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GE M E E N T E R A A D
Zitting van
24 maart 2005
DAK VAN DE GEMEENTELIJKE
GARAGE
Gezien de noodzaak een deel van het dak
van de gemeentelijke garage te vervangen, waar de gemeentelijke voertuigen
ondergebracht worden (vrachtwagens,
veegmachine, etc.), heeft de gemeenteraad beslist hiervoor een opdracht te
gunnen bij onderhandelingsprocedure
na raadpleging van verschillende aannemers voor een maximaal bedrag van
60.000 €.

SIPPELBERGPARK
Om het Sippelbergpark in te richten, meer
bepaald, om de toegang te vereenvoudigen, heeft de Gemeenteraad zijn goedkeuring gegeven voor de aanleg van trappen
dmv een openbare opdracht via onderhandelingsprocedure na raadpleging van
verschillende aannemers en waarvan de
uitgave geraamd wordt op 45.000 €.

MOBILITEIT
De Gemeenteraad heeft zijn goedkeuring
gegeven voor de hernieuwing van het
Mobiliteitscontract met het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest om de aanwezigheid van een politieagent te vrijwaren op
het kruispunt Keizer Karel/Landsroemlaan. Dit om voetgangers te beveiligen en
om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en erop te letten dit
drukke kruispunt toch te ontlasten. De

uitgave voor de aanwezigheid van politie
wordt gedekt door een toelage van 8.000
€, toegekend door het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.

Zitting van
28 april 2005
STEDENBOUW
De Gemeenteraad heeft beslist het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) « Keizer
Karel Basiliek » op te heffen met uitzondering van de huizenblokken gelegen
tussen de Keizer Karellaan, de Dendermondestraat en de Heirbautstraat.
Voor wat betreft deze drie huizenblokken, op het Gewestelijk BestemmingsPlan (GBP) weergegeven als gemengd
gebied, heeft de Raad een ontwerper aangeduid om een nieuw BBP op te maken
en dit om een maximum aan bewoning te
verzekeren.
Na kennisname van de resultaten van
het openbaar onderzoek en het advies
van de overlegcommissie van 15 februari
2005, heeft de Gemeenteraad de wijzigingen van het BBP « Kasteel De Rivieren »
plan definitief aangenomen (Inlichtingen:
Dienst Stedenbouw – 02/464 05 43).

« ZONE 30 »
De federale Regering streeft ernaar het
aantal slachtoffers op de weg te beperken en voortaan is de inrichting van een
« zone 30 » verplicht in de buurt van
scholen (KB 26/04/2004). De Gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven voor
het aanbrengen van aangepaste signali-

BABY CLUB
De Baby Club is een occasionele kinderopvang , zes
halve dagen per week voor de “stappertjes” en twee
halve dagen per week voor de “kruipertjes”. Wij bereiden
de kinderen , in een familiale en leerrijke omgeving, voor
op het schoolgaand leven. Ondertussen krijgen de
ouders de kans om andere activiteiten te ondernemen
(ingaan op werkaanbiedingen, een vorming volgen, of
even uitblazen).
Opvoedingsstraat 36 – 1083 Ganshoren.
Tel. : 02/427 64 73
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot
12u, en van 13u tot 16u30.
Tarief : 6 € per halve dag.
Opgelet ! Gesloten van 4 tot 31 juli.

satie op volgende plaatsen of wegen:
• Kleuterschool « Les Bruyères » en
« Don Bosco » Internaat;
• « Sacré-Coeur » College en « NotreDame de la Sagesse » Instituut;
• Kleuterschool « Nos Bambins » en
Koninklijk Atheneum van Ganshoren;
• Kleuterschool « Het Bammeke » (Geslachtendreef) ;
• Kleuterschool « De Goudenregen »
(Vervaeckstraat) ;
• « Rijksinternaat » (Prins Boudewijnstraat).

Zitting van
26 mei 2005
O.C.M.W.
De Gemeenteraad heeft kennis genomen
van de rekening van het O.C.M.W. over
het dienstjaar 2004 met een globale boni
van 854.832,26 €.

GEMEENTEREKENING 2004
De gemeente blijft verder bezuinigen en
sluit de rekening over het dienstjaar
2004 met een tekort van 405.874 €, een
daling in vergelijking met het vorige
dienstjaar. Meer inlichtingen op blz. 5.

LEEFMILIEU
De Gemeenteraad heeft zijn goedkeuring
gegeven voor de aankoop van een
nieuwe bestelwagen voor de optimale
werking van de dienst Leefmilieu. De uitgave zal beperkt blijven tot 30.000 €.

STICHTING
RICHARD BEAUTHIER
Opgericht in 1990, steunt deze stichting de inschrijving
voor het hoger onderwijs van begaafde jongeren die in
financiële moeilijkheden verkeren.
De aanvragen moeten ten laatste op 15 juli 2005
ingediend worden (23 september 2005
in geval van tweede zittijd).

Inlichtingen : 02/464 05 32
Nieuw adres van Alzheimer België :
Van Overbekelaan, 55
Tel 24u/24 : 02/428 28 19
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W O OR D J E VA N DE B U R GE M E E S T E R
Vakantie, mobiliteit, veiligheid, rust
De eerste zonnige warme dagen kondigen de zomer
aan en weldra is het vakantie, tijd voor een welverdiende rust. De mooie zomerdagen bieden ons de gelegenheid om de wandelingen, groenstroken en aangename wijken van onze gemeente te herontdekken.
Reden te meer om de veiligheid van het vervoer in onze
straten te verbeteren en het gebruik van het openbaar
vervoer te stimuleren. Hiervoor werden reeds verscheidene maatregelen getroffen: aanwezigheid van politieagenten op drukke kruispunten, verkeerstekens bij
de “zones 30”, beveiliging van voetgangersoversteekplaatsen, enz.
Bovendien werd er gestart met de voorbereidingen van
het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Dit is het sleutelelement om de verplaatsingen vlotter te maken en de
levenskwaliteit van de bewoners te beschermen en
daarbij ook de strijd aan te gaan tegen het verstikkend
doorgaand verkeer in onze wijken.

Om doeltreffende oplossingen te kunnen voorstellen,
zijn de ervaring en de opinie van de bevolking van
essentieel belang. Daarom, vindt U, in bijlage, een vragenlijst als “vakantietaak”. Ik zou het op prijs stellen
indien U de tijd nam deze te beantwoorden tijdens één
van uw vrije momenten.
Tenslotte is vakantie ook samenzijn met het gezin en
vrienden – zonder te vergeten onze bejaarden voor de
kwalijke gevolgen van de hittegolf te behoeden –, tijd
om te kuieren, zich te herbronnen, tijd voor ontmoetingen. Ik hoop dat U er ten volle van geniet en wens iedereen een goeie vakantie!

Michèle Carthé
Burgemeester
van Ganshoren

VA K A N T IE TOE Z IC H T
De politiezone Brussel-West beschikt over
een afdeling “Techno-Preventie” gespecialiseerd in de beveiliging van woningen.
De veiligheidsadviseurs (Carine Steennot
en Rudy De Groodt) hebben niet enkel
taken met terugwerkende kracht (naar
aanleiding van inbraak) maar vooral preventieve taken. Aarzel dus niet contact te
nemen met hen voor een preventief (en
gratis) inspectiebezoek aan uw woning.
Zij onthullen de zwakke punten inzake
veiligheid van uw woning (sloten, deuren, ramen, kelderramen, garage,...). Deze
dienst bevindt zich in de Van Overbekelaan 163 en is bereikbaar op het nummer
02/427 43 47.
De afdeling “Techno-Preventie” houdt zich ook bezig met “Veilig op vakantie”.
U kan de politiediensten op de hoogte brengen van uw afwezigheid tijdens
uw vakantie via een formulier dat U afgeeft op het Politiecommissariaat (liefst
14 dagen op voorhand). Via deze gegevens kan de bewaking tijdens uw afwezigheid geregeld worden. De kans op gevaar of inbraak blijft altijd bestaan, maar
wordt, weliswaar, door dit initiatief zoveel mogelijk beperkt. Dit formulier kan
U bekomen bij de politie (02/427 43 47) of bij het Kabinet van de Burgemeester (02/464 05 26).

De tweede
bijeenkomst met
de inwoners
en de politie
betreft de sector
“Rivieren* ”
en zal
plaatsvinden
op 4 oktober e.k.
om 20u
(Sporthal)
Inlichtingen:
02/464 95 70
* d.w.z. de wijken ten westen van de
Villegaslaan en de Hervormingslaan.
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3de LEEFTIJD • BURGERLIJKE STAND • BEVOLKING • TEWERSTELLING
TEWERKSTELLING

Cursus Nederlands

Sluiting van het Bijstandsatelier voor het zoeken
naar werk van 4 juli t.e.m.
1 september 2005.

Het Atelier zal opnieuw
toegankelijk zijn vanaf
maandag 5 september 2005,
van 13u tot 15u45.

Tijdens deze periode kan U de advertenties in de kranten raadplegen bij de
dienst Tewerkstelling van 9u30 tot 11u.

Inlichtingen: Dienst Tewerkstelling
de Villegaslaan 31 (2de verdieping)
Tel. 02/425 10 81

De cursus Nederlands (module
beginners en gevorderden) zal
opnieuw van start gaan op
maandag 5 september 2005.
Inlichtingen en inschrijvingen
vanaf 16 augustus 2005,
Dienst Tewerksteklling,
de Villegaslaan 31

Tel. 02/425 10 81

DERDE LEEFTIJD
A C T I V I T E I T E N

V O O R

S E N I O R E N 0

Danslessen

Turnlessen

De lessen hervatten op donderdag
22 september 2005 van 14 tot 16u.
Leraar: de heer Maurice MATHIJS.
Bijdrage: 7,50 € voor 10 beurten.

De lessen hervatten in september. Zij hebben
plaats op dinsdag en donderdag van
10 tot 12u. Leraar : de heer Charles DE GREVE.
Bijdrage: 7,50 € voor 10 beurten.

Inschrijvingen in de Sporthal, Vandervekenstraat 114 – Tel. 02/468 23 27

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt alle Senioren
van Ganshoren uit voor een dagje in De Panne

Daguitstap in de maand september,
de jaarlijkse samenkomst voor alle Senioren
Programma
■ vertrek om 8u
■ vrije tijd aan de dijk
■ middagmaal in een restaurant
■ in de namiddag, vrije tijd aan de dijk
■ terug in Ganshoren omstreeks 20u

Naar keuze
■ ofwel op donderdag 8 september 2005
■ ofwel op donderdag 15 september 2005
(eveneens voor rolstoelgebruikers
met begeleider)
Deelname in de onkosten: 10 €

✂

Strook af te geven, en betaling uit te voeren op de Dienst Derde Leeftijd, Keizer Karellaan 140
Mijnheer

Geboren op

–

–

Mevrouw

Geboren op

–

–

Adres
Schepen
Jean-Paul
Van Laethem
02 464 05 65

Telefoon

0 2 /

Wenst (wensen) deel te nemen aan de uitstap naar de kust :
Datum ....................................................................

Aantekening

08/09/2005 of

15/09/2005
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FINANCIËN

De financiële inspanningen
beginnen hun vruchten te dragen
De Gemeenteraad van Ganshoren heeft op donderdag 26 mei,
de gemeenterekeningen 2004 goedgekeurd.
Het begrotingsresultaat van de begrotingsrekening vertoont op de gewone
dienst een tekort van 405.875 € op
het eigen dienstjaar en een tekort van
3,3 miljoen € voor de gecumuleerde
jaren. De buitengewone dienst vertoont
een licht tekort van 41.073 € op het
eigen dienstjaar maar een overschot
van 2 miljoen € voor de gecumuleerde
dienstjaren.

VERMINDERING VAN
HET TEKORT SINDS 2002
Wanneer wij de resultaten van de laatste
jaren analyseren, stellen we vast dat
het tekort op het eigen dienstjaar van de
gewone dienst sinds 2002 fors blijft

dalen: een daling van 1.308.801 € in
2002 €, van 870.618 € in 2003 en van
726.771 € in 2004.
Het tekort op de rekening 2004 is het
kleinste sinds 1998 (jaar waar voor het
eerst een tekort werd geboekt). Globaal
heeft de nieuwe meerderheid het tekort
sinds 2001 met 2,9 miljoen € teruggeschroefd. Dit resultaat werd niet zonder
slag of stoot verwezenlijkt, maar heeft
ernstige en duurzame inspanningen gevergd, die stilaan hun vruchten dragen.
Wat de resultatenrekening betreft, merken we in 2004 een mali van 497.475 €,
een enorme daling in vergelijking met
dienstjaar 2003 (– 1.088.739 €).
Wanneer wij met het dienstjaar 2002 ver-

gelijken, kunnen we tevreden vaststellen
dat op twee jaar tijd het tekort met ongeveer 2 miljoen € werd teruggedrongen.

VERBETERING VAN
DE SCHATKIST
Een laatste element verdient nog even
aandacht, nameliijk een positieve “cashflow” in 2004. Dat wil zeggen dat de
gemeente over voldoende geld beschikt
om een deel van haar uitgaven te autofinancieren (en op die manier de last van
de leningen beperkt). Dit is sinds 2000
niet meer voorgekomen. Een ding staat
vast: de sanering van de financiën is op
kruissnelheid zonder weerslag op de
sociale hulp en zonder kwaliteitsvermindering van de diensten die aan de
burger geleverd worden.

NEDERLANDSTALIGE JEUGD
Sportkampen
Zomer 2005
OMNI-WATERSPORT- EN TAALKAMP TE GERAARDSBERGEN
Van maandag 4 juli tot en met vrijdag
8 juli 2005

Gemeentelijke
Speelpleinen
Zomervakantie
2005
KLEUTERS
de ’T Overbeek
Van Overbekelaan 229 te Ganshoren
LAGERE SCHOOLKINDEREN
recreatiecentrum “de Rivieren”
Mathieu De Jongelaan 40 te Ganshoren
De inschrijvingsformulieren worden
uitgedeeld in de Nederlandstalige
scholen van Ganshoren of kunnen aangevraagd worden bij de Nederlandstalige jeugddienst

Prijs
- Inwoners van Ganshoren :
1ste kind: 165 €
Vanaf 2de kind: 155 €
- Niet-inwoners: 180 €
• Omnisportkamp

Voor 6 – 10 jarigen
De kinderen krijgen leuke sporten aangeboden zoals hockey, baseball, trampoline,...
• Omni- en watersportkamp

Voor 8 – 16 jarigen
De jongeren krijgen 4 uur omnisport en
2 uur watersport per dag.
• Omni- en water-sport

en taalkamp
Voor 8 – 16 jarigen
De jongeren krijgen 2 uur omnisport,

2 uur watersport en 2 uur spelenderwijs Frans per dag.

SPORTKAMPEN TE
GANSHOREN
Van maandag 1 tot en met vrijdag
5 augustus 2005
Prijs
1ste kind: 60 €
2de kind: 55 €
3de kind: 50 €
• Kleutersportkamp

Voor kleuters van 3 tot 6 jaar
De kinderen krijgen leuke sporten aangeboden zoals: klimmen en klauteren,
trampoline, balspelletjes, loop- en tikspelen,..
• Dans- en omnisportkamp

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
De kinderen krijgen 3 uur dans en 2 uur
omnisport per dag.
INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN
Nederlandstalige Jeugddienst
Vandervekenstraat 114, 1083 Ganshoren
Tel : 02/465 75 71
jkelecom@ganshoren.irisnet.be

Schepen
René
Coppens
02 464 05 68
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MIDDENSTAND • STADSANIMATIE • GEZONDHEID
STADSANIMATIE
Feest van de “Autovrije Dag” en de Rommelmarkt
van de Hertog Janwijk op zondag 18 september 2005
Dit wijkfeest zal de gelegenheid scheppen voor al de bewoners deze wijk in
een gezellige sfeer te verkennen. De
feestelijkheden zullen plaats vinden in
de Hertog Janlaan en de Vital Riethuisenlaan. Het wijkcomite wil een echte rommelmarkt voor de liefhebbers organiseren: geen kleding dus !
De plaatsen op de rommelmarkt zullen
alleen beschikbaar zijn voor de inwoners
van Ganshoren. De prijs van de plaatsen
bedraagt 3 € per meter (op voorhand te

betalen). Schrijf U in voor 10 eptember
2005 bij Dhr. Louis Michel (Kapper),
Hertog Janlaan, 18 (02/426 81 09).
Het thema van het Feest zal het Paard
zijn (wandelingen op een pony, met paarden dansen,...). Er is ook een plaats voorzien voor de ambachtslui, wij doen hierbij beroep op de artiesten die hun werk
willen tonen en verkopen. Ten slotte,
wordt er een grote tekenwedstrijd georganiseerd voor kinderen van 3 tot 13 jaar,
met als thema “Mijn stad zonder auto”.

De kinderen mogen het materiaal waarmee ze hun tekening maken zelf kiezen.
Maar het formaat bedraagt maximum
een A3. De tekeningen dienen ten laatste
op 10 september afgegeven te worden bij
Mevrouw Van Den Heuvel (optiekwinkel),
Hertog Janlaan, 30 (02/426 42 62).
Inlichtingen :
Dienst Middenstand
De Villegaslaan, 31 (2de verdiep)
Tel. : 02/425 10 81 en 02/600 25 08

GEZONDHEID
Het volgende onderwerp van onze reeks Gezondheidsvoordrachten is :
“De cardio- vasculaire ongevallen ”
Schepen
Léonard
Dolet
02 600 25 81

Hierbij willen wij de talrijke personen danken die gereageerd hebben op het artikel verschenen in de vorige editie
van Ganshoren Info en die vooral de cardiovasculaire ongelukken op het voorplan wensen.
Uiteraard houden wij de andere suggesties voor een latere datum. De eerstvolgende voordracht zal plaats vinden
in het laatste trimester 2005 en de juiste afspraak wordt U medegedeeld in het volgende nummer.

WELDRA EEN GEMEENTELIJK “MOBILITEITSPLAN”
Waar naartoe met de stedelijke verkeersproblemen, en in het bijzonder in Ganshoren? De verplaatsingen zijn
steeds moeilijker te organiseren door de openbare Overheden, die hiervoor een algemene en gestructureerde
oplossing dienen te vinden. In het kader van haar mobiliteitsbeleid, heeft de Gemeente aan een studiebureau
gevraagd om een Gemeentelijk Mobiliteitsplan (G.M.P.) uit te werken.
In bijlage van dit krantje, vindt U een vragenlijst waarbij naar uw mening gevraagd wordt in verband met de
mobiliteit in onze gemeente. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
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SPORT
Het College van Burgemeester en Schepenen, op initiatief van Martial DEWAELS, Schepen van Sport,
en met de medewerking van de sportclubs van Ganshoren, nodigt u uit voor de

Gratis sportdag op zaterdag 17 September 2005
De inschrijving gebeurt door het inschrijvingsformulier voor 5 september 2005
te sturen naar Sportdienst – Vandervekenstraat 114 te 1083 Ganshoren of per
fax 02/465 56 00.

PROGRAMMA
8u45-9u30
9u30-10u40
10u50-12u
12u00-14u

Inschrijving & Briefing
Sport n°1
Sport n°2
Middagpauze met
barbecue, animaties,
demonstraties + drink
aangeboden aan
de deelnemers
14u00-15u10 Sport n°3
15u20-16u30 Sport n°4
Bijkomende inlichtingen zullen na inschrijving toegestuurd worden.

DE SPORTEN
Kinderen van 6 tot 12 jaar:
Moderne dans, Hip Hop, Basket, Tennis,
Turnen, Capoëira, Judo, Tae Kwon Do,
Wakishintai, Karaté, Jiu Jitsu.

Vanaf 13 jaar:
Judo, Ochtendturnen, Capoëira (gevechtstechnieken, dans en muziek uit Brazilië),
Jogging, Wielertoerisme( neemt de hele
voormiddag in beslag), Moderne dans,
Zelfverdedediging, Buki In Yo Ryu (discipline waarin stok en sabel gebruikt worden), Tennis, Aérobic, Jiu Jitsu, Aïkido,
karaté, Tai Chi, Salondansen, Onderhoudsturnen, Tae Kwon Do, Wakishintai (meditatie, stoten, worpen en grepen), Danse
Hip Hop (breakdance ).

Inlichtingen: 02/468 23 27

02 464 05 60

Inschrijvingsformulier
KINDEREN 6-12 JAAR

VANAF 13 JAAR

Naam:

Naam:

Voornaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

–

–

Geboortedatum:

Schepen
Martial
Dewaels

–

–

Adres:

Adres:

Tel : 0 2 /

Tel : 0 2 /

Duid EEN sport per uur aan a.u.b. !

Duid EEN sport per uur aan a.u.b. !0

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

9.30-10.40
■ Moderne dans
■ Basket
■ Tennis

14.00-15.10
■ Tae Kwon Do
■ Wakishintai
■ Turnen
■ Hip Hop dans

10.50-12.00
■ Judo
■ Basket
■ Capoëira

15.20-16.30
■ Karate
■ Jiu Jitsu
■ Turnen

9.30-10.40
■ Judo
■ Ochtendgym
■ Capoëira
■ Jogging
■ Wielertoerisme
■ Zelfverdediging (>55j.)

14.00-15.10
■ Aerobic
■ Jiu Jitsu
■ Aïkido
■ Karate
■ Tennis
■ Tai Chi

10.50-12.00
■ Moderne dans
■ Zelfverdediging (<55j.)
■ Buki In Yo Ryu

15.20-16.30
■ Salondans
■ Onderhoudsgym
■ Tae Kwon Do
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STEDENBOUW • LEEFMILIEU • NOORD-ZUID SOLIDARITEIT
LEEFMILIEU
“MILIEUGIDS” VAN
GANSHOREN
De “Milieugids” van Ganshoren zal weldra beschikbaar zijn bij het gemeentebestuur. Deze gids herneemt de parken
en groene ruimten verspreid over de
gemeente, alsook allerlei praktische
inlichtingen. In deze gids bevindt zich
eveneens een plan waarop deze ruimten
zijn opgenomen.

WEDSTRIJD “MIJN GEMEENTE
BEBLOEMEN”
©PHOTODISC

In de laatste Ganshoren Info meldden wij
U de organisatie van deze wedstrijd .

(Inlichtingen: 02/464 05 44).
De prijsuitrijking van deze wedstrijd zal
plaatsvinden op zaterdag 1 oktober 2005
in het Sippelbergpark, tijdens de inhuldiging van dit park.

COMPOSTERING
Naar aanleiding van de informatievergadering van 19 april 2005, hebben een vijftiental buurtbewoners zich ingeschreven
om deel te nemen aan het project van het
collectief composteren.
Dit project zal aanvangen van zodra het
materiaal geïnstalleerd is, dit wil zeggen,
tijdens de maand juli.

NOORD-ZUID SOLIDARITEIT

Kiruhura-Rusatira viert de afsluiting van
de “Wedstrijd Guy Demanet”
De giften ontvangen bij het overlijden van
Guy Demanet – Schepen-stichter van het
verbroederingscomité in 1972 en intussen
reeds een jaar overleden – werden
gebruikt om drie gebieden van ontwikkelingsgebieden, verdeeld als volgt:
• 7 landbouwers-opvoeders: hun werking was een voorbeeld inzake landbouwprojecten;
• 2 lagere scholen met het grootste percentage aan leerlingen toegelaten tot
het middelbaar;
• de 2 eerste ploegen van het damesvoetbaltornooi.

Schepen
Ginette
Debuyck
02 464 05 69

Deze wedstrijd werd afgesloten met het
grote feest van Verbroedering-Ontwikkeling op 8 maart 2005 (Wereldvrouwendag). Naar Rwandese gewoonte, hebben
de scholen gedefileerd en de groepen
toonden hun mooiste dansen. Nadien
volgde de finale match van het damesvoetbal, teken van emancipatie. De prijzen werden gekozen door de winnaars:
landbouwtuigen voor sommigen, voetballen voor de anderen en schriften en vulpennen voor de leerlingen van de twee
scholen.
Een mooie hulde aan wat Mijnheer
Guy DEMANET nauw aan het hart lag:

persoonlijke inzet.

Uitreiking van de prijzen van de “Wedstrijd Guy Demanet” in KiruhuraRusatira op 8 maart 2005 :
Vooraan, 7 landbouwers (waarvan 2 dames) kregen elk een hak, een spade,
een houweel, een lendendoek en een omslag met 2.000 FRW.
Erachter, 2 ploegen van het damesvoetbal die het tornooi gewonnen hebben.
Achteraan, de bevolking van Kiruhura-Rusatira met de belangrijkste afvaardiging van de twee lagere scholen (Kiruhura en Rubona) die het hoogste
percentage leerlingen hebben die geslaagd zijn voor het toegangsexamen
tot het middelbaar onderwijs.

