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Het project Mwana Ukundwa in Birambo vond zijn oorsprong twintig jaar geleden. In 

2001 ontmoette Hilde “Maman Rose Gakwandi”, een Rwandese moeder met 7 kin-

deren.  Dit ganse gezin heeft op wonderbare wijze de genocide van 1994 overleefd. Uit 

dankbaarheid had Maman Rose een weeskinderenproject in Butare en Kigali opge-

start en ze wilde graag een analoog project in haar geboortestreek Birambo opbou-

wen. Hilde heeft tot 1998 gewerkt in het ziekenhuis in Kirinda op een 12-tal kilometer 

van Birambo (Karongi), en door haar werk in deze streek wist Hilde dat de nood groot 

was en het project enorme mogelijkheden had. 

Bij het starten van het project was de ondersteuning gericht op weeskinderen van de 

genocide. Door de jaren heen is het project mee geëvolueerd om aan de veranderen-

de maatschappelijke noden te voldoen. Vandaag ligt de focus op kwetsbare kinderen 

van wie één of beide ouders aan AIDS, of een andere ziekte gestorven zijn. In Rwanda 

zijn er geen weeshuizen.  Dit betekent dat wezen worden opgevangen door grootou-

ders, of in andere gezinnen. Er zijn ook kindgezinnen waarin het oudste kind (16-18 

jaar) gezinshoofd is en zorgt voor jongere broers en zussen. 

Juist deze kinderen, zonder toekomst, willen we een toekomst geven.  

We proberen de gezinnen uit de armoede te halen, en te zorgen dat ze zelf in hun voe-

ding kunnen voorzien. Een goede gezondheid en welzijn voor iedereen is heel belang-

rijk.  

Ook kinderen met een beperking krijgen aandacht. 

 

 

440 kinderen, die anders geen kans krijgen tot onderwijs, worden 

gestimuleerd en begeleid zowel in de lagere als middelbare scho-

len, met goede resultaten. 
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STRIJD TEGEN ARMOEDE en HONGER. 
 
 

Begeleiding meest kansarme gezinnen door maatschappelijk werkers. 

 

Eigen voedsel kweken in de tuinen rondom de huizen onder begeleiding 

van een agronoom. 

 

Nieuwe bananenplanten met trossen van 125 kg. 

 

Verbeterde soorten maniok voor hogere opbrengst. 

 

Kweken van varkens en konijnen. 

 

Samen kleine coöperatieven opstarten om sterker te staan. 

 

Deel van opbrengst in coöperatieven voor verkoop en deel voor eigen ge-

bruik. 

 

Lokale economie bevorderen zoals artisanale producten en opbrengst 

landbouw. 

 

Zelf leren naaien via opleiding met diploma. 

 

Leren plannen op langere termijn (ook sparen). 




