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3Voorwoord

Wij zijn trots u het elfde jaarverslag van Stichting Mukomeze te kunnen presenteren. Stichting Mukomeze staat 
voor het “sterken” ofwel “empoweren” van vrouwen en mannen die in 1994 seksueel geweld tijdens de geno-
cide tegen de Tutsi’s hebben meegemaakt en daar nog dagelijks de naweeën van ondervinden. Samen met hen 
en onze partnerorganisatie Solace Ministries in Rwanda, werken wij aan hun “empowerment” op velerlei gebied: 
fysiek, psychologisch, materieel, sociaal, economisch en spiritueel. Hoewel deze vrouwen en mannen de meest 
verschrikkelijke dingen hebben ervaren en weinig hoop koesterden op een menswaardige toekomst, hebben wij 
in 2020 weer met eigen ogen kunnen constateren dat iedere vorm van support en aandacht, hoe klein ook, telt. 

Het jaar 2020 stond in het teken van de wereldwijde Covid-19 (ofwel Corona) pandemie. Dit maakte ons werk er 
uiteraard niet makkelijker op. Vanaf 14 maart 2020 was er sprake van een lockdown in Rwanda waardoor ieder-
een thuis moest blijven. Gelukkig was door de snelle lockdown het aantal besmettingen beperkt en zijn er amper 
besmettingen geweest onder de vrouwen en mannen in ons programma. Door de getroffen maatregelen, was 
de impact op hun leven uiteraard heel groot.  Vanwege Covid-19 waren thuisbezoeken en individuele sessies en 
groepscounseling niet meer mogelijk.  Veel van onze vrouwen zijn alleen omdat hun families tijdens de genocide 
zijn uitgeroeid. De mannen en vrouwen in ons programma werden in deze moeilijke tijd bijgestaan door counse-
lors via de telefoon. Helaas heeft niet iedereen de beschikking over deze mogelijkheid, waardoor het voor som-
mige vrouwen en mannen heel eenzaam was. Daarnaast zorgt de lockdown en de aanwezige politie en het leger 
op de straten voor flashbacks naar 27 jaar geleden. Extra traumatisch voor de overlevenden van de genocide. 
Acute hulp in de vorm van counseling was dan ook heel hard nodig. Onze partner Solace Ministries doet er alles 
aan om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Helaas misten zij ook de nodige inkomsten (bijvoorbeeld uit 
het Solace Guesthouse), waardoor ze genoodzaakt waren om een groot aantal salarissen on hold te zetten. Hier-
door hadden we weer minder capaciteit voor, bijvoorbeeld, telefonische counseling. Terwijl dit juist nu zo hard 
nodig was. Het tekort aan voedsel speelde ook een rol. Door de lockdown was het niet of beperkt mogelijk voor 
onze mannen en vrouwen in het programma om inkomsten te verwerven. Ze konden geen voedsel kopen en zijn 
hiervoor afhankelijk van de overheid en Solace Ministries. Om hieraan tegemoet te komen, hadden we enkele 
online campagnes gevoerd om extra financiële middelen op te halen voor de genocide overlevenden in Rwanda 
die wij steunen. 2020 was ook het jaar waarin we Karin van Hirtum verwelkomden als bestuurslid 
Communicatie. Met haar achtergrond als freelance communicatieprofessional is zij een goede aanvulling op het 
huidige bestuur. 

Tenslotte, voor ons is het van belang de vrouwen en mannen in ons programma net dat zetje in de rug te geven 
dat hen helpt op weg naar hun eigen redzaamheid. Samen met onze donateurs, sponsoren en vrijwilligers, 
hebben wij in ons bestaan al veel bereikt, maar het mag duidelijk zijn dat er nog veel meer vrouwen en mannen 
in Rwanda zijn die onze en uw steun verdienen. Wij zullen ons voor hen inzetten en hopen dat samen met u te 
mogen (blijven) doen. 

Anne-Marie de Brouwer
Voorzitter Stichting Mukomeze
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Sponsorschappen 2020

Eind 2020 werden 67 personen (64 vrouwen en 3 
mannen) gesponsord door mensen uit Nederland, 
België, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Aus-
tralië (eind 2019 ging het ook om 67 gesponsorde 
personen). Sinds de oprichting van de stichting zijn 
de sponsorschappen van 20 personen beëindigd, 
vanwege, voornamelijk, hun “empowerment” (ons 
doel). Dit betekent dat, eind 2020, in totaal (lopende 
sponsorschappen en afgesloten sponsorschappen) 
87 personen gesteund zijn door het Mukomeze spon-
sorschapsprogramma (in 2019 was dit aantal ook 87). 
Ondanks dat het aantal gesponsorde vrouwen en man-
nen in 2020 gelijk is gebleven in vergelijking met het 
jaar daarvoor, is het aantal sponsoren toch gegroeid. 
Dit komt doordat de sponsorschappen van een aantal 
vrouwen werden stopgezet door een sponsor, maar 
voor deze vrouwen hebben we nieuwe sponsoren 
kunnen vinden. De aanwending van de sponsorbij-
dragen door Rwandese overlevenden van seksueel 
geweld is divers. Denk hierbij aan het volgen van een 
opleiding, het repareren van hun huis, het betalen van 
schoolmaterialen en schoolgelden voor hun kinderen 
en/of de wezen voor wie zij zorgen, het kopen van een 
geit of een koe en het opzetten van een bedrijfje om in 
eigen inkomsten en basisbehoeften te kunnen blijven 
voorzien.  Het uiteindelijke doel is om weer op eigen 
benen te kunnen staan. In 2020 is er een totaalbedrag 
van €24.020 aan sponsorschappen besteed (in 2019 
was dit een bedrag van €22.649).
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“Enige tijd terug, stond in de rubriek ‘Dit doe ik’ van Libelle een 

interview met een bestuurslid van Mukomeze. Dat wekte onze 

interesse, waardoor we verder zijn gaan lezen op de website 

van Mukomeze. Het lot van vrouwen, die zo zwaar te lijden 

hebben gehad tijdens de genocide tegen de Tutsi’s in 1994, 

en daar nog altijd de nare gevolgen van dragen, raakte ons. 

Daarom besloten we een overlevende te sponsoren, Beltilde. 

We hebben haar later nog extra ondersteund via het koeien-

project. Wij hebben het geluk geboren te zijn en te leven in 

een welvarend land en we hebben het goed. Om dit te delen 

met mensen die moeten leven in de hoeken waar harde klap-

pen vallen, beschouwen wij als een plicht en een voorrecht.”

Frans en Toos de Kroon, sponsoren van Beltilde (Mukomeze 

social media, 2020)



  

Sponsorschappen

Wat goed ging in 2020
• Na het vertrek van een grote sponsor eind 2019   
 hebben wij voor alle door deze persoon 
 gesponsorde vrouwen nieuwe sponsoren kunnen   
 vinden.
• Het proefdraaien met het door ontwikkelen van  
 het contact tussen sponsor en gesponsorde vrouw/ 
 man middels andere manieren (bijvoorbeeld via   
 korte filmpjes). 
• Het ontwikkelen van een manier om nog beter de   
 “empowerment” van de overlevenden te kunnen   
 meten. 
• Met de personen in het sponsorschapsprogramma  
 gaat het stukken beter dan voor het sponsorschap  
 en zij bevinden zich op de goede weg naar hun 
 “empowerment”.  
• Een groot aantal sponsoren heeft voor ons een   
 stukje op social media willen schrijven over hun 
 ervaringen als sponsor dat wij hebben kunnen 
 gebruiken bij het aantrekken van nieuwe sponsoren.

Wat beter kan in 2021
• Werven van meer nieuwe sponsoren middels een   
 meer actieve en gerichte campagnevoering. Hierbij  
 is ook van belang dat aan potentiële sponsoren   
 duidelijk wordt gemaakt dat tevens een gedeeltelijke 
 sponsoring van een Rwandese vrouw (dus een deel   
 van € 30 per maand) mogelijk is.  
• Samen met onze partnerorganisatie blijven 
 bespreken wat “empowerment” van overlevenden  
 van seksueel geweld in de praktijk nu precies 
 inhoudt. Hoe bereik je dit op de relatief korte 
 termijn van sponsoring, en hoe kun je hierover het  
 beste afspraken maken met de gesponsorde 
 vrouwen zelf.  
• Nadenken over hoe we vrouwen die uit het 
 sponsorschapsprogramma gaan kunnen blijven 
 volgen en aan ons kunnen blijven binden. 
• Implementatie van een nieuwe contactvorm 
 tussen sponsor en overlevende, zoals korte video  
 filmpjes. Dit stond gepland voor 2020, maar dit kon   
 door Covid-19 geen doorgang vinden. Wel hebben   
 wij kunnen proefdraaien en onze plannen daarop   
 kunnen aanpassen.
• Implementatie van een nieuwe vorm van meten  
 van “empowerment” van een overlevende. Dit heeft  
 helaas door Covid-19 vertraging opgelopen. 
 Wij hebben in 2020 wel uitgebreid met Solace 
 Ministeries over deze nieuwe vorm online kunnen   
 praten.
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“Sinds 2014 sponsor ik via Mukomeze een vrouw van mijn 

leeftijd in Rwanda. De afschuwelijke genocide heeft inmid-

dels zijn plaats in de geschiedenis gekregen. De vrouwen die 

gespaard zijn gebleven van dit lot, hebben vaak gruwelijke 

verkrachtingen en martelingen moeten doorstaan, terwijl 

hun families en gezinnen werden vermoord. Ook dat mag 

niet worden vergeten. Zij bleven achter zonder mannen, 

vaders, broers, ooms en moesten zich, met vele lichamelijke 

en geestelijke klachten maar zien te redden. Zij verdienen 

onze steun en solidariteit. Een eerlijke organisatie als Muko-

meze biedt de kans om een klein verschil te maken. Ik blijf 

‘mijn sponsorvrouw’ steunen zolang zij dit nodig heeft.”

Anneke Overbosch (Mukomeze social media, 2020)



Projecten gestart vóór 2020: afgesloten of 
nog lopend in 2020

Master support studenten 
Twee studenten hebben door middel van  fondsen   
van Stichting   Westeinde hun bachelor en eerste jaar 
van hun tweejarige master succesvol kunnen afron-
den. Voor het laatste jaar van de master was Muko-
meze op zoek naar een nieuwe donateur. Na deze 
gevonden te hebben heeft een van de studenten uit 
2015 met succes haar master afgerond. De andere 
student is later van start gegaan. Door persoonlijke 
omstandigheden heeft ze niet af kunnen studeren in 
2019. De studente heeft in 2020 haar scriptie inge-
leverd, maar is genoodzaakt te wachten op versoe-
pelingen met betrekking tot Covid-19 om deze te 
mogen verdedigen. Naar alle verwachtingen zal ze 
haar studie in de eerste helft van 2021 afronden.
  
Kaduha 
De Kaduha gemeenschap ligt in het zuidelijke deel 
van Rwanda. De gemeenschap is door de grote af-
stand van Kigali en de kwaliteit van de wegen slecht 
te bereiken. In 2018 heeft Mukomeze een donatie 
ontvangen van Soroptimistclub de Merwekring. Met 
dit geld hebben we een gemeenschap ontwikke-
lingsproject op kunnen zetten. Hierdoor hebben 306 
leden van de gemeenschap voor een jaar lang een 
zorgverzekering af kunnen sluiten. Voor 17 families 
hebben we sanitaire voorzieningen kunnen repareren 
en 21 gezinnen hebben een lening af kunnen sluiten 
voor landbouwactiviteiten. Dit project zou in 2020 af-
gerond worden, maar helaas heeft de Covid-19 crisis 
de afronding van het project vertraagd. Begin 2021 
zal dit project afgerond worden. 
 
Microkredieten  
Door een doorlopende donatie van Stapelfinancierin-
gen, wordt er sinds het begin van 2018 elke maand 
een bedrag beschikbaar gesteld voor vrouwen in de 
sponsorschappen van Mukomeze die graag een eigen 
bedrijfje willen starten of hun bedrijf willen uitbreiden. 

Projecten 

De hoogte van de donatie verschilt per maand en 
met deze donatie worden de vrouwen ondersteund 
in het behalen van financiële onafhankelijkheid en 
zelfvoorzienendheid. Naast de leningen, nemen 
de vrouwen ook deel aan een training in “business 
management and saving system”, aangeboden door 
Solace Ministries. In het jaar 2020 hebben in totaal 
12 vrouwen een lening mogen ontvangen. Het pro-
ject zal door blijven lopen in het volgende jaar.    

Microkrediet Muyira
In de zuidelijke gemeenschap Muyira hebben we 
door een donatie van twee personen een micro-
krediet project op kunnen zetten in 2019. In dit pro-
ject wordt een systeem ontwikkeld om de voedsel-
zekerheid te verbeteren in deze arme gemeenschap. 
Er worden trainingen gegeven alvorens de vrouwen 
leningen kunnen ontvangen voor landbouw en kleine 
bedrijven. Er worden ongeveer 14 leningen uitgege-
ven voor landbouw en 5 voor kleine bedrijven. De 
leningen worden terugbetaald binnen 8 tot 10 maan-
den, waarna andere vrouwen de kans krijgen om een 
lening af te sluiten. De afronding van dit project heeft 
lichte vertraging opgelopen door Covid-19, maar zal 
begin 2021 afgerond worden. 

Het Bèkske: Rwandan Empowerment Coffee
In 2017 is het koffieproject “Het Tilburgs-Rwandees 
Bèkske” gestart dat in maart 2019 vervolgens is over-
gaan in een nieuwe ondernemingsvorm onder de 
naam “Het Bèkske: Rwandan Empowerment Coffee 
B.V.” Mukomeze blijft verbonden aan deze nieuwe 
onderneming, omdat zij voor 25% aandeelhouder is. 
Naast het feit dat een groot deel van de opbrengsten 
teruggaat naar de Rwandese koffie verbouwsters, 
hebben zij dus ook een stem in de onderneming (via 
Mukomeze) voor wat betreft de winstverdeling. 



Universiteitsproject III 
Met behulp van een donatie van de organisatie 
Impact, hebben we in 2019 ook twee studenten 
kunnen laten starten met hun bachelor opleiding. 
Deze jongens/mannen zijn in tegenstelling tot onze 
gebruikelijke doelgroep, kinderen van overleden 
moeders die in ons sponsorschapsprogramma zaten. 
Tijdens een bezoek aan Solace Ministries voor het 
boek “And I Live On”, hebben we de nood en hulp-
vraag van deze jongens gesignaleerd. Het project zal 
doorlopen voor de komende drie jaar. Helaas is het 
voor een van deze mannen niet mogelijk geweest 
om te starten met zijn opleiding in het jaar 2020, 
door Covid-19. Met het oog op de kwetsbaarheid van 
zijn familieleden en door het in acht nemen van de 
ambities van deze jongeman, wordt momenteel de 
optie verkend om hem te helpen in het starten van 
zijn eigen fotostudio.

Master support studenten II 
Door een donatie van een individuele donateur, 
hebben we in 2019 ook een nieuw master project 
kunnen starten. In dit project hebben drie studentes 
(die eerder hun bachelor hebben kunnen halen met 
behulp van een andere donateur) in december 2020 
een start kunnen maken met hun masteropleidingen: 
twee studentes zijn gestart met de studie professio-
nal accounting en de ander heeft gekozen voor een 
master in “Business Administration”. Helaas is een 
van de studentes voor de studie professional accoun-
ting ziek geworden en hierdoor niet in staat om haar 
studie te starten. Door het meedenken en een zeer 
gulle daad van de donor, kan een nieuwe studente 
gebruik maken van deze studiegelden. Wanneer de 
initiële studente is aangesterkt, mag ze haar studie 
vervolgen. Het project zal doorlopen tot december 
2021. Ondanks de blijvende littekens van de geno-
cide, zijn de vrouwen dankbaar en gelukkig dat ze de 
kans hebben gekregen om te starten met hun mas-
ters. 

 

Projecten gestart in 2020 

Universiteitsproject III 
De studente die in 2019 haar bachelor diploma heeft 
behaald in “Economics and Business Studies”, heeft 
in 2020 kunnen starten met haar masterdiploma. 
Dankzij een individuele sponsor heeft deze studente 
kunnen starten met de tweejarige master “project 
management” aan Mount Kenya University. De stu-
dente verwacht in 2022 af te studeren. 
 
Koeien-project 
Door een eenmalige donatie van een van een indivi-
duele donateur, hebben we in 2020 een drachtige koe 
kunnen schenken aan één van de vrouwen in onze 
sponsorschappen. De koe zal haar empowerment on-
dersteunen. De koe wordt niet zomaar geschonken: 
ze dienen een cursus te volgen, zelf een koeienstal 
te bouwen en voor de voedergewassen te zorgen. 
Om de duurzaamheid van het project te bevorderen, 
staan de vrouwen daarnaast het eerste vrouwelijke 
kalf af aan een andere vrouw uit de gemeenschap 
waar ze wonen. Dit project is in 2020 afgerond. 

Medische materialen
Door een tip van een particulier hebben we in 2020 
een donatie ter waarde van zo’n 70.000 euro aan 
medische materialen mogen ontvangen via de Me-
riem Foundation, waaronder rolstoelen, bedden, en 
infuushouders. De spullen werden gedoneerd aan de 
medische kliniek in Kabuga die onze partnerorganisa-
tie Solace Ministries enkele jaren geleden heeft opge-
zet en momenteel aan het uitbreiden is. Deze me-
dische kliniek is beschikbaar voor alle inwoners van 
de Rusoro sector (zo’n 40.000 mensen), waarbij de 
focus vooral zal liggen op patiënten vanuit een laag 
economisch milieu. Één van de primaire doelgroepen 
in deze kliniek betreft overlevenden van seksueel ge-
weld. Dit project is in 2020 afgerond, maar een deel 
van de hoge transportkosten (over zee en land) moet 
nog betaald worden. In 2020 is er in totaal €10.315 
aan projecten besteed (in 2019 €12.095). 
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Wat goed ging in 2020
• Onze projecten in 2020 dragen bij aan 12 van de   
 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde   
 Naties (VN). Dit zijn doelen opgesteld door de VN  
 en dienen als een blauwdruk voor organisaties en  
 een dringende oproep tot het ondernemen van  
 actie voor alle landen. Onze projecten zijn gevarieerd  
 en dragen bij op uiteenlopende vlakken: 
 van educatie, tot het creëren van meer voedsel-
 zekerheid, tot het bevorderen van gezondheid en  
 hygiëne en natuurlijk  dragen al onze interventies bij   
 aan SDG 5: gendergelijkheid en empowerment. 
• Uiteraard heeft de Covid-19 crisis ook invloed 
 gehad op onze projecten. Door de lockdown in  
 Rwanda en het feit dat voor lange tijd verkeer 
 tussen districten afgesloten was, werd het voor   
 onze partnerorganisatie lastig om nieuwe projecten   
 op te starten en om lopende projecten te 
 monitoren. Toch heeft Solace Ministries op indruk- 
 wekkende wijze ervoor gezorgd, weliswaar af en toe   
 met enige vertraging, dat de kwaliteit van de 
 projecten gewaarborgd is gebleven. 
• In 2020 hebben we vaker contact gehad via Skype   
 met Solace Ministries in Rwanda over de 
 projecten. Dit heeft niet alleen gezorgd voor een  
 scherpere communicatie, het is ook ten goede 
 gekomen aan de bijzondere band die we hebben  
 met onze partnerorganisatie. Dit is dan ook een   
 trend die we graag door willen zetten in 2021.  
 

 

Wat beter kan in 2021
• Door de Covid-19 crisis is het in de eerste helft   
 van 2020 met momenten lastig geweest om een  
 duidelijk overzicht te krijgen van de voortgang van   
 de projecten en verliep de communicatie af en toe  
 moeizamer dan gebruikelijk. Echter heeft de Covid-19  
 crisis Solace Ministries hard getroffen, waardoor   
 Solace kampt met onderbezetting. Hierdoor hebben  
 ze met minder mensen hetzelfde aantal projecten   
 hebben moeten monitoren en evalueren. Uiteraard  
 hopen we op een beter 2021, waarin Covid-19 
 minder impact heeft op onze werkzaamheden.

Projecten 



Activiteiten en media-exposure

Activiteiten 2020

Hieronder volgt in chronologische volgorde de activitei-
ten die in 2020 plaatsvonden en waar Stichting Muko-
meze bij betrokken was. Voor een uitgebreidere uitleg 
van deze activiteiten verwijzen we naar onze website 
en/of Facebook pagina. Voor activiteiten, zoals lezin-
gen, vragen wij een onkostenvergoeding en/of bijdrage, 
die vervolgens weer ten goede komt aan de vrouwen 
en mannen in Rwanda.  Vanwege de uitbraak van Co-
vid-19 in 2020, werd dit jaar een ander jaar dan andere 
jaren. Fysieke activiteiten werden gecanceld. Naar ver-
loop van tijd gingen we, niet alleen onze vergaderingen, 
maar ook andere activiteiten online doen. 

Februari-Maart 2020
Ons bestuurslid Lia is begin 2020 naar Rwanda gegaan 
voor haar scriptieonderzoek in samenwerking met 
Solace Ministries. Dit was de eerste keer dat ze Rwanda 
bezocht. Ze heeft kennis gemaakt met de werkne-
mers van Solace Ministries, aan mogen sluiten bij de 
groepssessies en een eerste indruk mogen krijgen van 
het prachtige land. Helaas heeft ze haar onderzoek en 
verblijf vroegtijdig moeten stoppen door de Covid-19 
uitbraak, maar het zal zeker niet de laatste keer zijn dat 
zij Rwanda bezoekt. 

April-Juni 2020
Vanwege de uitbraak van Covid-19, en de impact op 
de levens van de vrouwen en mannen in ons sponsor-
schapsprogramma alsmede de medewerkers bij Solace 
Minstries, startten we een “Covid-19 relief campagne” 
om hen met extra financiële middelen te steunen. De 
opbrengsten zijn vooral besteed aan voedsel, telefoni-
sche trauma support, en salarissen.  

7 april 2020
Herdenking van de genocide tegen de Tutsi’s, 27 jaar na 
dato. Mukomeze stuurde een foto in van het bestuur 
voor de online herdenking van de Ambassade van 
Rwanda in Nederland. 

Mei 2020
We veilden en verkochten online twee prachtige schil-
derijen van kunstenares Ceçile van Ierland uit Oister-
wijk; zij had deze schilderijen aan Mukomeze geschon-
ken voor de verkoop, waarbij opbrengsten dan naar 
Mukomeze mochten gaan. 

De opbrengst van de schilderijen is vervolgens naar de 
vouwen en mannen in ons programma gegaan om hen 
bij te staan met voedsel en telefonische counseling in 
deze zware tijd van Covid-19. 

Juli 2020
We veilden en verkochten online de prachtige zwart-
wit foto’s op canvas van Samer Muscati gebaseerd op 
het boek “De mannen die mij hebben vermoord”. De 
opbrengsten zijn naar onze partnerorganisatie Solace 
Ministries gegaan als extra steun vanwege Covid-19.

Juli-September 2020
Mama Lambert, de counselor bij onze partnerorganisa-
tie, was genomineerd voor de prestigieuze US Institute 
of Peace “Women Building Peace Award”. Ze was 
gekozen, samen met nog 9 andere finalisten, uit meer 
dan 150 vrouwen die zich dagelijks inzetten voor vrede. 
De award ging naar een finalist uit Zuid-Soedan. 

1 December 2021
Samen met HIV Legal Network, Impact: Center against 
Human Trafficking and Sexual Violence in Conflict, 
Solace Ministries en de Grandmothers Advocacy Net-
work organiseerden we het webinar “Orange the World 
Campaign”. Dit in het kader van 16 dagen activisme 
tegen gender-gerelateerd geweld en Wereld Aids-dag. 
Tijdens het webinar – met zo’n 150 deelnemers – 
spraken Mama Lambert, Anne-Marie de Brouwer, 
Samer Muscati, Sandra Ka Hon Chu en Eefje de Volder 
over de enorme veerkracht van de genocide overleven-
den van seksueel geweld en het werk van Mukomeze/
Solace Ministries. Tevens haalden we fondsen op ten 
behoeve van de genocide overlevenden van seksueel 
geweld. 

December 2020
De boeken “And I Live On” en “For Those Who Do Not 
Believe in Miracles” zijn voortaan ook beschikbaar als 
Epubs. Met de aankoop van deze boeken steun je ook 
de overlevenden. De boeken zijn te downloaden via: 
https://digi-courses.com/and-i-live-on/

16 december 2021
Ondertekening van het 4e NAP1325 op het gebied van 
Vrouwen, Vrede en Veiligheid. 
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Media-exposure 2020
Hieronder volgt in chronologische volgorde de media 
berichten die in 2020 verschenen en waarbij Stichting 
Mukomeze werd vermeld. Links naar deze artikelen 
of de artikelen zelf zijn te vinden op onze website en/
of onze Facebook pagina. Daarnaast brengen we zelf 
nieuwsbrieven uit, welke tevens op onze website en/of 
Facebook pagina te vinden is.

Mukomeze website en social media
Jean Gakwandi verteld in korte filmpjes over de impact 
van Covid-19 op het werk van Solace Ministries en de 
levens van de genocide overlevenden.

Online activiteiten
De online activiteiten die genoemd zijn, zoals ons 
webinar op 1 december,  werden ook via de Mukomeze 
social media kanalen en de kanalen van de andere 
organisatoren wijd verspreid via hun eigen kanalen. 
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Wat goed ging in 2020
• Door de uitbraak van de Covid-19 pandemie 
 hebben we moeten zoeken naar alternatieve  
 manieren om mensen te vertellen over ons 
 werk. Zo hebben we bijvoorbeeld over de 
 impact van ons werk verteld tijdens een online  
 webinar.
• Ook hebben we gezocht naar manieren om   
 meer funding te genereren voor de genocide   
 overlevenden in Rwanda, die wegens Covid-19  
 kampten met voedselproblemen en hernieuwd  
 trauma. Door online verkoop van schilderijen en  
 een speciale Covid-19 campagne hebben we   
 de mensen in Rwanda extra kunnen ondersteunen. 
• Het belang van het werk dat medewerkers bij 
 Solace Ministries doen is niet on opgevallen 
 gebleven: een medewerker van Solace Ministries  
 werd genomineerd voor een prestigieuze 
 internationale award – De “Women Building   
 Peace Award” – dit jaar.

Wat beter kan in 2021
• Als organisatie zelf een nog gerichter beleid 
 uitstippelen voor activiteiten waaraan we 
 zouden willen deelnemen of die we zouden 
 willen organiseren en daarbij onze tijd en 
 middelen goed inzetten.
• Meer aansluiting zoeken bij netwerken die 
 complementair werk voor Stichting Mukomeze  
 kunnen verrichten.
• Nog meer inzetten op online bijeenkomsten  
 waarin we over ons werk kunnen spreken in het  
 licht van de aanhoudende Covid-19 pandemie.
• De communicatie over onze activiteiten aan 
 geïnteresseerden professionaliseren en 
 uitbreiden, o.a. via social media, de website en  
 nieuwsbrief, eventueel met support van 
 studenten. 
• Onze website vernieuwen aangezien deze niet  
 meer up to date is. 



Financiële verantwoording1

Toelichting op de inkomsten
De reguliere inkomsten van Stichting Mukomeze zijn in 2020 gedaald ten opzichte van 2019 (-/-€4.965; -/-11%). 
Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een zeer sterke daling van de sponsorschapsinkomsten (-/-
€5.836; -/-22%) en in mindere mate door een afname van de project donaties (-/-€1.885; -/-16%). De vrije dona-
ties, inclusief campagnes, zijn juist fors toegenomen (+/+€2756; +/+50%). De sponsorschapsinkomsten waren in 
2019 relatief hoog door een aantal eenmalige sponsorschapsdonaties voor een langere periode, voornamelijk 
van organisaties (+€9.341); hierdoor vallen de sponsorschapsinkomsten in 2020 relatief laag uit, al zijn er in 2020 
per saldo wel weer vijf nieuwe sponsoren/sponsorschappen aangemeld (+/+€1800 op jaarbasis); deze zijn inge-
zet om al lopende sponsorschappen voort te zetten. De afname in de projectdonaties komt met name door een 
eenmalige donatie voor zakelijke en agrarische micro-kredieten t.b.v. de Muyira-gemeenschap in 2019 (-/-€1500). 
De rest van de projecten liep zowel in 2019 als in 2020, met vergelijkbare niveaus van inkomsten. De eenmalige 
donaties zijn in 2020 flink teruggelopen ten opzichte van 2019 (-/-€1799; -/-37%). Daar tegenover staat dat er in 
2020 een flink bedrag is opgehaald via (online) campagnes (€4.554), voornamelijk opgezet vanwege de wereld-
wijde Covid-19 uitbraak die ook een enorme impact heeft gehad op onze partnerorganisatie in Rwanda. In 2020 
zijn er, net als in 2019 en versterkt door de Covid-19 maatregelen, nagenoeg geen lezingen en daarmee inkomsten 
geweest uit de verkoop van Rwandese handicrafts (enkel ter ondersteuning van de vrouwen in Rwanda (en van 
onze presentatie-activiteiten) en daarmee zonder direct winstoogmerk voor Mukomeze). In 2017 is het koffie-
project “Het Tilburgs-Rwandees Bèkske” gestart. De inkomsten voor dit project in 2019 bestonden voornamelijk 
nog uit de verkoop van de Rwandese koffie in Nederland in het kader van dit project. Omdat dit een groot en voor 
de stichting bijzonder project betrof, waarvoor een deel van de activiteiten ook in Nederland plaatsvond, is er in 
eerste instantie voor gekozen om dit project qua inkomsten en uitgaven apart op te nemen en in de loop van 2019 
is zelfs besloten om dit project als zelfstandig project verder te laten gaan. Om deze reden zijn er in 2020 ook geen 
inkomsten meer op dit project geboekt. In 2020 is er nog een bedrag van € 850 voor royalties binnengekomen in 
het kader van het project “The Men Who Killed Me”; voor het vervolg op dit eerste boek dat in 2019 is versche-
nen: “And I Live On”. Dit bedrag is vanuit de campagne-opbrengsten aangevuld tot €1500, waardoor aan alle 15 
deelnemers aan het boek een bedrag van €100 kon worden toegezegd. De overige inkomsten in 2019 houden 
volledig verband met een van derden ontvangen bijdrage aan een reis naar Rwanda van één van onze bestuursle-
den i.h.k.v. de productie van een promotiefilm voor de stichting (de reiskosten zijn geboekt onder overige uitga-
ven). In 2020 waren er geen overige inkomsten.

Toelichting op de uitgaven
De bijdragen aan Rwanda zijn in 2020 met 13% (€5.115) gestegen ten opzichte van 2019. Het aantal sponsor-
schappen is gedurende 2020 weliswaar gelijk gebleven op het niveau van 67, maar de uitgaven aan deze spon-
sorschappen is toch iets gegroeid (€1.326; +/+6%); dit komt doordat het aantal sponsorschappen pas eind 2019 
het niveau van 67 bereikte. De projectuitgaven zijn in lijn met de projectinkomsten in 2020 gedaald t.o.v. 2019 
(-/-€1.780; -/-15%). Zogezegd gaat het hier met name om doorlopende projecten. In 2020 is er ten behoeve van 
vijf projecten geld overgemaakt naar Solace Ministries; in 2019 waren dit er zeven. De algemene vaste bijdragen 
ten behoeve van onze partnerorganisatie Solace Ministries zijn primair bedoeld ter ondersteuning van de Muko-
meze-activiteiten ter plaatse. Deze zijn in 2020 echter fors gestegen t.o.v. 2019 (+/+€3.220; +/+88%). Deze stijging 
in 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorstorten van een eenmalige donatie van €1.200 van een 
sponsor die qua doelstelling buiten de scope van het sponsorschapsprogramma van Mukomeze valt. 

1 Verschillen tussen inkomsten en uitgaven binnen een jaar en tussen jaren komen voor een belangrijk voort uit verschillen in het tijdstip van inkomsten (eenmalig, 
maandelijks of jaarlijks) en uitgaven (op kwartaalbasis). Dit speelt met name bij buitenlandse sponsoren (om transactiekosten te besparen) en bij projecten.
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En daarnaast een bijdrage van €2.230 van Mukomeze aan Solace Ministries in verband met betaalde transport-
kosten voor medische apparatuur die Solace Ministries door tussenkomst van Mukomeze vanuit Nederland 
ontvangen heeft. Ten behoeve van het koffieproject liepen de kosten van de koffiebrander en de verzendkosten 
van de verkochte koffie binnen Nederland in eerste instantie nog door, maar toen de eerste partij i.h.k.v. 
project was verkocht, is besloten om - met name vanwege de grotendeels commerciële aard van de activiteiten 
- de koffieverkoop onder te brengen in een eigen BV, Het Bèkske: Rwandan Empowerment Coffee. Om uitdruk-
king te geven aan het feit dat deze rechtspersoon een spin-off is van stichting Mukomeze en dat de vrouwen in 
Rwanda een belangrijke stakeholder zijn en blijven bij deze activiteit, heeft de stichting in 2019 voor €5.000 een 
aandelenbelang van 25% in deze BV genomen. Dit bedrag was ook nog over binnen het budget van het 
koffieproject. De overige uitgaven in 2019 hielden nagenoeg volledig verband met de reis van een bestuurslid 
naar Rwanda i.h.k.v. de productie van een promotiefilm (zie ook de toelichting bij de overige inkomsten). 
In 2020 waren er geen overige uitgaven.

Toelichting op de overhead-ratio en het resterend saldo
De overheadkosten waren in 2020 lager dan in 2019 (-/-€254; -/-44%). De belangrijkste reden hiervoor is de 
Covid-19 uitbraak, waardoor er nagenoeg geen fysieke activiteiten zijn geweest en hiervoor dus ook geen (reis)
kosten zijn gemaakt. Door de lage administratieve kosten in zowel 2019 en 2020 liggen de overheadkosten 
(waaronder ook bank- en transactiekosten, portokosten, reiskosten, webhosting, KvK) eind 2020 met 2,95% 
weer onder de zelf geformuleerde grens van 3% van de reguliere inkomsten (3,14% eind 2019). De overhead-
ratio voor 2020 zelf is 1,14% ten opzichte van 2,16% in 2019. Deze jaar-ratio is overigens erg gevoelig voor 
timing van inkomsten. Het totaalsaldo van de bankrekeningen per eind 2020 was met € 13.898 nog steeds 
behoorlijk, maar zoals eerder aangegeven bij de inkomsten is dit saldo vooral hoog door eenmalige sponsor-
schapsdonaties, met name in 2019, ten behoeve van sponsorschappen die qua uitgaven de komende jaren nog 
zullen doorlopen. Het vrij te besteden saldo bedroeg eind 2020 naar schatting nog maar zo’n €4.000, onder 
meer vanwege de extra algemene bijdrage aan Solace Ministries in 2020, een aantal sponsorschappen dat in 
2020 door Mukomeze financieel zelf is gedragen en als gevolg van al enkele jaren teruglopende vrije donaties. 
Mukomeze streeft er overigens steeds naar dit vrije saldo niet te ver te laten oplopen en probeert daarvoor 
tijdig zinvolle bestemmingen te vinden, vaak in aanvulling op de reeds lopende activiteiten.



Sponsorschappen (RI)
Projecten (RI)
Reguliere donaties (RI)
Eenmalige donaties (RI)
Campagnes (RI)
Handycrafts
Tilburgs-Rwandees Bèkske
“The men who killed me”
Rente
Overig

Sponsorschappen
Projecten
Campagnes
Algemene bijdragen
Handycrafts
“The men who killed me”
Tilburgs-Rwandees Bèkske
Overig
Stichtingspakket Rabobank (OH)
Reiskosten (OH)
Administratieve kosten (OH)

Saldo van inkomsten en uitgaven
Saldo lopende rekening 31-12

Ratio Overheadkosten (OH) / 
Reguliere Inkomsten (RI)*

Waarde aandelenpakket Bèkske BV

2019
  € 26.096
 € 12.145 

 € 660 
 € 4.832

 € -
 € 65 

 € 1.694 
 € -   
 € 2

 € 1.200  
€ 46.693

  € (22.694)
 € (12.095)

 € -
 € (3.650)

 € -
€ -   

 € (8.140)
 € (1.250)

 € (126)
 € (243)
 € (576)

 € (48.774)
 

 € 2.081
€ 17.590 

3,14%

€ 5.000

2020
€ 20.260
 € 10.260 

 € 660 
 € 3.033 
 € 4.554

 € 35   
 € - 

 € 1.500   
 € 1 

 € 131,50 
 € 40.303 

    € (24.020)
 € (10.315)

€ (2.349)
 € (6.870)

 € -   
 € -   

 € (10.184,41)
 € 0

 € (119)
 € -

 € (322)
 € (43.995) 

 
 € (3.692)
 € 13.898 

2,95%

€ 5.000

Inkomsten

Overzicht inkomsten en uitgaven

Uitgaven

* De ratio wordt berekend over de gehele periode sinds de oprichting van stichting Mukomeze
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Doelstellingen vanaf 2021*  

Sponsorschappen
• Zelf actiever en gerichter sponsorschappen onder de   
 aandacht van potentiële sponsoren brengen, waar-
 onder organisaties, waarbij gewerkt wordt met een 
 interne doelstelling per jaar. Hierbij moeten we ook  
 gedeeltelijke sponsoring meer onder de aandacht 
 brengen.
• Duidelijker zoeken naar de manier waarop overlevenden   
 het beste en snelste traject naar empowerment kunnen  
 afleggen en hoe dit besproken kan worden met de 
 overlevenden.
• Nadenken over hoe we vrouwen die uit het sponsor- 
 schapsprogramma gaan kunnen blijven volgen en aan   
 ons kunnen blijven binden.
• Het in 2019 gemaakte plan van een nieuwe manier om   
 “empowerment” te meten implementeren bij Solace   
 Ministries.
• Het in 2019 gemaakt plan van een nieuwe manier van   
 contact tussen sponsor en overlevende implementeren   
 bij Solace Ministries.

Projecten 
• Inzetten op het aanwenden van nieuwe projecten in   
 overeenstemming met de capaciteit van het bestuur van   
 Mukomeze.
•  Meer verantwoording voor het houden aan deadlines en  
 monitoren van projecten bij onze partnerorganisatie 
 leggen.

Activiteiten
•  Gerichter keuzes maken in de activiteiten die we willen  
 ontplooien of waar we aan willen deelnemen, met 
 inachtneming van de doelgroepen die we willen bereiken   
 en de tijd en middelen die we daarvoor beschikbaar 
 hebben.
•  Meer aansluiting zoeken bij netwerken die complementair  
 werk voor Stichting Mukomeze kunnen verrichten, zodat   
 niet al het werk primair bij Mukomeze ligt.
•  Nadenken over het verder ontwikkelen van innovatieve   
 en creatieve activiteiten (e.g. sponsorlopen). 

Communicatie
• De communicatie over onze activiteiten aan geïnte-
 resseerden professionaliseren en uitbreiden, o.a. via   
 social  media en de nieuwsbrief.
•  Een nieuwe website ontwikkelen en professionaliseren   
 (e.g. teksten inkorten).
•  Onderwerpen die interessant zouden kunnen zijn voor   
 de media actiever onder de aandacht brengen.

Financiële doelstellingen
• Continue instroom van algemene donaties, om op deze  
 manier flexibeler te zijn in de uitvoering van onze 
 activiteiten in Rwanda.
•  Vergroten van de inkomsten, ook met het oog op  
 de dekking van noodzakelijke kosten die in Nederland   
 gemaakt moeten worden (e.g. kosten voor monitoring   
 dekken, kostenvergoedingen). 
•  Maandelijks een target halen voor de sponsorschappen  
 en voor het binnenhalen van de jaarlijkse nieuwe 
 sponsorschappen.
•  De activiteiten die we ondernemen/aan deelnemen ook  
 actiever koppelen aan (potentiële) inkomsten. 

Bestuur
•  Goede, continue bezetting op alle bestuursfuncties. 
•  Goede, efficiënte aanwending van de tijd en middelen   
 bij de keuzes die we maken. Hierbij hoort een duidelijke   
 taakverdeling en het werken met deadlines. 
•  Verdere professionalisering als organisatie bij: keuzes   
 maken om op een goede manier te kunnen doorgroeien  
 als organisatie, een strategisch en financieel jaarverslag   
 opstellen, en mogelijke partners benaderen om ons net  
 werk te vergroten.
•  Actiever en doelgerichter vrijwilligers inzetten om 
 activiteiten mee te organiseren of aan deel te nemen en  
 dit niet alleen bij bestuursleden neerleggen. 

*met inachtneming 
van de mogelijkheden 

rondom de voortduren-
de Covid-19 pandemie.



Contact informatie
Stichting Mukomeze is online te vinden via www.mukomeze.nl

U kunt Stichting Mukomeze bereiken via: info@mukomeze.nl

Het bankrekeningnummer van Stichting Mukomeze is NL95 RABO 01435.58.927, SWIFT code: RABONL2U 

(Rabobank Breda). Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar aangezien Stichting Mukomeze een Algemeen Nut 

Beogende Instelling is (ANBI). 

Stichting Mukomeze is opgericht op 8 mei 2008 in Den Haag, Nederland. Stichting Mukomeze is momenteel 

gevestigd in Breda en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27318760. 

Het RSIN/Fiscaal nummer is 8193.96.436.

MUKOMEZE
EMPOWER HER / HIM


