
Beste vriend(in) van Ingobyi, 
 
Corona vergroot bestaande ongelijkheid 
Corona blijft de hele wereld beroeren. Een ware ‘pan-demie’. Maar ook nu geldt: sommigen worden meer getroffen 
dan anderen. In onze eigen omgeving is dat zo. En ook globaal gezien is het lijden niet eerlijk verdeeld: armere landen 
zijn méér de dupe dan - pakweg - België. 
 
Solidariteit is het codewoord 
En dan deze paradox: enerzijds worden we op onszelf teruggeworpen - ‘blijf in uw kot’- , anderzijds was de nood aan 
solidariteit zelden groter dan vandaag. Concrete solidariteit met onze buur - natuurlijk - maar ook met onze mede-
mens, waar ook ter wereld. 
 
Ingobyi helpt ondervoeding de wereld uit 

U kent het voedselproject van Ingobyi: in 17 dorpjes in Murunda, een 
streek met veel chronische ondervoeding, ondersteunen we sedert 
enkele jaren 170 van de armste families op een structurele manier. 
Het gaat om meer dan 1000 mensen, waaronder meer dan 170 kin-
deren jonger dan 5 jaar. 
 
Een belangrijke pijler van dit project zijn de modeltuinen, waar tech-
nieken worden aangeleerd om de opbrengst duurzaam te vergroten. 
Een ander element zijn de ‘cuisines culinaires’ waar moeders leren 
een evenwichtige maaltijd klaar te maken. 
 
Onze plaatselijke verantwoordelijken, Venuste Hatangimana (coördi-
nator) en Jerôme Musenge, (agronoom), samen met de mamans 
lumières, verrichten hierbij schitterend werk. 

 
Jerôme en Venuste trekken vandaag aan de alarmbel 
Corona heeft ‘onze’ families hard getroffen. De lockdown van maart tot juli 2020 hebben 
ze nog kunnen over bruggen. Maar vanaf november 2020 sloeg het virus ook in Rwanda 
opnieuw keihard toe, hetgeen de regering verplichtte andermaal een strenge lockdown 
af te kondigen. Buitenshuis - in opdracht van derden dus - gaan werken zit er sedertdien 
niet in. Werven liggen stil, huishoudhulp is niet mogelijk,... En zo zijn onze gezinnen 
volledig aangewezen op hun eigen veldvruchten en hun spaarcenten die ze niet (meer) 
hebben. Miserie troef. Honger troef.
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 Noodkreet 
uit Murunda

Yvette Kanziga en haar kind Marie Madeleine (dorp Kamu hoza). 
Yvette slaagt er niet in buitenshuis te gaan werken, 

dus komt er ook niet genoeg eten op tafel.

In betere tijden: een sessie ‘cuisine culinaire’ 
in het dorpje Gatare.
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Als we niet willen dat al het mooie werk van de voorbije jaren teniet wordt gedaan, als we niet willen dat er honger-
doden vallen, is een noodingreep noodzakelijk.  
Concreet zoeken we financiering voor een noodpakket voeding twv € 100,00 per gezin 
  
 
 
 
 
 
 
Hiermee kan een gezin van 7 personen gedurende 2 maanden overleven.  
Maar meer nog dan pure basisvoeding, geeft dit pakket de mensen ook een teken van onze betrokkenheid en biedt 
het hen mentaal wat ruimte, hetgeen zeker zo belangrijk is. De wanhoop is immers voor velen niet veraf. 
 
Het zou formidabel zijn als u zo een noodpakket zou willen helpen bekostigen. 
In naam van onze 170 Rwandese families, in naam van Jerôme, Venuste en onze mamans lumières, én in naam van 
Ingobyi wil ik u bij voorbaat danken voor uw edelmoedigheid.  
 
 

Hartelijk dank

Rekeningnummer: IBAN BE53 0357 4740 5653 • BIC GEBA BE BB 
t.a.v. INGOBYI, Kerkstraat 14, 9255 Buggenhout • Vermelding “NOODPAKKET”

BUGGENHOUT maart 2021 INGOBYI VZW

Ingobyi vzw legt uw persoonlijke gegevens alleen vast om u op de hoogte te kunnen houden van zijn activiteiten, om u zijn dankbaarheid 
te kunnen tonen voor uw steun en om u desgevallend te kunnen voorzien van een fiscaal attest. Deze gegevens zijn alleen voor Ingobyi 
toegankelijk. Breng ons alstublieft op de hoogte van gebeurlijke wijzigingen in uw gegevens via info@ingobyi.be. Wij zijn u zeer erkentelijk 
voor uw vertrouwen.

Volg onze activiteiten via 

Facebook 
 en 

www.ingobyi.be

U weet dat elke door u geschonken Euro integraal naar het project gaat. En voor elke gift vanaf € 40,00 op 
jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest dat u recht geeft op een belastingvermindering van minstens 45%.

Bonen 20kg                                                                                                             € 20,00 
Maïsbloem voor ‘pâte’ 50kg                                                                                € 40,00 
Bloem-mix van sorgho, soja en mais voor ‘bouillie’ 25kg                              € 20,00 
Rijst 50kg                                                                                                                € 20,00 
TOTAAL                                                                                                               € 100,00

Deze vrouw vertelt dat zij en haar kind 
van 4 jaar de hele dag nog niks te eten 
hebben gehad.

Deze peuter van 2 jaar vertoont teke-
nen van ondervoeding.

Clessence Dusabinema en haar kindje 
(dorp Murunda). Zij is één van onze 17 
‘mamans lumières’. Zij getuigt dat het 
leven bijzonder moeilijk is geworden.
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