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Voorwoord.
Bij deze wil IBAZA alle rechtspersonen en natuurlijke personen en die op de een of andere
manier hebben bijgedragen aan het welslagen van dit project proces gedurende het gehele
traject, van harte bedanken.
We staan ook nadrukkelijk stil bij het overlijden
van Prof. Nijebariko Therence, die in maart 2020
overleden is aan kanker. Hij was sinds 2013 als
psycholoog verbonden aan IBAZA. Wij gaan hem
missen. Het is vrijwel onmogelijk om een
vergelijkbaar ervaren psycholoog te vinden. De
Professor heeft heel veel positieve dingen gedaan
voor weeskinderen in de gemeente Songa.
De realosering van dit
project is het resultaat geweest van hard werken en het
brengen van vele offers van heel veel mensen. Wij danken de Stichting Microprojects en haar
Nederlandse partners dan ook van harte voor hun voortdurende steun.
Onze dank gaat ook uit naar onze verschillende Burundese partners en deelnemers aan het
project voor hun onafgebroken betrokkenheid en openhartige samenwerking. Hun bijdrage
en inzet zijn een belangrijk signaal dat niet alleen IBAZA zich om het welzijn van kwetsbare
kinderen bekommert.
Wij bedanken ook de autoriteiten van de gemeente Vyanda en de school, de ambtenaren en
de voogdijfamilies. Zonder hun deelname zouden onze activiteiten ook niet goed zijn verlopen.
In het bijzonder zijn wij de medewerkers van IBAZA dankbaar voor hun toewijding en hun
getoonde professionalisme tijdens het hele werktraject.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit projectverslag en tot volgend jaar!
Namens de IBAZA organisatie,
hiervoor de directie
Arakaza Bertrand
Directeur
Burundi
01/11/2020
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D

oor corona heeft de wereld sinds het voorjaar 2020 veel zorgen over de gezondheid
van allen. Over de zin en onzin van veel maatregelen is verdeeldheid. Zo wordt het
dragen van mondkapjes ook discutabel gevonden. Belangrijker is de uitspraak "Niet
het virus zelf, maar de gevolgen ervan maken de grootste slachtoffers in arme landen",
waarschuwt Ruerd Ruben, hoogleraar impactanalyse van voedselsystemen aan de
Wageningen Universiteit.

Voorwoord

Internationale samenwerking is misschien daarom wel belangrijker dan ooit, met name in
allerarmste landen waartoe Burundi ook behoort. Door de gevolgen van het coronavirus
kunnen naar schatting tegen het eind van 2020 tot maar liefst 12.000 mensen per dag sterven
door honger. Dit aantal is potentieel hoger dan het aantal mensen dat overlijdt door het
coronavirus zelf, zo waarschuwt Oxfam Novib/Den Haag – Nederland
Dit project was mede daarom meer dan welkom om uit te voeren. De Stichting Microprojects
volgt over de jaren een consistente lijn en blijft dan ook geloven in concrete vormen van
ontwikkelingssamenwerking: bestrijding van armoede en honger. Wij zorgen en steunen
aspecten als capaciteitsversterking, ondernemerschap, medische zorg, onderwijs en
voedselvoorziening aan de weeskinderen en hun opvangouders op platteland in Burundi. Dit
beleid kan alleen succesvol zijn en blijven als er samen gewerkt wordt met een stabiele en
georganiseerde organisatie. Onze Stichting werkt daarom samen met IBAZA Imfura, die zich
in het bijzonder richt op kinderrechten.
Vanzelfsprekend zijn wij ook dankbaar voor de vele giften van particulieren, bedrijven en
vermogensfondsen en het daarmee gepaard gaande vertrouwen in St. Microprojects gestelde.
Tijdens de uitvoering van dit project heeft St. Microprojects de kracht en bevlogenheid van de
pleeggezinnen en de gemeenschap concreet in actie gezien. Dan kun je niet anders dan met
diep respect stil staan bij de inzet en bevlogenheid van al die pleegouders.
Onze partners kunnen ervan verzekerd zijn dat St. Microprojects zich zal blijven inzetten voor
de steun en zorg voor de allerarmsten, vooral wezen en pleeggezinnen in Burundi.
St. Microprojects heeft meer dan € 50.000, - aan fondsen opgehaald. St. Microproject werkt
alleen met vrijwilligers en is er in geslaagd haar overheadkosten terug te brengen en deze
onder de 5% te houden. Zo worden maximale bedragen beschikbaar voor het realiseren van
onze doelstellingen. Wij zijn dan ook veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers in
Nederland en in Burundi die dit mogelijk hebben gemaakt. We kunnen niet anders dan trots
zijn als je naar al hun inzet en initiatief in de afgelopen 15 jaren.
Aan allen onze dank.
Het bestuur van de St. Microprojects,
W. Melenberg (RA)/voorzitter
Emmen, donderdag 31 december 2020
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Wij staan ook even stil bij Harry Steernberg en
Geert Jan van Stiphout die dit jaar overleden
zijn. Beide personen waren belangrijk bij de
oprichting en groeifase van onze stichting,
waarbij ze als lid van de Advisory Board
studenten van de Hogeschool Drenthe/Stenden
Hogeschool hebben ondersteund bij de
activiteiten rond microprojecten. Geert Jan van
Stiphout stond mede aan de basis van het idee
van microprojecten, toen een groep Drentse
ondernemers, samen met het eerste Leerbedrijf
Microprojecten (3 studenten) Malawi
bezochten, later aangevuld met Burundi

.
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1. Inleiding

In een tijd waarin de Corona, politieke, etnische, economische, sociale en ecologische crisis op
een verwoestende manier samengaan, is de rol van de Burundese Ngo's, 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 ook 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. Empowerment van hun
pleeggezinnen en de rechten van kinderen te eerbiedigen staan daarbij centraal. IBAZA
discrimineert op geen enkele manier. IBAZA draagt dus wezenlijk bij aan de verbetering van
de levensomstandigheden van kinderen, vooral de meest kwetsbaren onder hen.
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 meest arme en minst gelukkige landen, Burundi, tijdens de internationale crisis van
Corona.
Na Zuid-Soedan staat Burundi in 2020 op de tweede plaats onder aan de lijst van de armste
landen ter wereld. Het meest gelukkige land ter wereld is Denemarken en het minst gelukkige
land ter wereld is Burundi.
De armoede, wanhoop, oorlogen, moorden, aids en gebrek aan toegang tot gezondheidszorg
hebben in Burundi geleid tot een groot aantal weeskinderen, daklozen, landlozen, etc. Het
aantal gevallen van seksueel geweld is toegenomen en ook het aantal Hiv-positieve personen
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en aidswezen 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 voogdij gezinnen 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 van 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, vroegtijdige huwelijken, 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 echter
versterken. IBAZA grijpt in om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen centraal
gerespecteerd blijven.
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2. Activiteitenverslag

1. Planning en keuze van de doelgroep
Zoals gebruikelijk werd de planning van de projectactiviteiten uitgevoerd met de nadruk op
de volgende punten:
1. Analyse van de risico's, sterke punten en kansen van dit project
2. Vaststelling van de behoeften en verantwoordelijkheden (wie doet wat, wanneer,
waar, hoe en waarom)
3. Takenverdeling tussen personeel en vrijwilligers
4. Het ontwerp van projectmanagementtools en projectevaluatie
5. De lokale context van het project in kaart brengen.
6. De toestemming van het gemeentehuis aanvragen om in contact te komen met de
bevolking en te mogen vergaderen
7. Andere invloedrijke actoren
werden
geraadpleegd
en
betrokken
8. De
prioritaire
doelgroep
identificeren en
Deze fase is cruciaal omdat de
duurzaamheid van de effecten van
het project, het imago en de
toekomst van IBAZA en haar
partners op het spel staan.
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2. Presentatie van de geselecteerde doelgroep

a. Kinderen
Locaties: Alle kinderen komen uit Vyanda, Zuid-Vyanda.
Percentage van de meisjes: de meisjes waren 47 % van de geholpen kinderen. We hadden
graag 50% jongens en 50% meisjes willen hebben, maar de keuze van deze kinderen op basis
van hun kwetsbaarheid gaf ons een iets hoger aantal jongens dan meisjes. Dit betekent
absoluut niet dat jongens kwetsbaarder zijn dan meisjes. Het kan een indicatie geven van
scholing naar geslacht. We zullen later zien dat de meerderheid van weeskinderen, die niet
meer naar school gaan, meisjes zijn.
Kwetsbaarheid: Door de huidig slechte leefomstandigheden zijn bijna alle kinderen op het
platteland kwetsbaar geworden. Blijkbaar spelen armoede en sociale onrechtvaardigheid een
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grote rol bij de kwetsbaarheid van kinderen.
Handicap: Een kwart van de kwetsbare kinderen had ouders met een handicap.
Onbekende vaders: Sommige kinderen kennen alleen hun moeders omdat hun vaders het
vaderschap hebben geweigerd.
Armoede: hongersnood en armoede zijn met het blote oog zichtbaar. Het verkrijgen hebben
van zeep om zich te wassen is al moeilijk. Ter illustratie en naar inschatting lijdt bijna 70%
van de wezen aan vuile handziekten, met name darmwormen.
Ondervoeding: 46% van de weeskinderen zou maar één keer per dag eten. IBAZA vond dat
55% van de kinderen verschijnselen van ondervoeding vertoont. Het niveau van
voedselonzekerheid in Burundi is namelijk twee keer zo hoog als het gemiddelde voor de
Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, met ongeveer 2 miljoen mensen die humanitaire
hulp nodig hebben, volgens Le plan de Réponse Humanitaire (HRP).
Tabel 1. Voedsel of voeding van Weeskinderen
Aantal keer per dag eten

%

1

46%

2

45%

3

7%

overige

2%

Total

100%

Drinkwater: Drinkwater is vergelijkbaar met goud. Bijna 60% van de weeskinderen leeft op
plaatsen zonder schone drinkwater.
Grootte van het gezin: De weeskinderen hebben elk minstens 3 schoolgaande broers en
zussen en gemiddelde 2 niet schoolgaande broers en zussen.
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b. Ouders of voogden van de kinderen

Burgerlijke staat: Bijna de meerderheid van de voogden van weeskinderen zijn getrouwd.
HIV/AIDS en andere handicaps: 81% van pleegouders van weeskinderen hebben ons verteld
dat ze nog niet op HIV zijn getest. Als een vrouw of een man naar een kliniek gaat voor een
hiv-test, zal altijd gezegd worden dat ze een prostituee is of dat ze verkrachting heeft
gepleegd. De daaruit voortvloeiende stigmatisering en uitsluiting hebben zeer ernstige
gevolgen.
Handicap: 25% van hen zei dat ze zichtbare fysieke handicap hadden, zoals albino en
slechtzienden.
Gezinsgrootte: Die voogdijgezinnen hebben elk gemiddeld 6 kinderen. Dit hoge aantal
verergert hun levensomstandigheden.
Armoede en economische activiteiten: 94% van de ouders zijn boeren of veehouders.
Gemiddeld verdient elk pleeggezin 280 dollar per jaar. De ouders zijn sociaal geïsoleerd en
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niet opgeleid. Ze hebben bijna geen toegang tot de arbeidsmarkt. Helaas word hun
exploiteerbaar land ook zeer schaars en minder productief. Een hoge bevolkingsdichtheid in
het projectgebied is één van de factoren die de landbouwproductie zeer laag houden.
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3. Projectresultaat

Stichting Microprojects en haar partners hebben IBAZA in Burundi gesteund bij een project
om weeskinderen van de gemeente Vyanda een toekomst te geven. In een netwerk van
gemeentelijke autoriteiten, de school en voogdijfamilies heeft IBAZA het project afgestemd en
de samenwerking geactiveerd. Oplossingen zijn gevonden voor de vele problemen waarmee
deze weeskinderen -OEV's- werden geconfronteerd met het niet respecteren van de
kinderrechten, het recht op gezondheid, het recht op bescherming, het recht op onderwijs,
goede voeding, recreatie, enz. Daarbij kan niet voorkomen worden dat deze jonge OEV's toch
tot een leven in wanhoop, criminaliteit en ellende vervallen.
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) IBAZA levert een bijdrage door de toegang tot scholen en justitiële diensten te bevorderen.
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3) IBAZA heeft samenwerking met andere invloedrijke actoren in de samenleving geactiveerd
om meer zichtbare en duurzame resultaten te bereiken. Dit door communicatie, uitwisseling
van ideeën, verdeling van taken, afstemming met de lokale autoriteiten en relevante
organisaties.
In Burundi hebben armoede, oorlogen, moorden en aids geleid tot een beperkte toegang
tot gezondheidszorg, ook tot wanhopige situaties met een groot aantal weeskinderen,
daklozen, landlozen, etc. Ook is het aantal gevallen van seksueel geweld toegenomen, wat
eveneens geldt voor het aantal Hiv-positieve personen en aidswezen. Geschat wordt dat
Burundi meer dan een half miljoen weeskinderen telt.
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 voogdijgezinnen arm en hongerig, de wezen die er
wonen, hebben het gevoel dat ze een identiteit hebben en bescherming en liefde
ondervinden. IBAZA vindt het geen goed idee om weeskinderen in weeshuizen permanent
te isoleren, want een natuurlijker omgeving is belangrijker voor de ontwikkeling van elk
kind. Daarom richtte dit project zich op weeskinderen en andere kwetsbare kinderen die
thuis of bij hun biologische familie verblijven. IBAZA vindt het 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 dit aan en promoot en
versterkt deze traditionele opvangstructuren voor kwetsbare kinderen.
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Door het project leerde de doelgroep over het bestaan, het belang en het respect van de,
internationale, rechten van het kind. IBAZA heeft de omgevingsfactoren die van invloed zijn
op de eerbiediging van deze kinderrechten geanalyseerd. Bijvoorbeeld de negatieve invloed
van de politiek, economie, vrede, traditie en religie. Er is gebleken dat de armoede,
hongersnood en sociale onrechtvaardigheid de volledige eerbiediging van deze
kinderrechten gigantisch belemmeren.
Zo heeft IBAZA samen met de doelgroep het telen van aardappelen in productie genomen. Dat
betekende een gelegenheid om het effect van (chemische meststoffen), organische mest te
tonen en het belang van moderne landbouwtechnieken aan te geven. De oogsten waren zeer
bevredigend. De kwaliteit van de voeding van de weeskinderen is daardoor verbeterd, terwijl
met de verkoopopbrengst (1/3 van de oogst) er inkomsten zijn verkregen. Elk gezin
verdiende ongeveer € 60. Elk gezin had voldoende aardappelen om de kinderen te voeden en
nog 125 kg voor de zaden voor het volgende seizoen. Er werden meer dan 1000 schriften,
uniformen en wiskundige dozen uitgedeeld. Ook 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. Hier moesten andere oplossingen gevonden worden. IBAZA organiseerde
opleidingen voor beroepen die de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Voor
kansarmen zijn naai- en computervaardigheden als de meeste effectieve trainingen gebleken.
Met deze training draagt IBAZA effectief bij aan het oplossen van de problemen van deze
kwetsbare jongeren.
In deze crisisperiode van COVID-19 Corona virus behoren OEV's tot de categorie 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 voor de cursussen naaien en informatica. Het totale budget
voor dit programma bedraagt bijna 140 miljoen BIF (oftewel € 53.000). 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.). IBAZA en haar partners mogen 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, er wordt naar hen geluisterd
en ze worden beschermd en meer weerbaar ten aanzien van een beter toekomstperspectief.
Het project is evenwel een druppel op een gloeiende plaat omdat Burundi meer dan een half
miljoen weeskinderen telt.
Maar elke druppel telt, zeker als het druppelen structureel doorgaat.
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4. Financieel verslag
A. Inkomsten
In totaal hebben we een bedrag van € 53.500 in gezet, exclusief een lokale bijdrage van
ongeveer € 4.000. In lokale valuta is dit het equivalent van circa 140 miljoen lokale valuta (1
euro is gelijk aan gemiddelde 2650 lokale franc). Een groot deel van de financiering was
afkomstig van Nederlandse fondsen (46%), Wilde ganzen (36%) en Microprojects en
particulieren (18%).
Naam fondsen
Wilde ganzen (capacity building of IBAZA)

Bedrag in Euro
19.296,67 €

De Johanna Grote-Donk Stichting

2.500,00 €

Haëlla Stichting

4.500,00 €

Ver. Trein 8.28 H.IJ.S.M.

2.500,00 €

St. Weeshuis der Doopsgezinden
St. IJsselvliedt Gevaertsfonds

10.000,00 €

St. Microprojects en particulieren

5.000,00 €
9.648,33 €

Lokale bijdrage

4.069,00 €

Totaal

57.514,00 €
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B. Uitgaven
De belangrijkste activiteiten die gefinancierd zijn kunnen wij in twee categorieën verdelen:
1. Materiële investeringen: zaden, schooluniformen, schoolgeld, computers,
naaimachines, mondkapjes, mest, fytosanitaire producten, e.d. (alles met 62% van het
budget)
2. Immateriële investeringen: bewustwording, uitbreiding en onderhouden netwerken,
naamsbekendheid, kennisontwikkeling, etc. (met 38% van het budget).
Door verschillende omstandigheden is de verdeling van de kosten aangepast. Dat leidde tot
variatie tussen planning en de werkelijkheid. Corona heeft ook een rol gespeeld. Zo zijn
bijvoorbeeld de grote vergaderingen gecanceld en in plaats daarvan kwam het idee om
beroepstrainingen te organiseren voor een kleine groep van weeskinderen en kwetsbare
jongeren.
Na een onafhankelijk evaluatie van Wilde ganzen is gebleken dat er meer geld nodig is voor
het vergroten van capaciteit van de medewerkers van IBAZA. Bij elk projectonderdeel worden
er extra activiteiten toegevoegd om tot een beter projectmanagement te komen. Deze extra
kosten worden voor rekening genomen door Stichting Microprojects en Wilde Ganzen.
Daarom is het ingezette budget 120% van het eerder begrote budget geworden.

Uitgaven
Recht op onderwijs en werk voor weeskinderen/jongeren
Gezondheid en projectmanagement van project over recht op
gezondheidszorg
Recht op bescherming van hun kinderrechten voor wezen
Economische integratie en armoedebestrijding door
ondernemerschap en voeding voor (pleeg)ouders
Projectmanagement en monitoringssysteem

Planning vs.
werkelijkheid
162%
206%
115%
77%
137%
120%

Omdat IBAZA met verschillende projecten bezig is, werden de investeringen in inhoudelijke
en organisatorische capaciteitsversterking en de materiële investeringen verdeeld in
enerzijds onderwijsproject, gezondheidszorg, kinderrechten en anderzijds in economische
integratie en armoedebestrijding projecten.
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Uiteindelijk zien wij dat bijna één derde (31%) van het budget naar het onderwijs gaat.
Logisch want IBAZA gaat ervan uit om het toekomstperspectief van weeskinderen te
verbeteren en dat moet het via het onderwijs gebeuren. Dit keer, kregen jongeren, deels door
de situatie vanwege Corona, de kans op een beroepstraining in informatica en naaicursussen.
Een volgende keer ziet IBAZA graag dat de uniformen voor andere schoolgaande kinderen
door oudere weeskinderen genaaid worden.
37% van het budget werd gebruikt voor de bevordering van inkomen genererende
activiteiten (bestrijding van armoede) en activiteiten ter verbetering van de gezondheid
(bestrijding van honger en ziekte).
Dit keer waren de kosten voor het projectmanagement en monitoring meer dan 10% hoger
dan we gewend waren. De reden hiervoor is dat de kosten voor de capaciteitsversterking is
berekend voor een langere periode dan gepland, tot juni 2021.
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Projectmanageme
nt en
monitoringssyste
em; 22%

Percentage

Economische
integratie en
armoedebestrijdi
ng door
ondernemerschap
en voeding voor
(pleeg)ouders;
26%

Recht op
Onderwijs en
werk voor
weeskinderen/jon
geren; 31%

Gezondheid en
Recht op
projectmanageme
bescherming van nt van project
over recht op
hun
kinderrechten gezondheidszorg;
voor wezen; 10%
11%

Kostenbegroting vs. Werkelijke projectkosten, tijdens corona
Uitgaven
Onderwijs

Planning

Werkelijkheid

11.200 €

18.099 €

Scholing, uniformen, beroepstraining

8.333 €

18.099 €

Bewustwording *

1.667 €

Communicatie en reclame *

1.200 €

Gezondheid

3.000 €

6.180 €

0€

0€

Aids bewustwording + omgaan met projecten over
gezondheidszorg training

3.000 €

6180

Mensenrechten

5.000 €

5.739 €

0€

0€

5.000 €

5739

Ondernemerschap en voeding

19.480 €

14.932 €

Zaden, Agro-business

13.771 €

8.652 €

Projectmanagement Agro-business +
Ondernemerschap en landbouwmanagement

5.709 €

6280

Managementkosten

9.200 €

12.564 €

5.000 €

6380

4.200 €

6.184 €

47.880 €

57.514 €

Bezoek naar kliniek

Steun aan doelgroep.
Kinderrechten en Mensenrechten
projectmanagement

Onkostenvergoeding vrijwilligers, incl.
Kantoorkosten
Overige kosten o. a. marketing, onvoorzien en
financiële kosten

Ratio
Werk/begroting
162%

206%

115%

77%

137%

120%
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5. Langetermijnplan

De projectlocatie bestond uiteindelijk uit 5 dorpen. Daar zijn 200 ouders samen gegaan en
gegroepeerd in alle boerencoöperaties om voor deze 250 wezen voor te zorgen.
Gemeente Vyanda
2019-2020: Mivo, Ndagano,
Gahama, Gakombe, Nyamitare,
Musivya, Kabagara, Masango
2020-2021: Binyuro, Bukanda,
Muyuga, Musagara, Mibaga
2021-2022: Masango, Musasa,
Buhana, Vyanda, Bandage,
Nyamagana, Mwandaro, Kaganza,
2022-2023: Murago, Binyuro,
murago, Mazinga, Rusengo
2023-2024: Kirungu, Mugara,
Ruhata
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Alle projectbegunstigers en partners waren blij en gemotiveerd 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. Met een Hiv-test 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 verkrijgen van schoolmateriaal
van hun pleegouders kregen nu pennen, schriften, boeken en uniformen. De organisatie van
de beroepsopleiding was een novatie voor IBAZA; onder de regels van de
capaciteitsversterking corona met daarbij het verbod om te vergaderen met meer mensen.
Uiteindelijk zijn naaiopleidingen, inclusief ICT-cursus hoog gewaardeerd. De
projectresultaten en de impact op de levensomstandigheden zijn meetbaar en concreet
genoeg. IBAZA gaat nu door met het ontwikkelen van coöperaties opdat onder andere een
gezamenlijk naaiatelier opricht kan worden.
Dit project heeft bijgedragen aan het veranderen van de mentaliteit van veel mensen. Er
waren ouders die dachten dat kinderen überhaupt geen rechten zouden hebben. Deze
pleeggezinnen behandelden de kinderen als slaven. Andere ouders hebben bijgedragen aan
bewustwording over dit onderwerp. Samen zagen ze de slechte psychologische, intellectuele
en fysieke ontwikkeling van kinderen die slachtoffers van misbruik waren.
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,
geïnformeerd en beschermd voor betere toekomstige perspectieven. Dat is de grote winst die
met het afgelopen project is bereikt.
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Goed nieuws!
In 2015 bestond Microprojects 15 jaar. In 2005 hebben we 500 euro besteden aan allereerst
project. In 2020 heeft Microprojects honderd keer 500 euro verzameld voor project. Inmiddels
zitten "Drie musketiers" in bestuur Stichting Microprojects (www.microprojects.nl)

Vrijdag 3 juli j.l. ontving Henk Roelofs de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De
benoeming bij Koninklijk Besluit was al eerder, maar door de Corona-crisis bleef het bij een virtuele
uitreiking via TEAMS op internet. Het maakt dat het bestuur van de Stichting Microprojects nu 3 "Ridders"
telt: de drie musketiers van de stichting. Jaap Smit en Wim Melenberg werden al eerder tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau benoemd.
Gedrieën zijn ze inmiddels ook meer dan een decennium betrokken bij de verstrekking van microkredieten
aan Malawi en Burundi. Een proces dat begon met het eerst Internationale Leerbedrijf, van drie studenten,
die de mogelijkheden in kaart moesten brengen voor de Stichting A37 van Drentse ondernemers. Onder de
begeleiding van Ir Jean Claude1 als onderwijs-medewerker (o.a. Coördinator van Leerbedrijven en SIFEstudents, Minor Microkredieten) van voormalige Hogeschool Drenthe, nu Stenden Hogeschool of
NHLStenden Hogeschool.
Contacten liepen via de Nederlandse consul in Malawi (Margriet Sakranie) en de Consul van Malawi in
Nederland (Peter ten Arve). De laatste had zich ontfermd over een Malawiaan die in Nederland zijn
studie deed: Mavuto Tembo. Inmiddels werkt Mavuto aan de universiteit van Mzuzu.
Een korte video -opgenomen toen Geert Jan van Stiphout+ en Henk Roelofs een bezoek brachten aan de
universiteit waar zijn vrouw studeerde nabij Lilongwe- schetst het basisprobleem van startend

1

Ir. Karorero Jean Claude is nu Wiskunde Docent bij de Internationale Schakelklas in Groningen
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ondernemerschap in Malawi. Quote Mavuto: ".... we started with nothing, which is not the case in the
western world.." VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=GL9Ww0F0XBk
De Stichting Microprojecten werd al in het begin opgericht om de leerprocessen te ondersteunen, te
monitoren en de prestaties (eindpresentaties!) van de studenten te beoordelen als 'externe beoordelaars'.
Henk Roelofs paste de principes van Montesquieu toe, zoals hij dat in alle projecten ACTION (ACTIvering
ONdernemerschap) deed. Na het opheffen van het leerbedrijven-netwerk bij de Hogeschool ging de
stichting zelfstandig verder, werd Jean Claude projectleider die funding regelde voor diverse projecten die
qua geld-omvang veel groter waren en gefinancierd werden door allerlei charity-stichtingen zoals Wilde
Ganzen.
Soms lukte het om dit ook te koppelen aan studenten projecten van de inmiddels twee keer gefuseerde
Hogeschool. Het ondernemerschap speelt uiteraard in deze charity projecten nauwelijks een rol. Wel werd
de ervaring meegenomen in al deze project dat er geen geld gegeven moest worden maar iets wat
toegevoegde waarde in het vervolg zou opleveren: de financiering van geiten en later koeien aan kwetsbare
kinderen in bijvoorbeeld weeshuizen. Burundi werd ook een gezamenlijk internationaal project van de
Rotaryclubs Emmen 't Loo en het Rotaryclub Greven (D), waarbij langzamerhand ook aantoonbaar
kredieten worden terugbetaald. Dit unieke kenmerk is tegenwoordig mogelijk door het internationale
internetbankieren middels een bankrekening in Burundi.
Het feit dat de microkredieten jarenlang een “authentieke leeromgeving” voor studenten van de
Hogeschool konden zijn, werd ook verwoord door burgemeester in de redenen voor het Ridderschap. Een
leeromgeving die berust op het principe dat Antoine de Saint-Exupéry prachtig verwoordde: Als je een schip
wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze elk detail uit te
leggen, om ze te vertellen waar ze alles kunnen vinden. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme
eindeloze zee.
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