
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTAGE EXTRA GROOT VERSCHIL 
 

Twitezimbere Self Help Group: “the passion fruit farming project started in 2017. 470 Trees 
were planted and we started harvesting from July 2018. The profit made was used to 

increase the amount members could borrow from the group”.   

RW118: opslag voor de passievruchten van de Self Help Group  
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RAPPORTAGE 

Doel: een veilig opvang, Early Childhood Development Center, voor kinderen van zes jaar en jonger waar ze 

voorbereid worden op de basisschool. Hun ouders, met name de moeders, in staat stellen om een inkomen te 
verdienen dat hen in staat stelt om onder andere de school te betalen.  

   

 
Inleiding 

De Self Help Group ‘Twitezimbere’ in Rusizi 
bestaat uit 20 vrouwen. Sinds 2016 hebben ze 
veel bereikt; “we zorgen ervoor dat onze 
kinderen naar school kunnen, betalen de 
zorgverzekering, kopen onze eigen kleding en 
dragen financieel bij aan het huishouden. Onze 
mannen zijn daar erg blij mee.”  

 
Een van hun gezamenlijke activiteiten is een 
plantage met passievruchten, die vanwege de 
kleine schaal nog te weinig rendement heeft. 
De bouw van een opslagruimte kan hen helpen 
om meer volume te creëren, doordat ze 
vruchten van andere boeren in kunnen kopen, 
deze langer kunnen opslaan en op een beter 
moment kunnen verkopen.   

 
 
De presentatie gemaakt voor dit ‘Extra groot 
verschil’ voorstel is te vinden op: 
www.worldservants.nl/wildeganzen/rw118 
 
 
 

Uitvoering 

Voor het bouwen van de opslag bleek een 
bedrag van € 6.000,-- nodig te zijn. De Self 
Help Group is niet in staat om het restant (van 
€ 5.000,--) bijeen te brengen. In overleg met 
AEE zijn de alternatieven onderzocht die wel 
bijdragen aan het genereren van een beter 
rendement van de plantage. Dat waren een 
machine die sap kon produceren, meer land 
kopen zodat ze meer kunnen verbouwen of 
het geld als startkapitaal gebruiken voor het 
aankopen van passievruchten van andere 
boeren. De vrouwen hebben besloten om 
meer land te kopen en het restant te 
gebruiken om extra vruchten in te kopen.        
 

Voortgang 
De extra grond, bijna een halve hectare – zie 
kadastrale kaart, is inmiddels aangekocht voor 
het bedrag van omgerekend € 1.017,--   

 
Na het planten van de struiken kunnen ze 
hiervan op jaarbasis bij twee goede oogsten 
drie miljoen RWF verdienen. Dat is drie keer 
het bedrag van de investering.  
Meer informatie over dit project (RW118) en 
nog te ontvangen updates zijn te vinden op:   
http://www.worldservants.nl/rw118 
 

Vervolg & verantwoording 

De bijdrage van Wilde Ganzen groot € 1.000 is 
besteed aan de aankoop van extra grond en is 
verantwoord op pagina 91 van het jaarverslag 
2018. Dit is in te zien op de website van World 
Servants. www.worldservants.nl/jaarverslag 
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