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1. Voorwoord  
 



 
Hier is voor U het achtste jaarverslag van de Stichting Mwana na Mama (Moeder en kind) 
 
 
1.a. Het doelland van Stichting Mwana na mama 
 
BURUNDI 
 

    X Burundi In Afrika    
 
 
Burundi is een klein landje gelegen in het gebied van de grote meren in hartje Afrika. Het wordt 
begrensd door de DRC (Congo Kinshasa) in het Westen,  Rwanda in het Noorden en Tanzania in het 
Oosten en Zuiden. De bevolking van Burundi kent drie etnische groepen:  de Hutu 85%, de Tutsi 14%, 
en 1% Batwa (pygmeeën). 

Burundi werd na het vertrek in 1916 van de Duitse bezetter mandaatgebied van België naast de grote 
Belgische kolonie Kongo. Burundi werd een onafhankelijke koninkrijk op 1 juli 1962. In 1966 komt het 
leger aan de macht  na een bloedige staatsgreep. Nadien kende Burundi verschillende staatsgrepen 
steeds door militairen. 

Onder druk van de Internationale gemeenschap worden in 199 voor de eerste keer in de geschiedenis 
van het land democratische verkiezingen gehouden. De kandidaat Ndadaye een Hutu wint de 
verkiezingen. Ndadaye wordt vermoord op 21 oktober 1993 door  militairen die weer de dictatuur 
herstellen . 

Dit werd het begin van een burgeroorlog; slachtingen en geweld vonden  plaats gedurende 12 jaar. 
Twaalf jaar lang, van 1993 tot 2005, is Burundi geteisterd door een burgeroorlog die het land volkomen 
verarmd en ontredderd heeft achtergelaten.  
 
Na talloze onderhandelingen over een vredesakkoord, is er onder druk van de internationale 
gemeenschap beetje bij beetje een einde gekomen aan de gevechten, en is er sinds 2005 een 
democratisch gekozen regering aan het bewind. De hoop is gerechtvaardigd dat het land nu een 
periode van vrede en stabiliteit tegemoet gaat en kan werken aan zijn economisch herstel en 
ontwikkeling. 
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1.b. Het doelgebied van Stichting Mwana na mama 

MUSIGATI 
 

http://www.musigatiburundi.nl/Burundi_Map_2.jpg
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                     X  Musigati in Burundi 
Musigati is een dorp gelegen in de bergen zo’ n 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bujumbura. 
 

             
                                                                                                                                                                             
Het dorp Musigati heeft zwaar geleden onder de oorlog. De mensen zijn massaal gevlucht, hun huizen 
en bezittingen achterlatend voor plundering en vernieling.                                                      

  
Ook de vrouwen moesten vluchten en als zij na lange afwezigheid eindelijk terugkeren, biedt hun dorp 
een troosteloze aanblik. Huizen, gebouwen en infrastructuur zijn vernield, velden en 
tuintjes liggen er verwaarloosd bij en van achtergelaten bezittingen is niets meer terug te vinden.  
 
Veel vrouwen zijn weduwen. Hun mannen zijn omgekomen in de oorlog. Veel kinderen hebben hun 
ouders verloren en zijn thuisloos en gedesoriënteerd. Ook aids heeft zijn tol geëist in die periode 
van verwarring. 
  
Maar deze vrouwen zitten niet bij de pakken neer. Na onderling beraad, besluiten ze zich te organiseren 
in de Vereniging voor de promotie van de plattelandsvrouw Dufatanye om zo beter gezamenlijk acties te 
kunnen ondernemen voor de wederopleving van hun dorp. De organisatie is officieel erkend en telt nu 
215 leden, de meesten zijn weduwen. 
 
Vrouwen spelen een zeer belangrijke rol in de sociale en economische ontwikkeling van hun dorp. Zij 
zijn de steunpilaren van de dorpsgemeenschap. Het is daarom belangrijk dat zij weer geloof krijgen in 
de toekomst. Maar om dit te bereiken is het onontbeerlijk dat zij zich gesteund en geholpen weten in 
hun pogingen de toestand in hun gemeenschap te verbeteren. 
 
Aan deze uitdaging werkt Stichting Mwana na Mama (moeder en kind). 
 
1.c. Huidige veiligheid situatie in Burundi  
                                                                                                                                                      
Burundi heeft de laatste tijd geregeld in de media gestaan. De voorzitter van de stichting reist naar 
Burundi, ze was in Musigati in augustus en september. Er zijn verschillende nieuwsberichten die niet 
overeenkomen met de ware gebeurtenissen. Er zijn rellen gewest in 4 wijken op 21 wijken van 
Bujumbura na gevolg van verkiezingen, die rellen hebben een paar weken geduurd. Er zijn nergens 
anders in het land problemen geweest. Er zijn geen problemen geweest in Musigati waar we bezig zijn. 
De bevolking van deze gemeente weten niets van opstand, ze voeren hun dagelijkse werk op de akkers 
en het leven gaat normaal door. De kinderen gaan gewoon naar school. 
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2. De organisatie : Stichting Mwana na Mama 
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2.1. Doelstelling  
 

De stichting Mwana na Mama is opgericht in het jaar 2003 en is gevestigd in Tilburg. Het doel van de  
stichting is de vrouwen van Musigati, die zoveel hebben geleden onder de twaalf jaar durende 
burgeroorlog, te helpen hun lot te verbeteren en dat van de vele weeskinderen die het dorp telt als 
gevolg van de oorlog. De partner van de stichting en de eerste doelgroep is de vrouwenorganisatie 
Dufatanye. De leden van deze organisatie zijn vrouwen die tijdens de oorlog zijn gevlucht naar het 
buitenland of in het land zelf. De overgrote meerderheid is weduwe omdat veel mannen zijn gedood 
tijdens de oorlog of na de oorlog niet meer zijn teruggekeerd naar hun dorp. 
 
Het doel van het project is de vrouwen van het dorp te helpen in hun streven hun dorp  
weer leefbaar te maken na 12 jaren van oorlog en vernieling.  
Door het organiseren van kleinschalige activiteiten wil de stichting bekendheid geven in Nederland aan 
de problemen van de vrouwen van het dorp en geld inzamelen om kleine projecten te financieren, die 
een directe bijdrage leveren tot het sociale en economische herstel van het dorp. 
In overleg met de partnerorganisatie Dufatanye bekijkt de stichting Mwana na Mama de mogelijkheden 
voor financiering van kleinschalige projecten die gerealiseerd kunnen worden door de mensen van het 
dorp. 
 
     2.2. Visie 
 
Stichting Mwana na Mama wil meewerken aan het uitbannen van extreme armoede en honger, en 
tevens een bijdrage leveren aan de bescherming van milieu en natuur. 
 
a. De stichting wil een veilige omgeving scheppen voor kinderen die het  mogelijk maakt om als 
volwaardig mens op te groeien. Kinderen kunnen daarbij bewust worden van hun eigen waarde en 
tegelijkertijd de geldende waarden en normen leren kennen van de gemeenschap. Zo kunnen ze een 
waardige toekomst opbouwen.                                               

                                                                                                                                                            
b. Als alleenstaande moeder wordt je beschouwd als een minderwaardige vrouw. Je hebt geen recht op 
het woord en je neemt geen beslissingen in de maatschappij. Vrouwen erven niet en bezitten vaak geen 
grond. 
Stichting Mwana na Mama wil deze vrouwen steunen om hun sociale positie te verbeteren : 
ondernemen en voldoende inkomen genereren is de weg om dat te bereiken. Zij moeten zich bewust 
worden van hun vermogen om dingen te ondernemen en dit bewustzijn ook  overbrengen op hun 
kinderen. Zodoende dragen ze actief bij aan de emancipatie van hun gemeenschap, stijgen ze zelf in 
eigenwaarde (zijn tevreden met zichzelf) en zijn beter bereid de natuur te respecteren en in vrede te 
leven met hun medemensen. 
 
2.3 Principes 
 
De basis van de beginselen van Stichting Mwana na Mama wordt gevormd door drie fundamentele 
principes, namelijk : 

- Integriteit : wij willen een vertrouwensrelatie aangaan met partijen waarmee de stichting 
zakelijke transacties aangaat. 

- Transparantie : verantwoording afleggen over en openbaar maken van de middelen  die door 
anderen op aanvraag zijn gegeven.                                                                                                                                        

- Diversiteit : Alle betrokkenen gelijkwaardig behandelen, zonder verschil te maken tussen stam 
of religie. 
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2.4 Werkwijze 
 
De vrouwenorganisatie Dufatanye stelt projecten voor en maakt prioriteiten. Op basis van deze 
informatie worden duurzame projecten opgezet.  



Stichting Mwana na Mama draagt vanuit haar visie bij aan de bestrijding van armoede, en aan 
bescherming van milieu en natuur door hen te ondersteunen met kennis en financiën.  
 
De stichting werkt in Nederland om :  
 
- bekendheid te geven aan de stichting en aan de situatie van vrouwen en kinderen in Burundi in  
  het  algemeen en in Musigati in het bijzonder.  
- fondsen te werven voor projecten 
- feedback en rapportage aan fondsen en individuele donateurs om hen op de hoogte houden  over de 
vooruitgang van de projecten. 
 
2.5. Bestuur en vrijwilligers 
 
Het bestuur bestaat uit 5 personen: 

- 1 voorzitter                                 Kabeberi Eugenie 
- 1 penningmeester                      Van Meurs Karel 
- 1 secretaris                                Vessem Franca 
- 2 algemene bestuursleden        Rigaud Mercedes       

                                                               Niyongere David 
 
Zonder hulp van vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn het werk voort te zetten, daarom doen wij beroep 
op vrijwilligers als we activiteiten organiseren in Nederland. 
We hebben mensen waarop we  afwisselend kunnen rekenen. 
 
 

3. Projecten  
 
3.1. Terugblik op gerealiseerde projecten  

 
3.1.a. Het tehuis “de kinderen van Maria”  
 

 
 

Dank zij de steun van Nederlanders die zich verbonden voelen met het lot en het uitzichtloze leven van 
oorlogswezen en weduwen, is er een eerste stap gezet door het bouwen van het tehuis “de kinderen 
van Maria”. Dit huis biedt onderdak aan 45 kinderen.  
De stichting biedt ook financiële hulp en ondersteuning aan 37 wezen in gezinnen. De 
vrouwenorganisatie Dufatanye volgt en steunt de kinderen en de gezinnen.  
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3.1.b. Adoptie op afstand  
       



Voor het functioneren van het tehuis - de stichting moest denken aan financiering op lange     
termijn -  lanceerde de stichting een campagne in 2007 voor een “adoptie op afstand”. Het ging om 
Nederlandse mensen te vinden die bereid waren een kind gedurende lange tijd te steunen met een 
bescheiden maandelijkse bijdrage. 
 
3.1.c. Veeteelt 
 

  
 
Het doel van het veeteeltproject: het verkrijgen van eigen inkomsten voor het weeshuis uit 
veehouderij (runderen en varkens) en mest produceren voor biogas.  
De eerste varkens werden verkocht in oktober 2011, dat is wat later dan verwacht was, maar de 
rentabiliteit was positief en dat is een interessant en gunstig voor het tehuis. In eerste instantie worden 
deze inkomsten besteed voor het aankopen van krachtvoer en het onderhouden van het snijgras. Dit 
project kreeg financiële steun van Oxfam Novib in 2009.  
Er is ook ervaring opgedaan met kleinvee zoals konijnen en cavia’s als zelfvoorziening van het 
weeshuis. 
 
3.1.d. Biogas 
 

     
 
Het doel van het biogasproject is de mest van het vee te gebruiken voor de productie van   biogas 
voor het koken en voor verlichting. Tijdens de oorlog is er veel hout gekapt. Er is bovendien een verbod 
van kracht op het kappen van hout. Er moest een alternatieve oplossing gevonden worden. Dit project 
werd gefinancierd door privé donateurs in 2009 
In februari 2011 is voor de eerste keer op biogas gekookt. Dat was een echte gebeurtenis in het dorp. 
Men kwam kijken hoe mest gebruikt kan worden om te koken. De uitgave voor de aankoop van hout is 
aan het eind van de jaar tot 75% gedaald. 
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3.1.e Nieuwe keuken 

 



 
Er werd een nieuwe passende keuken gebouwd in 2010 om de installatie te plaatsen voor de 
biogaskeuken dank zij een privé donatie van 2009. 

 
3.1.f. Molen 

 
 

Dank zij een gift van personeel van de Rabobank in 2009 is er een molen gekocht en geïnstalleerd bij 
het tehuis in 2010. Deze molen verlicht vrouwenwerk en genereert wat inkomen voor het tehuis.                                                                                                              
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3.1.g. Veeproject voor weduwen 
 
In 2013 heeft de Stichting Mwana na Mama te samen met de vrouwenorganisatie Dufatanye en dank zij 
de financiële steun van een aantal organisaties in Nederland, de eerste fase van een project kunnen 
starten dat specifiek zich richt op de zelfredzaamheid van de vrouwen.  
Door varkenshouderij bij de weduwen zelf te bevorderen stijgt hun kennisniveau en leren zij effectief 
varkens te fokken om te verkopen waardoor ook hun inkomen en sociale positie zal stijgen. 
  

                            
 
Stimulatie van zelfredzaamheid is noodzakelijk omdat vrouwen in Burundi, met name op het platteland, 
hun erfrecht en status verliezen wanneer zij alleen komen te staan. Ook zullen weduwen die meer geld 
verdienen een weeskind op kunnen nemen in gezinsverband om de druk op het weeshuis te 
verminderen. De distributie van biggetjes bij weduwen is begonnen in 2014. 
De distributie van biggetjes is af geronde in 2016. 
 
3.1.h.  Ondersteuning van het tehuis verlaters 
 



In september 2014 zijn 14 kinderen een vakopleiding begonnen op een vakschool met internaat in het 
zuiden van het land dit dankzij  de binnengekomen financiering in 2013. 
In september 2015 zijn 2 kinderen naar de hoofdstad Bujumbura een administratieve opleiding gaan 
volgen. 
 
3.1.i. Onderwijsprojecten  
 

1. Lessenlokalen 
 

In 2013 heeft de Stichting Mwana na Mama samen met de vrouwenorganisatie Dufatanye en dank zij 
de financiële steun van een aantal organisaties in Nederland, een project kunnen starten dat een betere 
opleiding van de kinderen beoogt. Dit project betreft een noodzakelijke  
uitbreiding van het onderwijsgedeelte van het weeshuis. 
 

    
 
Er zijn  twee leslokalen gebouwd en ingericht. Deze worden gebruikt om de leerlingen in kleinere 
leeftijdsgebonden groepen bijscholing te geven en zodoende betere resultaten te bereiken dan wat tot 
nog toe het geval was. 
120 kinderen volgen in deze lokalen bijlessen. 
 

2. Middelbare onderwijs - Vakopleiding en alfabetisering 
  

In 2016 heeft de Stichting Mwana na Mama samen met de vrouwenorganisatie Dufatanye en dank zij 
de financiële steun van een aantal organisaties in Nederland en de regering van Burundi, een 
middelbare, vakopleiding en alfabetisering onderwijs gestart. 
De uitvoering van het project is begonnen in augustus 2015 en is af geronde in september 2016. 

 
De 2 instellingen bevatten :  
 
1. een begane grond gebouw van 4 leslokalen                                            
2. een verdieping gebouw van 200 m2 : 
    werkplaats op begane grond en 2 leslokalen op de verdieping 
3. een gebouw met sanitaire voorzieningen. 
 
6 lessenlokalen en een werkplaats zijn in totaal gebouwd.  
 
- 3 lessenlokalen zijn gebruikt voor middelbare onderwijs die begon is in september 2016 door de 
opening van de 7de klas. 



   Dit werd mogelijk gemaakt door het inzet van de lokale bevolking en de steun van de Burundese 
regering. 
 
- 3 lessenlokalen en een werkplaats zijn voor alfabetisering en vakopleiding 
   Dit werd mogelijk gemaakt door de financiering uit Nederland. 
 
Het Instituut wordt geleid door een gepensioneerde directeur Dhr. Makoto Gordien. De lessen worden 
gegeven door 4 leerkrachten 
Dit personeel wordt momenteel betaald door de Burundese regering. 

276 mensen zijn ingeschreven in 2016. 
 
3.1.j. Sanitair project 
 
Er zijn nieuwe toiletten en douches bij het tehuis gebouwd dankzij de binnengekomen financiering in 
2013. 
 
3.2 Huidige situatie 
 
3.2.a. Situatie weeskinderen  
  
Het belangrijkste werk van de partnerorganisatie Dufatanye is het toezicht houden op de zorg voor de 
kinderen in het tehuis en het doen van de noodzakelijke inkopen met de fondsen die hiervoor 
regelmatig worden overgemaakt. De stichting gaat door met het werven van fondsen  en het zoeken 
van nieuwe adoptieouders Zij probeert ook andere activiteiten te organiseren om haar inkomsten te 
verhogen. 
De overweging om de kinderen te plaatsen in gezinnen bij leden van de vrouwenorganisatie Dufatanye 
is uitgesteld vanwege hinderlijke problemen. De vrouwen kunnen er geen extra  
kind bij nemen omdat ze zelf ook erg arm zijn. Ze eten meestal slechts 1 keer per dag, en de kinderen 
van het tehuis krijgen 3 maaltijden per dag. De woonruimte vormt ook een  probleem. Veel  vrouwen 
wonen in armtierige krotten. Ze zijn vaak weduwe en hebben geen man om een beter huis te bouwen of 
de bestaande woning te onderhouden. De hutten zijn bovendien erg klein. Buiten Dufatanye zijn weinig 
gezinnen  bereid kinderen te ontvangen. Het is belangrijk om de situatie van de vrouwen te verbeteren 
zodat de opvang van meer kinderen mogelijk wordt. 
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3.3. Toekomstige projecten 

 
3.3.a. Ondersteuning tehuis verlaters 
Er zijn kinderen die een vakschool zijn begonnen in 2014. In september 2015 zijn 2 kinderen naar de 
hoofdstad Bujumbura een administratieve opleiding gaan volgen. De stichting zoekt continu donaties 
om deze project vort te zetten. 
                                                        
3.3.b Onderhoud, reparaties, vernieuwing inrichting  
Het tehuis functioneert sinds 2007 en is toe aan onderhoud en aan vernieuwing van een gedeelte ven 
de inventaris.  
 
3.3.c Middelbare – vakopleiding en alfabetisering instituut   
 
1.Watervoorziening door intensieve regen watervangen en opslaan 
Het gebrek aan water aan het Instituut is een groot probleem van hygiëne. Een opslag van minstens 
200.000 liters van het regenwater zou een zegen zijn. Met het oppervlak van 600 m2 daken kunnen wij 
een voldoende water vangen en opslaan voor het hele jaar door; zelfs tijdens het droge seizoen. 
 
2. Elektriciteit: zonne-energie installatie 



Het gebrek aan elektriciteit is een belemmering voor de ontwikkeling in verschillende gebieden. We 
maken gebruik van kerosine voor sommige activiteiten. Een zonne-energie installatie zou een heleboel 
problemen oplossen. 
 
3. Introductie van computer gebruik 
In de wereld van vandaag, is de computer een essentiële basis voor ontwikkeling; maar het blijft 
onbekend in Musigati. Er is een echte wens van de Gemeenschap informatica en computer gebruik in 
te voeren in Musigati. 
 
4 Logeergelegenheid voor leerlingen  
De gemeente Musigati is 200 Km2; mensen die de cursussen willen volgen komen overal vandaan. Er 
zijn dit jaar alleen leerlingen die niet te ver van het centrum wonen. Boven 8 km wordt het moeilijker, er 
moet een oplossing zijn om ter plaatse te blijven.  
 

 
 
3.3.e Gezondheidcentrum project 
Het vruchtbaarheidsniveau van Burundese vrouwen is erg hoog. Gemiddeld krijgt elke vrouw in haar 
leven 6,4 kinderen. Opvallend is dat meer dan 85% van de vrouwen op het platteland geen medische 
hulp krijgt tijdens hun zwangerschap en bevalling. Dit vanwege gebrek aan medische infrastructuur, en 
van vroedvrouwen en verloskundigen op relatief korte afstand van hun woonplaats 
Door het opzetten van een gezondheidscentrum in de regio Musigati kunnen we samen met onze lokale 
partner een sleutelpositie innemen in het verbeteren van de gezondheidzorg en een grote stap zetten in 
het bestrijden van de moeder-, baby- en kindersterfte. 
Het is nog niet gelukt om de gehele budget in te zamelen, de stichting gaat door met de fondsenwerving 
voor dit project. 

 
4. Acties voor fondswerving 2015 
  
Fondsenwerving voor 2 projecten in 2015 : 

- Vakopleiding project : fondsenwerving is voltooid. 
- Gezondheidcentrum project : fondsenwerving gaat door. 
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