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Dorpsprogramma Rusizi
In Rusizi, in zuidwest-Rwanda aan de grens met
Congo, voert Red een Kind een programma uit met
de volgende doelen:
1.
Goede start voor de allerjongsten
2.
Kansen voor kinderen
3.
Jongeren aan het werk
4.
Veerkrachtige dorpen

Zo helpen we:
4329 gezinnen
1408 kinderen
1307 jongeren

Stand van zaken
Het programma is nu drie jaar onderweg. Het werken in zelfhulpgroepen is de sleutel van het programma. De groepen sparen samen en de leden
kunnen vervolgens van de gezamenlijke kas lenen
om te kunnen investeren. De groepen krijgen ook
trainingen over bijvoorbeeld landbouwtechnieken
en het aanpakken van sociale problemen.

doende toegerust zijn om hun activiteiten voort te
zetten en uit te breiden. We hebben o.a. een training
georganiseerd over boekhouden en administratie,
waaraan 426 leden van zelfhulpgroepen deelnamen.

Er zijn ook onderwerpen en problemen die de zelfhulpgroepen overstijgen. Om dergelijke onderwerpen te benoemen en op de agenda te zetten van
bijvoorbeeld regionale overheden werken de zelfhulpgroepen samen in clustergroepen (Cluster Level Association of CLA).
In de eerste jaren van het project zijn veel van deze
groepen opgericht en begeleid. In het eerste half
jaar van 2019 hebben we vooral ingezet op het verder trainen en begeleiden van deze groepen. Na
afloop van het project willen we graag dat zij vol-

We werken samen met de lokale partnerorganisatie African Evangelistic Enterprise.

Een uitdaging waar we tegenaan lopen is de geringe betrokkenheid van mannen. Hoewel dit de uitvoering van het project niet per se vertraagt, baart
het wel wat zorgen op gezinsniveau. Mannen en
vrouwen, vaders en moeders, zijn immers allemaal
nodig om voor hun gezinnen te zorgen en zich in
te zetten voor het welzijn en het opgroeien van de
kinderen? De projectstaf heeft extra aandacht besteed aan dit onderwerp tijdens de gesprekken in
de dorpen met verschillende groepen.

Wat hebben we
in de eerste helft
van 2019 kunnen doen?
Een goede start voor de allerjongsten
Het belang van de ontwikkeling in de eerste jaren van een kind is niet bij alle ouders in deze regio bekend.
Daarom steken we veel energie in voorlichting over goed ouderschap, juist ook in de leeftijdscategorie nul
tot drie jaar.
• We hebben dit halfjaar achttien mensen kunnen trainen die op hun beurt weer ouderschapstrainingen
gaan geven in de dorpen.
•

240 nieuwe deelnemers zijn in juni van start gegaan bij de eerste bijeenkomst van de nieuwe ouderschapstraining.

•

Rondom de twee nieuwe peuter-kleuterscholen die in 2018 zijn opgeleverd, hebben we vijf voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor ouders met kinderen in de leeftijd van nul tot drie jaar, om uit te leggen
waarom het een goed idee is om hun kleintjes naar een peuter-/kleuterschool te brengen.

•

We hebben een begin gemaakt met de bouw van nog een nieuwe peuter-/kleuterschool.

•

23 Leerkrachten van vijftien peuter-/kleuterscholen kregen een opleiding, met extra aandacht voor het
begeleiden van kinderen met een handicap.

•

Op vier scholen hebben we een schoolmanagementcomité opgericht en begeleid bij het oppakken
van hun rol en verantwoordelijkheden.

•

Vijf bestaande schoolmanagementcomités ontvingen een vervolgcursus.

Kansen voor kinderen
Onder dit thema zetten we ons in voor onderwijs en
gezondheid voor alle kinderen. Daarbij besteden we
extra aandacht aan kansen voor kinderen met een
handicap. We hebben daarin samengewerkt met
NUDOR (National Union of Disabilities Organisations
Rwanda) en de lokale gezondheidscentra.
•

•

•

•

We hebben zes voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor ouders van kinderen met een handicap. Daarin werd gesproken over de rechten
van het kind en hoe ouders ervoor kunnen zorgen dat de kinderen gewoon naar school kunnen gaan.
We hebben ook gesprekken georganiseerd met
mensen die leven met verschillende soorten
handicaps, om te horen waar zij in het onderwijs
en het dagelijks leven tegenaan lopen.
In de uitbreiding van het netwerk van organisaties die zich inzetten voor kinderen met een handicap hebben we deze periode contact gelegd
met het Gihundwe Orthopedisch Ziekenhuis om
te zien welke diensten zij kunnen leveren voor
mensen in het projectgebied.
Om medische zorg toegankelijk te maken voor
deze kwetsbare groep hebben wij voor vijftien
kinderen met een handicap en hun gezinnen
een ziektekostenverzekering kunnen afsluiten.
Ook zorgen we soms voor vervoer naar de dokter.

Jongeren aan het werk
Als jongeren de kans krijgen een vak te leren en een
inkomen te verdienen, zullen zij de gezonde, veerkrachtige gezinnen van de toekomst vormen. We
organiseren jongeren in zelfhulpgroepen die zich
gezamenlijk bezighouden met het ontwikkelen van
een vak en onderneming, zoals bijvoorbeeld landbouw, imkerij, de bouw, of zoals in het verhaal van
Alice, een kapsalon.
Deze groepen komen elke twee weken bij elkaar,
leggen een klein spaarbedrag in en bespreken van
alles waar ze in hun leven tegenaan lopen.
•

•

•
•

•

Dit eerste halfjaar van 2019 hebben we twintig
groepen begeleid die commercieel chilipepers
wilden verbouwen. Er zijn drie opslagruimtes gebouwd, zodat de kwaliteit van de chili goed blijft
voor verkoop en zelfs export via Spices Rwanda
Ltd.
33 vertegenwoordigers vanuit deze groepen
ontvingen een training in belangrijke vaardigheden als samenwerken en doelen stellen. Zij gaan
die kennis in hun eigen groepen weer verder
verspreiden.
Twee groepen hebben onder begeleiding van
onze projectstaf bedrijfsplannen opgesteld en
kredieten aangevraagd. Wat een mooie stap!
Twee groepen die zich bezighouden met landbouw hebben we getraind en begeleid in het
doen van marktonderzoek, zodat ze betere keuzes kunnen maken voor de gewassen die ze willen verbouwen.
Twintig jongeren zijn geselecteerd voor een vaktraining, bijvoorbeeld voedselverwerking, verf
maken of zeep- en vaselineproductie. Er komen
nog tien jongeren bij, de opleidingen beginnen
in oktober.

Veerkrachtige dorpen
Negentien gezinnen die te maken hebben met een
gehandicapt gezinslid zijn allemaal bezocht in de
rapportageperiode. We hebben samen met hen
gekeken naar wat ze nodig hebben. Een inkomen
staat dan natuurlijk hoog op de agenda. Alle negentien gezinnen zijn nu aangesloten bij een van de
zelfhulpgroepen in het project.
De voortgang van de 232 zelfhulpgroepen, het gezamenlijk sparen, de kleinschalige leningen aan
groepsleden, dat loopt allemaal naar wens. Een
volgende stap is om deze groepen in contact te
brengen met microkredietinstellingen. Het is bijzonder om te zien hoe mensen de kansen grijpen die ze
door deze zelfhulp-benadering krijgen!

Ook de Cluster Level Associations (CLA’s) beginnen
hun rol steeds beter op te pakken. Er functioneren
op dit moment 25 CLA’s. Ze zijn begonnen met onderwerpen in kaart brengen die ze van belang vinden en hebben plannen opgesteld om dat aan te
pakken. Acht CLA’s hebben initiatieven bedacht zoals wegenbouw of de aanschaf van een maalmachine, waarmee ze diensten in het dorp verbeteren
en tegelijk wat geld verdienen. In de komende periode zal de begeleiding van de CLA’s een belangrijk
aandachtspunt zijn.

Nog nooit zoveel geld
gezien!
Alice is een 21-jarige jonge vrouw uit Rusizi. Ze groeide op zonder vader. Gelukkig betaalde haar oom
schoolgeld, totdat hij helaas overleed. Haar alleenstaande moeder kon het schoolgeld niet opbrengen. Alice, die toen 16 was, ging mango’s verkopen
om wat geld te verdienen. Maar echt zoden aan de
dijk zette dat niet.
In 2016 sloot ze zich als achttienjarige aan bij een zelfhulpgroep, ondanks dat haar buurvrouw zei dat het
toch niks zou opleveren. Het tegendeel was snel bewezen: na drie maanden leende ze vijfduizend franc
(ongeveer vijf euro) waarmee ze haar fruithandel
uitbreidde. Dat deed ze zo goed, dat ze met de opbrengst van haar handel inmiddels een varken heeft
kunnen kopen. Dat varken kreeg vijf biggetjes, die ze
voor vijftienduizend franc per stuk verkocht. “Zoveel
geld had ik nog nooit gezien, ik had niet gedacht dat
ik zo’n bedrag ooit in handen zou hebben”, grijnst ze.
In 2018 kon ze via het project een beroepsopleiding
volgen tot kapster. Samen met negen andere vrouwen die de opleiding deden, huurt ze nu een ruimte
waar ze een kapperszaak runnen. Met haar inkomen
koopt ze voer voor het varken, ondersteunt ze haar
moeder en spaart ze voor een koe die haar melk
en mest zal geven. Alice: “Die koe gaat er dit jaar al
komen, want ik heb inmiddels al meer dan driehonderdduizend franc (bijna driehonderd euro)!”

