
Nieuws vanuit het project – Januari 2020

Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) in Rwanda

AMU is aktief in Kigali, Butare, Kayonza en Birambo (zie kaart). 

Vanuit België ondersteunen wij Birambo.

Lokatie



Action plan 2020

Main focus points:

Education

Ensure qualitative formal and informal education for vulnerable children

and youths through sponsorships for primary and secondary school

Protection of the child

Contribute to ensuring child protection through the creation and support of

child protection clubs, which lead children’s rights awareness campaign in

schools, churches and communities

Support of vulnerable children

Support HIV infected children, children with disabilities, the most

vulnerable families with medical insurance, medical treatment as well as

education

Fight malnutrition

Contribute to fight against malnutrition within vulnerable families through

the training of Self Help Groups (SHGs) and setting up vegetable kitchen

gardens

Poverty alleviation

Contribute to poverty alleviation in families by founding and supporting

transformative Self Help Groups (SHGs)

Mission 2020 

Contribute to socio-economic reintegration of children at risk 
within their self-sustained families. 



Medewerkers

L -> R: Samuel, Matthias, Dirk L -> R:  Dirk, Antoinette, Eric, 
Emmanuel, Gaspard

Samuel, één van de zonen van de oprichtster “maman Rose”, is de directeur 

van Mwana Ukundwa. Hij inspireert en coördineert de vier regio’s. Rose blijft 

actief op haar eigen begeesterende manier.

Matthias, de agronoom, promoot en omkadert  verder de “kichengardens” bij 

de opvanggezinnen. Met lokale middelen proberen ze het maximale eruit te 

halen. De nieuwe banaansoorten (met 110 kg opbrengst per plant, een 

enorme verbetering in vergelijking met de vroegere soort met 35 kg 

opbrengst per plant) doen het goed. Zo ook de groene kolen, maïs, zoete 

aardappelen, rode bonen, avocado’s, maniok, sojabonen,…. Ondanks eerst 

tegenslag, worden er varkens en konijnen gekweekt. Matthias heeft de 

coördinatie overgenomen van Pierre. Pierre werkt nu in Butare. 

Vincent werkte in 2018 als afgevaardigde van de regering in Birambo om 

de armoedegezinnen en gezinsnoden in kaart te brengen. Nu werkt hij in 

Kigali voor Mwana Ukundwa. 

Antoinette, Eric, Emmanuel en Gaspard staan Matthias bij als 

vrijwilligers, en dit in de sectoren Gashali, Murambi en Rugabano. 

Antoinette is aan het doorgroeien om coördinatrice van de familiebezoeken 

te worden. Ze proberen éénmaal per maand iedere familie te bezoeken. Hun 

vrijwilligerswerk toont hoe de passie en filosofie past bij AMU.



Overzicht 2019

Totaal aantal kinderen opgevolgd in 2019

Met in de lagere school oa. schooluniformen, schoolmaterialen (stylos, 

notitieboeken), en schoenen. In de secundaire school werd een deel van het 

schoolgeld van 128 studenten betaald. Dit jaar werden er 118 nieuwe kinderen 

opgenomen in het project (alle groepen samen).

Bibliotheek

Engelse boeken werden aangekocht. 3 computers zijn beschikbaar. Elektriciteit 

is voorzien. Gaspard is er vrijwilliger. 

Talentengroepen

• 2 dansgroepen (primaire en secundaire school) met begeleider / 

traditional training

• 2 voetbalploegen: 1 voetbalploeg kwetsbare jongens en 1 voetbalploeg 

kwetsbare meisjes elk met hun coach

• Drumspeler met begeleider

Lagere 

school

Lagere 

school

Secundaire 

school

Secundaire 

school Totaal

Jongens Meisjes Jongens Meisjes

Kwetsbare 78 157 86 32 353

HIV + 16 23 7 6 52

Met beperkingen 20 12 5 6 43

Totaal 114 192 98 44 448



10 maanden + 1 maand stage

Zo kunnen jongeren die hun studies 

niet konden beëindigen, leren hun 

eigen kleren naaien, of die van 

anderen: zodat ze geld kunnen 

verdienen en niet moeten gaan 

bedelen.

2019 jongens meisjes totaal

A 1 21 22

B 1 17 18

totaal 2 38 40

Overzicht 2019

Naaicursus

Ouders in zelfhulpgroepen

AMU Karongi betaalde voor 46 kwetsbare families met 246 leden de CBHI 

(Community Medical Health Insurance). 

AMU start supportgroepen HIV (ouders en kinderen) 1X/maand met 

counselings (evt. dokter).

Veel handgemaakte voorwerpen worden nu in een winkel in Kibuye verkocht.

In de scholen worden boodschappen ivm drugs, alcohol en HIV gebracht.

Ook via de kerken wordt er aan sensibilisatie gedaan.

Zoveel mogelijk ondervoeding in de families 

bestrijden.

Via natuurlijke bemesting productieve en 

duurzame keukentuinen maken. Zo zijn er 6 

model-keukentuinen in de SHGs en 4 model-

keukentuinen bij het AMU Karongi office, en 90 

keukentuinen bij de ouders in de pleeggezinnen. 

600 avocado kiemplanten, en 

fruitbomen werden onder 300 

families met kinderen verdeeld. 

276 kinderen kregen konijnen 

om te kweken, en te verkopen 

om zo geld te verdienen.



Heel veel kinderen worden door de grootouders groot gebracht. Tijdens één 

van de bijeenkomsten werden zij:  grootouder en kleinkind; in “de 

bloemetjes” gezet. Wat zijn jullie belangrijk!

Overzicht 2019

Ouders in zelfhulpgroepen

Zo bezochten we Joely. Ze is geboren in 2001. Haar moeder stierf in 2005 in 

Kigali aan aids. Vrienden van haar moeder brachten haar naar de grootouders 

in Birambo.

Zelf is ze HIV+. Om de 3 maanden gaat ze naar het ziekenhuis in Kirinda voor 

medicatie, gesprek en check-up. Ze neemt iedere dag nauwgezet haar 

medicatie, en heeft geen nevenwerkingen. De familie is van 2009 in het 

programma van AMU. Fier toont ze haar konijnen. De opa vertelt ons open 

over het leven in het gezin, en over de belangrijke steun van AMU. Als we 

hem vragen wat hij graag van ons zou hebben, zegt hij direct: “samen bidden 

om God te danken voor ons bezoek” … 



Nieuw initiatief 2018-2019: kinderen met beperking

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 uitdagingen zijn groot

• Ouders, grootouders besteden veel tijd aan de kinderen … ze staan er alleen voor … 

moeten zich volledig wegcijferen 

• De kliniekkosten zijn te hoog

• De kinderen kunnen zich niet ontwikkelen

• De kinderen  worden door de omgeving gediscrimineerd

• Verzorging aan huis of in de school bestaat niet … er zijn geen middelen

• Gespecialiseerde centra bestaan enkel in de grote steden … er is geen geld en 

mogelijkheid om er naartoe  te gaan, en bij de kinderen te blijven … de katholieke kerk 

doet hierin wel inspanningen …

AMU neemt het voor hen op

Er is nog een lange weg te gaan.

Promote physical, cognitive development of vulnerable children through play and other

child friendly recreational activities.

Support of children with disabilities and hiv infected for their education and medical 

treatment.

Special gatherings of children with disabilities and Hiv infected during the school holidays.



Nieuw initiatief 2018-2019: kinderen met beperking

Enkele situaties

• Emmanuel en Felicien, beide albino’s, worden door de maatschappij niet 

aanvaard. Hun slecht zicht beperkt hun capaciteit om te lezen van het bord. 

Door hun schilferende huid worden ze uitgemaakt voor krokodillen, en die 

moeten sterven volgend hun medeleerlingen. En hiernaast bestaat de kans 

dat ze gekidnapt worden voor orgaanhandel in een naburig land.

Een huisje huren wordt ook al moeilijk, want de eigenaar wil niemand die 

eruit ziet of hij beïnvloed is door de duivel. 

• Alphons vertelt hoe zijn 12 jarige dochter Jeanne, mentaal gehandicapt en 

incontinent is, en  niets  kan doen in school. (pampers bestaan daar niet)

• Marie-Jeanne, 19j, heeft een grote geboortevlek in haar gezicht met nog 

steeds  vochtsecretie. 

• Esther heeft een hand-prothese nodig, zit nu in het tweede secundair, en 

wil lerares worden. Een prothese is te duur.

• Patrick, 9 j, ene been is langer dan andere door een infectie. Kan de 

afstand naar school niet wandelen.

• Sylvie, 13 j, heeft ook lengteproblemen van de benen. Ze kan naar een 

school dichtbij, als het niet te belastend is.

• Latifa, 12 j, heeft één been korter. Is in Kigali geweest, maar veel te dure 

behandeling.

• Judith, 9j, re arm verlamd en mentaal moeilijk. Ze kan niet naar een 

speciale school. In de school dichtbij kan ze niets doen.

• Jean de Dieu, 4 j, kan niet stappen of rechtop zitten. Gezin kan 

basisbehoefte niet betalen.

• …

Concrete voorbeelden

Dinsdagmiddag waren ze met 24 verzameld, kinderen met een serieuze 

beperking. In alle openheid vertelden de ouders en grootouders over hun 

problemen. Hoe de maatschappij hen er liever niet bij heeft. Hoe ze zich 

moeten wegcijferen in deze uitzichtloze situatie. 

AMU probeert ook hier veranderingen in positieve zin te creëren.



Michel (Emmanuel) geboren met één been: is heel gelukkig met zijn prothese die hij heeft 

sinds 2018. Hij is zijn secundaire school aan het afwerken en gaat werk zoeken. Hij heeft 

bredere sociale contacten en kan zijn moeder nu onder andere in de tuin helpen.

Nieuw initiatief 2018-2019: kinderen met beperking

Getuigenissen: Hoe je leven verandert met een prothese 
(met dank aan de sponsors)

Placid, zoon van een alleenstaande moeder, gestorven aan HIV, is samen met een neef 

opgevoed door zijn 80 jarige grootmoeder. Op 6 jarige leeftijd werd zijn onderbeen 

geamputeerd, ondertussen werd hij ook opgenomen in het aidsprogramma. Na enkele 

jaren blijkt de positieve aidstest vals positief en kan hij zijn medicatie stoppen. 

De grootmoeder heeft het moeilijk, en hij wordt verantwoordelijk voor het gezin. Het gezin 

kent grote armoede, en AMU begeleidt hen.

Ondertussen is hij 19 jaar, en in 04/2019 kreeg hij zijn onderbeenprothese in Gatagara. Hij 

verbleef er twee maanden in revalidatie. Het verliep heel vlot. Zijn leven verandert: hij kan 

stappen, werken, water en hout halen, werken in de tuin. Hij kan zelf fietsen, en voetballen 

met zijn vrienden. Hij zit nu in het derde secundaire, en is heel gemotiveerd.



Grâce is 17 jaar. Op de leeftijd van 3 maanden veranderde een afsnoerend brandend 

muskietennet rond haar linker beentje haar ganse leven. Ze werd slecht verzorgd in het 

dispensarium. Eerst werden de teentjes zwart … er volgde een 3 maanden 

ziekenhuisverblijf met amputatie. De school was te ver, want stappen met houten krukken 

was moeilijk. Recent is er een school dichtbij, ze volgt nu het tweede leerjaar. Ze woont 

alleen met haar mama in een klein huisje.

Met een prothese zou haar leven er veel beter uitzien. We beloofden haar de nodige 

sponsering te zoeken. (800 euro)

Nieuw initiatief 2018-2019: kinderen met beperking

Getuigenissen: Leven met hoop op een prothese 

Latifa 4.5 jaar, was in een auto-ongeval betrokken een jaar geleden. Ze verbleef eerst in 

een ziekenhuis in de regio. Gezien de kritieke toestand werd ze naar Kigali overgebracht 

waar haar beentje geamputeerd werd. De familie heeft geen ziekteverzekering en kan 

financieel niets ondernemen. Ook hier beloofden we de nodige sponsering te zoeken.

Getuigenissen: Leven met hoop op een prothese 

Rose, Latifa en haar mama



Nieuw initiatief 2018-2019: kinderen met beperking

Het prothese-center in Gatagara, Rwanda

Het bezoek aan het prothese-center in Gatagara was zeer interessant. HVP, Home de la 

Vierge des Pauvres, 100 jaar geleden opgericht door Belgische Broeders van Liefde, zorgt 

voor orthopedisch chirurgische ingrepen, revalidatie (fysio), en orthopedisch materiaal 

(prothesen en orthesen). Ook Artsen Zonder Vakantie komen hier tweemaal per jaar een 

maand opereren.

Tijdens de revalidatie hebben de kinderen kans tot onderwijs (op internaat). Er zijn ook 3 

beroepsateliers: snit en naad, kapper, lasatelier. Er wordt gestreefd naar fysieke, 

intellectuele en professionele vorming, zodat de kinderen terug volwaardig lid van de 

Rwandese samenleving worden. 



We ontmoetten er ook enkele kinderen van AMU.

Nieuw initiatief 2018-2019: kinderen met beperking

Het prothese-center in Gatagara, Rwanda

Florence verloor beide benen op zeer jonge leeftijd (ziekte met

amputatie). Toen ze zeven werd, kreeg ze een rolwagen van de

buren. Andere kinderen duwden haar naar school, en terug. Als

deze hulp er niet was bleef ze thuis van school. Zo bleef ze drie

jaar in het eerste studiejaar zitten. AMU zorgde ervoor dat ze in

een speciale school kon studeren in afwachting van medische

hulp. Daar leerde ze basis-activiteiten zoals zich zelf wassen,

zichzelf aankleden, en andere huishoudelijke activiteiten.

Ze kreeg ook een rolwagen waarmee ze onafhankelijk kan bewegen. Nu wacht ze hier in

Gatagara op de Artsen Zonder Vakantie voor de ingreep.

Het was een zeer intens, verrijkend verblijf in het project. 

Het team AMU doet het zeer goed! Dikke proficiat aan iedereen!

We zagen dat iedere euro goed besteed wordt!  

Dank je wel voor jullie interesse in het project, en voor 

jullie steun, en dit vanwege alle teamleden van AMU.
Hilde & Dirk Maes Proot

Indien u zou willen bijdragen aan dit project:

Rekeningnummer : BE80 4310 0585 0177 

Naam: Ontwikkelingshulp Geneesheren 

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

Mededeling:  « Mwana Ukundwa Rwanda» 

* Voor stortingen vanaf 40 euro ontvangt u een belastingattest. 


