
Beste vriend(in) van Ingobyi,

Blij en fier bezorgen we je deze kleine update. Ingobyi heeft niet stil gezeten,
maar het werk is niet af en we doen voort! We durven daarbij rekenen op jouw
volgehouden sympathie en steun.

Voedselveiligheid
In 2017 konden we de voedselsituatie van 100 van de armste gezinnen in de sector
Murunda gevoelig verbeteren. Ook ondervoede moeders en kinderen in het zieken-
huis van Murunda kregen extra aandacht én voeding. Jean-Damascène Kwizera,
agronoom, dagelijks aanwezig op het terrein en Venuste Hatangimana, kwaliteits-
verantwoordelijke van het ziekenhuis en coördinator van ons project, zetten daarbij
hun beste beentje voor.

In 10 dorpen van Murunda stelde Ingobyi telkens de 10 armste gezinnen een koppel
geiten ter beschikking. Die geiten werden reeds door een plaatselijke dierenarts
ingeënt. Ze zijn bron van melk en vlees, planten zich snel voort en hun mest komt
goed van pas in de moestuinen.
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Wat we o.a.
deden in 2017

20 demonstratiemoestuinen
zijn aangelegd in de

omgeving en twee aan het
ziekenhuis zelf.

Sociaal Fonds
voor ondervoede (zogende)
moeders en prematuren in

het ziekenhuis.

Aankoop van konijnen,
als bron van melk, vlees

en mest.

De proeftuin aan het ziekenhuis van Murunda werpt zijn vruchten af.



Daarnaast spanden de ‘mamans lumières’ - voortrekker-
dames in hun lokale gemeenschap- zich onvermoeibaar in
om borstvoeding te promoten. En om behoeftige ouders
een evenwichtige maaltijd voor hun kroost te leren berei-
den met ingrediënten uit voornoemde moestuinen en
kleinveestapel.

Onze man in België
Met een diploma Ontwikkelingssamenwerking op zak en 6
maanden praktijkervaring in Senegal op de teller was het
voor Boudewijn Vandenbossche geen grote stap om zich
afgelopen zomer aan te sluiten bij Ingobyi. Het lag voor de
hand dat hij zich meer specifiek zou bezig houden met
ons voedselproject. Begin maart had hij de kans om het
terrein ter plaatse te gaan verkennen.

GETUIGENIS BOUDEWIJN

In Senegal werkte ik rond ecologische landbouw en groepstuinen. Hoewel ons voedselproject in Rwanda dezelfde
insteek heeft, zijn de verschillen enorm. Tijdens mijn bezoeken aan onze tuinen werd de realiteit van het leven in
Rwanda mij al snel duidelijk. Ondanks het tropische klimaat is landbouw allesbehalve een makkelijke onderneming
in het land van duizend heuvels. De dichtbegroeide hellingen van klei-achtige
grond maken zelfs van het aanleggen van de kleinste tuin een heuse uitdaging. De
kracht – en noodzaak- van ons project zit hem dus niet enkel in het ter beschik-
king stellen van de nodige middelen en grond, maar ook in de broodnodige steun
en coördinatie van onze expert ter plaatse, Jean-Damascène
Kwizera.

Keer op keer werd ik geraakt door de standvastigheid van mijn gesprekspartners.
Ondanks al die moeilijkheden blijft de bevolking niet bij de pakken zitten. Voor hen
zijn Ingobyi’s tuinen en geiten veel meer dan gewoon een stuk grond met wat vee.
Het voedselproject is een springplank naar een betere toekomst waarin ondervoe-
ding geen plaats meer heeft. Ik ben blij en trots dat ik daarvan deel mag uitmaken.
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Hyacinthe - hier in haar moestuin - is de voorzitter
van de groep ‘mamans lumières’ van Murunda.

Naast haar (vlnr) Jean-Damascène, Venuste en Boudewijn

Boudewijn en Jean-Damascène
op de werf van de stal.

'Het voedselproject is een
springplank naar een

betere toekomst waarin
ondervoeding geen
plaats meer heeft'



Van geiten, schapen en hun stal
Dierlijke eiwitten ontbreken grotendeels in het dieet van de
Rwandees. Vooral voor opgroeiende kinderen en zwange-
re of zogende vrouwen is dat uitermate problematisch.
Als centrum van gezondheidszorg voor het district
Rutsiro, moet het ziekenhuis van Murunda ook op dat vlak
zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Daarom wordt er nabij het ziekenhuis een grote stal - cfr
onze vorige Nieuwsbrief - opgetrokken. De geiten, scha-
pen, konijnen en varkens die daar zullen worden gehou-
den, komen rechtstreeks (consumptie) aan behoeftige
patiënten in het ziekenhuis en onrechtstreeks (kweek) aan
de 100 armste gezinnen rond het ziekenhuis ten goede.

Door de onafgebroken regens van de voorbije maanden
liep dit project wat vertraging op, maar het gebouw staat
intussen zo goed als onder dak.

In een extreem heuvelachtig gebied zoals Murunda is het
bouwen van meer dan een hut echt de hel. Om voldoende
vlakke en stevige ondergrond te vinden voor onze stal
diende een heuvel afgegraven te worden.

Een stutmuur in baksteen en beton zal de stal tegen aard-
verschuivingen beschermen. Daarnaast zal er ook een
onderdak voor de dierenverzorger annex depot voor die-
renvoeding en -geneesmiddelen voorzien worden.

Duurzaamheid
U ziet het: ons voedselproject draait op volle toeren, tot
grote vreugde en welzijn van de gezinnen en de patiënten
die er nu al van kunnen genieten.

De impact van het project zal de komende maanden con-
creet worden opgevolgd en in kaart gebracht via de groei-
curve en de kwalitatieve meting van de voedingstoestand
van de betrokken kinderen.

Onze doelstelling is dit project op korte termijn niet alleen
te realiseren, maar permanent én volledig zelfbedruipend
te maken. Op lange termijn willen we ondervoeding tussen
0 en 5 jaar uitbannen en een maximaal aantal extra dor-
pen laten toetreden tot het project.
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‘Onze doelstelling is 
dit project permanent 

én volledig zelfbedruipend te maken'
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Steun Ingobyi vandaag nog
Intussen willen we heel de sector van Murunda - 17 leefgemeenschappen - erbij betrekken. Dat betekent nog eens voor
70 van de armste gezinnen 2x7 moestuinen aanleggen, 7 koppels geiten en schapen aankopen, evenals 70 konijnen mét
konijnenhok, ...

Een hele uitdaging dus.

We zijn er echter zeker van dat u ons zal willen helpen om dit prachtige project verder uit te rollen. 
En we bedanken u nu al van harte voor de steun die u ons daarvoor zal willen geven.
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Met vriendelijke groeten, 

Dr. Ivo Corthouts
voorzitter

mede in naam van:
Boudewijn, Dany, Eline, Elise, Guido, Heleen, Hilde N., Hilde S., Ingrid, Ivo VdM., Joke, Kristel, Lina, Mia,
Marc D., Marc V., Peter, Pierre, Rolanda, Sarah, Tom.

Volg onze activiteiten via

Facebook
en

voormoederenkind.org


