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Geografie: Rwanda, het land van de duizend heuvels 

Rwanda is een klein land in Oost-Afrika met een oppervlakte van 

26.338 km². Het ligt een paar graden ten zuiden van de evenaar. Het 

heuvelachtige landschap van Rwanda is bedekt met grasland en 

kleine boerderijen. In het noordwesten bevindt zich een vulkanisch 

gebied, vanwaar zich een bergrug in zuidoostelijke richting uitstrekt. 

Hier bevindt zich ook Mount Karisimbi, die met zijn 4507 meter de 

hoogste berg van het land is. De waterscheiding van het 

stroomgebied van de Nijl en de Kongo loopt in het westen, op een 

hoogte van ca. 2743 meter.  

Op de westelijke 

flanken van deze 

bergkam daalt het 

land ineens richting 

het Kivumeer en de 

vallei van de Ruzizi-

rivier. Dit gebied 

maakt deel uit van de Afrikaanse Grote Slenk. De oostelijke hellingen 

zijn gelijkmatiger met een vriendelijk uitgestrekt heuvellandschap 

dat gelijkmatig daalt richting de vlakten, moerassen en meren in de 

oostelijke grensstreek. Dit landschap heeft Rwanda de bijnaam 'Land 

van Duizend Heuvels' bezorgd.  

De meest afgelegen waterloop van de Nijl – en hiermee dus feitelijk 

de oorsprong van de Nijl – ontstaat in Nyungwe Forest. Het water 

stroomt via de rivieren Mwogo, Nyabarongo en Kagera voordat het 

in Tanzania in het Victoriameer stroomt.  

De etnische groepen 

De etnische bevolking bestaat volgens de meeste schattingen voor 

85% uit Hutu's, 14% Tutsi's en 1% Twa (pygmeeën, de oudste 

bewoners). Vaak worden Hutu's geclassificeerd als "Bantu's" en de 

Tutsi's als Nilo-Saharaans, maar dat is een onjuiste benaming 

aangezien deze woorden refereren aan taalfamilies en Hutu's, Tutsi's 

en de Twa dezelfde taal spreken. Bovendien was de scheiding tussen 

Hutu en Tutsi niet erg scherp: er kwamen veel gemengde huwelijken 

voor en voor de koloniale tijd werd ook om opportunistische redenen 

wel eens van bevolkingsgroep 'gewisseld'. Ook de generalisaties over 

het uiterlijk ('Hutu's zijn kort, stevig en donker, Tutsi's langer, slanker 

en lichter') gaan lang niet altijd op en er zijn dan ook tijdens de 

Rwandese genocide Hutu's per abuis vermoord omdat ze vanwege 

hun uiterlijk voor Tutsi's werden aangezien. Beide groepen zijn 

beiden genetisch grotendeels van Bantoe-afkomst met voor de Tutsi 

enige Nilo-Saharaanse elementen. Dit is echter onvoldoende om de 

Hutu's en de Tutsi's scherp te verdelen en te classificeren als Bantu 

en (bv) Hamitisch. Over de herkomst van zowel de Hutu als de Tutsi 

zijn verschillende theorieën in de omloop maar geen enkele van die 

theorieën is geheel sluitend. Wel is het zeer waarschijnlijk dat de Twa 

de eerste bewoners waren.  
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Religie 

In landen waar een groot deel van de bevolking onder de 
armoedegrens leeft zie je vaak dat de bevolking zich vastklampt aan 
een geloof, in de hoop op betere tijden. Rwanda is wat dat betreft 
niet anders. Circa 60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens 
en veel Rwandezen zijn streng gelovig en bezoeken trouw hun kerk. 
Van oorsprong geloven de Rwandezen in één god die bekend staat 
als Imana, het opperwezen. 
Tegenwoordig hangen niet alle bewoners dezelfde godsdienst aan. 

Qua verdeling is ongeveer 56% van de bevolking katholiek, 26% 
protestants, 11% adventist en ongeveer 4% is moslim. 
Het christendom heeft in de 19e en 20e eeuw van het land zijn 
intrede gedaan in Rwanda door de zogeheten Witte Paters die een 
groot deel van de bevolking wisten te bekeren tot het katholicisme. 
Deze missionarissen deden dit o.a. door zich te kleden en gedragen 
als Afrikanen, hun taal te spreken en respect te tonen voor hun 

huidige geloofsovertuigingen. Onderscheidend waren ze door het 
dragen van rozenkransen. De Witte Paters waren dusdanig succesvol 
in Rwanda dat het land in de jaren 50 enige tijd bekend stond als het 
meest christelijke land van Afrika en ook Koning Mutara III bekeerde 
zich in 1943 tot het christendom. 
In de begintijd van de bekering steunde de kerk de algemene opinie 
in het land dat de Tutsi’s superieur waren aan de Hutu’s, maar men 
kwam hier in de jaren 50 op terug en speelde daarmee een 
belangrijke rol bij het accepteren van Hutu’s. 
 

Een hedendaags kerkbezoek in Rwanda is bijna een 
bezienswaardigheid. De bevolking zingt en dans graag tijdens de mis 
en het wordt gekenmerkt door vele en lange speeches. Een mis die 5 
uur lang duurt is zeker niet ongewoon. 

 

 



Ontwikkelen en realiseren van kleine projecten in Busoro 

Doelstellingen: 

Jonge, volwassen mannen opleiden tot kapper. Er worden een 20tal 

jonge volwassen mannen opgeleid om kapper te worden in één van 

de vijf omliggende dorpen van Busoro. Een professionele kapper van 

Butare staat in voor de opleiding van deze potentiële kappers. 

Jonge, volwassen vrouwen opleiden voor het maken van klederen, 

herstellen en/of aanpassen van kledij. In het totaal worden een 20tal 

jonge, volwassen vrouwen opgeleid om te kunnen werken met een 

elektrisch naaimachine en/of manuele naaimachine.  Zij moeten 

nadien in staat zijn individueel klederen te kunnen maken, 

herstellingen te kunnen uitvoeren en eventueel aanpassingen te 

kunnen doen op reeds bestaande kledij. 

 

Visie en missie van deze kleine projecten: 

Vertrekkende vanuit een inleefreis in  oktober 2015 maakten wij 

kennis met een jonge Rwandese priester, Père Lambert  IRAGUHA. 

Deze jonge priester is verantwoordelijk voor de parochie Busoro, in 

de regio Butare. Het is een zeer arme streek. Deze streek is zeer 

afhankelijk van de weersomstandigheden, regen is hierbij erg 

noodzakelijk en wenselijk. 

Samen met Père Lambert is er een echte vriendschapsband 

ontwikkeld. Vanuit Hasselt proberen wij op regelmatige tijdstippen 

kleine sommen geld, zelfs ook materialen (bijvoorbeeld liturgische 

materialen, materialen voor kinderen, logistieke materialen) op te 

sturen. Reeds driemaal mochten wij Père Lambert verwelkomen in 

Hasselt. Het waren momenten van intense vriendschap, maar ook 

momenten om kleine initiatieven op touw te zetten.  

Zo hebben we reeds enkele watertonnen kunnen laten plaatsen op 

de site. Op deze manier kan regenwater worden opgevangen en kan 

het bekomen water worden gebruikt voor menig doel. Ook hebben 

wij vier zonnepanelen laten plaatsen op één van de gebouwen in 

Busoro. Op deze manier wordt er continu elektriciteit geproduceerd 

en kan het gespaarde geld dienen om hout aan te kopen voor het 

kookfornuis.  

In samenspraak en overleg met père Lambert Iraguha hebben we de 

twee hogergenoemde projecten op touw gezet. Op deze manier 

trachten we in de volgende jaren een economisch model op te 

starten en tot stand te brengen waarbij de lokale een eigen 

verantwoordelijkheid toebedeeld krijgt en waarbij een continue 

ondersteuning en follow-up gegeven wordt vanuit de group 

humanitarian aid Hasselt.  

 



Het project “Kappers” 

De eerste groep kappers is reeds actief vanaf januari 2018 in één van 

de vijf omliggende dorpen van Busoro. De klanten dienen iets te 

betalen voor hun kapbeurt of te betalen in natura (bonen, maniok, 

bananen, enz…). De daginkomsten worden verzameld en de dag 

nadien verdeeld onder de armen in het dorp.  

De kappers hebben een kapperskit, bestaande uit een elektrische 

tendeuse, een spiegel, een borstel en aanhorigheden bekomen. De 

eigendom is van de parochie Busoro, waarvan père Lambert Iraguha 

de eindverantwoordelijke is. Deze kappers werden opgeleid door 

een professionele kapper van Butare. Allerhande kapperstechnieken 

werden aangeleerd. De tweede groep kappers is gestart in juli 2018. 

Hiervoor werd dezelfde werkwijze gehanteerd.  

Via dit klein initiatief stijgen deze jong volwassenen op de sociale 

ladder en krijgen anderen hopelijk toegang tot de arbeidsmarkt, 

immers, zij zijn gekapt en geschoren met elektriciteit.  

De verworven inkomsten, hoe klein dan ook dragen bij tot het 

globale economische model.  

Het project “Naaiatelier” 

Dit project staat nog in zijn kinderschoenen. In de loop van 2018 

dient hiervoor nog zeer veel werk en overleg plaats te vinden met 

Père Lambert. Ook dient er nog een goede, juiste werkanalyse en 

strategie te worden voorbereid om nadien tot implementatie te 

kunnen overgaan. 

 

Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2019 de eerst groep, 

bestaande uit een tiental jonge volwassen vrouwen aan het werk te 

zetten in één van de vijf dorpen in de omgeving van Busoro. In de 

tweede helft van 2019 zal dan de tweede groep jonge volwassen 

vrouwen worden geïmplementeerd.  

De potentiële klanten dienen hiervoor een kleine bijdrage te betalen 

en/of een vergoeding in natura te geven. Het betreft bonen, maniok, 

bananen, enz … 

Hetzelfde principe als bij de kappers wordt hiervoor gebruikt, 

namelijk alle inkomsten worden verzameld per dag en de dag nadien 

verdeeld onder de armen van de omgevende dorpen. Ook worden 



de deelnemende vrouwen betaald voor hun werk. Op deze manier 

verkrijgen zij inkomsten en kunnen zij hun gezin bevoorraden en 

onderhouden.  

Via dit tweede kleine initiatief hopen wij de lokale economie te 

ondersteunen en te stimuleren. Op deze manier kan een lokaal 

initiatief verder groeien tot een klein economisch model. De 

onderliggende bestuiving is hierbij erg belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda voor 2019 

Januari 2019: opvragen offertes 

Februari 2019: logistieke voorbereiding naaiatelier 

Maart 2019: aankoop naaimachines 

April: eerste groep vrouwen start het project op 

Mei: tweede groep vrouwen start het project 

Juni: eerste bijsturing 

Juli 2019: tweede bijsturing 

Augustus 2019: participatie vrouwengroep  

September 2019: derde bijsturing 

Oktober 2019: werkbezoek door group humanitarian aid Hasselt 

November 2019: voorbereiding derde project “cabanes” 

December 2019: planning en strategisch plan opstellen en 

ontwikkelen met betrekking tot project “cabanes” 

 

 

 

 

 

 

 



Group Humanitarian Aid Hasselt      

 

 

Voorzitter :  

Jos Kuppers, Breestraat 47 B-3500 Hasselt  0473 85 67 49    

 

Ondervoorzitters:  

Put Fernand Wolfstraat 23 3840 Gotem  0477 33 25 02 

Ory Danny Wolfstraat 25 3840 Gotem  012 21 06 10 

 

Penningmeesters:   

Driesen Tonny Goetbloetsstraat 11 3500 Hasselt 011 25 31 45 

 

Leden:  

Ghislaine Kerkhofs, Cécile Vanderhoeven, Gerda Petry, Erna Put, Raoul 

Geboers, Lut Bollen, Piet Nulmans.  

 

 

 

 

Door middel van deze informatiebrochure willen wij U graag 

uitnodigen om een financiële bijdrage te leveren voor deze kleine 

projecten. 

De kinderen, de volwassenen en de ouderen in en in de omgevende 

dorpen van Busoro (Rwanda) zijn jullie enorm dankbaar voor uw 

steun.  

Vanuit onze groep trachten wij via deze kleine projecten een 

economisch model tot stand te brengen waarbij de lokale bevolking 

het persoonlijk zelfwaardegevoel kan ontplooien alsmede een eigen 

verantwoordelijkheid kan ontwikkelen.  

Helaas kunnen wij op dit ogenblik geen fiscale attesten bezorgen 

voor uw financiële bijdragen omdat wij een feitelijke vereniging zijn.  

Wij maken U echter graag een kostennota over van uw financiële 

bijdrage. 

Hartelijk dank voor uw steun! 

 

 

 

GROUP HUMANITARIAN AID HASSELT Feitelijke vereniging 

REKENINGNUMMER: BE37 7360 4708 0228 

Mededeling: project Busoro 


