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Red een Kind werkt samen met lokale partnerorganisatie African Evangelistic 
Entreprise (AEE) in Rwanda om de situatie voor de kinderen in Rusizi te 
verbeteren. 

Ze doen dat onder het motto: ‘Samenwerken om eigen kracht te versterken’ 
(in het Engels: Communities allied to stimulate empowerment). Daarbij wordt 
het hele dorp betrokken: volwassenen, jongeren en kinderen. 

In deze rapportage kunt u lezen welke activiteiten – dankzij uw steun – 
uitgevoerd konden worden. 

Om de gemeenschappen in Rusizi te versterken, richten we ons op vijf ‘routes 
voor verandering’: 

  Zorg voor de allerjongsten (nul tot zes jaar)
  Alle kinderen doen mee (basisschoolleeftijd)
  Jongeren aan het werk
  Van kwetsbare naar weerbare gemeenschappen
  Economische ontwikkeling (duurzaam voldoende inkomen voor gezinnen)
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In de afgelopen jaren hebben we al veel 
positieve ontwikkelingen gezien. In 2019 
hebben we ons extra ingespannen om 
ervoor te zorgen dat ook kinderen met 
een handicap aan het programma 
mee konden doen. 

We hebben dertig personen met een 
handicap (zowel kinderen als volwassenen) 
toegang tot zorg kunnen geven. Een 
aantal kinderen met een handicap is nu 
naar school en is lid geworden van een 
kinderclub. Twee volwassenen kunnen 
nu met hulpmiddelen (bijvoorbeeld een 
rolstoel of prothese) veel zelfstandiger 
functioneren en zelfs bijdragen aan het 
gezinsinkomen. 

We hebben een training gegeven aan 
onze opbouwwerkers in de dorpen over 
inclusie voor gehandicapten en hoe ze 
sociale uitsluiting van mensen met een 
handicap kunnen tegengaan. 

Zorg voor de allerjongsten
We hebben twee kleuterscholen 
gebouwd, zie het kader, met in 
totaal zes lokalen inclusief inrichting, 
kantoorruimte, wc’s en een watertank. 
Via de kleuterscholen hebben we ook 
316 ouders voorlichting kunnen geven 
over positief ouderschap en hoe je 
de ontwikkeling van kleine kinderen 
kunt stimuleren. De belangstelling van 
ouders voor deze cursus was heel groot. 
23 Leerkrachten van in totaal vijftien 
scholen en 45 mensen van de 
schoolleiding hebben we ook kunnen 
bijscholen. Eén school kreeg een koe, 
om de leerlingen melk en pap te kunnen 
geven. Bij twee scholen zijn moestuinen 
aangelegd om bij te dragen aan 
gevarieerde voeding voor de kinderen. 
De keukens bij de scholen in Mataba 
en Nyarushishi worden gebruikt als 
gemeenschapskeuken en dragen zo bij 
aan het tegengaan van ondervoeding 
en achterstallige groei. De survey naar 
de gezondheidssituatie van kinderen 
liet zien dat er bij deze kinderen geen 
sprake meer is van ondervoeding. 

Het hoofd van de school in Nyamagana wilde 
best kleuteronderwijs aanbieden en stelde 
een lokaal ter beschikking. Maar toen oudere 
kinderen het lokaal nodig hadden, moesten de 
kleuters toch weer wijken. 

De Cluster Level Association – een samenwerkingsverband 
van meerdere zelfhulpgroepen – stak de koppen bij elkaar 
en maakte een plan. Met hulp van Red een Kind, AEE en een 
groep Nederlandse jongeren via World Servants bouwden ze 
in de zomer van 2019 een kleuterschool met drie lokalen.
De school werd voorzien van geschikte materialen en 
inmiddels gaan er al 120 kinderen naar toe. Steeds meer 
ouders zien hoe belangrijk deze vroege vorm van onderwijs is 
voor de ontwikkeling van hun kinderen!

Resultaten 2019



Alle kinderen doen mee
De kinderclubs hebben voor het eerst meegedaan 
aan een competitie met zang, dans en 
voorstellingen over kinderrechten. We zien dat dit 
nog heel vreemd voor ze is. We blijven doorgaan 
met de clubs om aan hun zelfvertrouwen en hun 
talentontwikkeling te werken. De belangstelling van 
de ouders voor de optredens was ook niet zo groot. 
De volgende keer gaan we er actief op inzetten 
om ouders hierbij uit te nodigen, zodat ze zien wat 
hun kinderen op de clubs leren en ook de positieve 
boodschap meekrijgen die gedeeld wordt. 

Jongeren aan het werk
Dertig jongeren hebben een vakopleiding afgerond 
in december 2019: tien voor voedselverwerking, tien 
in het maken van verf, tien in het maken van zeep. 
De arbeidsvooruitzichten voor deze jongeren lijken 
behoorlijk gunstig.

Twee jongerengroepen zijn ondersteund met 
het starten van een gemeenschappelijke 
onderneming: een bijenhouderij en een kwekerij 
van passiefruit. Het passiefruit kreeg te maken met 
plantenziektes en was helaas niet zo succesvol, 
een landbouwingenieur onderzoekt nu de 
mogelijkheden. 

Van kwetsbare naar weerbare gemeenschappen 
/ Economische ontwikkeling
We zijn dit jaar doorgegaan met het ondersteunen 
van de 232 bestaande groepen, met in totaal 
4012 leden. Inmiddels zijn er ook 25 Cluster Level 
Associations gestart, die we begeleiden bij het 
oppakken van hun rol in de gemeenschap en 
richting de lokale / districtsoverheid. 

Elf groepen zijn extra ondersteund in het opschalen 
van inkomensgenererende activiteiten zoals het 
fokken van konijnen en varkens of het verbouwen 
van bepaalde gewassen. 

Dertig opbouwwerkers zijn getraind in business 
development. Zij kunnen met hun kennis de 
lokale zelfhulpgroepen ondersteunen richting 
ondernemersplannen en het opzetten van 
winstgevende activiteiten. 

Divine is een elfjarig, verlegen 
meisje. Maar door haar 
deelname aan de kinderclub 
is ze enorm gegroeid. “Ik vind 
het leuk om met veel andere 

kinderen te spelen en op te treden. We doen 
toneel, liedjes en gedichten en we hebben 
geleerd dat kinderen rechten hebben.” 

Françoise is 27 en moeder van 
twee kinderen. Samen met haar 
man leefde ze in armoede, ze 
hadden geen in land, geen vee 
en geen eigen huis. In september 

2016 sloot ze zich aan bij een zelfhulpgroep. 
Elke week spaarde ze een klein bedragje. 
Het idee was haar snel duidelijk. Ze nam 
een lening van de groep, legde er nog wat 
eigen spaargeld bij en kocht een varken en 
wat kippen. Twee jaar later heeft ze haar 
lening afbetaald, een koe gekocht en zijn ze 
begonnen met de bouw van een eigen huis. 
“Mijn kinderen eten gevarieerd en gezond. 
De oudste gaat net naar de kleuterschool; 
we kunnen zonder problemen het 
schoolgeld betalen.” Bovendien is Françoise 
trots op haar rol in de zelfhulpgroep, 
waar ze is gekozen als secretaris. 



Conclusie
2019 was een belangrijk en druk jaar voor het 
programma in Rusizi. De bouw van twee nieuwe 
kleuterscholen, de succesvolle lobby-acties van 
de Cluster Level Associations, de mensen met een 
handicap die we konden doorverwijzen voor een 
juiste medische behandeling en de jongeren die 
allerlei economische activiteiten aan het opstarten 
waren. Als we vergelijken met het jaar daarvoor zien 
we ook een flinke verbetering in de situatie van 
kinderen. En daar doen we het per slot van rekening 
allemaal voor! 
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Gahati en omgeving is afgelegen 
en arm. Infrastructuur is er 
nauwelijks. Vrouwen en kinderen 
waren veel tijd kwijt met het 
handmatig malen van graan 

om er meel van te maken. De Cluster Level 
Association in Gahati kwam met het idee 
om een graanmolen aan te schaffen. De CLA 
vertegenwoordigt zeven zelfhulpgroepen met 
in totaal 140 leden. Ze schreven een voorstel 
en dienden dat in bij AEE. Zelf legden ze 
430.000 Rwandese Franc in (ong. 425 euro) en 
Red een Kind / AEE droegen iets meer dan 
duizend euro bij. Genoeg om de molen te 
kopen, die nu in het centrum beschikbaar is 
voor iedereen. Agnes, lid van de CLA, vertelt 
dat deze aanschaf ook heeft geholpen om het 
belang van de CLA en van samenwerking 
in het dorp te laten zien. Annonciata, één 
van de gebruikers van de molen, is heel blij 
met de aanwinst in Gahati. “Het scheelt 
ons zoveel tijd. Het is niet duur om er 
gebruik van te maken en wij en de kinderen 
hoeven niet meer met de hand te malen.” 


