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Buggenhout, augustus 2017

Beste vriend(in) van Ingobyi,

De succesvolle start van het voedselproject waarover we in een
vorige editie berichtten, hebben we met eigen ogen in juni ll.
kunnen vaststellen. 
Dankzij uw gulle bijdrage rijpt er al een tweede oogst in de proef-
tuin bij het ziekenhuis van Murunda. 

Jean-Damascène KWIZERA (zie foto) is landbouwdeskundige.
Hij coördineert in opdracht van Ingobyi de werkzaamheden op het
terrein. Ziekenbegeleiders worden uitgenodigd om samen met zijn
ploegje vaste tuinmannen mee te komen werken op het veld.

In Afrika is het de ziekenbegeleider die ervoor zorgt dat de gehospitaliseerde op tijd
en stond wat te eten krijgt. Door mee te werken in de tuin van het ziekenhuis van
Murunda verwerft hij (of zij) recht op een deel van de oogst. Bovendien leert hij zo de
beste teeltwijzen om er nadien ook thuis op het eigen veld de - eh - vruchten van te
plukken.

Met de opbrengst van de tuin worden de arm-
ste patiënten in het ziekenhuis nu al een paar
keer per week voorzien van een warme maal-
tijd. Op termijn moet dat minstens één keer per
dag mogelijk worden. Kersverse moeders en
ondervoede kinderen krijgen hierbij voorrang. 

Nu de modeltuin aan het ziekenhuis op volle toeren draait is het
tijd voor uitbreiding van het project. 

In eerste instantie wordt de huidige ziekenhuistuin in oppervlak-
te uitgebreid.
Er zal daarnaast een boerderij (zie plannetje) met varkens,
schapen, geiten en konijnen worden opgestart op de terreinen
van het ziekenhuis.
Die boerderij is bron van vlees voor consumptie en van mest
voor de groententuin.
Jean-Damascène heeft de dagelijkse leiding over boerderij en
groententuin.

www.voormoederenkind.org
info@ingobyi.be



Daarnaast willen we de bevolking in 17 woonkernen rond het ziekenhuis
bij het project betrekken door er gelijkaardige tuinen op te starten.

district Rutsiro is één van de armste regio’s van Rwanda
>     356.895 inwoners
>     63 dorpen met 483 woonkernen, waaronder Murunda met 17 woonkernen. 
>     1 ziekenhuis, gelegen in Murunda, met 125 bedden en 8 dokters
>     17 gezondheidscentra waar alleen verpleegkundigen werken
>     95% van de economische activiteit is landbouw

dorp Murunda
>     12.416 inwoners
>     17 woonkernen
>     1 gezondheidscentrum

Chronische ondervoeding 0-5 jaar (2015, 5-jaarlijkse meting ubudehe)
>     Rwanda globaal: 32,8%
>     Rutsiro specifiek: 45,8%

De overheid meet elke 5 jaar de welvaart - en het gebrek daaraan- bij de bevolking. Deze
meting wordt UBUDEHE genoemd. Op die wijze zijn de armsten binnen een gemeen-
schap goed gekend. We willen nu in de eerstvolgende fase in elk van de 17 woonkernen
van Murunda de 10 armste gezinnen met minstens één kind onder de 5 jaar bereiken.

Tot de leeftijd van 5 jaar heeft chronische ondervoeding een blijvende negatieve weer-
slag op groei en gezondheid. Omgekeerd, wie tijdens de eerste 5 levensjaren normaal
kan opgroeien heeft een levenslang gezondheidsvoordeel.

De gezinnen waarover sprake vertegenwoordigen ongeveer 850 personen. Ons doel is niet alleen hen te voeden
maar ook en vooral hun zelfredzaamheid duurzaam te verbeteren. 

In 2020 heeft de eerstvolgende Ubudehe plaats. Wij zullen op dat ogenblik perfect kunnen zien wat de impact is
geweest van ons project en hoe we het nog kunnen verbeteren. 

In elk van de 17 dorpen leggen de 10 gezinnen van de doelgroep 2 permanente groententuinen van 50m² aan
op grond die in pacht wordt gegeven. Voor elke tuin wordt iemand onder hen als verantwoordelijke aangesteld,
in principe de eigenaar van de grond die ook steeds deel uitmaakt van de doelgroep.
De deelnemende gezinnen mogen over de oogst beschikken.
Eens de gezinnen de aangeleerde technieken onder de knie hebben, krijgen zij plant- en zaaigoed om naast hun
woning een eigen tuin aan te leggen. 
De groententuinen leveren 4 maal per jaar een oogst op.

Na elke oogst wordt in elk dorp een gezamenlijk demonstratiekookmoment georganiseerd. Ook in het ziekenhuis
zullen regelmatig kookdemonstraties plaats vinden.

Met het oog op de bemesting van beide publieke groententuinen krijgt elk dorp een koppel schapen en een
koppel geiten. Jean-Damascène staat in voor de opvolging van hun gezondheid en voor de kweek.
Daarnaast krijgt elk gezin de mogelijkheid om konijnen te kweken.
De slachtrijpe konijnen dienen voor eigen consumptie en het teveel aan konijnen kan worden verkocht. 

Met een lokale dierenarts is een overeenkomst gemaakt
om tegen een forfaitaire vergoeding alle dieren de nodi-
ge inentingen te geven.



Help ons de verzendingskosten van brieven zoals deze te verminderen en deel ons aub uw e-mailadres mee op info@ingobyi.be
Gooi deze brief na het lezen niet weg, maar geef hem door aan iemand die Ingobyi wil leren kennen.

Met vriendelijke groeten, 

Dr. Ivo Corthouts
voorzitter

mede in naam van:
Johan Beeckman, Pierre Claeys, Elise Corthouts, Lina De Brabander, Sarah De Leeuw, Marc Durinck, Ingrid Keustermans,
Dany Loret, Giovanni Lorie, Mia Maes, Hilde Nysten, Joke Poppe, Hilde Sacré, Leen Scharpé, Rita Thienpondt, Guido Tilley,
Rolanda Usewils, Kris Van Den Berge, Heleen Van der Meulen, Ivo Van der Meulen, Peter Van Geertruyen,
Tom Van Herreweghe, Eline Van Kerckhove en Ingrid Van Stichel.

De 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
dorpen laten toetreden tot het project. 

Graag vragen we andermaal jouw steun voor de realisatie van dit ambitieuze project.
We willen je in naam van onze Rwandese partners en de moeders en kinderen van Murunda nu al bedanken voor
de welwillendheid waarmee je onze oproep zal beantwoorden.

Mogen we je een doorlopende opdracht suggereren?

>    Voor € 5,00 per maand bezorgt u een gezin zaai- en plantgoed voor één jaar = 4 oogsten

>    Voor € 10,00 per maand geeft u dat gezin tevens grondverbeteraar voor een betere oogst

>    Voor € 15,00 per maand geeft u dat gezin daarenboven degelijke werktuigen

>    Voor € 20,00 per maand geeft u bovenop dit alles kleinvee om mee te kweken

Als dat alles kan gerealiseerd worden met een kleiner bedrag, dan zet u met het saldo een tweede gezin op de
goede weg. Super toch?  Alvast bedankt!

Ook eenmalige stortingen blijven natuurlijk zeer welkom.

Voor giften vanaf € 40,00 per jaar krijgt u van ons een fiscaal attest.

Hartelijk DANK voor uw financiële steun.

Volg onze activiteiten via

Facebook
en

voormoederenkind.org

JUBILEUMCONCERT 15 JAAR INGOBYI

12 NOVEMBER 2017
Gunther Neefs  U N P L U G G E D

Save the date!



o JA, ik wil moeder en kind in Rwanda duurzaam helpen
en start daarom een maandelijkse Europese domiciliëring

Naam: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gemeente: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Houder van rekeningnummer: IBAN BE .....................................................................................................................................................................................................

Naam van de bank: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mailadres (als u daarover beschikt): ...........................................................................................................................................................................................................

o Ik geef mijn bank de toestemming om maandelijks

o 5 euro o 10 euro o 15 euro o 20 euro    o 25 euro o ….................... euro

over te schrijven op rekening BE28 0015 9368 2920
van Ingobyi vzw, Kerkstraat 14, 9255 Buggenhout

Door dit mandaatformulier te ondertekenen geef ik de toestemming aan Ingobyi vzw om een opdracht te sturen naar
mijn bank teneinde een bedrag van mijn rekening te debiteren; en aan mijn bank om een bedrag van mijn rekening te
debiteren in overeenstemming met de opdracht van Ingobyi vzw.
Ik kan deze Europese domiciliëring laten terugbetalen volgens de voorwaarden in de overeenkomst met mijn bank. Een
verzoek tot terugbetaling richt ik binnen de 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van mijn rekening, aan
mijn bank. 

Datum: ............................................................................................. Handtekening: ..............................................................................................................................................

Als de som van mijn giften op het einde van het jaar 40 euro of meer bedraagt, heb ik recht op een fiscaal attest,
waardoor ik 45% van mijn steun terugkrijg via de belastingen (wet van 13 december 2012).

Vak voorbehouden voor Ingobyi vzw
Mandaatreferentie:
Type betaling: terugkerende betaling
Beschrijving: steun moeder en kind in Rwanda
Schuldeisernummer BE04ZZZ0810024135

Vul dit formulier volledig in en gebruik de bijgevoegde envelop. U hoeft verder niets te doen. 
Indien u reeds opdracht gaf tot domiciliëring en/of indien u iemand kent die u hiervoor kan warm maken, hopen wij
dat u dat aan de hand van dit formulier zal willen doen.
In elk geval van harte bedankt!


