Rijstproject in de Imbo vallei
Ons doel is het realiseren van een rijstproject in Burundi ten behoeve van alleenstaande moeders en
oudere weeskinderen, zodat zij een eigen inkomen kunnen verdienen.
De doelgroep wordt gevormd door alleenstaande moeders en oudere weeskinderen. Het einddoel dat we
willen bereiken is dat deze vrouwen en oudere wezen zelfstandig dit project kunnen voortzetten en
hiermee een inkomen kunnen verdienen. Als zij een eigen inkomen hebben dan kunnen de kinderen van
deze vrouwen naar school gaan, hebben ze toegang tot de gezondheidszorg en hebben ze een toekomst.
De oudere wezen kunnen met het door hen verdiende geld een opleiding volgen en ook zij hebben dan
een toekomst.

De weg naar zelfstandigheid voor onze jongeren
In ons gezinshuis wonen een paar jongens die 21 jaar of ouder zijn.
Samen met hen werken we aan voorbereidingen om in de toekomst het gezinshuis te verlaten en op
zichzelf te gaan wonen.
Met de jongeren die nog géén werk hebben zoeken we naar mogelijkheden ; vaak hebben ze zelf nog
géén concreet, haalbaar beeld en leunen ze op onze ondersteuning.
Zodra ideeën vorm gaan krijgen dan zoeken wij een passende financiering.
Deze financiële bijdrage wordt besteed aan een vorming die de weg naar zelfstandigheid verduidelijkt.
Naar verwachting zal de eerste in mei 2014 op zichzelf gaan wonen.

Onderwijs

Ons beleidsplan voorziet in het beschikbaar maken van onderwijsmogelijkheden voor armlastige
kinderen.
Het aantal kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan, omdat de financiële middelen daartoe
ontbreken, neemt sterk toe. Voor hen, die ver van hun familie wonen en met name zij die praktijk
onderwijs willen volgen, gaan wij een programma opzetten om passend onderwijs te bieden al naar
gelang hun intellectuele capaciteiten.
Ook voor gehandicapte jongeren zullen wij passende scholing aanbieden.

Gezondheidszorg

1. Doofstomheid
Niet alleen zullen we bijdragen aan onderwijs voor jongeren met een handicap, maar ook zoeken naar
methodes om hen te leren omgaan met hun handicap.
Onze hulp kan bestaan uit aankoop van medicijnen en/of materialen die het leven met een handicap
draaglijker maken.
Als voorbeeld hebben we een meisje genaamd Chanella.
Zij is nu 6 jaar en kon tot dusverre niet naar een school omdat ze doofstom is en een aandoening aan
beide oren (perforatie van het oorvlies)
Bijlage : foto van Chanella.
Sinds augustus 2013 hebben we dit meisje onder onze hoede genomen en medische assistentie
gevonden ; het resultaat is bemoedigend : één oor geneest langzaam en aan het andere wordt ook
behandeld.
Ook hebben we een passende school gevonden in Bujumbura in een doofstommen instituut.
De medicatie is een kostbare zaak maar, gezien het bemoedigende resultaat, alleszins gerechtvaardigd.

2. Aids
In ons gezinshuis verblijft een meisje van 10 jaar ou ; zij is reeds 4 jaar bij ons.
Laboratorium testen hebben uitgewezen dat zij sero-positief is ; op medisch advies wordt extra aandacht
besteed aan gezonde voeding.
Het meisje is zeer intelligent en behaalt goede cijfers op school; alweer een stimulans het beste van haar
leven te maken.
3. Traumatisme et gedragsproblemen.
Wij hebben een jongen in ons gezinshuis die 13 jaar oud is maar het niveau heeft van groep 3 basis
onderwijs.
Wij zoeken naar praktijkonderwijs voor hem om zijn kansen op zelfredzaamheid te vergroten.
Vinden van scholing voor jongelui met gedragsstoornissen is bepaald géén eenvoudige zaak.

Landbouw en veeteelt
Ter ondersteuning van weduwen en wezen hebben wij een plan ontwikkeld in de landbouwsector.
Wij hebben een lokale stichting bezocht die bekend is met landbouw en veeteelt; hun doelstelling sluit
aan bij onze ideeën.
Hun voorstel is om het verbouwen van rijst te promoveren: ze zijn al werkzaam in de verwerking en
verkoop van rijst welke door derden zijn verbouwd en hebben een duidelijk beeld van de groei
mogelijkheden.
Er is ons een plan gepresenteerd dat wij, na bestudering en vertaling, op korte termijn willen voorleggen
aan potentiële donoren.
Indien succesvol dan zal dit project ook bijdragen aan werkgelegenheid voor de jongeren, maar ook
kansen bieden voor de handel in rijst op zelfstandige basis.
Een samenwerking met deze lokale organisatie spreekt ons temeer aan door haar naam: ‘’Initiatives et
Soutiens aux Associations Locales’’ kortweg :‘’ISAL-Burundi’’ vrij vertaald : Het meedenken aan
initiatieven en ondersteuning van lokale stichtingen

Bouwplannen
Administratieve procedures rond terrein en bebouwing blijken voor de nodige vertragingen te zorgen en
hebben wij moeten besluiten om in 2014 onze aandacht aan andere prioriteiten te besteden.

