
Update m.b.t. situatie Covid in Rwanda 
 

Sinds in maart 2020 de eerste besmettingen werden gemeld is Rwanda in een volledige lockdown 

gegaan. Deze lockdown had grote gevolgen. Veel mensen zijn werkzaam in de ‘informele 

economie’ en werken als dagloner. Een dag niet werken, betekent geen inkomen en dus geen 

eten. Veel mensen hadden niet de reserves om voedsel te kopen en leden honger. Daarnaast 

stegen de voedselprijzen met 300%. De lockdown heeft een enorme impact gehad op de 

bevolking. 

 

Situatie begin 2021 

Het leven is weer normaal als voorheen. De lockdown is opgeheven. Eind januari was er voor 

Rwandese begrippen een hoge piek met meer dan 300 besmettingen per dag. Toen is met name 

Kigali en omgeving in lockdown gegaan. Hierdoor is de situatie verbeterd Hoewel COVID-19-

besmettingen aanzienlijk zijn afgenomen, zijn er gemiddeld 80-90 nieuwe infecties per dag. Het 

openbaar vervoer functioneert weer. Ook zijn de kantoren weer geopend. 

Gemeenschapsbijeenkomsten zijn weer toegestaan, alleen nachtclubs zijn nog gesloten. Kerken 

zijn open maar het is slechts mogelijk om 50% van de capaciteit van de kerk te gebruiken. Sinds 

november zijn alle scholen weer open. Er zijn nog wel een aantal maatregelen van kracht die 

gelden tot het moment dat het vaccin beschikbaar zal zijn. Zo moeten scholen en kerken 

bijvoorbeeld beschikken over handenwas-faciliteiten  

 

Er is in Rwanda ook een mondkapjesplicht, die geldt voor alle openbare ruimten, maar ook op 

straat in scholen en op kantoren. Eigenlijk overal waar mensen elkaar ontmoet. Alleen als je in een 

restaurant aan een tafel zit, of op kantoor achter je bureau, is een mondkapje niet nodig. Ook 

kinderen zijn verplicht om een mondmasker te dragen. 

 

Situatie voor de zelfhulpgroepen 

Voor de leden van de zelfhulpgroepen betekende de lockdown en de daaruit volgende 

economische situatie, dat ze hun spaargeld hebben moeten gebruiken voor de eerste 

levensbehoeften. Geld dat eigenlijk bestemd was voor de ziektekostenverzekering en schoolgeld 

voor de kinderen, werd nu aan voedsel besteed. Hierdoor zijn hun financiële reserves geslonken of 

soms verdwenen. Nog steeds hebben zelfhulpgroepen, door de financiële crisis die is ontstaan,  

moeite om hun financiële buffers weer op te bouwen. Zo zijn veel groepen nog niet in staat om 

hun maandelijkse bijdragen voor bijvoorbeeld kosten voor scholing van de kinderen en trainingen 

van zelfhulpgroepsleden te voldoen. Deze activiteiten zijn dus zwaar getroffen. 

 

Preventie en voorlichting 

Op dit is Red een Kind in Rwanda druk bezig met het heropenen van de scholen en te helpen zodat 

ze voldoen aan de vastgestelde normen om Covid19 te voorkomen. Zo worden 

handwasvoorzieningen, zeep en mondkapjes gedistribueerd als de gemeenschappen geen 

financiële middelen hebben om deze zelf aan te schaffen. Ook wordt preventiemateriaal als 

posters en flyers ontwikkeld en verspreid op scholen en in de dorpen. Daarnaast wordt in de 

wekelijkse bijeenkomsten van zelfhulpgroepen voorlichting gegeven over de bestrijding van 

Covid19 en zijn er ook plannen om een algemeen rampenpreventietraining te ontwikkelen om de 

zelfhulpgroepen weerbaarder te maken.   



RAPPORTAGE JANUARI-JULI Rusizi, Rwanda 
 

Dit jaar stond het leven voor veel mensen op zijn kop… Ook voor de kinderen en hun gezinnen in 

Rusizi. Op 21 maart 2020 kondigde de overheid in Rwanda een lockdown af vanwege de 

coronapandemie. Deze lockdown had een grote impact op onze werkwijze. Om het hoofd te 

bieden aan de uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt, hebben wij onze activiteiten 

aangepast. Ons doel bleef wel hetzelfde: zorgen dat de kinderen in Rusizi gezond en veilig 

opgroeien. 

 

Het plan in het kort 

Help a Child (Red een Kind) werkt samen met AEE aan de verbetering van de omstandigheden van 

kinderen en hun families in Rusizi. Dat doen we op vijf manieren.  

1.  Zorg voor de allerjongsten: kinderen van nul tot zes jaar krijgen de zorg die zij nodig 

hebben voor een goede start. 

2.  Alle kinderen doen mee: alle kinderen van basisschoolleeftijd krijgen kwalitatief 

goed onderwijs. 

3.  Jongeren aan het werk: kwetsbare jongeren krijgen de kans op een baan.  

4.  Van kwetsbare naar weerbare gemeenschappen: samenwerken om eigen kracht te 

versterken. -rechten in de gemeenschap. 

5.  Economische ontwikkeling: duurzaam voldoende inkomen voor gezinnen. 

 

VEILIG EN GEZOND OPGROEIEN TIJDENS DE LOCKDOWN 

De coronapandemie laat zien hoe kwetsbaar Rusizi is. Leraren bleven uit angst weg en scholen 

sloten. Zelfhulpgroepen boorden hun spaargeld aan om te overleven en gebrekkig internet zorgde 

ervoor dat thuiswerken een grote opgave is voor onze collega’s van Help a Child en AEE. Daarnaast 

verbleef Rusizi langer in een lockdown dan andere regio’s in Rwanda vanwege de grens met 

Congo. De pandemie zorgde er ook voor dat een aantal geplande activiteiten niet door kon gaan. 

Daarom startte Help a Child samen met AEE noodactiviteiten voor de getroffen kinderen en hun 

gezinnen in Rusizi: 

 

•  Noodhulppakketten met levensmiddelen voor driehonderd gezinnen die hun inkomen 

verloren vanwege de coronapandemie. 

•  Distributie van hygiënische middelen, zoals zeep voor driehonderd gezinnen. 
•  Leiders van kinderclubs werden aangemoedigd om ondanks de sluiting van de kinderclubs 

in contact te blijven met de kinderen. 
•  Thuisbezoeken bij gezinnen met jonge kinderen sinds de sluiting van de peuter- en 

kleuterschool. 
•  Via radio, televisie en belafspraken werden ouders geïnformeerd over de zorg voor 

kinderen tijdens de pandemie; hoe je corona kunt voorkomen (hygiëne); hoe je 
symptomen kun herkennen en wat je moet doen om verspreiding van het virus te 
voorkomen. 

•  We werkten met de kerk samen om jongeren bewust te maken van de 
voorzorgsmaatregelen die zij moesten nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan 
op de werkvloer. 

 

  



EEN DUURZAAM RESULTAAT 

Activiteit Resultaat 
 

Zorg voor de 
allerjongsten 

Ondanks de sluiting van scholen, kon de bouw van de nieuwe peuter- 
en kleuterschool starten. En dat schoot op: binnen een maand waren al 
meer dan de helft van de werkzaamheden klaar. 
 

Alle kinderen doen 
mee 

Leiders van kindergroepen kregen zendtijd op de radio en televisie en 
belden met ouders om hen aan te moedigen het schoolrooster thuis te 
volgen en schoollessen via de radio te beluisteren. 
 

Jongeren aan het 
werk 

Via de samenwerking met de kerk bereikten we nieuwe groepen 
jongeren met als resultaat dat er vier nieuwe jeugd-zelfhulpgroepen 
gevormd zijn. In de zelfhulpgroep werken jongeren met het spaar- en 
leensysteem. Daardoor kunnen er nu meer jongeren een eigen bedrijf 
starten. 
 

Van kwetsbare naar 
weerbare 
gemeenschappen en 
economische 
ontwikkeling 
 

De afwezigheid van een lokale, overdekte markt zorgde ervoor dat 
wind met stof en de vele regen tijdens het regenseizoen de 
landbouwproducten aantastten. Hierdoor leden de gezinnen die 
landbouwproducten verkopen verlies. De Cluster Level Association – 
een samenwerkingsverband van meerdere zelfhulpgroepen – stak de 
koppen bij elkaar en maakte een plan met als resultaat dat er nu in het 
dorp een markt is. De markt is nu een veilige, droge en schone plek 
waar 63 vrouwen hun producten verkopen met succes, waardoor hun 
gezinnen weer inkomsten hebben. 
 

Zorg voor mensen 
met een handicap 
 

Zeven mensen met een handicap konden met behulp van Help a Child 
een ziektekostenverzekering afsluiten. 
 
 

 

Een zelfhulpgroep van sterke vrouwen 

Francoise is de groepsvertegenwoordiger van een zelfhulpgroep met 21 vrouwen die elke 

woensdag bijeenkomt. Tijdens die bijeenkomst delen ze ideeën over hoe zij hun inkomen kunnen 

vergroten. Francoise vertelt: ‘’Voordat we lid waren van deze zelfhulpgroep, werkte iedereen 

alleen. Dat is nu veranderd. We werken samen, helpen en inspireren elkaar.’’ In de zelfhulpgroep 

kunnen leden een lening aanvragen, zodat zij kunnen investeren in een eigen bedrijf. Daarnaast is 

de zelfhulpgroep een landbouwcollectief begonnen. Dit jaar oogsten zij voor het eerst als groep 

maïs. ‘’De winst uit de maïsoogst gebruiken we om pap te kopen voor onze kinderen die naar de 

peuter- en kleuterschool gaan. Ook gebruiken we de winst om het schoolgeld van onze kinderen 

te betalen’’, vertelt Francoise. Daarnaast heeft elk lid van de zelfhulpgroep een matras en stuk stof 

gekregen, om kleding van te maken. De groep heeft grote plannen voor de toekomst: ‘’We kweken 

nu cassave. Dat oogsten en verkopen we volgend jaar. Met de winst willen wij een groter stuk land 

kopen.’’ Francoise is dankbaar dat hun zelfhulpgroep al zoveel bereikt heeft. ‘’Als vrouwen staan 

wij samen sterk. We zijn in staat om ons leven en dat van ons gezin op een positieve manier te 

veranderen’’, sluit Francoise af. 

 



Sylvie kroop dankzij de kinderclub uit haar schulp 

Sylvie is 12 jaar oud en heeft albinisme. Sylvie vertelt dat dat niet altijd makkelijk is geweest voor 

haar: ‘’Omdat ik albino ben, werd ik vaak gepest. Mijn klasgenoten wilden niet met mij spelen en 

durfden mijn huid niet aan te raken, omdat mijn huid anders is dan die van hen.’’ Door deze 

ervaringen kroop Sylvie in haar schulp: ze durfde niets meer te zeggen en isoleerde zichzelf. 

Gelukkig kwam daar verandering in toen zij zich aansloot bij een kindergroep: ‘’In de kindergroep 

praten we over onze rechten en verantwoordelijkheid. Sinds ik lid ben van de kindergroep, word ik 

niet meer gepest. Het is fijn om met de kinderen uit de kindergroep te spelen. Ik voel mij niet 

langer alleen en durf mijn mening te delen!’’ 

 

Een goed begin voor jonge kinderen, dankzij varkens  

Cesarie is getrouwd, gezondheidsmedewerker, moeder van zeven kinderen én voorzitter van de 

peuter- en kleuterschool in het dorp. Cesarie vertelt: ‘’Ik heb het gevoel had dat ik een positieve 

invloed heb op andere ouders met jonge kinderen, daarom ben ik voorzitter van de peuter- en 

kleuterschool geworden.’’ De ouders van kinderen op de school hebben moeite om het schoolgeld 

te betalen en bij te dragen aan een papmaaltijd, omdat hun eigen oogst te klein is. Daarom heeft 

Cesarie samen met drie andere leden van het bestuur een project opgezet: ‘’We hebben met 

elkaar overlegd en kwamen tot de conclusie dat we een varkenshouderij wilden beginnen. Op het 

terrein van de peuter- en kleuterschool is een stal gebouwd. De stal is in maart in gebruik 

genomen door vier varkens. Ik draag de zorg voor één van die varkens. ‘Mijn’ varken is zwanger en 

verwacht over vier weken biggen!’’ De winst van de verkoop van de biggen wordt gebruikt voor de 

peuter- en kleuterschool, zodat de kinderen een goede start hebben. 


