 
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In  vier regio’s: 1 

2 

3 
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This is to be achieved through 
Integral Mission and various 
complementary interventions. The 
vision of AMU is to have children 
in self-sustained families 
holistically developed. 
 



4 strategische actiepunten 

Algemene visie 

Mensen zelfredzaam maken: modeltuinen voor kweken van 
groenten en fruit / nieuwe banaansoorten en maniokgewassen 
/ kweken van geiten, varkens, konijnen / maïsteelt / rijstvelden / 
naaiateliers / artisanale producten / fruitbomen en andere 
bomen kweken / vormen van kleine coöperaties / werken met 
micro-kredieten. 

ARMOEDE BESTRIJDEN 4 

HIV preventie / seksuele opvoeding / bevorderen van 
gezondheidszorgen en medicatie / vrijwilligers opleiden / 
hygiëne / de socio-economische positie van de vrouwen en 
kinderen met HIV versterken. 

STOP NIEUWE INFECTIES VAN HIV (AIDS) 3 

Opleiden en financieren van Child Protection Clubs in scholen 
en kerken (via spelen, zingen, gedichten en toneel): tegen 
geweld, seksueel geweld en drugs in de maatschappij / fysiek 
en seksueel geweld in gezinnen aanpakken / kinderen 
weerbaar maken. 

BESCHERMING VAN HET KIND 2 

 
 
 
 
 
 

Opleiding ondersteunen in de lagere school ( uniformen / 
schoolmateriaal), middelbare school (uniformen / boeken / deel 
inschrijvingsgeld) en in de professionele vormingen ( oa. 
naaicursussen). 
Persoonlijke ontwikkeling: sportactiviteiten / eigen bibliotheek 
runnen / culturele activiteiten (zang, dans, gedichten) / 
schoolresultaten opvolgen en aanmoedigen / problemen zelf 
leren oplossen / goede manieren leren. 

OPVOEDING 1 



Samuel is één van de zeven kinderen van Rose, en heeft Rose als directeur 
van Mwana Ukundwa opgevolgd. Hij coördineert en inspireert de vier 
takken. Rose blijft deels actief op haar eigen begeesterende manier.  

Pierre is reeds van bij de start van het project werkzaam als maatschappelijk 
werker in Birambo. Hij vertelt ons zeer enthousiast over AMU. Vandaag 
21/01 start het nieuwe schooljaar. In de lagere school volgen ze 300 
kinderen (187 meisjes) en in het secundair 56 kinderen (37 meisjes). Er 
worden veel huisbezoeken gedaan, en ook met scholen samengewerkt. De 
activiteiten verlopen enthousiast: sporten met oa. voetbal , de traditionele 
dansen, de bibliotheek, de club anti-SIDA en anti-violence, en ook ecologisch 
denken in de omgeving. 

Matthias, de agronoom, is momenteel in Kayonza. Hij volgt zowel in Birambo 
als in Butare als in Kayonza de landbouwprojecten op. We zien vooral 
vooruitgang in de nieuwe bananensoorten (110 kg trossen ipv 35 kg) en in 
de nieuwe maniok (betere bladeren en wortelen geven goed voedsel). 
Daarnaast zijn er ook bonen, maïs en zoete aardappelen. 
Naast het uitproberen wat best is, is het ook belangrijk de mensen op te 
leiden (to teach)  hoe belangrijk het is en hoe  ze het moeten doen. 
Modeltuinen en goede resultaten in de coöperatieve zijn een enorme 
stimulans. 

Medewerkers 

Van links naar rechts:  
Samuel, Pierre, Dirk , Vincent 

 
 

Wij steunen het project in Birambo 

Matthias 
 
 



 

 

 

 

 

Wij steunen het project in Birambo 

Vincent is een nieuwe aanwinst voor het team van Mwana Ukundwa 
sinds  oktober 2017. Hij werd aangenomen door de regering die in heel 
het land de gezinnen in de afgelegen gebieden in kaart wilt brengen. 
Gaan de kinderen naar school? Krijgen ze voldoende eten? Is er 
huishoudelijk geweld of seksueel misbruik? De bedoeling is geïsoleerde 
bevolkingsgroepen te bereiken en hen meer informatie  te brengen. 
Omdat AMU verweven zit in de hele regio van Birambo (en sectoren 
errond), werd Vincent aan het team van Birambo toegevoegd. Hij heeft 
reeds een 600 ouders geïnterviewd. Hij moedigt hen aan om zichzelf en 
hun kinderen te laten registreren en te trouwen. Kinderen die de school 
verlaten omwille van gezinsproblemen, worden dikwijls straatkinderen. 
Het opvangen van deze kinderen, hun ouders begeleiden en overleg met 
de scholen, werpt goede vruchten af. Op deze manier heeft hij reeds 120 
kinderen kunnen helpen. Naast de ingesteldheid van de ouders en de 
groepsdynamiek, hebben ook de kerk en de gemeenschap een enorme 
invloed op de kinderen. Het oprichten van zelfhulpgroepen geeft hun een 
ondersteuning van gelijkgezinden. Zo zijn er bijvoorbeeld 15 
schoolverenigingen rond “protection for children”. 
Na twaalf  maanden zal er een evaluatie gebeuren. Dit is een heel goed 
initiatief! 

Medewerkers 



Binnenkijken bij de deelprojecten 

Nieuws uit het project in Birambo 

Kinderen zingen, dansen, spelen toneel, brengen culturele dansen.  

Persoonlijke ontwikkeling 

  

 

 

 

 

Voetbalmatchke AMU (in het groen) – FC Birambo. 

 

 

 

 



Opleidingen 

  

De AMU-bibliotheek wordt veel gebruikt 

De kinderen Debola, Innocent en Pascal lezen ons voor. Bij vraag hoeveel  
kinderen er elektriciteit hebben thuis, zijn er maar 11 van de 51 aanwezige 
die positief kunnen antwoorden. Ange, de vrijwilligster vertelt hoe ze via 
boeken lezen, spelletjes spelen en gospel, de kinderen kan verrijken. 

 

Een naaicursus duurt 8 maanden waarvan 2 maanden stage. AMU streeft 
ernaar hun naaicertificaat officieel te laten  erkennen.  
Voor het eerst heeft de naaicursus 3 mannelijke studenten. De studenten 
Claudine, Alouis en Valérie vertellen over hun ervaring. Claudine denkt later 
zelf een naaimachine te kopen, zelf haar kleren te maken, voor anderen te 
naaien en zelf naaicursus te geven. Alouis, één van de drie aanwezige 
jongens, is van plan kleren te maken voor de mannen, maar ook voor de 
vrouwen. Valérie beschrijft hoe belangrijk deze cursus is voor haar 
zelfvertrouwen, en hoe hij haar perspectieven biedt voor de toekomst.  

  

  

  

Binnenkijken bij de deelprojecten 
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De naaicursus draait op volle toeren  



 

 

 

 

 

Welke gezinnen worden door AMU ondersteund? 
De gezinnen worden geklasseerd volgens hun niveau van armoede: 
Er zijn 4 categorieën van gezinnen: van categorie 1 zeer arm, tot de beter 
gestelde in categorie 4. 
Categorie 1 heeft maar éénmaal eten per dag, en ze kunnen zich niet 
laten verzorgen in de kliniek.  
(Bijdrage voor de mutualiteit is 3000 Rw. Fr. per jaar voor basiszorgen, 
maar toch nog steeds 10 % van de medicatie zelf te betalen.) In Birambo 
is geen ziekenhuis gevestigd, enkel een eerste security-post. In Kirinda (12 
Km) is het hospitaal. 
AMU richt zich vooral op categorie 1 en 2, zonder godsdienstonderscheid. 
Iedereen is gelijk. 
 
Leren sparen 
Samen met AMU leren de gezinnen sparen; op de foto rechts zie je een 
voorbeeld van een spaarboekje, waar iedere maand 1200 Rwandese frank 
op gespaard wordt. (1 euro is momenteel 1020 Rwandese frank, daar de 
dollar zwakker staat). 
 
Op lange(re) termijn leren plannen 
In vele getuigenissen hoorden we dat ze gekweekt hebben met de 
varkentjes die ze van AMU gekregen hadden, met de winst van de 
verkoop van de kleine varkentjes hebben ze materiaal voor hun huisjes of 
hebben ze land gekocht.  
 
 
 

  

Nieuws uit het project in Birambo 

  

Binnenkijken bij de deelprojecten 

Armoede bestrijden 



Armoede bestrijden   

 

 

Coöperatieven van de ouders in Birambo: op een georganiseerde 

manier aan landbouw doen 

In de coöperatieven zijn nu 317 ouders actief. 
De grond heeft AMU van de staat in leen. Er wordt  samengewerkt rond 
nieuwe, betere soorten bananen en maniok , het kweken van varkens en 
geiten, artisanale voorwerpen maken en sparen. 
Op dit moment wordt de grond bewerkt voor het aanplanten van de 
nieuwe soort maniok, waarvan je zowel de bladeren als de wortels kan 
eten. Hier geldt het principe “samen werken en samen  verdelen”. Na de 
nieuwe manioksoort zullen nieuwe soorten bananenplantjes volgen. Een 
deel is bestemd voor eigen voeding, een ander deel wordt verkocht, en de 
opbrengst verdeeld. 
 
Je ziet in die korte tijd een merkbare vooruitgang. 
 

  

Binnenkijken bij deelprojecten 
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Huisbezoeken 

Alfonsine en haar gezin 

       

  

Alphonsine is een weduwe met 5 kinderen die hiernaast Monique (nu 
13 j) vlak na haar geboorte geadopteerd heeft omdat haar moeder 
psychische problemen had.  
De familie  was op vlak van armoede eerst geklasseerd als categorie 1, 
maar dank zij AMU is ze naar categorie 2 kunnen evolueren. 
AMU helpt Alfonsine sinds 2007. Bij het overlijden van haar man was 
één van de zonen, Emmanuel, als straatkind gaan leven. Dank zij AMU 
kwam hij terug huis en ging naar school. AMU helpt bij de opvoeding 
van de kinderen. Het varkentje dat het gezin gekregen had van AMU 
kweekte goed, en met de opbrengst hebben ze een kalfje gekocht en 
het huis opgeknapt. Ze hebben ook nieuwe bananenplantjes met een 
hogere opbrengst kunnen planten.  
Alfonsine zit ook in de coöperatieven die georganiseerd worden door 
AMU. De contacten met de buren lopen heel vlot. 
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Pierrette is een weduwe die samen met haar kinderen Therese (22j) en 
Emmanuel (28j) in de heuvels woont. Ze hebben hun papa reeds op 
55jarige leeftijd aan een ernstige ziekte verloren. De dochter, Therese, 
zit in het zesde jaar van het middelbaar onderwijs. Emmanuel heeft al 
vanaf zijn geboorte slechts één been; hij verplaatst zich met zeer 
eenvoudige krukken. Prothesewerk is zeer zeldzaam in Rwanda. 
AMU heeft geholpen bij de studies van de kinderen. Via het project van 
AMU hebben ze ook een varken en nieuwe bananenplanten. Pierrette 
zit ook in de coöperatieven van de landbouw. 
 

 

 

Huisbezoeken 

Pierrette en haar gezin 
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In dit gezin zorgen de grootmoeder (62 j) en grootvader (70j) voor de 
kleinkinderen, de mama is vertrokken. Hiernaast wonen Françoise (22 j)  
en haar neef nog bij in.  
Françoise volgt naaicursus bij AMU, en wordt begeleid door AMU op 
school.  
Het gezin heeft via het project van AMU een varken, kalfje en geitje. In 
de tuin rond het huis worden zoete aardappelen, maniok en bananen 
gekweekt. 
Françoise is het tweede meisje van links op de derde foto. We kregen 
een zeer gastvrije ontvangst in dit gezin. Ook de kinderen uit de buurt en 
de vriendinnen van Françoise kwamen ons bij het huisbezoek “Muraho” 
groeten. 
 
 

Huisbezoeken 

Françoise en haar gezin 
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Rose vertelt ons heel fier over haar certificaat en de 
medaille die ze op 04/11/2016 van de president 
gekregen heeft “recognised for their outstanding, acts 
of humanity in helping survivors of 1994 Genocide”. 
Deze toekenning gebeurde na lokale, regionale, 
provinciale en nationale enquêtes. Er werden 17 
personen genomineerd, waarvan er 5 en een 
certificaat, en een médaille kregen. Concreet betekent 
dit geen cheque met geld, maar wel het opengaan van 
deuren bij vraag naar hulp.  

Op het hoofdkantoor 

  

Maman Rose: de oprichtster 

Jean de Dieu, coördinator van de financiering AMU en verantwoordelijke in 
Kigali,  werd zelf als kind geholpen door AMU, en werkt sinds 1998 voor AMU.  

Hij legt nog de nadruk op enkele belangrijke 
werkpunten van AMU: 

- het belang van de opvoeding 
- het belang van preventie van aids en het 
begeleiden van HIV-positieven tot ze werk 
hebben. 
 

 

Jean de Dieu: coördinator 

http://imburi.info/index.php/actualites/3803-rwanda-association-mwana-
ukundwa-rewarded-for-its-outstanding-acts-to-the-genocide-orphans 

- Economische empowerment van moeders, maar ook hun plaats in de 
school, gemeenschap en kerk versterken. 
- Armoede wegwerken; de regering helpt deels, maar er is nog steeds 
een tekort hier springt AMU bij. 
- Veranderingen op lange termijn. Zelfhulpgroepen voor ouders en 
kinderen via kerk en school. AMU helpt, maar ze moeten voor zichzelf 
leren zorgen. Hygiëne workshops voor studenten, in de gemeenschap en 
in de Kerk. 
- Het belang van de combinatie fysiek-sociaal-spiritueel. 
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Een dikke proficiat aan alle medewerkers van AMU voor hun inzet, 
creativiteit  en doorzettingsvermogen. De vaste basis en steeds 
groeiend  verwezenlijkingen zijn deugddoend, en een stimulans voor 
de bevolking daar en ook voor de sponsors hier. AMU is een zeer 
belangrijke speler in de begeleiding van kinderen en opvanggezinnen. 
Armoede wordt gestructureerd aangepakt. Mensen  zonder kansen, 
krijgen kansen om uit te groeien tot individuen met kansen. 
Dank aan  Samuel voor de goede ontvangst en begeleiding. 
 
Financiële transparantie 
Tijdens het bezoek aan AMU werden samen met de boekhoudster 
Catherine de facturen en rekeningen van Birambo van het voorbije 
werkjaar 2017 overlopen.  In 2017 werd door ons allemaal samen 
20.000 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!   
Voor stortingen vanaf 40 euro ontvangt u een belasting attest.  
Rekeningnummer : BE80 4310 0585 0177  
Naam: Ontwikkelingshulp Geneesheren Campus Gasthuisberg O & N2 
Herestraat 49 B 400 3000 Leuven  
Mededeling:  « Mwana Ukundwa Rwanda»  
 
Dank je wel voor jullie interesse in het project, en voor jullie steun, 
en dit vanwege alle teamleden van AMU. 
 
 
 
 
 
 

   

   

Om af te sluiten… 


