Bijlage 6: Beschrijving van de voornaamste strategieën voor
plattelandsontwikkeling, zoals toegepast door de Belgische
ontwikkelingssamenwerking, begunstigdengroepen en bevolking
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Ontwikkelingsstrategieën
voor het platteland

Begunstigdengroepen en bevolking

Vóór 2004
• Technische steun aan
MINAGRI
• Bodemkundige kaart
• Zaaigoedsector (ASSR)

•

Na 2004
• Zaaigoedsector (AFSR)
en vanaf 2007 andere
met MINAGRI
• Elektriciteit (vanaf
2007)
• Water en waterzuivering
(vanaf 2007)

•

•

•

•

Int NGO’s

Decentralisering en
plattelandsontwikkeling
dankzij verbeterde
lokale administratie,
verbeterde toegang tot
basisdiensten (PADC-B
en PADL)
Landbouwontwikkeling,
zonder duidelijke links
met districtoverheden
(PASAB)

Varia
• Water en waterzuivering
• Imker toeleverketen
• Integratie van landbouw
en veeteelt op
boerderijniveau

•

•
•

•

•

Kopers van verbeterde zaden (FAO, NGO’s en
MINAGRI)
Private zaadproducenten die een contract
tekenden met het zaadproductiestation (aantal
onbekend), Instituut van Agronomische
Wetenschappen van Rwanda,
zaadproductiestations en MINAGRI
Vakministeries en aanverwante organisaties
(MINAGRI, Instituut van Agronomische
Wetenschappen van Rwanda, RADA, SNS)
Boeren met ondernemersvaardigheden die in
staat zijn om te investeren in moderne
landbouw.
Elektriciteits-, water- en
waterzuiveringsprojecten worden verondersteld
ten dienste te staan van de plattelandsbevolking
in Butare en aan het Kivumeer.
Personeel van district, sector en cel,
producentenorganisaties, andere organisaties uit
de privésector en plattelandsbevolking (PADC
en PADL)
Specifieke interventies voor arme gezinnen
(UBUDUHE), boeren die in hun eigen
onderhoud voorzien en uitbouw van activiteiten
die inkomen genereren buiten de boerderij.
(PADC en PADL)
Boeren die in hun eigen onderhoud voorzien
(PASAB)

Varia
• Tussenbegunstigden zoals COFORWA en
ARDI
• Bevolking van NDIZA-district voor water en
waterzuivering (19.000 mensen in NDIZA en
beter beheer van drinkwatersysteem op
districtniveau (105.000 mensen)
• 3000 imkers en 30 imkerverenigingen
• Kleine boeren

Plaatselijke
NGO’s

Varia
Varia
• Landbouwuitbreiding
• Zo’n 5000 lezers
door kranten
(HUGUKA)
• Informatiesystemen
Landbouwmarkt (BAIR)
Multilateraa Belgisch
• Rwandese Regering voor de voorbereiding van
l
Partnerschapsprogramma
de Strategie voor Economische Ontwikkeling en
voor Armoedebestrijding
Armoedebestrijding

