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60 ouders/verzorgers geselecteerd voor deelname aan het
Family Business for Education programma
2 Family Business Officers zijn bijgeschoold en getraind in
het uitrollen van het Family Business for Education – model,
in People Management en het bieden van ondersteuning bij
het opzetten van een bedrijf, en de mentoring van de
gezinnen. 
Alle deelnemers in het programma zijn getraind in financiële
geletterdheid, waaronder het bijhouden van gegevens,
manieren van sparen en het maken van budgetten. 
Alle deelnemers zijn ondersteund door de Family Business
Officers bij het maken van een marktanalyse, om te zorgen
dat ze met hun bedrijf in een behoefte voorzien (i.p.v.
dupliceren van bestaande bedrijfjes), dat ze hun sterke en
zwakke kanten inzichtelijk hebben en weten waar de beste
kansen liggen om hun bedrijf te laten groeien.
Alle deelnemers hebben hulp gekregen bij de ontwikkeling
van een businessplan en vervolgens een startkapitaal
ontvangen om te starten met het bedrijf.
Alle deelnemers zitten nu in het spaarprogramma en krijgen
wekelijks bezoek van de Family Business Officers.

Lokale projectpartner UNM heeft in samenwerking met Street
Child het ‘Family Business for Education’- model toegepast op
de Rwandese context. In totaal 60 kwetsbare families, met
kinderen in het studiebeursprogramma van UNM, zijn betrokken
in het programma. Hiervan hebben jullie, in samenwerking met
Net4kids, 25 families ondersteund in dit eerste halfjaar. 
In de afgelopen periode (juli – dec 2020) zijn de volgende
activiteiten met succes afgerond:
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Alle 60 deelnemers in het programma
hebben inmiddels hun bedrijfje
opgezet en de meesten hebben al
winst gemaakt. Van de winst hebben
sommige al meer dan 74.000 RWF (€
62,-) in minder dan 3 maanden
gespaard. Dat geeft veel vertrouwen
aan de deelnemers. 54 van de 60
deelnemers hebben aangegeven er
vertrouwen in te hebben dat ze in de
nabije toekomst zelf kunnen bijdragen
aan het schoolgeld van hun kinderen. 
Dit is echt een mentaliteitsverandering
waarin families niet langer afhankelijk
zijn van anderen om hun kinderen een
toekomst te kunnen bieden. De 6
anderen vinden het nog uitdagend om
inkomen te genereren  en hebben nog
wat langer de tijd nodig om winst te
maken en te sparen.. 

Op dit moment (2021) had UNM
gehoopt dat alle deelnemers het
spaarprogramma met succes zouden
hebben afgerond, waarna zij een
tweede bedrag ontvangen om te
investeren in hun bedrijf. Door de
tweede lockdown in Rwanda zijn de
laatste trainingen uitgesteld en is
ook het bedrag nog niet beschikbaar
gesteld. Ze hopen dat de deelnemers
eind deze maand (april) hun Family
Business for Education – ‘opleiding’
succesvol afronden. De start voor 
 deze gezinnen om een duurzaam en
onafhankelijk leven kunnen leiden,
met een stabiel inkomen en goede
manier van sparen, waardoor ze ook
in crisistijden hun bedrijf kunnen
voortzetten en hun kinderen naar
school kunnen blijven gaan.
 

Ook dit jaar 2021 start het programma,
met een nieuwe groep deelnemers,
waarvan wij er weer 25 zullen
ondersteunen. Het aantal kwetsbare
gezinnen is sinds Covid-19 weer verder
gestegen, dus de urgentie is groot om
snel aan de slag te gaan. UNM merkt
vooral dat door de crisis er weer meer
kinderen aan het werk worden gezet,
geen (thuis)onderwijs volgen, en vaak
door de thuissituatie op straat gaan
zwerven. Deze kinderen komen dan in
het schoolbeurzen programma terecht
en daar worden de families die aan dit
Family Business programma meedoen 
 geselecteerd. Naast dat UNM de
families wil ondersteunen die dit het
hardste nodig hebben, kijken ze vooral
naar de potentie en de juiste motivatie
om een bedrijf te starten.

BLIJ NIEUWS UITDAGINGEN AAN DE BAK IN 2021

Studiebeurzen zijn een goede oplossing om ervoor te zorgen dat
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen toegang hebben tot
onderwijs. Met het model ‘Family Business for Education’ worden
Rwandese gezinnen ondersteund om financieel sterker te worden,
zodat ze zelf in staat zijn de schoolkosten te betalen voor hun
kinderen. Met het geven van trainingen, het helpen opzetten van
een business, en het bieden spaarprogramma’s en cash grant
helpt lokale partner UNM families zelfredzaam te worden.
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