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Dorpsprogramma Rusizi

Red een Kind werkt samen met lokale partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise Rwanda
om de situatie voor de kinderen in Rusizi te verbeteren. Daarbij wordt het hele dorp betrokken:
volwassenen, jongeren én kinderen. Ons doel is dat in 2020 negenduizend gezinnen aan de armoede
ontsnapt zijn, en dat zij hun kinderen een gezonde, veilige omgeving kunnen bieden om in op te
groeien.
Ambitieus? Jazeker, maar we weten dat het kan. In verschillende landen heeft Red een Kind al op deze
manier in dorpen gewerkt aan verandering… en met succes! We zagen dat eenvoudige stappen een
enorm verschil kunnen maken. In het kader van het vijftigjarig bestaan van Red een Kind lieten we
daar onderzoek naar doen. Kijk op www.redeenkind.nl/impact voor de resultaten.
Het project in Rusizi ging in september 2016 van start en duurt ongeveer zeven jaar. Samen met de
inwoners werken we aan een omgeving waar kinderen een kansrijke toekomst tegemoet gaan.

Projectgebied
Rusizi is een arme regio in zuidwest Rwanda. Het
grenst aan de Democratische Republiek Congo,
en heeft de afgelopen jaren veel te maken gehad met onrust en de instroom van vluchtelingen.
Landbouw is een belangrijke bron van inkomsten,
maar levert weinig op. Daardoor zijn jongeren niet
of nauwelijks geïnteresseerd om in de landbouw
te werken. Verder zijn er grote theeplantages in dit
gebied. Dat biedt werkgelegenheid, maar tegen
zeer lage lonen.
Bijna veertig procent van de huishoudens valt in
de categorie ‘kwetsbaar’. Dat kan allerlei oorzaken
hebben; bijvoorbeeld ziekte of afwezigheid van
één of beide ouders, een kind met een handicap,
werkeloosheid en/of gebrek aan (voldoende) eigen
grond. Armoede brengt ook veel sociale problemen met zich mee, zoals gebroken gezinnen, alcoholisme en schooluitval. Vaak moeten kinderen

Dit willen we bereiken in Rusizi:
werken, en stoppen ze vroegtijdig met school. Er
komen veel tienerzwangerschappen voor en meisjes trouwen jong. Hiv/aids maakt veel gezinnen
extra kwetsbaar. Ouders met aids kunnen hun kinderen minder goed verzorgen en een groot aantal
kinderen heeft ouders verloren aan deze ziekte.
Zo groeien veel kinderen in Rusizi op in armoede;
zonder perspectief. Wij willen bijdragen aan toekomstperspectief door de meest kwetsbare groepen in de samenleving op weg te helpen naar een
duurzame verbetering van hun omstandigheden.
Het projectgebied in Rusizi heeft voldoende grond
om de landbouw verder te ontwikkelen. Een deel
van het gebied heeft toegang tot het Victoriameer,
wat interessant is voor visvangst. Ook van belang is
dat de regionale hoofdweg langs het gebied loopt,
wat mogelijkheden biedt om handel te ontwikkelen.
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Veerkracht voor 9.000 gezinnen
Toekomst voor 1.500 kinderen
Werk voor 1.000 jongeren

Projectactiviteiten 2019
Red een Kind is het project in september 2016 gestart. We richten ons op vier elementen die elkaar
versterken bij het doorbreken van de vicieuze armoedecirkel.
Voor de allerjongsten
Een gezonde omgeving voor kinderen begint bij de
allerjongsten. We trainen honderdtachtig ouders in
‘positief ouderschap’, waarbij we voorlichting geven
over wat er nodig is voor een stimulerende omgeving. We zetten ons er specifiek voor in dat ouders
en kinderen uit kwetsbare gezinnen bereikt worden,
inclusief kinderen met een handicap. We ondersteunen peuter- en kleuterscholen met leermaterialen en training voor de leerkrachten. Zo ontstaat
thuis én op school een kindvriendelijke en leerrijke
omgeving. In 2019 worden zestien leerkrachten
getraind in hoe ze spelenderwijs les kunnen geven.
Ook trainen we 24 ouders die elk een schoolcomité
vertegenwoordigen. Ouders kunnen op deze manier er zelf voor zorgen dat de scholen blijven draaien - ook nadat Red een Kind uit het gebied vertrekt.
Kansen voor kinderen
In dit gebied,waar gezinnen in extreme armoede
leeft, hebben kinderen te maken met flinke obstakels bij het opgroeien. Daarom strijden we vóór
kinderen door te strijden tégen armoede. Minder
armoede betekent mogelijkheden om gebruik te

maken van primaire gezondheidszorg en meer
mogelijkheden om naar school te gaan. Op school
trainen we de leerkrachten en het schoolmanagement in manieren waarop kinderen uit kwetsbare
gezinnen gesteund kunnen worden om hun school
toch af te maken. Kinderen leren in kindergroepen
belangrijke levensvaardigheden als samenwerken
en plannen maken voor de toekomst; ook wordt
hun zelfvertrouwen opgebouwd. In 2019 richten we
vier nieuwe kindergroepen op, waardoor er straks in
totaal tien groepen zijn.
Jongeren aan het werk
Niets is zo demotiverend voor een samenleving als
het ontbreken van werk en mogelijkheden voor jongeren. Daarom bieden we dit jaar 1.200 verschillende jongerengroepen vak- en ondernemerschapstrainingen, waarmee ze een baan kunnen vinden of
zelf een bedrijf kunnen starten. We werken intensief
samen met overheden, bedrijven en boeren om
deze jongeren stageplaatsen te bieden en verder
op weg helpen. Jongeren krijgen startpakketten om
ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk aan de
slag kunnen na hun opleiding.
Een veerkrachtige gemeenschap
Er zijn inmiddels al 232 groepen met in totaal meer
dan 4.000 leden. In deze zelfhulpgroepen werken
ouders door middel van een spaarsysteem sa-

men aan meer inkomen. Daarnaast bespreken ze
de sociale problemen in hun dorp en zoeken naar
oplossingen daarvoor. Dit jaar richten we ons op
het versterken van deze groepen. Via een programma voor het verbouwen van groente en andere
gewassen verbetert zowel de gezondheids- als de
economische situatie van deze gezinnen. Tegelijk werken we ook aan het versterken van dorpsgemeenschappen in hun geheel, doordat deze
zelfhulpgroepen met elkaar gaan samenwerken in
clustergroepen – 30 groepen in 2019. Deze clustergroepen kunnen problemen die een zelfhulpgroep
overstijgen, bespreken, aanpakken en onder de
aandacht brengen van de verantwoordelijke over-

heden. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van
goede verbindingswegen of te weinig scholen voor
de kinderen in het gebied.
We zijn begonnen met dit proces van duurzame
verbetering en zijn enthousiast over de mogelijkheden. De voortgang van het programma is
hoopvol! De dorpsbewoners zijn enthousiast en
werken keihard aan verandering. Helpt u mee
om deze positieve ontwikkelingen door te laten
gaan? Zodat de kinderen in Rusizi opgroeien zonder armoede? Dank u wel!

Projectbudget 2019			
Goede start voor de allerjongsten 						

€ 93.371

Kansen voor kinderen (o.a. onderwijs) 					

€ 30.978

Jongeren aan het werk 							

€ 27.768

Een veerkrachtig gemeenschap 						

€ 25.610

Vergroten van inkomens 							

€ 4.074

Begeleiding kwaliteit, monitoring en evaluatie				

€ 14.721

Overhead (6,5%)							

€ 13.662

Totaal 				

					

€ 210.182

De kosten voor het project
in 2019 zijn €210.182,Kunnen de kinderen
in Rusizi ook op
uw steun rekenen?

