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Verslaggeving van mijn verblijf van 22/02-01/03/2014 in project Mwana 
Ukundwa in Rwanda. 

                                                 

 
Rose (en dochter Clementine)      Samuel (zoon van Rose) 

Rose en Samuel zijn de  bezielers van het weeskinderen-project, en hebben me in een open sfeer 

terug laten inleven in het project. 

 

Karongi / Birambo 

 
Situering : 

 

Uit een studie van Tearfund (Scottisch Government Fund) blijkt Karongi /Birambo de armste streek 

van Rwanda te zijn.  

 

Project AMU : 

 

AMU werkt tot bij het kind in het gezin.  Tearfund  helpt gouvernement-district-sector, naar 

community, maar niet individueel. 

Dit jaar begeleiden we 410 kinderen : 350 in het lagere (waarvan 82  in eerste leerjaar) / 60 in het 

secundaire  ( dit jaar 10 studies afgemaakt). 36 sero+ in het lagere en 14 sero+ in het  secundaire.  

 

Strategisch plan / actiepunten AMU (2014-2016): 

 

1)  de weeskinderen ondersteunen in de lagere en secundaire school: 

uniformen-schoolmateriaal-inschrijvingsgeld secundaire school 

sportaktiviteiten-culturele aktiviteiten-resultaten aanmoedigen-problemen zelf leren oplossen-    

goede manieren leren-professionele vormingen 

de maatschappelijk werkers Pierre en Josephine coachen 
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2) de gezondheid bevorderen van de AMU-leden 

woonomstandigheden verbeteren-proper water-hygiene-ondervoeding tegengaan-HIV preventie-

seksuele opvoeding-strijd tegen AIDS-zoeken naar gezondheidszorgen en medicatie-vrijwilligers 

opleiden-het fysiek, psychisch en sexueel geweld in gezinnen aanpakken 

 

3) microprojecten opzetten 

maïsteelt-geiten en varkens kweken-rijstvelden-naaiateliers-artisanale produkten-fruitbomen en 

andere bomen kweken-nieuw soort  bananenbomen (meer bananen per boom) 

 

4) armoede bestrijden 

het vormen van groepen 

door zelf voor eigen voedsel in te staan via tuintjes met groenten en fruit 

het werken met microkredieten 

 

Een blik achter de schermen: 

Het project groeit en groeit. 

  
 

Josephine en Pierre, de maatschappelijk werkers, coördineren. 

 

Aktiviteiten voor de kinderen : 

  

 

We worden onthaald met prachtige  zang-dans-poëzie- theater door de kinderen. Deze « artiesten » 

vinden het geweldig om op te treden. Ze bloeien helemaal open en gaan op in hun kunstvorm. Hier 

kunnen ze zich uitleven, zichzelf ontplooien en krijgen ze bevestiging. 

Ook in weekends en vakanties worden er aktiviteiten zoals dansen, zingen, lezen, … voor de kinderen 

georganiseerd. 
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Bibliotheek : 

We openen een bibliotheek. Lezen voor kinderen is enorm belangrijk voor hun ontwikkeling. 

Met dank aan één van onze sponsers in België die 150 boeken cadeau heeft gedaan (Engelstalige, en 

in Kinarwanda). 

 

Naaischool : 

 

03/2014 starten 35 jongeren in de naaischool. Er zijn 15 machines. 

 

Micro-projecten : 

 

Er zijn 334 ouders aktief bij Mwana Ukundwa in « groeperingen », een 18-tal  groepen (tussen  15 en 

30 personen). Zelf-hulp tegen armoede. 

 

Landbouw : men probeert  de gezinnen verbeterde technieken en « goede » plantensoorten aan te 

reiken met als doel dat de oogst uit eigen tuin zou volstaan als voedselbron. Daarnaast wordt er 

geïnvesteerd in andere gewassen zoals bijvoorbeeld een nieuw soort bomen die rap groeien en na 3 

jaar reeds hout geven. Ook rode pruimenbomen worden aangeplant. Betere soort bananenbomen 

geven meer bananen. 

Dieren : naast de geiten (zie vorig verslag), hebben we nu 46 varkens (veearts  in de regio) gekocht en 

verspreid over de verschillende groepen. De bedoeling is dat deze dieren eerst vermenigvuldigd 

worden en dan over alle gezinnen verdeeld worden, vooraleer ze te consumeren. 

 

 
 

Microkredieten : dit is één van de werkvormen van AMU. Ieder gezin probeert maandelijks een 

bedrag op een  spaarboekje te zetten (hoe minimaal ook, soms 0.6 euro). Zo kan iemand die een 

eigen microproject wil opstarten, lenen van deze eerste « caisse ». Er is een tweede « caisse » bij 

problemen. 
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Artisanale producten : vrouwengroepen blijven mandjes, tafelmatjes, oorringen, manden, ligstoelen, 

… maken. Voor deze mooie artisanale producten is nu een goede afzetmarkt in Kibuye gevonden. 

 

Gezondheidszorg : de mutualiteit  kost 3000 Fr. Rw. (koers 900, dit is 3.3 euro) per jaar per persoon. 

Deze dekt enkel  basic gezondheidszorgen in de centre de santé. Het project betaalt voor de sero+ 

leden. Bij de ouders hebben we 31 sero+, bij de kinderen 50 sero+. Eigenlijk heb je een dure 

privaatverzekering nodig om alles te dekken. 

Sensibilisatie rond HIV gebeurt in de primaire, secundaire scholen,  kerk ,  zondagsschool, en in de 

verschillende groeperingen. Jonge mensen hebben wat weerstand tegen  testen HIV,  kinderen niet. 

Er is medicatie via centre de santé. 

Ook is er heel veel sensibilisatie rond geweld in gezinnen. 

 

In heel de organisatie op alle niveaus werken heel veel vrijwilligers. 

 

 

Enkele huisbezoeken waar AMU volledig steunt. 
 

Emmanuel en Odette 

olivier 5de, Filomène 4de, Olive 3de, Alibert, bébé Didier 

 

 
modder tot huis, afgelegen 

bananen (plantje 16 maanden vooraleer vruchten), groene  bonen, fruitbomen, varken ,koe , heel 

veel geplant,  maniok, aardappelen, groene kool, pruimenboom /maar 1 lampje op batterijen voor s’ 

avonds/Emmanuel is hoofd van 10 families in de buurt 

 

Augustin en Godelieve 

oma 103 jaar 

7 kinderen, Damaçène Jean, Emmanuel, Nathan, Delfine, Josiane 1e secundair, sedert 4de bij AMU 

schamel huis / bananen / varken / fruitboom 
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familie met watertank 

watergebruik / tegen erosie / irrigatie /schoonmaak / wassen / … 

 
 

 

Gad en moeder 

jongste van 6 

 
vanaf 4de leerjaar geholpen door AMU bij studies / ook bij andere levensoriëntaties 

wegens andere kinderen geen kans tot studeren / vader 2003 in gevangenis gestorven 

diploma technische, maar geen werk / wil zich vrijwillig voor AMU inzetten 

ook moestuin met bananen 

 

 

Boomkwekerij (plantjes) en watertank van Tearfund (Rubengera) : 

  
hebben van 2012 tot nu honderden plantjes verspreid  / in mei planten, in nov dec uitplanten  

tank 1.300.000 Rw Fr (1400 euro) 

inhoud van toileten leren gebruiken,als meststof  in plaats van in grond te laten 
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Samen met de boekhoudster werd het financieel verslag van 2013 doorgenomen en alle fakturen 

overlopen. Inkomsten en uitgaven staan in evenwicht. Het is in orde. 

 

In het project is iedereen  zeer dankbaar, en laat iedereen groeten in België.  

 

Bijkomende vragen van AMU aan ons : 

-gezien het grote belang van goede voeding en het doel om armoede tegen te gaan : kan er 

bijkomend betaald worden voor een landbouwkundige? (ongeveer 250 euro per maand) 

-ik had twee laptops bij, met dank aan de donatoren. Vraag voor bijkomend laptops om kinderen er 

te leren mee werken (educatief). 

-graag Engelse kinderboeken opsturen 

-ambassadeur zijn van het project in België 

 

 

 

rekeningnummer : BE80 4310 0585 0177 

met duidelijke vermelding «  Mwana Ukundwa Rwanda » 

 

Iedere euro wordt zeer goed besteed! 

Stortingen vanaf 40 euro: belastingsattest. 

 

In naam van de weeskinderen, hartelijk dank! 

 

Zoals iemand me vroeg, deze reis is voor ons op eigen kosten op vrijwillige basis. 

Met vriendelijke groeten 

Dirk 
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Ik had ook het geluk enkele huisbezoeken te doen in het kader van Mwana 
Ukundwa in Butare en Kigali. (Uit respect voor de personen is er niet overal een  foto 

bijgevoegd.) 

 
 

Butare / Huye 
 
huisbezoek  Alfonsine 
vanaf 1996 start ze met het adopteren van kinderen / zelf 3 kinderen, maar toch andere kinderen 
geadopteerd / nu alleenstaand, eigen kinderen uit het huis,  maar ze zorgt voor 3 kinderen (2de sec – 
6de leerjaar-1e leerjaar / in 1996 is haar man gestorven / schamele woonst / heel donker / reeds 8 
kinderen geholpen / nu ook een kind met epilepsie in kliniek (vnl . geld voor vervoer en deel 
medicatie nodig) / 90% medicatie door mutualiteit betaald, 10% door AMU / varken om te kweken / 
in 97 satanische gedachten, maar God heeft haar genezen /  AMU essentieel 
kweekt  groenten-sorgo-aardappelen-maniok-koffie 

   
 
huisbezoek Alexandrine en haar man 
beide HIV+ /ook jongste kind HIV+ / man ziet er echt niet goed uit / man met beenwonde / hij vindt 
geen werk / vrouw vindt ook moeilijk werk / HIV serieus obstakel / is zijn tweede vrouw, hertrouwd 
/man heeft in totaal 6 kinderen, 2 sero+ / 2 kinderen met deze vrouw, jongste sero+ / krijgen 
medische hulp / varkens, kippen,   bananen … / zeer donker huis, het regent binnen/ … enorm slecht 
gevoel daarbinnen, wat een situatie … raakt diep in je hart / ook begeleidster met tranen in haar 
ogen  
 

Kigali 
 
huisbezoek  Sofie  
36 j, sero+ /  3kinderen (9j, 13 j, 15j) / haar man is 3 maanden geleden gestorven aan aids /  alleen 
jongste kind en haar zus weten het dat ze aids heeft / slimme kinderen, kind van 13 jaar is voor  
staatsexamen geslaagd / R/ Nevirapine / Tenolam + dikke witte moeilijk te slikken pillen (medicatie 
uit India, in programma Rwanda) 
ze voelt zich niet goed, pijn thv re schouderblad, veel bijgekomen, niet zoveel energie, serieuze zona 
gehad / AMU counseling / schoolgeld wordt betaald / leren naaien / wordt opgevolgd 
verdient 2000 RwFr per dag als ze kan stikken op haar naaimachine voor buren +  opdrachten AMU + 
opdrachten atelier  Kigali 
20.000 RwFr  huishuur + oudste zus  woont bij haar / vergadering vrouwen AMU  1x per maand / zit 
ook in groep van credit saving, reeds 14.000 RwFr  gespaard, probeert  500 per maand te sparen 
heeft uitleg gevraagd over ons, of er ook aids is in België 
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huisbezoek  Judith  
47j 2000 HIV + /AMU in alles geholpen / in groep van AMU / tijd geleden geopereerd van kanker 
ziet er zeer slecht uit / zeer mager / pijnlijk gelaat 
huishuur 15.000 RwFr, kon laatste  maanden niet meer betalen 
 
huisbezoek Amandin 
jongen 19j, geboren met HIV/moeder ook HIV+, moslim / zit in vierde secundair / volgt programma 
van zaterdag / … moeder zeer ziek geweest van zona 
R/ noodzakelijk voor haar en haar zoon / huis van gouvernement, ook de geiten/ 3 kinderen / via 
jongere zuster bij AMU/ sinds 1998 bij AMU / ziek van medicatie / jongen was aan het rusten / weinig 
energie- uitstraling / man in 1994 gestorven / naaister / zou willen zaken doen / waarvoor 100 dollar 
nodig / oudste kind training AMU en nu getrouwd / tweede kind straatkind 
 
Louise 
medewerkster AMU /  zelf na genocide via AMU lagere en secundair en hogeschool voor psychologe 
gedaan/ is AMU zeer dankbaar en moedigt de mensen via haar getuigenis aan  
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
Graag nog een korte situering van het project met zijn visie en missie, en dit uit het 
strategisch plan ( januari 2014-december 2016 ) voor de regio Karongi waar Birambo ligt. 

 
Historical Background of AMU 
 

Hidden in her house with her family, Rose Mukankaka bargained with God “If you save me 

with my family I will serve you. The 1994 Genocide perpetrated against Tutsi in Rwanda left 

many orphans in streets. Broken by the hardship those little ones had to face, Rose founded 

Association Mwana Ukundwa “A.M.U” on 19 March 1995. She started with 40 children and   

reintegrated in foster families and now over 5,000 children and their families had been 

benefited from AMU interventions.  

A.M.U is a non- profit Christian organization.  It has legal personality since 2001.   The 

Association intervenes in three districts of the Republic of Rwanda: Kicukiro district/Kigali 

City, Karongi District/ Western province and Huye District/ South Province AMU being a Non-

Government Organization was started based on the ideology of improving the quality of life 
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for OVCs (Orphans & Vulnerable Children) guided by the philosophy of “Teaching people how 

to fish rather than giving them fish”  with a specific mission of developing children’s physical, 

mental social and spiritual potentials for them to become self-sustaining and useful people in 

their communities. 

 

VISION 
AMU’s Vision is; 

“To help orphans and vulnerable children acquire knowledge and skills so that they may take 

care of themselves and become professional, healthy, and responsible adults.” 

MISSION 
AMU believes in; 

 “The Organization «Association Mwana Ukundwa» A.M.U. aims to contribute to socio-

economic reintegration of children at risk within their families and allow those families to be 

self-sustained 

 

Strategic plan 2014-2016 of A.M.U Karongi  

The Strategic Plan 2014-2016 aims at improving the well-being of children by alleviating 

poverty in families and has been developed through a thorough analysis of the weaknesses 

identified in the previous implementation of the strategic plan where a parameter of well-

being of children in family was given less emphasis. It is also a result of collaborative and 

consultative process involving the current and/or team of staff and the members of the 

board and other relevant stakeholders with a shared vision regarding the objectives of AMU. 

 

The Strategic Plan is based on a situational analysis and information gathered and/or 

received during a comprehensive review of the past performance and the consultative period 

in 2013, interviews, and consultations with stakeholders. The existing strengths, 

weaknesses, opportunities and threats for AMU have been analysed and taken into account 

in preparing this Strategic Plan. All existing documentation has been augmented with new 

information and initiatives resulting from the review and subsequent research of AMU and 

comparative “best practice” in socio-economic development area.  

The Strategic Plan spells out the shared vision, mission and strategic objectives of AMU for 

the next three years. It also identifies the key areas to be addressed in both functional and 

cross cutting areas in order to achieve the set objectives. It outlines strategies, activities and 

gives indicative costs of implementing the Strategic Plan. Timeframes for implementation are 

also projected.  

To that effect, a monitoring and Evaluation framework outlining the key performance 

indicators, linked to Key Result Areas can easily be designed and executed in due of 

implementing the strategic plan. 

The Strategic Plan is a key ingredient in the process of implementing the ‘Economic 

Development and Poverty Reduction Plan” of Rwanda and vision 2020. 

 

A.M.U Karongi Blanch is set to achieve its objectives as an effective partner and/or 

stakeholder by effectively integrating the following core programs; 
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i. Promote food security for sufficient nutritious food to migrate chronic hunger and 

malnutrition in families where children are elevated.  

ii. Ensure the access to formal or informal education and vocational training for every 

girl and boy   

iii. Promote wellness of families by  demonstration and training in critical clean water, 

sanitation, hygiene  

iv. Promote Income Generating Activities by mobilizing start up resources for dignified 

and sustainable family income generation and increase access to financial services for 

poor families through savings and credits cooperatives. 

v. Spiritual care   

 

The above programs place AMU in an integrated and multi-sectoral environment which cuts 

across Education, Health, poverty eradication and skills development among others. All these 

locations within various sectors are envisaged to transform both children and families of 

Karongi District. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


