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DOELSTELLINGEN vzw IMPORE:DOELSTELLINGEN vzw IMPORE:
Helpen realiseren van sommige SDGsHelpen realiseren van sommige SDGsHelpen realiseren van sommige SDGsHelpen realiseren van sommige SDGs

Focus: meest kwetsbare kinderen v/h District HUYEFocus: meest kwetsbare kinderen v/h District HUYE

 Zuiden van RwandaZuiden van Rwanda Zuiden van RwandaZuiden van Rwanda
 +/+/-- 315.000 inwoners315.000 inwoners

 Stad BUTAREStad BUTARE
+/+/-- 90.000 inw. 90.000 inw. +/+/-- 90.000 inw. 90.000 inw. 
Universteitsstad Universteitsstad 



Lokale partner: NGO UMUBANOLokale partner: NGO UMUBANO--IMPOREIMPORE
FocusFocus:: meestmeest kwetsbarekwetsbare kinderenkinderen v/hv/h DistrictDistrict HUYEHUYEFocusFocus:: meestmeest kwetsbarekwetsbare kinderenkinderen v/hv/h DistrictDistrict HUYEHUYE

VoorbeeldenVoorbeelden::
-- OpvolgingOpvolging vanvan allealle pasgeborenenpasgeborenen enen zuigelingenzuigelingen-- OpvolgingOpvolging vanvan allealle pasgeborenenpasgeborenen enen zuigelingenzuigelingen
metmet eeneen tete laaglaag geboortegewichtgeboortegewicht tottot zeze 11 jaarjaar zijnzijn
-- StrijdStrijd tegentegen ondervoedingondervoeding vanvan kinderenkinderen << 55 jaarjaar-- StrijdStrijd tegentegen ondervoedingondervoeding vanvan kinderenkinderen << 55 jaarjaar
-- OpleidingOpleiding armearme tienermoederstienermoeders tottot naaisternaaister

-- AandachtAandacht voorvoor 200200 achtergesteldeachtergestelde leerlingenleerlingen vanvan
eeneen ruralerurale schoolschool inin dede heuvelsheuvels vanvan dede sectorsector SIMBISIMBIeeneen ruralerurale schoolschool inin dede heuvelsheuvels vanvan dede sectorsector SIMBISIMBI

 CYENDAJURUCYENDAJURU PrimaryPrimary SchoolSchool ==
partnerschoolpartnerschool vanvan DeDe StipStip –– LindenLinden // ParidaensParidaens –– LeuvenLeuvenpartnerschoolpartnerschool vanvan DeDe StipStip –– LindenLinden // ParidaensParidaens –– LeuvenLeuven
publiekepublieke schoolschool metmet 11001100 llll.. KleuterKleuter ++ LL..OO..,, 2525 leerkrachtenleerkrachten



Partnership met CPSPartnership met CPS



Start in 2009: uitdelen 200 uniformen  Start in 2009: uitdelen 200 uniformen  



Start in 2009: uitdelen 200 uniformen Start in 2009: uitdelen 200 uniformen 



Start in 2009: uitdelen 200 schoenen Start in 2009: uitdelen 200 schoenen 



20102010-- 2011: Aandacht voor basishygiëne2011: Aandacht voor basishygiëne



2010 2010 -- 2011: Aandacht voor basishygiëne2011: Aandacht voor basishygiëne



20122012-- 2013: Aandacht voor voeding2013: Aandacht voor voeding



20122012-- 2013: Aandacht voor voeding 2013: Aandacht voor voeding 



Vanaf 2014: Uitbreiding infrastructuur Vanaf 2014: Uitbreiding infrastructuur ––
verhogen kwaliteit van opleiding verhogen kwaliteit van opleiding verhogen kwaliteit van opleiding verhogen kwaliteit van opleiding 

 Uitbreiding  infrastructuur:Uitbreiding  infrastructuur:
 6 klassen6 klassen 6 klassen6 klassen
 directielocaal directielocaal 

bibliotheekbibliotheek bibliotheekbibliotheek
 verpleegpostverpleegpost

keuken en refterkeuken en refter keuken en refterkeuken en refter
 Polyvalente zaalPolyvalente zaal

 Aandacht voor leerlingen met leerproblemen:Aandacht voor leerlingen met leerproblemen:
-- i.s.m vzw UMWANA = kinderpsychologen uit Leuven i.s.m vzw UMWANA = kinderpsychologen uit Leuven -- i.s.m vzw UMWANA = kinderpsychologen uit Leuven i.s.m vzw UMWANA = kinderpsychologen uit Leuven 
-- Teach the teachersTeach the teachers



Infrastructuur 2016 Infrastructuur 2016 



Infrastructuur 2021 Infrastructuur 2021 



Polyvalente zaal Polyvalente zaal 



Nieuwste Ontwikkelingen Nieuwste Ontwikkelingen 
 Meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van Meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van 

de meest achtergestelde leerlingen (enkele honderden de meest achtergestelde leerlingen (enkele honderden 
per jaar)per jaar)
 ExtraExtra--scolaire activiteiten: elk weekend in de schoolscolaire activiteiten: elk weekend in de school
 VoetbalprojectVoetbalproject



MURAKOZE CYANEMURAKOZE CYANE--
HARTELIJK DANKHARTELIJK DANKHARTELIJK DANKHARTELIJK DANK


