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1. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
1.1 Naam van de begunstigde van het fonds: Dusabikane
Naam en functie van de contactpersoon: mevrouw Seconde Nahayo, voorzitster
1.2 Naam van de uitvoerende partner op locatie: Akararo ASBL, verantwoordelijk voor de
uitvoering van het project.
Naam en functie contactpersoon: de heer Ernest Sendazirasa, wettelijk
vertegenwoordiger.
1.3 Naam project: Totale reïntegratie van kinderen binnen de professionele begeleiding van
het centrum van Kivoa in de Gemeente Mbuye.
1.4 Datum start en datum periode verslaglegging: 01 augustus 2017 t/m 30 april 2018.
1.5 Localisatie van het project, streek en land: Gemeente Mbuye, Provincie Muramvya, in
Burundi in West-Afrika.
1.6 Uiteindelijke begunstigden en/of doelgroepen 1: De doelgroepen zijn de kinderen zonder
opleiding van het professionele jeugdbegeleidingsteam uit de Gemeente Mbuye, alsmede
de kinderen die zijn opgeleid in het Professionele opleidingscentrum van de Gemeente
Mbuye.
2. BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN DE ALGEMENE CONTEXT VAN HET PROJECT
Het Project: “Volledige wederopneming van de kinderen in de professionele begeleiding van het
centrum van Kivoga”, is een project ter versterking van capaciteiten verworven tijdens de begeleiding
met als doel om daadwerkelijk weer terug te keren in het gewone leven. De verschillende fases van
terugkeer hebben over het geheel genomen niet geleid tot de verwachte resultaten. De beide
deelgenoten Dusabikane en Akararo hebben kunnen constateren dat een andere aanvullende
ondersteuning hun leven in de thuissituatie zou kunnen verbeteren. De gebruikte strategie om de
doelstellingen te halen ligt erin om de kinderen te ondersteunen bij de bevordering van activiteiten
om inkomsten te verwerven. De ondersteuning bestond uit het leveren van gemoderniseerde
apparatuur en materialen. De bereikte resultaten zijn tastbaar zoals wij in de volgende paragrafen
weergeven.

3. EVALUATIE VAN DE VERWACHTINGEN BIJ DE DOELSTELLINGEN
1De “doelgroepen” zijn de groepen/instanties voor wie het project een rechtstreekse en positieve
bijdrage levert aan de Doelstelling van het Project, en de “finale begunstigden”zijn zij die op de
lange termijn voordeel zullen hebben van het project binnen de maatschappij of een sector.
De doelstellingen die waren vastgesteld voor het project zijn over het geheel genomen bereikt: de
geplande activiteiten zijn tot stand gebracht binnen de gestelde termijnen, en ook zijn de verwachte
resultaten bereikt. Wij hebben ons belast met de bevordering van beroepen welke zijn aangeleerd met
name door de kinderen die zijn begeleid door het centrum van Kivoga. Het betreft hier beroepen in de
volgende richtingen: naaikunst, kookkunst, informatica, filmkunst en fotografie, bakkerij en kapsalon.
Het gebouwde centrum van Kivoga is ontwikkeld en heeft dienst gedaan als basis en referentie voor
personen die het ondernemerschap promoten, alsook voor de ontplooiing van vrouwen uit de buurt.

4. DE UITVOERING VAN HET PROJECT
4.1 De beroepen van de opgeleide kinderen worden, in 3 stappen opgezet en generen
inkomsten voor de kinderen en hun familie.
1. Bewustwording van de opgeleide kinderen om zich aan te sluiten bij het
project.
Uitvoering van het project:
Wij hebben gebruik gemaakt van de aanwezigheid van de Vertegenwoordigster van
Dusabikane om een workshop te organiseren voor bewustmaking van de opgeleide
kinderen. Op 02 augustus 2017, is ter plekke een workshop georganiseerd voor de
opgeleide kinderen om hen bewust te maken van de rendabele exploitatie van het
centrum.

2. Aanschaf van apparatuur en materiaal voor het winstgevend maken van het
centrum
Uitvoering van het project:
De workshop die ter plekke voor de opgeleide kinderen is georganiseerd heeft de lijst
opgeleverd met zaken die het centrum nodig heeft om te kunnen functioneren.
Derhalve hebben wij meubels (tafels, stoelen, kasten enz.) aangeschaft voor het

centrum. Van 14 t/m 23 augustus 2017 hebben wij tijd gestoken in het zoeken naar
en aanschaffen van de noodzakelijke apparatuur en de benodigdheden voor het
centrum.

3. Activiteiten uitgevoerd door de kinderen voor het generen van inkomsten
Uitvoering van het project:
Na de aanschaf van de noodzakelijke benodigdheden en materialen voor de uitoefening van
activiteiten door de kinderen voor het generen van inkomsten, zijn deze naar het centrum van Kivoga
gebracht. De kinderen hebben ze in ontvangst genomen en zijn direct begonnen met het in de
praktijk brengen van de zelfgekozen activiteit om inkomsten te verwerven.
Voor de kinderen die voor de filmkunst of fotografie hebben gekozen:
Zij hebben gekozen voor het beroep van cameraman of fotograaf. Zij hebben allerlei feestelijkheden
zoals huwelijken en allerlei andere plechtige ceremonies ontdekt. En naast een kwaliteitsprinter die
de foto’s op verschillende afmetingen afdrukt kregen zij een computer van goede kwaliteit waarmee
ze de beelden schoten met de professionele camera’s die ze via het project hadden gekregen,
kunnen bewerken.
In de projectperiode hebben de kinderen heel veel tot stand gebracht. Zij hebben een daginkomen
opgegeven van tussen de 12.000 en 5.000 Burundese franken. Door dit inkomen hebben ze in hun
dagelijkse behoeften kunnen voorzien en daarnaast investeringen kunnen doen en is het inkomen
van de familie toegenomen.

Een van de kinderen aan het werk

Voor de kinderen die de richting Hotelwezen en kookkunde hebben geleerd
Zij hebben een restaurant geopend in het centrum van Kivoga, waar verschillende menu’s worden
aangeboden die door de kinderen zijn samengesteld. Het project heeft hen het kwaliteitsmateriaal
verschaft en apparatuur waardoor hun restaurant beter bezocht wordt dan de andere restaurants
aldaar. Het daginkomen ligt tussen de 5.000 en 4.000 Burundese franken.

Enkele foto’s van het restaurant
Er zijn goede resultaten geboekt, een van de cursisten heeft zelf ook varkens kunnen kopen die hem
het geld en de biologische mest voor zijn velden opleveren.

Een ander heeft een kavel voor de teelt van gewassen kunnen kopen.

Voor de kinderen die voor Dames/herenkapper of Kinderkapper hebben geleerd.
De kinderen die deze richting hebben gekozen hebben een werkruimte in de loods gemaakt, en zij
hebben een paar klanten maar niet genoeg. Er zijn andere concurrerende kapsalons die in het centrum
van Kivoga zitten op goede locaties. Maar dankzij het professionele materiaal houden deze vrouwen
en jonge meisjes enorm van hun werk. Het inkomen is niet genoeg zoals bij de andere kinderen die
beroepen hebben aangeleerd. Zij kunnen een daginkomen realiseren van tussen de 3000 en 2000
Burundese franken.

Voor de kinderen die het bakkersvak hebben geleerd
Vanaf het begin van de leerschool hebben de kinderen die het bakkersvak hebben geleerd steeds
brood gebakken. De bewoners van Kivoga waren bovendien positief over hun brood. Bepaalde
overheidseisen waaraan ze moesten voldoen die verbeteringen in de weg stonden zijn opgeheven. Wij
hebben een grotere oven gebouwd zodat de winstgevendheid kon verbeteren. Wij hebben hen het
materiaal gegeven om een grotere productie te draaien.

Broden gebakken door de kinderen die het bakkersvak voor de verkoop hebben geleerd. Om meer
inkomsten te krijgen hebben zij ook nog gedacht aan een winkel voor verkoop met een cafetaria waar
men thee met het door hen zelf gebakken brood kan nuttigen.

De kinderen moeten opboksen tegen de concurrentie van het centrum van Kivoga want er zijn andere
bakkers van de gemeente Rango die het brood naar het centrum van Kivoga brengen. Desalniettemin
hebben ze een inkomen van minstens 5000 Burundese franken per dag. Hun inkomsten hebben
zichtbare gevolgen voor de huishoudens. Er is al een fiets aangeschaft voor transport en er zijn
veevarkens gekocht om in de toekomst ook inkomsten te hebben.

Voor de kinderen die het naaivak hebben geleerd
Dat is een van de richtingen van de eerste cursus waarmee de kinderen verder zijn gegaan. Zij waren
al gevorderd, maar kwamen nog noodzakelijke machines tekort. Borduurmachines,
zigzagnaaimachines en ander aanvullend gereedschap. Dankzij het project hebben zij deze machines
gekregen en kunnen zij door met hun werk. Hun inkomsten zijn verbeterd en zij hebben investeringen
kunnen doen. Een van hen heeft een mobiele telefoon aangeschaft en heeft ook varkens en geiten.

Dat is mogelijk gemaakt dankzij de moed van velen, want zij zijn doorgedrongen tot de locale markten
en hebben daar stands gehad. En dus ook hun werkzaamheden op de werkplaats in het centrum van
Kivoga.
Hier op het atelier van het centrum van Kivoga en op de markt van Kibumbu

Voor de kinderen die de richting Secretariaat hebben gedaan
Zij zijn ook verder gegaan met een tweede cursus en doorgegaan met het werken in de praktijk. Het
project heeft voor hen 4 machines en 2 printers met dubbelfunctie gekocht.
Dit zijn machines die niet beschikbaar waren in het centrum en de bevolking van Kivoga komt hiervoor
vaak langs bij het Secretariaatsbureau.
De resultaten zijn zichtbaar zelfs als de kinderen het niet luid en duidelijk zeggen. Zij slagen erin hun
familie van voedsel te voorzien, en de school voor hun kleine broertjes en zusjes te betalen.

5. BEREIKTE RESULTATEN
De resultaten zijn tastbaar. Het centrum van Kivoga is een leercentrum geworden, naast
de andere diensten die op het centrum worden aangeboden. Het naaiatelier heeft andere
modeontwerpers uit de streek opgeleid en aangetrokken. Zij komen hier vanwege de
diensten die worden aangeboden. De bakkerij met onze moderne oven heeft de andere
bakkers voor zich gewonnen en zij hebben samengewerkt met de kinderen die door ons
zijn opgeleid. De informaticazaal die is verbonden met internet biedt vooral diensten aan
ambtenaren en anderen zoals bijvoorbeeld leerlingen die hier op internet komen surfen.

6. MIDDELEN EN PARTNERSCHAPPEN
In de loop van de implementatie van dit project, is de betrokkenheid van de belangrijkste
medewerkers aan het project zeer op prijs gesteld. Wij zijn van mening dat de
betrekkingen met de overheidsinstanties en de technische autoriteiten van groot belang
zijn geweest. De betaling vanuit fondsen waardoor wij de activiteiten van het project
hebben kunnen realiseren. Door deze regelmatige betalingen hebben wij de verwachte
resultaten kunnen bereiken. Zonder deze steun van de donateurs, aan wie wij onze
oprechte dank nogmaals willen uiten, hadden wij niet kunnen genieten van de
verworvenheden van het project.
7. CONCLUSIE
Dit project is goed verlopen; de geplande activiteiten zijn allen op de juiste wijze
gerealiseerd en de resultaten zijn bereikt. De locale overheid heeft geadviseerd dit soort
projecten aan te moedigen, want zij participeren in de ontwikkeling van de
gemeenschappen. Wij zijn blij met de bereikte resultaten en de ontstane veranderingen
waarvan de gevolgen binnen nu en 5 jaar zichtbaar zullen zijn. Wij kunnen echter niet
alleen blij zijn met de resultaten en veranderingen zonder onze trouwe donateurs gerust
te stellen en hen op het hart te drukken ons te blijven steunen, zodat de doelstellingen
vastgelegd door de twee organisaties op een dag werkelijkheid zijn geworden.
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