
GROEIPARTNERS
Ondernemersproject in

BURUNDI

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in  
Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun 
eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. Dat doen we in verschillen-
de landen in Azië en Afrika. We helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en het 
bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen op termijn hun eigen leefomstandigheden 
verbeteren. Red een Kind werkt altijd samen met christelijke, lokale partnerorganisaties.

Binnen vijf tot zeven  
jaar moet de bevolking in
Cibitoke zelfvoorzienend 
worden en moeten de 

kansen voor kinderen en 
jongeren aanzienlijk zijn 

verbeterd.

Meer weten? Kijk op www.redeenkind.nl/groeipartners of neem contact op met  
Henriët Seinen: henriet.seinen@redeenkind.nl • T (038) 460 46 48 • M 06 - 54 63 53 37

Wilt u nog meer betrokken zijn? 
Word Groeipartner Plus!

• wees betrokken met uw kennis en ideeën
• word officieel partner van Red een Kind en praat  

mee over de voortgang van het programma
• maak uw netwerk enthousiast

• leer alles over het proces achter het project

ONDERNEMERS DIE IN EEN  
KLEIN LAND EEN GROOT VERSCHIL  

WILLEN MAKEN

Als groeipartner verbindt u zich voor minimaal drie 
jaar aan een dorpsproject in de provincie Cibitoke, 

Burundi. Samen met andere ondernemers draagt u de 
kosten voor dit programma. Gaandeweg ziet u hoe uw 
gezamenlijke investering groei teweegbrengt: ouders 

verdienen meer inkomen, kinderen kunnen naar school 
en jongeren krijgen weer perspectief.

U bent een betrokken ondernemer met een warm hart. 
U bent bereid om per jaar minimaal € 1200,- te inves-

teren. U bent eventueel bereid uw netwerk in te zetten 
om nog meer mensen te betrekken bij dit project.

We bieden u verschillende manieren om de ontwikke-
lingen in Cibitoke te volgen. In het kader van MVO is 
er een speciale Groeipartner-banner voor uw website 
beschikbaar. Ook kunt u het project via social media 

volgen en met een ondernemersreis mee om het 
project met eigen ogen zien. 

Herkent u zich in dit profiel? 
Neem dan contact op!  

U

WIJ

INTERESSE?

Groeipartners 
in Burundi

GEZOCHT:

Zonder hulp  
staat de volgende 
generatie precies  
hetzelfde lot te  

wachten. Aan deze 
situatie moet iets 

veranderen!

Doe mee! Geef u op als Groeipartner (Plus) via www.redeenkind.nl/groeipartners.



Burundi is een klein Afrikaans 
land met ruim tien miljoen inwo-
ners. Het is een van de armste 
landen ter wereld. In de pro-
vincie Cibitoke is dat duidelijk 
te merken. De bevolking is hier 
bijna helemaal aangewezen op 
de landbouw. Door intensief 
gebruik is de grond uitgeput. 
Kennis over moderne technieken 
ontbreekt. Daardoor leveren de 
oogsten veel te weinig op en is 
de armoede groot. 

D
it heeft grote gevolgen 
voor de kinderen. Zij 
groeien in erg moeilijke 
omstandigheden op. 
Honger en ziekte maken 

hen kwetsbaar. Voor jongeren is 
door gebrek aan opleiding en werk 
geen uitzicht op een beter leven. 
Zonder hulp staat de volgende 
generatie precies hetzelfde lot te 
wachten. Aan deze situatie moet 
iets veranderen!

Samen met partnerorganisatie Help 
Channel is Red een Kind een dorps-
programma begonnen. Het gaat om 
het gebied Cibitoke met ongeveer 
11.000 inwoners. Het startjaar van 
dit programma is 2015. Binnen vijf 
tot zeven jaar moet de bevolking hier 
zelfvoorzienend worden en moeten 
de kansen voor kinderen en jonge-
ren aanzienlijk zijn verbeterd. Een 
uitdaging van formaat. Red een Kind 
is op zoek naar ondernemers om hier 
samen de schouders onder te zetten!

Het dorpsprogramma heeft drie 
pijlers: het versterken van het 
boerenbedrijf door middel van 
zelfhulpgroepen, het verbeteren van 
de toegang tot basisonderwijs en 
agrarische opleidingen voor jon-
geren. Aan deze activiteiten gaat 
een voorbereidingsfase vooraf met 
als doel alle inwoners te betrekken 
bij het proces. Want het gaat om 
verandering van binnenuit. Alleen zo 
blijft de impact van de ondersteu-
ning aanwezig, ook na afronding van 
het programma. 

In Cibitoke hopen de mensen dat  
hun schrale tuintje voldoende  
oplevert om van te kunnen eten.  
Ze willen hun kinderen zo graag 
genoeg te eten kunnen geven en 
naar school sturen. In Cibitoke wil-
len de jongeren als ze van school  
komen graag aan het werk. 
Maar waar kunnen ze aan de slag?

In Burundi heb ik veel krachtige 
kinderen, jongeren en volwassenen 
ontmoet. Zij willen graag verder. 
Maar hoe? Red een Kind en Help 

Channel Burundi willen ze graag op 
weg helpen. Er liggen hier kansen, 
maar nu moeten we deze gaan be-
nutten. Daar hebben we u bij nodig. 
Word Groeipartner en steun dit pro-
ject met uw gebed en uw bijdrage. 
Of deel uw expertise, netwerk en 
advies als Groeipartner Plus. 

Alle reden om met elkaar in Burundi 
aan de slag te gaan. Doet u mee?

Henriët Seinen

Wordt u ook Groeipartner in Cibitoke?
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Serge (56) is de enige zaken-
man in zijn dorp, maar dan wel 

een echte. Bij hoge uitzonde-
ring volgde hij lager en middel-
baar onderwijs. Hij leerde land-
bouwprojecten te ontwikkelen, 

deed de hotelopleiding, was 
taxichauffeur en verhandelde 
stenen en ander bouwmate-
riaal. Als eerste in het gebied 
begon hij met het maken van 

palmolie. Toen hij voedsel ging 
verkopen, realiseerde hij zich 

hoeveel mensen in zijn directe 
omgeving honger hadden. Hij 
heeft nu 161 mensen in dienst, 
voor het grootste deel op de 

maïsvelden.

Er moet  
hier zoveel 

gebeuren! Ik droom  
ervan om samen met  

anderen mooie  
dingen tot stand 

te brengen.

Serge, ondernemer  
in Burundi:

Ik sprak in Burundi met mensen die vandaag nog willen  
beginnen om verandering te brengen in hun omgeving. Wie wil 

partner worden in de broodnodige groei van dit land?

Harry van de Kuijt, ondernemer uit Alkmaar,  reisde 
 begin 2015 met Red een Kind naar Burundi:

Red een Kind  
werkt in Burundi  

samen met   
partnerorganisatie 

Help Channel

+/-


