
  



Projectverslag :  

« Steun weeskinderen,Vyanda» 

 

 
De verwezenlijking van dit project is het resultaat van hard werken en vele offers van vele mensen.  Wij danken de Stichting 
Microprojects en haar partners van harte voor hun voortdurende steun. Onze dank gaat ook uit naar onze Burundese partners voor 
hun onafgebroken steun. Hun bijdrage en inzet zijn een teken dat niet alleen IBAZA zich om het welzijn van kwetsbare kinderen 
bekommert. Wij richten ons in het bijzonder tot de autoriteiten van de gemeente en de school, de ambtenaren en de voogdijfamilies 
van de OEVs voor hun openhartige samenwerking. Zonder hun deelname zouden onze activiteiten niet goed zijn verlopen. Bovendien 
geeft hun betrokkenheid ons moed. We zijn de medewerkers van IBAZA ook dankbaar voor hun toewijding en professionaliteit op het 
werk. Kortom, wij willen alle natuurlijke en rechtspersonen bedanken die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan het 
welslagen van dit proces. 
  



 

I. Samenvatting 

 

De belangrijkste initiatiefnemers van het project zijn Microprojecten, IBAZA en de doelgroep, waaronder de sociale actoren in de regio 
van de doelgroep. Het is ontworpen met het oog op het vinden van oplossingen voor de vele problemen waarmee weeskinderen en 
andere kwetsbare kinderen worden geconfronteerd. Tot deze problemen behoren de negatieve gevolgen van het niet respecteren van 
de kinderrechten. Deze rechten omvatten het recht op gezondheid, op bescherming, aan onderwijs, goede voeding, recreatie, enz. Het 
niet respecteren van deze rechten leidt bij jonge OEV's tot wanhoop, criminaliteit, een ellendig en onwaardig leven voor kinderen. Om 
bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor deze problemen en om de leefomstandigheden van deze kinderen te verbeteren, 
heeft de vereniging IBAZA het nuttig geacht om actie te ondernemen: 

1) IBAZA heeft ervoor gekozen om in te grijpen op de factoren die de schending van de rechten van deze kinderen in de hand werken. 
Deze factoren zijn onder meer onwetendheid, onrechtvaardigheid en armoede.  

2) Vervolgens heeft de organisatie geprobeerd een bijdrage te leveren aan het verlichten van het lijden als gevolg van de schending van 
rechten: de toegang tot scholen en justitiële diensten werd bevorderd.  

3) IBAZA is zich bewust van de kracht van de samenwerking met andere invloedrijke actoren in de samenleving om meer zichtbare en 
duurzame resultaten te bereiken. Daartoe zijn communicatie en uitwisseling van ideeën of taakverdeling met de lokale machthebbers 
en beslissingsnemers gerealiseerd. 

De doelgroep leerde over het bestaan, het belang en het respect van de rechten van het kind. Vervolgens werden de probleemboom, 
oplossingsboom en de rol van elke persoon vastgesteld. We hebben een onderscheid gemaakt tussen: de begunstigden, de 
gemeenschap waar de kinderen leven, de civiele actoren van het maatschappelijk en de lokale autoriteiten. Alle omgevingsfactoren die 
van invloed zijn op de eerbiediging van de kinderenrechten zijn geanalyseerd. De omgevingsfactoren zoals politiek, economie, vrede, 
traditie en religie spelen een immense rol. Armoede, hongersnood en sociale onrechtvaardigheid zijn enkele van de obstakels. Ze 
belemmeren de volledige eerbiediging van de kinderrechten. 



Samen met de doelgroep heeft IBAZA de aardappelen geproduceerd.  Het was een gelegenheid om de efficiëntie van chemische 
meststoffen, organische mest en het belang van moderne landbouwtechnieken aan te tonen. De oogsten waren zeer bevredigend. Er 
is hoop dat de kwaliteit van de voeding van de weeskinderen is verbeterd. Met het verkoopresultaat (1/3 van de oogst) hebben we 
inkomsten gegenereerd. Elk gezin verdiende ongeveer 60 euro. Elk gezin had tientallen aardappelen om de kinderen te voeden en 25 
kg voor de zaden voor het volgende seizoen. Er werden meer dan 1000 schriften, uniformen en wiskundige dozen uitgedeeld. Het 
schoolgeld en andere behoeftes werden door de inkomsten uit de verkoop van de productie betaald. 

Jonge weeskinderen die de school al hebben verlaten, hebben andere behoeften en problemen. Om deze reden moesten andere 
oplossingen worden toegepast. Zo heeft Ibiza bijvoorbeeld opleidingen georganiseerd in beroepen die de toegang tot de arbeidsmarkt 
vergemakkelijken. Het primaire doel van deze beroepen is sociaaleconomische integratie van de meest kansarmen. In de 
oplossingsboom zijn naai- en computervaardigheden gekozen als de meeste effectieve trainingen. Met deze training draagt IBAZA 
effectief aan het oplossen van de problemen van deze kwetsbare jongeren. 

In deze crisisperiode als gevolg van COVID-19 behoren OEV's tot de categorieën mensen die minder immuun zijn en meer worden 
blootgesteld aan besmetting. IBAZA heeft informatie over deze pandemie en een beschermingskit verstrekt. De begunstigden waren 
samengesteld uit 97 gezinnen en 537 kinderen die in deze gezinnen woonden. Voor het leerlingwezen zijn er 30 kwetsbare 
begunstigden in naaien en informatica. Het totale budget voor dit programma bedraagt bijna 95 miljoen BIF (oftewel 32.000 euro). 
Bijna 300 euro zal worden uitgegeven voor elk gezin. In elk gezin wonen er gemiddeld zes kinderen. IBAZA heeft met de ouders, met 
kinderen en andere actoren een dialoog kunnen voeren en er zijn afspraken gemaakt, elk met betrekking tot zijn eigen rol. Ondanks 
een jaar 2020 vol verrassingen: Corona, de dood van de president, de nieuwe president van de Republiek, de sluiting van de grenzen, 
enzovoort, heeft dit project haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. De organisatie IBAZA heeft veel geleerd van het beheer van 
project onder uiterst zeldzame omstandigheden (brutale verandering van milieufactoren zoals politiek, finance, gezondheid, enz.). 

  



 



  



 



 



 





  



 



PARTIE I. Activiteitenverslag 

In een tijd waarin de Corona, politieke, etnische, economische, sociale en ecologische crisis op een verwoestende manier samengaan, is de rol 
van het Burundese NGOs, waarvan IBAZA deel uitmaakt, meer dan ooit noodzakelijk. IBAZA is een vereniging die zich inzet voor het welzijn van 
de Burundese samenleving. Het plaatst het algemeen belang centraal in zijn activiteiten om een positieve sociale impact te creëren. Haar visie is 
dat tegen 2030 alle gezinnen zich volledig kunnen ontplooien en dat hun kinderen in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Haar visie is dat tegen 
2030 alle gezinnen een integrale zelfontplooiing genieten en dat zij de basisbehoeften van hun kinderen kunnen voorzien. Haar missie is om op 
een duurzame manier te werken aan de ondersteuning van de weeskinderen. De empowerment van hun pleeggezinnen en de rechten van 
kinderen te eerbiedigen staan centraal.  IBAZA discrimineert op geen enkele manier. IBAZA zou dus bijdragen aan de verbetering van de 
levensomstandigheden van kinderen, vooral de meest kwetsbare.  
Dit project ter ondersteuning van weeskinderen van de gemeente Vyanda maakt daarom deel uit van de logica van de missie en visie van de 
organisatie. Deze actie werd uitgevoerd in een van de armste, minst gelukkige landen, Burundi, tijdens internationaal crisis van Corona. Na Zuid-
Soedan staat Burundi in 2020 op de tweede plaats onder de armste landen ter wereld. Het gelukkigste land ter wereld is Denemarken en het 
ongelukkigste land ter wereld is Burundi. 
Deze armoede, wanhoop, oorlogen, moorden, aids en gebrek aan toegang tot gezondheidszorg hebben geleid tot een groot aantal 
weeskinderen, daklozen, landlozen, etc.  Het aantal gevallen van seksueel geweld is toegenomen en het aantal HIV-positieve personen en aids-
wezen is sterk toegenomen. Burundi zou meer dan een half miljoen weeskinderen tellen.  
Na de dood van hun ouders, bevinden veel kinderen zich op straat, in weeshuizen of in pleeggezinnen.  De Burundese cultuur bevordert de 
integratie van weeskinderen in hun uitgebreide families. Ook al zijn de voogdengezinnen arm en hongerig, de wezen die er wonen, hebben het 
gevoel dat ze een identiteit, een bescherming en een liefde hebben. 
 IBAZA steunt het idee om weeskinderen in weeshuizen permanent te isoleren niet. De natuurlijke omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling va 
elk kind. Daarom richt dit project zich op weeskinderen en andere kwetsbare kinderen die thuis of bij hun biologische familie verblijven. Het is 
belangrijk om dit systeem van integratie in de natuurlijke en familiale omgeving van het kind aan te moedigen, te stimuleren en te versterken. Al 
meer dan 10 jaar moedigt IBAZA, promoot en versterkt deze traditionele opvangstructuren voor kwetsbare kinderen. Deze kinderen die in 
gezinnen worden opgevangen, veroorzaken soms problemen. Het gebeurt dat sommige van hun voogden misbruik maken van de eigendommen 
die de wezen van hun overleden ouders hebben geërfd.   
Zelfs in gezinnen waar alle ouders nog in leven zijn, is er een schaarste aan levensmiddelen waardoor ze in kwetsbaarheid raken. De toegang tot 
basisgoederen en -diensten is voor een groot deel van de Burundese bevolking een uitdaging geworden. Aangezien de meeste gezinnen arm zijn, 
kunnen ze niet voorzien in de schoolbehoeften van hun kinderen, waardoor hun kinderen uiteindelijk de school verlaten. Als gevolg van de 
algemene armoede in het land lijden de meeste van hen onder de gevolgen van ernstige voedingstekorten. 



Diefstal, prostitutie, vroegtijdig huwelijk, banditisme, enz. zijn allemaal de toekomst van die Kinderen die kwetsbaar zijn en slecht behandeld 

worden. De wezen of de kwetsbare kinderen, de pleegouders en de gemeenschap blijven elkaar versterken.  IBAZA grijpt in om ervoor te zorgen 

dat de rechten van kinderen centraal gerespecteerd blijven. Het verslag bevat een eerste paragraaf die gericht is op het activiteitenverslag en 

een tweede paragraaf over het financieel verslag. Het derde deel bestaat uit de conclusie en aanbevelingen. 

  





  



 



 



  



  



  





  



 



Deel II. Financieel verslag 
 
In totaal hebben we een bedrag van 32.829 euro gebruikt. In lokale valuta is dit het 

equivalent van ongeveer 90 miljoen BIF. Een groot deel van de financiering was 

afkomstig van Microprojecten. De rest is de bijdrage van Ibaza en haar lokale partners. 

De belangrijkste activiteiten die door Microprojects zijn gefinancierd, zijn onder meer 

het recht op universeel onderwijs voor kinderen van 5 tot 12 jaar en de 

sociaaleconomische integratie van kwetsbare jongeren. Deze activiteiten kosten bijna 

30% van het projectbudget, ofwel rond tienduizend euro. 65% van het budget werd 

gebruikt voor de bevordering van inkomensgenererende activiteiten (bestrijding van 

armoede) en activiteiten ter verbetering van de gezondheid (bestrijding van honger en 

ziekte). Slechts ongeveer 11% vormt het aandeel van de uitgaven in verband met het 

beheer van het project, d.w.z een bedrag van 4000 euro. 

De belangrijkste kosten hebben betrekking op de teelt van aardappelen op een 

perceel van 3,5 ha. Er werd een training georganiseerd in aardappelplanten. Het 

efficiënt gebruik van chemische meststoffen en organische mest, erosiebestrijding en 

de opslag en verkoop van aardappelen werden aangeleerd. De aankoop van 

meststoffen en pesticiden is een deel van de kosten. Zaden zijn ook erg duur in de 

markt. 

De opleiding van jonge weeskinderen in het gebruik van computers, het internet, 

MSoffice maar ook het naaien vormt een belangrijk deel van de gerealiseerde 

activiteiten. We kochten  antivirussoftware, PC’s enzorvoort. We hebben Microsoft 

officepakket, Norton antivirus en de internetabonnement om de cursus te kunnen 

geven. 

  



 

 

Kostenbegroting, tijdens corona  
 

  Verslag Versie voor corona 

Uitgaven    

Onderwijs 9856 9 857 € 

Scholing, uniformen 1704€ 6.357 € 

Beroepstraining in ICT en Naaicursus, inclusief 
desinfectiemiddelen 

7365€ 2.500 € 

Communicatie en reclame 787€ 1.000 € 

Gezondheid 2936€ 3 480 € 

Bezoek naar kliniek/ Corona preventie aan klinieken 1978€ 1.000 € 

Aids bewustwording (informatie verstrekken): Door 
Corona wordt dit als onveilig 

958€ 2.480 € 

Mensenrechten 3509€ 2 000 € 

Steun aan doelgroep. 1940€ 500 € 

Bewustwording, promotie. Door Corona wordt dit als 
onveilig 

1569€ 1.500 € 

Ondernemerschap en voeding 12.528 € 9.400 € 

Zaden, koe, geiten 11.612 € 5.600 € 

Agro-business en landbouw projectmanagement 916€ 3.800 € 

Managementkosten 4000€ 4550 

Onkostenvergoeding vrijwilligers, incl. Kantoor 2900€ 2.700 € 

Overige kosten o. a. marketing, Onvoorzien en 
financiële kosten 

1100€ 1850€  

  32.829 € 29 287 € 
 

 

  



 



 



  



DEEL III. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 

Alle projectbegunstigden en partners waren blij en geëngageerd om het advies dat ze 
tijdens de verschillende trainingssessies kregen in praktijk te brengen. Op het gebied 
van gezondheid stelde het project de doelgroep, die in onwetendheid leefde, in staat 
om informatie te krijgen over SRGR (Seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten): seksueel overdraagbare aandoening en HIV-Aids. Ze passen nu de 
preventieve maatregelen toe die ze hebben geleerd. Ter illustratie, bijna 60 vrouwen 
besloten zich te laten testen op hiv om hun gezondheidstoestand te achterhalen.  

Hierdoor kunnen ze weten hoe ze zich moeten gedragen voordat het te laat wordt.  
Het project van de gemeente Vyanda heeft op veel manieren voordelen opgeleverd 
voor kwetsbare kinderen en hun voogden. Op het vlak van ondernemerschap zijn de 
jongeren en de pleegouders opgeleid in beroepen die hen in staat stellen om brood te 
verdienen. De landbouwactiviteiten hebben de voogdijgezinnen geholpen om hun 
kinderen te voeden en naar school te sturen. Kinderen die moeite hadden met het 
krijgen van schoolmateriaal van hun pleegouders kregen pennen, schriften, boeken en 
uniformen. De beroepsopleiding was een innovatie voor IBAZA. Uiteindelijk zijn 
Naaiopleidingen, inclusief ICT-cursus hoog gewaardeerd. De projectresultaten en de 
impact op de levensomstandigheden zijn meetbaar en concreet genoeg. Nu is IBAZA 
gaat verder met het ontwikkelen van coöperaties zodat een gezamenlijk naaiatelier 
opricht kan worden.  

Dit project heeft bijgedragen aan het veranderen van de mentaliteit van sommige 
mensen. Er waren ouders die dachten dat kinderen geen rechten hebben. Deze 
pleeggezinnen behandelden de kinderen als slaven. De andere ouders hebben 
bijgedragen aan bewustwording over dit onderwerp. Samen zagen ze de slechte 
psychologische, intellectuele en fysieke ontwikkeling van kind dat slachtoffers van 
misbruik is. Op dit moment mogen onze partners trots zijn op het feit dat de 
pleeggezinnen zich inzetten voor het onderhouden van goede relaties met hun 
kinderen. Deze ouders beschermen de kinderrechten, zelfs het recht op informatie is 
geaccepteerd. Dit recht bestaat bijna niet in de Burundese cultuur. Door dit project 
kunnen kinderen steeds beter worden opgeleid, geluisterd en beschermd voor betere 
toekomstige perspectieven.  
  



 


