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De IOM Kantoren België en Duitsland, samen met
A. CONTEXT
IOM Rwanda, zijn verantwoordelijk voor de
coördinatie van de verscheidene projectactiviteiten.
De doelstelling van dit project is om in te spelen op
IOM België en Duitsland spelen een centrale rol in het
de noden van de technische en beroepsopleidingen
opzetten van publiciteitscampagnes om de
(TVET) in Rwanda met behulp van diaspora-leden in
gekwalificeerde diaspora-leden te bereiken. De
België en Duitsland. Uit een eerste voorbereidende
Kantoren zullen een nabije samenwerking hebben
fase blijkt dat de meerderheid van Rwandese
met de Rwandese Diplomatieke Missies om dit te
diaspora-gemeenschap bereid is om deel te nemen
verwezenlijken. Daarnaast zal IOM investeerders
aan de ontwikkeling van Rwanda, zij het door
mobiliseren voor de ontwikkeling, implementatie en
vaardigheden en kennis te delen of door begeleiding
financiering van de 10 pilootprojecten.
te geven.
De Technische Werkgroep in Rwanda, bestaande uit
In de context van dit project zal een selectie van 30
het IOM Kantoor Rwanda, het Rwandese Ministerie
zeer bekwame Rwandese diaspora (zowel mannelijke
voor Buitenlandse Zaken en Internationale
als vrouwelijke) professionals tijdelijk terugkeren
Samenwerking (MINAFFET), het Ministerie van
naar Rwanda om zodoende een train-de-trainers
Onderwijs (MINEDUC) en Rwanda Polytechnic (RP,
(TdTs) aan TVET professoren en studenten te geven
heeft de leiding over TVET), is verantwoordelijk voor
in geïdentificeerde prioriteitsvakken van de Rwanda
de project-implementatie, inclusief het in kaart
Polytechnische gastinstitutie in de 8 Polytechnische
brengen van de noden in de TVET sector, het
Regionale Colleges verspreid over het land. Het 30-tal
opmaken van de technische documenten, inclusief
zal in 2020-2021 betrokken worden bij het initiatief.
taakbeschrijvingen en de benodigde vaardigheden,
B. DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN
het transparante selectie- en plaatsingsproces van de
Het uiteindelijke doel van de TdTs is om diasporadiaspora
professionals
(kandidaten),
trainers en de begunstigden samen te brengen om
capaciteitsopbouwende activiteiten in Rwanda en
nieuwe project-ideeën te ontwikkelen die lokale
het versterken van diasporabeleid in Rwanda.
noden aankaarten. De tien beste voorstellen zullen
Gefinancierd door :
ondersteuning krijgen van IOM en andere
investeerders. Deze pilootprogramma’s zullen
bijdragen aan de ontwikkeling van lokale initiatieven,
banen creëren en de relatie tussen diaspora-leden en
de mensen ter plekke versterken.
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