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Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda

Corona: de zwakkeren worden het meeste getroffen

CORONA is een pandemie, dit wil zeggen dat niet alleen onze welvaartmaatschappij
getroffen wordt, maar ook ontwikkelingslanden zoals Rwanda, waar de gevolgen
extra zwaar zijn en de armoede nog groter wordt.

Eind april 2020: oprichtster Rose vraagt ons om hulp

Wat gebeurt er binnen het project Mwana Ukundwa?

“In Rwanda zijn we ook getroffen door de lockdown, hierdoor verliezen vooral 
kwetsbare families, zoals deze binnen AMU, die dagloners zijn hun inkomen. 
Vanuit dit perspectief is er extra nood aan ondersteuning aan 119 kinderen met 
een beperking en hun families die het meest geraakt zijn door deze wereldwijde 
pandemie.
Aantal per locatie: Huye 30, Karongi 39, Kayonza 26, Kigali 24.” 

Als reactie hierop hebben we 3570 Euro overgeschreven = 30 dagen 
voedsel voor 119 families. Zo konden we hun situatie verlichten.

September 2020: Maatregelen voor COVID-19 in Rwanda 

• Verplicht mondmasker buitenshuis
• Frequent wassen van handen
• 1.5 m afstand bewaren, zoals bv. op de markt, bij transport of in de kerk
• Bij begrafenissen en trouwfeesten zijn er tot 30 personen toegelaten. Andere 

feesten mogen niet doorgaan. 
• Scholen en bars zijn gesloten. Restaurants en hotels zijn open.
• Reizen met het vliegtuig naar Rwanda is mogelijk mits een negatieve COVID-19-

test van hoogtens 72 uur vóór vertrek. Bij aankomst 24 h op hotel voor een 
nieuwe COVID-19 test. 



Gezinsinkomen en uitgaven

De prijzen van de producten op de markt zijn gestegen. De armoede wordt groter.

Veel oudere mensen krijgen onder normale omstandigheden geld van hun 
kinderen die wonen en werken in de grote steden zoals Kigali. Maar veel van deze 
verloren hun job, en zien hun inkomen dalen.

Veel mensen hebben een job via school, maar nu hebben ze geen inkomen want 
deze zijn gesloten. 

Door de lockdown is er geen transport meer naar en van de markten in de regio 
Birambo. Zo kunnen eigen opbrengsten van het veld, eigen kweek van dieren en 
handgemaakte producten niet meer naar markten in grotere steden  gebracht 
worden, wat een groot inkomstenverlies betekent voor de bevolking.

Kinderen
De scholen waren gesloten tot einde september. 

Meer en meer kinderen leven op straat, met het risico op kinderarbeid. 

Voor de kinderen is het geen evidentie om lessen via radio, televisie of internet 
(computer, smartphone) te volgen, want de meeste hebben niets van dit alles. Ze 
hebben zelfs geen elektriciteit.

Acties van Mwana Ukundwa

AMU onderhandelt met de lokale autoriteiten over mobiele bibliotheken, om zo de 
kinderen in hun dorpen te bereiken met boeken, en hen te helpen bij de studies.

AMU doet extra inspanningen om de families van deze kansarme kinderen te 
steunen in hun strijd tegen armoede via verdelen van voedsel en hen te 
ondersteunen in het zoeken van inkomen-genererende activiteiten in de landbouw 
en veeteelt.

September 2020: wat is de situatie: Samuel vertelt

Impact van CORONA op de bevolking van Birambo?

Wat gebeurt er binnen het project Mwana Ukundwa?



De kinderen met beperkingen

Gelijkaardige vragen naar hulp komen steeds terug

“Zonder elektriciteit, radio of internet kan ik geen afstandsonderwijs 
volgen. Please, help me!”

“Krijg ik een prothese?” “Of de juiste medicatie?” “Of een consult bij een 
specialist?”

Er is grote dankbaarheid voor de ontvangen ondersteuning

“AMU helpt ons bij het bekomen van voedsel voor ons en de familie. Door

de lockdown is er nog minder, en hebben we honger.”

“Ik ben blij dat ze me helpen in de zoektocht naar het draaglijker maken

van mijn handicap, in het zoeken naar een oplossing.”

“AMU helpt ons een leefbare woning zoeken.”

“AMU helpt me met schoolmaterialen en inschrijvingsgeld. Maar ook om

aangepaste scholen te vinden.”

Hoop voor de toekomst

“Hopelijk stopt de pandemie binnenkort zodat ik terug naar school kan en

mijn vrienden terugzie.”

Situatieschets

Er is geen opvang voor deze kinderen of voor de ouders. Ze leven een eerder 

“uitgesloten” leven. Medische zorgen zijn te duur, en ze staan er alleen voor.

De kinderen aan het woord



Een blijvende focus op

2020 brengt door Corona veel nieuwe uitdagingen met zich mee, waardoor het 

project Mwana Ukundwa uw steun extra kan gebruiken.

Indien u zou willen bijdragen aan dit project:

Rekeningnummer : BE80 4310 0585 0177 

Naam: Ontwikkelingshulp Geneesheren Campus Gasthuisberg O & N2 Herestraat 49 B 

400 3000 Leuven

Mededeling:  « Mwana Ukundwa Rwanda» 

* Voor stortingen vanaf 40 euro ontvangt u een belastingattest. 

In naam van de kinderen en ouders: dank je wel!

Vriendelijke groeten
Hilde & Dirk Maes Proot

Wolvendreef 60 A bus 2
3210 Linden


