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PROJECTINFORMATIE 

 

Interventiegebied Rusizi (sectors Nkungu en Nyakarenzo) 

Totaal aantal gezinnen 
in interventiegebied 

14.510 gezinnen 

Aantal bereikte 
gezinnen in 
interventiegebied 

3.306 gezinnen 

Aantal bereikte kinderen 
en jongeren in 
interventiegebied 

- 1.243 kinderen 0-7 jaar (635 meisjes, 608 jongens) 
- 200 kinderen 8-12 jaar (104 meisjes, 96 jongens) 
- 1327 jongeren 16-30 jaar (787 meisjes, 540 jongens) 

Sponsorkinderen - 327 reeds gesponsord 
- 125 nog niet gesponsord 
- 6 uit het project vertrokken 
- 75 per 2020 nieuw in het project 

Sponsorkinderen met 
beperking (sponsor+) 

- 18 reeds gesponsord 
- 12 nog niet gesponsord 
- 10 per 2020 nieuw in het project 

Sponsorgezinnen - 415 reeds gesponsord 
- 35 nog niet gesponsord 
- 4 uit het project vertrokken 
- 4 overleden 

Aantal zelfhulpgroepen 
en CLA’s in het 
programma 
Een zelfhulpgroep 
bestaat uit 15 tot 20 
personen 

- 190 zelfhulpgroepen voor volwassenen 
- 78 zelfhulpgroepen voor jongeren 
- 10 kindergroepen 
- 25 CLA’s (deze CLA-groepen vertegenwoordigen en 

ondersteunen per groep 8 tot 10 zelfhulpgroepen) 

 

Resultaat op langere termijn  

 

De meest kwetsbare groepen zijn in staat om: 

- op een duurzame manier te voldoen in hun basisbehoeften  

- hun rechten te bevorderen en te beschermen  

kwaliteit van leven van gezinnen en kinderen te verbeteren.  

 

Pijlers van het programma: 

- Early Childhood development (voorschoolse educatie/kleuterscholen) 

- Deelname van kinderen (kinderclubs) 

- Empowerment van jongeren 

- Veerkracht van de community 

- Economische ontwikkeling   



 

3 

AANTAL BEREIKTE RESULTATEN UIT HET DORPSPROGRAMMA 

 

- 9 Mensen met een beperking kregen een ziektekostenverzekering voor de periode 

2020-2021 en daarmee toegang tot specifieke zorg. 

 

- Er werden aan 160 gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar ouderschap 

training gegeven. Dit gebeurde door middel van huisbezoeken door zorgverleners. Om 

dit werk goed te vergemakkelijken werden deze trainers voorzien van COVID-19 

preventie-materialen en regenjassen(voor het regenseizoen). Deze bezoeken werden 

door de ouders als zeer positief ervaren en hadden een positieve impact, ook al bereikt 

de interventie minder gezinnen dan we aanvankelijk hadden gehoopt. 

 

- Er werden 75 sponsorkinderen en 10 sponsor+ kinderen (kinderen met een beperking 

gesponsord uit verschillende cellen van de sectoren Nkungu en Nyakarenzo.  

 

- 826 ouders van sponsorgezinnen en sponsorkinderen (575 vrouwen en 251 mannen) 

hebben in kleine groepen een training gehad om hun begrip over hun rollen en 

verantwoordelijkheden in het sponsorprogramma te vergroten. Door middel van deze 

bijeenkomsten werd het belang van hun deelname aan zelfhulpgroepen benadrukt 

omdat sommigen van hen hun zelfhulpgroepen om verschillende redenen hadden 

verlaten. Een van de redenen was dat als gevolg van COVID-19-effecten, ze geen 

spaartegoeden meer hadden. Naar aanleiding van deze training hebben deze 

deelnemers besloten om zich opnieuw aan te sluiten bij hun zelfhulpgroepen. Er 

werden tijdens deze training ook brieven naar sponsors geschreven. Van kinderen en 

gezinnen geen sponsor meer hadden werd hun bijgewerkt.  

 

- Initiatieven van de jongerengroepen werden gemonitord. Hierbij werden ze 

aangemoedigd om hun productieactiviteiten voort te zetten om zo economisch te 

herstellen van hun bedrijfssluiting tijdens COVID-19 lockdown-maatregelen. Door het 

monitoren van AVET-groepen (jongerengroepen die zich bezighouden met landbouw 

en veeteelt) werden zij aangemoedigd om zoals gewoonlijk te blijven werken aan de 

teelt van groenten en fruit tijdens het teeltseizoen. 

 

- Na vertragingen als gevolg van COVID-19 konden we in het laatste kwartaal van 2020 

eindelijk beginnen met PIP-training. Totaal deden 27 mensen aan deze 3-daagse 

training mee (18 vrouwen en 9 mannen) waaronder 20 boeren en 7 lokale leiders. 

 

PIP-training is een methode die mede door de Wageningen Universiteit is ontwikkeld. 

Gezinnen bedenken samen een plan om hun gezinsinkomen te verhogen. Boeren 

worden getraind en trainen op hun beurt weer andere boeren. Zo neemt de kennis in 

de gemeenschap snel toe. Iedereen wordt betrokken en de verhoogde inkomens 

komen ten goede aan de ontwikkeling van de kinderen.  
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- 46 echtparen en 87 religieuze leiders zijn getraind op het gebied van gender. Hierbij 

werd bijvoorbeeld ingegaan op de rol van de man en de vrouw in het gezin, zoals op 

het gebied van de opvoeding van kinderen. Thema’s die aan de orde kwamen waren 

onder andere gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, gender-gerelateerd geweld en 

de Rwandese context. Er is besproken welke rol ze hebben als het er om gaat om 

deze onderwerpen in hun kerken en gemeenschappen bespreekbaar te maken. 

Volgens de tot nu toe ontvangen feedback hebben deze trainingen op veel gezinnen 

zeer goede indruk gemaakt. We verwachten positieve veranderingen te zien als gevolg 

van een harmonieuze relatie tussen familieleden, het gezamenlijk delen van 

verantwoordelijkheden thuis en het deelnemen voor zowel mannen als vrouwen aan de 

besluitvorming.  
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IMPACT VAN COVID-19 OP HET PROGRAMMA 

 

De preventiemaatregelen tegen Covid-19 hadden grote impact op het programma. 

Mondkapjes waren verplicht en mensen moesten afstand houden. De uitvoering van de 

activiteiten werden aangepasten aan de nieuwe richtlijnen. Een aantal gevolgen voor het 

programma waren: 

 

- In Rusizi had men te maken met een verlengde Lockdown. De kindergroepen konden 

vanwege de maatregelen niet bij elkaar komen. Daardoor was het niet mogelijk om 

sport en spelactiviteiten en competities te organiseren. Vaktrainingen liepen vertraging 

op. Zelfhulpgroepen konden niet meer bij elkaar komen. Doordat veel gezinnen 

werkzaam zijn in de informele economie, waar geen sociale vangnetten zijn, konden ze 

niet werken. Daardoor was het niet mogelijk om inkomen te genereren en geld te 

sparen. Doordat voedselprijzen tot wel 3x zo duur werden, moesten ook 

spaartegoeden worden aangesproken om in het dagelijks levensonderhoud te voldoen.  

 

- Scholen en ECD centra werden gesloten 

 

- De jongerenreis van World Servants uit Nederland kon niet doorgaan. 

 

- Een aantal ouderschapstrainingen voor gezinnen met kinderen in de leeftijd 0 tot 3 jaar 

zijn uitgesteld naar 2021. In verband met het sluiten van de scholen werd extra ingezet 

op het ondersteunen van gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. 

 

 

VOORTGANG VAN HET JAARPLAN 2020 

 

Resultaatgebied 1: Het districtsveldkantoor: 

 

Behaalde successen: 

 

- Vanuit Nederland werd een projectbezoek gebracht door negen predikanten die 

deelnamen aan een studiereis van Red een Kind en World Servants. 

 

- Er werd een voorbereidingsreis van World Servants gefaciliteerd ter voorbereiding aan 

een jongerenreis vanuit Nederland. Hierbij werd de locatie bezocht waar in 2020 een 

nieuwe kleuterschool zou worden gebouwd. 

 

- Op ICT gebied zijn databanken bijgewerkt en verbeterd zodat de monitoring van het 

project efficiënter te volgen is. 
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Resultaatgebied 2: Zorg en stimulering van kinderen van 0 tot 6 jaar om zich ten 

volle te ontwikkelen.  

 

Behaalde successen: 

 

- Bouw van het ECD Mukenke Center in de Nkungu sector. Deze school bestaat uit drie 

klaslokalen, een lerarenkantoor, een keuken, zes toiletten, en een watertank. De 

school is uitgerust met meubilair (120 kinderstoelen, 24 tafels, 4 stoelen en bureaus 

voor de leerkrachten, 3 kasten, keukenmateriaal, boeken en speelgoed, en covid-19 

preventiemateriaal) 

 

- 160 gezinnen met kinderen in de leeftijd 4 tot 6 jaar hebben huisbezoeken gekregen 

van veldwerkers om getraind te worden in ouderschap. Deze veldwerkers zijn voorzien 

van beschermingsmiddelen tegen covid-19. 

 

Afwijkingen van wat was gepland: 

 

- Ouderschapstrainingen aan gezinnen met kinderen in de leeftijd 0 tot 3 werden gestopt 

in verband met covid-19. De focus is verplaatst naar kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 

in verband met de sluiting van de kleuterscholen en hun voorbereiding op het primair 

onderwijs. 

 

- De bouw van een kleuterschool die was gepland in verband met de World Servants 

jongerenreis, is vanwege covid-19 geannuleerd. 

 

Uitdagingen die werden ondervonden: 

 

- ECD-centra zijn sinds half maart gesloten, net als andere scholen, waardoor alle 

gerelateerde activiteiten vertraging hebben opgelopen. In november heropenden 

sommige scholen. De kleuterscholen bleven tot nader order gesloten. 
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Resultaat Gebied 3: Onderwijs en ondersteuning van kinderen. Barrières worden 

overwonnen en potentieel wordt ontwikkeld. 

 

Behaalde successen: 

 

- 85 kinderen, waarvan 10 met een beperking, hebben een sponsor gevonden. 

 

- Leiding van kinderclubs werden bewust gemaakt over hoe om te gaan met de 

pandemie en getraind in het telefonisch contacten en voorlichten van ouders over 

covid-19 preventie om zo verspreiding van het virus te voorkomen. 

 

 

- 749 sponsorkinderen en -gezinnen hebben met kerst hun sponsors in Nederland 

geschreven en een nieuwe foto toegestuurd. 

 

Afwijkingen van wat was gepland: 

 

- Sinds maart 2020 is het niet meer mogelijk om de kindergroepen bij elkaar te laten 

komen. De groepsleiders onderhouden contact met de individuele kinderen. 

 

- Een aantal trainingen kon niet doorgaan vanwege de Lockdown. Via telefoon werd 

contact gehouden met de sponsorkinderen en – gezinnen. 

 

 

Resultaat Gebied 4: Weerbaarheid, werk en kansen voor gemarginaliseerde 
jongeren. 
 

Behaalde successen: 

 

- Samenwerking met voorgangers van plaatselijke kerken zorgden ervoor dat het voor 

onze projectmedewerkers makkelijker was om jongeren uit de kerk te bereiken. 

Hierdoor werden 4 nieuwe jongerenzelfhulpgroepen gevormd, waardoor het aantal 

zelfhulpgroepen met jongeren werd uitgebreid.  

 

- Dit  jaar  rondden 15 jongeren hun vaktraining af. De afgestudeerden werden 

ondersteund met toolkits en zijn aan de slag gegaan. Een aantal heeft via de lokale 

overheid een baan gevonden als lasser van deuren, daken en ramen. 

 

Afwijkingen van wat was gepland: 

 

- Vanwege covid-19 zijn sommige activiteiten zoals het faciliteren van jongeren om deel 

te nemen aan landbouwfinancieringsbeurs, een landbouwshow en district jeugdforum 

niet doorgedaan.  

 

Uitdagingen die werden ondervonden: 

 

- Vanwege de Lockdown werden de vaktrainingen voor jongeren uitgesteld. Hierdoor 

liepen deze vertraging op. 
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- Het jeugddistrictsnetwerk verloor twee varkens die aan ziekte stierven. Dit belemmerde 

hun ontwikkeling omdat het hun eerste initiatief was. 

 

 

Resultaat Gebied 5: Een beter welzijn van gezinnen en kinderen 

 

Behaalde successen: 

 

- Er is door de clustergroep van Mataba een overdekte markthal gebouwd. Hierin 

hebben momenteel 63 vrouwen een verkoopstand. Door deze markthal zijn ze in staat 

om ook tijdens het regenseizoen hun waren aan te bieden. Doordat hun waren nu 

worden beschermd tegen weersinvloeden en stof, komt dit de kwaliteit van hun 

verkoopwaar ten goede. Hierdoor kunnen ze nu meer omzet genereren. Deze markt is 

zodanig gebouwd dat het mogelijk is om afstand te houden. Daarnaast zijn er 

desinfectiemiddelen beschikbaar. 

 

Afwijkingen van wat was gepland: 

 

- 300 gezinnen (1563 personen) hebben voedselhulp en covid-19 preventiematerialen 

gekregen. 

 

Uitdagingen die werden ondervonden: 

 

- Vanwege de lockdown die in Rusizi duurde tot begin september, konden veel 

zelfhulpgroepen gedurende langere tijd niet bij elkaar komen. Ze waren niet in staat om 

met hun activiteiten geld te verdienen en geld te sparen. Bovendien moesten 

spaartegoeden worden aangesproken om voedsel te kopen. 42 zelfhulpgroepen zijn uit 

elkaar gevallen. Andere zelfhulpgroepen zijn door de economische situatie flink 

verzwakt. We bieden extra intensieve ondersteuning aan zodat ze hun 

werkzaamheden weer kunnen oppakken, zodat ze hun situatie weer kunnen 

verbeteren. 
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OVERHEID EN BEDRIJVEN 

 

Vanuit het project zijn banden gelegd met overheid en bedrijven. Zo wordt met de overheid 

samengewerkt om kleuterscholen (ECD’s) op te zetten. Hiervoor wordt o.a. vanuit de 

overheid grond ter beschikking gesteld. Ook is er aandacht voor kinderrechten en positief 

ouderschap. Een ander voorbeeld is dat zelfhulpgroepen nu de beschikking hebben over 

bankrekeningen waarmee ze kunnen sparen en salarissen kunnen uitbetalen. Ook zijn er 

zelfhulpgroepen gelinkt aan bedrijven als MTN (telecomaanbieder). Daardoor hebben ze 

toegang tot kredieten gekregen om hun bedrijfjes uit te breiden. 

 

Een mooi voorbeeld is de samenwerking die is ontstaan tussen de lokale overheid en een 

Cluster Level Association (= CLA; een samenwerkingsverband van zelfhulpgroepen). Zij 

hebben in het plaatsje Kabuganza een stuk land gekregen om daar een kleuterschool te 

bouwen. Zelfs tijdens de periode van COVID-19 ging dit project door. We hebben deze 

CLA ook gekoppeld aan een andere organisatie die actief is op het gebied van hulp aan 

mensen met een beperking, met name in het geven van trainingen aan begeleiders van 

deze mensen. Daarnaast hebben we nauw samengewerkt met de lokale kerken voor 

geestelijke begeleiden voor de deelnemers aan dit project. Op geestelijk gebied heeft dit 

een positieve verandering teweeg gebracht. Daarnaast hebben we contacten gelegd met 

lokale ziekenhuizen om de mensen met een beperking van een behandeling te kunnen 

voorzien. 
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AANTAL HOOGTEPUNTEN UIT 2020 

 

 

Verhoging van de voedselproductie om het inkomen van jongeren te vergroten 

 

Veel activiteiten van jongerenzelfhulpgroepen die actief zijn op het gebied van landbouw 

en veeteelt ondervinden de gevolgen van klimaatverandering. Voorbeelden hiervan zijn 

zware regenval en harde wind. Het Rwanda Youth Recovery Project (RYRP) 

ondersteunde de jongerenzelfhulpgroep met de naam  Twitezimbere  Rubyiruko. Deze 

groep bestaat uit 15 meisjes en 5 jongens. Dankzij dit project hebben ze nu de 

beschikking over een broeikas van 30x8 meter. Deze kas is voorzien van een 

druppelirrigatiesysteem. Dankzij deze ondersteuning kwam hun droom uit. 

 

In het eerste seizoen zijn ze al begonnen met het kweken van rode en groene paprika's. 

Ze kunnen het hele jaar door verschillende soorten groenten telen, zonder zich zorgen te 

maken over de klimaatverandering. De leden van deze zelfhulpgroep zijn door de 

technische staf van Holland Greentech getraind in  het gebruik van de kas. Dankzij deze 

kas krijgen de gezinnen van deze jongeren nu gezonde voeding en worden ook inkomsten 

gegenereerd. 

 

   
 

  



 

11 

Moestuinen (Kitchengardens) voor gezinnen 

 

36 kwetsbare gezinnen zijn geholpen in het opzetten van een moestuin. Ze hopen 

binnenkort te beginnen met het oogsten van groenten voor thuisconsumptie om zo 

ondervoeding te voorkomen. Dankzij deze moestuinen hebben ze nu voldoende en 

gevarieerd voedsel ter beschikking. 

 

    
 

 

8 zelfhulpgroepen starten een bijenhouderij 

 

Een bijenhouderij is een van de zakelijke kansen die het potentieel heeft om goede winst 

te maken in het Rusizi district. Dit vanwege de strategische ligging van de naburige 

Cyamudongo bos. Daarom zijn 8 zelfhulpgroepen begonnen met het houden van bijen. Ze 

hebben steun gekregen in de vorm van 30 moderne bijenkorven en training om hen te 

helpen hun bijenhouderij te ontwikkelen en zo de leefsituatie van hun families te 

verbeteren. Over het algemeen gebruikten de meeste imkers traditionele bijenkorven die 

niet genoeg honing kunnen produceren. Met deze moderne korven kunnen ze meer dan 

50 kg honing per jaar kan produceren. 

 

     
. 
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Na een vaktraining zetten 10 jongeren een eigen bakkerij op 

 

 
 

Dankzij Help a Child Rwanda kregen 10 jongeren steun die hen in staat stelt om een 

vaktraining te volgen in het runnen van een bakkerij.  Na hun voltooiing van de vaktraining 

in 2020 zijn ze erin geslaagd om een bedrijf te starten voor het maken van brood en 

donuts. Vanwege lockdown leidde hun bedrijf verlies. Dankzij steun van Help a Child 

Rwanda waren ze in staat om hun werkzaamheden te hervatten en een doorstart te 

maken. Ze verdienen geld met het bakken en verkopen van brood en de verkoop van 

andere produkten.  Hun inkomsten zijn inmiddels verdrievoudigd. De jongeren zullen 

blijven werken onder nauw toezicht van AEE-medewerkers die hen voorlopig zullen blijven 

begeleiden.  
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Machines voor jongeren die een vaktraining tot lasser hebben gevolgd 

 

We ondersteunden jongeren die een vaktraining hebben gevolgd om als lasser aan de 

slag te kunnen. Om hen te helpen om als professioneel lasser aan de slag te kunnen, 

hebben 10 jongeren een lasapparaat ontvangen. Inmiddels hebben ze een eigen 

werkplaats opgezet en zijn nu in staat om als lasser hun inkomen te verdienen.  

    

     
 

 

17 jongeren starten een varkenshouderij 

 

Veeteelt is een van de belangrijkste activiteiten van de deelnemers van het project. 17 

jongeren hebben een training gehad in het opzetten van een moderne varkenshouderij en 

het verzorgen van varkens. Zo hebben ze onder andere 5 varkens ontvangen. In februari 

hebben deze varkens gejongd. Daarnaast kregen ze ook varkensvoer omdat ze zich in de 

opstartfase bevonden en ze nog niet genoeg financiele middelen hadden om hierzelf in te 

voorzien. We hebben de groep gekoppeld aan een medewerker van een coöperatie uit de 

buurt om hen te coachen op het vlak van financieel beheer en procedures, Help a Child 

zal nauwlettend hen blijven volgen en adviseren. 
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Community Facilitators ontvangen een smartphone 

 

Om de communicatie tussen community facilitators  (vrijwilligers in het projectgebied die 

de zelfhulpgroepen begeleiden) en projectmedewerkers te vergemakkelijken, ontvingen 30 

Community facilitators (CF) een smartphone. Via verschillende Whatsappgroepen kan 

contact worden onderhouden en informatie worden gedeeld. Dit vergemakkelijkt de 

projectimplementatie, vooral in deze tijd van COVID 19, waar fysieke contacten moeten 

worden geminimaliseerd. Dankzij deze smartphones zijn de community facilitators ook in 

staat om gemakkelijker met de zelfhulpgroepen te communiceren en informatie te delen. 

Het vermindert ook reistijd voor projectmedewerkers. Zij hoeven nu niet altijd meer fysiek 

op pad om informatie uit te wisselen en contact te hebben. 

  

   
 
 
Studiereis met Nederlandse predikanten 
 

Een groep van Nederlandse predikanten bezocht in februari, vlak voor covid-19, het 

dorpsprogramma Rusizi in het kader van een studiereis. Deze reis werd georganiseerd 

door Red een Kind en World Servants. Er werden verschillende projecten bezocht, zoals 

de varkenshouderij en de bakkerij. Ook werden huisbezoeken afgelegd en meegewerkt op 

een theeplantage. 

 

 


