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Duurzame 
landbouw 
in Rwanda

Het landbouwproject van CECYDAR

Om de financiële zelfstandigheid te vergroten 
wil het straatkinderenproject CECYDAR uit 
Rwanda de winst uit bestaande bronnen ver-
hogen. CECYDAR bezit een stuk moerassige 
grond van 3 hectare dat in 2014 omheind is 
en klaar gemaakt voor landbouw. In 2015 is 
een grote kippenstal gebouwd en zijn een 
boomkwekerij, groentenvelden, kassen en 
een champignonkwekerij aangelegd. Er zijn 
twee medewerkers in dienst. De voormalige 
straatkinderen verzorgen de kippen waar-
door ze leren verantwoordelijkheid te dragen.
Om nog beter te kunnen verkopen is er een 
kleine winkel bij de ingang van het centrum 
aangelegd.

Per jaar kost dit project € 41.350,00. Mogen 
wij op uw hulp rekenen (financieel of in de vorm 
van advies)?

2e duurzaam ontwikkelingsdoel:

Geen honger, duurzame landbouw



Voormalige straatkinderen voor het 
Center Cyprien en Daphrose Rugamba
in Kigali, Rwanda

Wat doet CECYDAR

Het centrum Cyprien en Daphrose Rugamba 
(CECYDAR) in Kigali ondersteunt jaarlijks 
ongeveer 115 jongens (6-17 jaar oud). De 
kinderen leren te stoppen met drugs, krijgen 
goede hygiëne-lessen en ze leren respect te 
hebben voor elkaar en voor zichzelf. Een 
van de belangrijkste doelstellingen is de kin-
deren weer naar school te krijgen. Slechts 
weinig kinderen hebben enige vorm van 
scholing gehad wanneer ze bij het centrum 
aankomen. Sommige van de oudere jongens 
kiezen direct voor een beroepsopleiding omdat 
ze zich schamen om samen met veel jongere 
kinderen naar school te gaan. Ze nemen wel 
alfabetiseringslessen. Na de training kunnen 
de jongens werken in de landbouw of een 
ander technisch beroep. Daarmee zijn zij ge-
reïntegreerd in de maatschappij.

Door een luisterend oor herstellen de kin-
deren geleidelijk van hun trauma en krijgen 
zij weer vertrouwen in zichzelf en in anderen.
De jongens krijgen nieuwe kleren en school-
uniformen en nemen deel aan de dagelijkse 
taken. Daarnaast kunnen de kinderen deel-
nemen aan het gebedsleven dat het centrum 
aanbiedt. Het centrum verwelkomt kinderen 
van alle religies.

CECYDAR is ervan overtuigd dat de natuur-
lijke omgeving van een kind altijd zijn familie 
is. Met alle middelen streeft het centrum er-
naar om het kind zo spoedig in een gezin te 
plaatsen. Dat kan zijn natuurlijke gezin zijn, 
verdere familie of een pleeggezin.

Bij de hereniging worden de gezinnen vaak 
financieel gesteund. Daarna volgt CECYDAR  
de  herenigde kinderen op korte, middellange 
en lange termijn om zo te voorkomen dat de 
kinderen terugkeren naar de straat.

Landbouwgrond

De Gemeenschap Emmanuel heeft aan 
CECYDAR een moerasgebied ter beschik-
king gesteld om daarop landbouw te kunnen 
bedrijven. In Rwanda en in het bijzonder in 
Kigali is er een tekort aan goede landbouw-
grond, met name door de grote bevolkings-
dichtheid. De bebouwing van de grond dient 
meerdere doeleinden:

1. een bron van inkomsten voor het centrum, 
die er toe bijdraagt dat het centrum zich-
zelf financiert. Eieren kunnen goed worden 
verkocht aan lokale restaurants en in-
stellingen. Het is een product dat aanspreekt 
en dat maakt het makkelijker om ook andere 
groenten van het terrein ter verkopen.

2. bijdrage in de voedselvoorziening van de 
kinderen – ongeveer de helft van het beno-
digde voedsel wordt zelf verbouwd.

3. een pedagogisch doel: door het ontgin-
nen en bebouwen van het land kunnen de 
kinderen leerervaringen opdoen. Daarnaast 
heeft het project een pilot-karakter en worden 
ook bezoekers, familieleden en buren opge-
leid in het beoefenen van landbouw.



door duurzame landbouw
armoede bestrijden

Met uw bijdrage kunnen de 
voormalige straatkinderen 
leren om landbouwgrond te
bewerken en een eigen be-
staan op te bouwen

4. het verschaffen van arbeidsplaatsen, spe-
ciaal voor de bewoners uit het naburige zeer 
arme district.

Financiën

Er werken gemiddeld iedere dag tien Rwan-
dezen in dit project. Daarnaast zijn een Rwan-
dese landbouwkundige en een veearts op 
parttime basis beschikbaar. Op drukke tijden 
komen er nog zo’n tien mensen bij om te hel-
pen. De verkoop van de levensmiddelen loopt 
goed. In 2015 bracht dat ongeveer € 12.000,00 
aan inkomsten op. Toch blijft het project afhan-
kelijk van sponsoren. CECYDAR overweegt 
ook de productie van bloemen, waarvoor 
een grote lokale vraag bestaat. Daarvoor is 
CECYDAR op zoek naar gerichte adviezen.

Kosten van dit project

De jaarlijkse begroting van het landbouw-
project van CECYDAR is € 41.350,00:

Landbouw (groenten verbouwen)         €   9.300,00
Champignons                                        €      950,00
Kassen                                                  €      900,00
Boomkwekerij                                        €   4.500,00
Legkippen                                              € 23.000,00
Koeien                                                   €   2.700,00
Totaal        € 41.350,00
(*) = Cijfers uit 2016

Het landbouwproject heeft in 2016 een klei-
ne winst van € 2.800,00 gemaakt. Dit is een 
klein bedrag vergeleken met de kosten van 
€ 250.000,00 voor het straatkinderenproject. 
Wij zijn overtuigd, dat deze winst en daar-
mee de autofinanciering van het project nog 

kunnen stijgen. Ondertussen blijven wij nog 
voor langere tijd op financiële hulp voor het 
straatkinderenproject aangewezen. Hulp in 
de vorm van advies voor het landbouwpro-
ject is ook welkom.



landbouw in rwanda
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FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is 
een internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Ge-
meenschap Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt vrijwil-
ligers over de hele wereld uit om bij te dragen aan de ontwikke-
ling van de bevolking. Fidesco werkt altijd samen met de lokale 
kerk om juist de lokale ontwikkeling door kleinschalige projecten 
te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 1100 vrijwilligers uitge-
zonden, waarvan 20  Nederlanders. Na een voorbereidings-
traject gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. In 2016 waren 
174 vrijwilligers in 25 landen actief. Daarnaast sponsort zij ne-
gen eigen projecten. Fidesco is als internationale vrijwilligers-
organisatie geaccrediteerd bij het Franse Ministerie van Buiten-
landse Zaken en is verder lid van verschillende NGO platforms. 
In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

                                     www.fidesco.nl         

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden 
om het project in Rwanda financieel te 
ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op onze 
discretie en verantwoording over de besteding. 
Steun ons via:

1) Internet 
Op de website www.fidesco.nl vindt u de 
mogelijkheid om via IDeal op veilige wijze online 
te doneren.

2) Per bank
U kunt het geld rechtstreeks overmaken op 
IBAN nummer NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. 
Stichting Fidesco Nederland in Venlo o.v.v. 
“Duurzame landbouw in Rwanda”.

Bij voorbaat dank,
Johannes Witt,
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland

  
           

Wat is FIDESCO  ?

                            Kas               Water halen uit de sloot               Verbouwen van gewassen

                   Werkgelegenheid               Agrarisch veld bewerken                  Champignonkwekerij 

 Geen honger, duurzame landbouw


