Rusizi Dorpsprogramma
2016 – 2023 || rapportagejaar 2021

Uitvoerende partner: African Evangelistic Enterprise (AEE) RWANDA
Doelen programma
Alle kinderen krijgen de zorg die ze in de eerste jaren (0-6) nodig
hebben om zich volledig te ontwikkelen.
Kinderen in de schoolgaande leeftijd krijgen het onderwijs en de
ondersteuning die ze nodig hebben om barrières te overwinnen, hun
potentieel te ontwikkelen en actieve burgers te worden.
Gemarginaliseerde jongeren krijgen kansen op werk en groeien uit de
armoede.
Ondersteuning van kwetsbare groepen en gemeenschappen zodat
zij in staat zijn om het welzijn van hun gezin en de gemeenschap te
verbeteren

Aantal nieuwe huishoudens dat meedoet
aan een van onze
projecten:

1116

80

kinderen
16 kleuterscholen
in de kleuterscholen
geholpen
werden ondersteund

Dieudone nam deel aan een
zelfhulpgroep: "“Vroeger was ik een
last voor mijn ouders, maar nu niet
meer. Sinds ik in de zelfhulpgroep
zit, kan ik in mijn basisbehoeften
voorzien, mijn ouders helpen en ook
nog wat geld sparen. Daarnaast
kocht ik een smartphone die ik
gebruik voor mijn bedrijfje.”

1687
kinderen op
basisscholen

economische vooruitgang

66

jongeren sloten
hun (technische)
opleiding af

3716
mensen in
zelfhulpgroepen

19

jongeren begonnen een bedrijfje

213
zelfhulpgroepen in
het gebied

twee basisscholen
ondersteund
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Hoewel het jaar 2021 werd gekenmerkt door aanhoudende effecten van Covid-19, konden we onze
projecten in Rusizi weer aardig oppakken. We zijn dankbaar dat we dit jaar daarom weer goed
konden draaien en positieve resultaten kunnen tonen.

Gepland in 2021

status

Bouw ECD center

We bouwden een ECD center naar nationale
standaarden, met drie klassen, een toiletblok en
een keuken met tuin.

120 nieuwe huishoudens inschrijven voor het
programma

Vanwege beperkingen door Covid-19 werden dit
er 80.

Bouw van het ECD Center, samen met een
team jongeren vanuit World Servants

Dit kon door Covid niet doorgaan

Kennis onder medewerkers vergroten

Drie medewerkers namen deel aan een
studiereis vanuit ons kantoor in Rwanda naar
een ander project in Bugusera.

Training van een jeugdgroep in Kigali rond
klimaatslimme landbouwpraktijken

De training werd door Covid-19 gecanceld en
omgezet in een activiteit in het veld, waarbij we
acht zelfhulpgroepen trainden in het
samenstellen en ondersteunen van groepen
met landbouwapparatuur om hun
landbouwpraktijken te verbeteren. Ook de
National Agri-show werd gecanceld.

Gepland in 2021

status

Vakopleidingen voor kansarme jongeren

19 werkloze jongeren (13 meisjes en 6 jongens)
werden getraind in kleermakerij en lassen en
ze ontvingen gerelateerde toolkits om hen te
helpen in hun nieuwe vaardigheden te
investeren. Tot nu toe werken deze jongeren en
genereren ze een inkomen om hen te helpen
overleven, in hun basisbehoeften te voorzien
en hun gezin te helpen.

Ondersteunen jongerengroepen

Jongerengroepen werden ondersteund bij het
verhogen van hun productie en hun inkomen.
En met succes: Jongeren van het
varkenshouderijproject verdienden 2.900.000
Rwf (≈ €2600) met verkochte biggen en
biologische mest, en jongeren in de kas
verdienden 538.000 Rwf (≈ €485) met het
oogsten van tomaten.

Groei zelfhulpgroepen

Door de effecten van Covid-19 zijn er sinds het
uitbreken van de pandemie ongeveer 42
zelfhulpgroepen afgehaakt. Dit jaar zijn echter
18 groepen opnieuw geactiveerd. Eind 2020
waren er 190 zelfhulpgroepen, eind 2021 waren
dat er 208.

Uitdagingen
We naderen de uitfasering van het project. In
2021 werd er meer moeite gedaan om de
capaciteiten van de opgerichte
gemeenschapsstructuren te versterken en
deze te verbinden met potentiële
belanghebbenden. De projectmedewerkers
probeerden, in samenwerking met de
vrijwilligers uit de gemeenschap en CLA's*,
lokale leiders te betrekken bij bijna elke
uitgevoerde activiteit om hun bewustzijn van
de projectvoordelen voor de gemeenschap te
vergroten. We organiseerden ook
overlegbijeenkomsten met lokale leiders op
verschillende niveaus en deelden met hen de
bereikte resultaten en hun verwachte
verantwoordelijkheden in het proces. Ook
verminderden de projectmedewerkers directe

interventie, al bleven ze beschikbaar om te helpen
bepaalde uitdagingen te tackelen.In 2022 blijven
we erop focussen zelfhulpgroepen te linken met
allerlei interessante organisaties. Het doel van het
linken met de overheid en andere instanties is om
het project in te bedden in en over te laten nemen
door de bestaande structuren. Hiermee blijft de
geleerde kennis in tact en wordt het project als het
ware overgedragen aan de al bestaande leiders
en structuren.
* CLA’s: Cluster Level Associations (een soort
Zelfhulpgroepen+, die nieuwe zelfhulpgroepen
starten, lobbyen bij de overheden en
verantwoordelijk zijn voor de voortgang van de
groepen als Red een Kind straks uit het gebied is
vertrokken.)

Leermomenten
In 2021 leed een van de jongerengroepen
die in de kas paprika gepland had fors
verlies omdat hun eerste oogst mislukte. Dit
kwam doordat slecht gezaaid zaad zich niet
aan de grond had aangepast en de leiders
van de groep het niet goed manageden.
Gedurende het jaar hebben we ons daarom
gefocust op het coachen en monitoren van
de jongeren, zodat hun volgende oogst wel
goed is.
We merken dat het aantal jobs in
plattelandsgebieden zo beperkt is dat het

Scholastic: “Nadat ik lid werd van
een zelfhulpgroep, ging mijn
bedrijf groeien. Red een Kind hielp
me om een plan te maken waar ik
over drie tot vijf jaar met mijn
gezin wilde staan. Ik leerde van
alles over project- en
bedrijfsbeheerd, huisbeheer en
positief ouderschap. Dat laatste
was ook echt een eye opener:
doordat ik altijd gefocust was op
het verdienen van geld, gaf ik mijn
kinderen weinig aandacht. Ik
bemoeide me niet met wat ze op
school leerden. Inmiddels heb ik
diverse medewerkers in dienst,
maak ik winst en kan ik mijn
bedrijf combineren met de zorg
voor mijn kinderen. Mijn kinderen
zitten nu ook veel beter in hun vel,
omdat ze gebalanceerde
maaltijden krijgen en tijd hebben
om te studeren.
Samen groeien we!”

ondanks trainingen lastig blijft om een baan te
vinden. We stellen daarom voor in de toekomst
op meer sectoren te focussen.
We signaleren een toename aan
bodemdegradatie in het gebied. Het gebruik
van biologische technieken met klimaatslimme
landbouw zal de oplossing zijn om de bodem te
verjongen en de agrarische economie nieuw
leven in te blazen.

