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ONTSTAAN  :  De vriendenkring is gegroeid uit het persoonlijk contact van haar startende leden met de bevolking.

DOEL           :  Financiële, materiële en morele steun geven aan de noodlijdende Rwandese kinderen en hen zo een 
                           menswaardig bestaan en een betere kans tot ontwikkeling en toekomst geven.

CONTACTADRESSEN :
Familie Kinet - Laroy
Pastoor Senesalstraat 74,
9770 Kruishoutem
.: kinderhulp.rwanda@telenet.be 
': 09 383.62.63 

Voorzitter & Secretaris

Jaak Coorevits
Lindeknokstraat 27
9771 Kruishoutem
.: jaakcoorevits@hotmail.com
': 09 383.67.46 

Schatbewaarder - Administratie

Dirk Willemyns 
Biezaardhof 8  
8760 Meulebeke 
.: d.willemyns@telenet.be 
': 051 48.79.97 

Boekhouding - Admnistratie

Annelies Carpentier
Isegrimstraat 67
9000 Gent
.: annelies_carpentier@hotmail.com 

Animatieteam

Kim Six
Sint-Eligiusstraat 24 
9050 Gentbrugge
.: kim_six@hotmail.com 

Animatieteam

Wouter Van De Vijver
Smeekolenstraat 21
9820 Merelbeke 
.: woutvdv@hotmail.com

Animatieteam

WERKENDE  LEDEN :  Ieder die daadwerkelijk meehelpt in de Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw.
                                          Deze groep mensen is onbezoldigd en werkt volledig op vrijwillige basis.

STEUNENDE  LEDEN: Ieder die tante/nonkel of meter/peter is in het project “Een grote familie”.  
                         
TEN VOORDELE VAN:
                     1. Weeskinderen die niet in een weeshuis verblijven, maar in gezinnen zijn geplaatst.
     2. Kinderen van gezinnen in nood.
                      3. Kinderen met een beperking in het project ‘Service de Solidarité Saint-Bernard’ 

WERKING:
 1.  Rechtstreekse financiële steun:
                           Geld van de vriendenkring wordt aan zuster Marie-Michel bezorgd. Deze  zuster  is onze contactpersoon wat de 
	 	 	 financiën	betreft		in		Rwanda.		Onze		Rwandese	medewerkers	Sandra	en	Jeanne	D’Arc	zorgen	ervoor	dat	het	geld	op	een	goede	
                           manier  wordt  besteed.  Met het geld worden alle onkosten, zoals bijvoorbeeld voeding, medische verzorging  en  
   onderwijs van de kinderen betaald. 
                    2.  Materiële steun: Goederen  die  nodig  zijn  voor de kinderen, worden ter  plaatse aangekocht of worden vanuit  
	 	 	 België	opgestuurd,	gefinancierd	door	de	vriendenkring.
 3.  Morele steun: Door onder andere het correspondentieplan.
 
De  nodige  fondsen  worden  bekomen  door  het  project  ‘Een grote familie’.  Dit  is  een  adoptiesysteem  op afstand.
De  werkende  leden  organiseren  ook  allerlei  acties,  zoals  inzamelingen,  Rwanda - feesten, verkoop van  Rwandese  goederen  
zoals  prentkaarten enz....  Alsook door acties in scholen, steun van vrije sponsors en acties in samenwerking met andere
groeperingen.

HOE STEUNEN: 
      Door tante of nonkel te worden van de weeskinderen, meter of peter van de gezinnen in het project
      ‘Een grote familie’. Hiervoor stort men op IBAN: BE05 6455 9386 7175 - BIC: JVBABE22.

     Door vrije sponsoring ten name van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw op
     IBAN: BE39 6451 9410 5119 - BIC: JVBABE22.

Voor giften vanaf 40 Euro op jaarbasis ontvangt men van V.K.R. een fiscaal attest!

D O E L  -  S T R U C T U U R   E N   W E R K I N G   V A N   
V R I E N D E N K R I N G  K I N D E R H U L P  R W A N D A .

In 2015 is door het ministerie van financiën de toestemming verlengd tot 2020.
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  Doel, structuur en werking van de vriendenkring.

 Vriendenkringnieuws.

 Woordje van de voorzitster bij deze 100ste uitgave.  

 Activiteitenagenda.

 Oproep briefwisseling.

 Publiciteit . 

 Projecten 2017. 

 Brieven van de weeskinderen en jongeren geplaatst in gezinnen. 

 Uit het verslag van het 1ste en 2de  kwartaal van Sandra over de gezinnen.  

 Project ‘Een Grote Familie’.
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8 - 9
10 
11 - 12
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16

V R I E N D E N K R I N G N I E U W S

I N Z A M E L A C T I E
We kregen veel kaartjes, inpakpapier en allerlei andere nuttige zaken van zoveel lieve mensen.

Hiervoor ‘Murakose Cyane’ een oprechte Rwandese dank!

Oef, wat is het tropisch warm vandaag, 30 graden, is van het goede een beetje te veel. Gelukkig hier in mijn 
piepkleine bureeltje is het koel, dus tokkelen maar om de laatste bladzijden van het tijdschrift af te krijgen.
Terwijl onze Belgische kinderen hun laatste schooldagen uitlopen en naar vakantie verlangen, is in Rwanda 

het tweede trimester bezig. Onze Rwandese kinderen moeten nog wachten tot eind juli op hun veertiendaagse va-
kantie, daarna begint het derde trimester. Het Rwandees schooljaar begon dit jaar op 23 januari en zal eindigen op 17 
november. 

Ook dit kwartaal bleven onze tantes, nonkels, peters en meters en trouwe sponsors ons steunen, hiervoor 
een grote dank je wel! Ook danken we allen die ons vorig kwartaal sponsorden met €100, €125, €120, €130, 
€150, €240 en €400. Van Music For Life kregen we €336,16 van hun actie 2016, hiervoor van harte dank. Ook 

danken we heel oprecht Soroptimist internationaal Club Zuidoost Vlaanderen voor hun steun van €1000 aan het 
project ‘Vernieuwing van de sanitaire blokken in het centrum voor kinderen met een beperking in Kamonyi’. Tevens 
danken we oprecht de provincie Oost-Vlaanderen voor hun steun van €3.350 voor datzelfde project. 

Vorig jaar resulteerde deze actie in een financiële steun van 8.500 euro 
voor onze vereniging. Met deze som werden in 2016 schoolkosten, 
schoolmateriaal, internaatskosten evenals vervoerskosten voor 
de kinderen uit het vroegere CMG weeshuis en uit arme gezin-
nen uit Rwanda betaald. Dit jaar werden opnieuw 2.364 ont-
bijten verkocht en aan huis gebracht! Onze vereniging is in 
blijde verwachting van terug een mooie som, die ons in juli 
zal overhandigd worden door ‘Zonder Grenzen Meulebeke’.  
Een grote dank aan ieder die dit mogelijk heeft gemaakt!

Die dag was onze vereniging terug bij de gelukkigen. We werden uit-
genodigd op de vergadering van Rotary Club Kruishoutem. Eerst 
werden de verschillende verenigingen voorgesteld, daarna mocht 
iedere vereniging zijn werking uitleggen, zo ook onze voorzitster.  
Dan brak voor iedere hulporganisatie het belangrijke moment aan, ie-
der kreeg een blauwe omslag met daarin een belangrijke cheque. Deze 
leerrijke avond werd afgesloten met een gezellige maaltijd, waar ieder-
een kon nababbelen over voorbije activiteiten die ingericht waren om 
dit alles te kunnen bekostigen. Onze vereniging ontving €1.500 voor 
de studiekosten van onze Rwandese beschermelingen. 
Wij zijn de crew van Rotary Kruishoutem hiervoor bijzonder 
dankbaar en we wensen hen succes bij al hun komende activiteiten.

 20ste REUZE ontbijtactie in Meulebeke - Zondag 26 maart 2017

 ROTARY CLUB KRUISHOUTEM - 16 Mei  2017
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W o o r d j e  v a n  d e  v o o r z i t s t e r  b i j  d e z e  1 0 0 s t e  u i t g a v e A C T I V I T E I T E N A G E N D A

Ongelooflijk, dit is reeds de 100ste uitgave van het 
tijdschrift van Vriendenkring Kinderhulp Rwan-
da v.z.w. Een mijlpaal in de werking van onze 

vereniging en we staan toch eventjes stil bij wat voorbij 
is, wat bezig is en wat nog zal komen. 
Waar is de tijd dat ik het eerste tijdschrift typte op een 
gewone typmachine, met veel Tipp-ex en plak- en knip-
werk. Gelukkig bracht de computer hier verbetering in, 
maar ook dit moesten we leren. Deze 100ste uitgave verte-
genwoordigt 28 jaar werking, waarvan vijf jaar als feite-
lijke vereniging en 23 jaar officieel als vereniging zonder 
winstoogmerk. 
Het betekent ook vele uren arbeid van vele vrijwilligers 
hier in België, mensen die spontaan hun vrije tijd gaven 
en nog geven. We zijn hen bijzonder dankbaar voor hun 
inzet en vriendschap. Ik zou hen zo graag allen één voor 
één willen opnoemen, maar ik ga dit niet doen, want 
moest ik iemand vergeten, dit zou onvergeeflijk zijn. We 
hebben een groep hele trouwe medewerk(st)ers, sommi-
gen zijn er bij van in het begin. Mensen die al onze zor-
gen en bekommernissen hebben meegemaakt en beleefd. 
Want dat het niet altijd gemakkelijk is geweest kunnen 
zij beamen. 
Voor een werking zoals de onze is er in de eerste plaats 
ruimte nodig. Maar deze is moeilijk te vinden voor een 
zuinige vereniging, die hier geen geld kan en wil aan uit-
geven. We zijn dan ook verschillende malen verhuisd. 
Mijn gedachten gaan terug naar onze eerste werkruimte 
te Waregem in de kelders van het gebouw van de Paters. 
Wat waren we toen jong en vol werklust, we hebben er 
gepoetst, gesorteerd en onze eerste containers gevuld. 
Samen met onze jonge kinderen hebben we er ook heel 
veel plezier gemaakt. Onze vereniging had geen geld, 
dus moest er verdiend worden en we hebben werkelijk 
alles gedaan, ge kunt het zo zot niet bedenken. Stickers 
verkocht aan de kerkdeuren en huis aan huis, hutsepot-
festijnen, Afrikaanse etentjes, wafel- en pannenkoekbak, 
tentoonstellingen, wereldfeesten, allerlei marktjes, enz…. 
Te veel om op te noemen!        

In 1991 startten we het project ’Een Grote familie’. Dit 
kende van bij de start een groot succes en we kregen 
vele tantes en nonkels voor onze weeskinderen. In 

1994, na de genocide in Rwanda, richtten we het gezins-
project op en kregen er vele meters en peters bij. Onze 
vereniging groeide en naargelang we in België groei-
den, groeide ook onze werking in Rwanda. Ondertussen 
verhuisden we naar het gebouw van ‘Sancta Familia’ te 
Kruishoutem. We vulden verder containers, brachten 
zendingen weg, gingen melkpoeder en waspoeder opha-
len… In Rwanda bouwden we het weeshuis uit tot een 
waardig verblijf voor de kinderen die ons zo nauw aan 
het hart lagen. We bouwden een school, een naaiatelier, 
een boerderij, renoveerden daken en slaapzalen, zorgden 
voor water, een spelotheek en bibliotheek. 
Medewerk(st)ers brachten hun vakantie en nog veel 

meer tijd door in Rwanda. Ze leefden er met en tussen de 
weeskinderen, leerden hun noden kennen en kregen hun 
vertrouwen. Zo kon onze 
vereniging beter inschat-
ten wat we het best deden 
om hen te helpen. Onder-
tussen verhuisden we een 
derde maal naar de kelders 
onder het rusthuis ‘Sint 
Petrus’. Daar was het leuk 
werken, samen met de be-
woners die ons regelmatig 
een bezoekje brachten en ook al eens een handje hielpen 
bij het sorteren. Maar het mocht niet blijven duren en 
wegens brandgevaar dienden we opnieuw te verhuizen. 
Er brak een moeilijke periode aan, bijna onwerkbaar. We 
waren ondergebracht op 5 plaatsen. Onze administratie 
stond bij burgemeester Joop in zijn garage. De schoenen 
werden opgeslagen in een zolderkamertje van het ‘Heu-
velheem’. Bij een vriendelijke mevrouw, gebruikten we 
een stuk van de garage om onze kledij op te slaan. Christi-
ne gaf onderdak aan onze grote spullen zoals, tafels, stoe-
len, bureaus enz… In een slaapkamer bij Julienne stond 
alles wat we nodig hadden voor onze activiteiten: zoals 
standjes, kinderanimatie enz… De keuken bij mij thuis, 
werd het administratief centrum en de sorteerruimte. Bij 
momenten vlogen de stofpoezen door het huis en was het 
zo druk, dat het op iedereens zenuwen werkte. Maar we 
overleefden en verhuisden naar een oud magazijn, waar 
we na een korte periode, terug weg moesten. Hier lieten 
we onze laatste container vertrekken. Deze gaf ons zoveel 
problemen en kosten in Rwanda, dat we besloten te stop-
pen met verzending in containers. 
Nu zijn we ondergebracht in het huis en de oude garage 
van garage Frank. We zijn er goed geïnstalleerd en kun-
nen er rustig werken en we hopen dat we er nog lang mo-
gen blijven. We zamelen nog beperkt in, want iedereen 
van de v.z.w. die vertrekt naar Rwanda, staat een deel van 
zijn bagage af om spullen naar ginder te brengen. We zijn 
het gemeentebestuur van Kruishoutem bijzonder dank-
baar omdat ze al die jaren van werking achter ons zijn 
blijven staan. 

Ondertussen is er ook veel in Rwanda veranderd.  
De Rwandese staat sloot alle weeshuizen, het 
weeshuis waar wij voor werkten werd een grote 

school. De wees – en gezinskinderen zijn ons dierbaar 
en worden verder opgevolgd door onze vereniging. Wij 
kregen er een nieuw werkingsgebied bij voor kinderen 
met een beperking. 
Heden maken we ons met een groep van 6 klaar om naar 
Rwanda te gaan, misschien is het voor enkelen onder ons 
de laatste maal. 
We zijn ouder geworden met de vereniging, maar we blij-
ven hopen dat ooit de fakkel wordt doorgegeven aan de 
jongeren.                  M a r i e - J e a n n e
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Molencauterhoeve , Ravenakkerstraat 28, 9310 Moorsel op 30 
juli 2017 tussen 9.45u - 23.55u.  
Zoals vorig jaar parkeren we ons terug met een info-verkoop-
standje op het Oogst- en Folklorefeest. 
 

Dit feest met zijn traditionele dans en muziek uit diverse 
landen, de internationale folklore, de veldactiviteiten en de 
streekgastronomie, is echt de moeite om er een gezinsuitstap 
van te maken. Telkens opnieuw telt deze VVV De Faluintjes-
streek-organisatie duizenden belangstellenden. 
 

Onze mensen in hun groene T-shirts: Anneke, Annelies, Kim, 
Dirk, Christine, Marie-Jeanne en Leo zullen jullie met plezier 
verwelkomen aan de stand van V.K.R.

Stadspark Casier - 8790 Waregem tussen 15u en 20u.
De wereld is die dag terug op bezoek in het stadspark Baron Casier. 
Sinds 2003 is het multiculturele festival op zondagnamiddag een 
vaste waarde. Het evenement staat dit jaar in het teken van ‘solidari-
teit en vluchtelingen’ en brengt culturen uit de hele wereld bij elkaar. 
Men laat de bezoekers genieten van optredens, hapjes en drankjes.  
 

Ook onze vereniging geniet zoals ieder jaar van dit evenement. Je 
kan Christine, Karina, Helen, Joke, Céline en Fréderic vinden aan 
het standje van de vereniging. Daar laten ze de kleinsten vissen in 
onze visput en de groteren hun kans wagen in onze 
tombola ‘altijd prijs’. 
 
Plezier verzekerd! 

 MABATOBATO - Waregem - 27 Augustus 2017

 PIKKELING - in Moorsel - 30 Juli 2017

 CASA DEL MUNDO Aalst -  3 September 2017

Casa Del Mundo – zondag 3 september - Oude Vismarkt tussen 12.00u en 21.00u.
Met als thema: Iedereen is van de stad en de stad is van iedereen, zetten ze de jaarlijkse traditie verder 
van Wereldcultuur, muziek en dans. Het uitgebreid programma 
kan je bekijken op www.casadelmundo.be. De exotische geuren 
overstijgen die dag de stad. Heerlijke drankjes en hapjes staan op 
jullie te wachten. 
De wereldmarkt is verspreid over het hele domein en wint jaar na 
jaar aan populariteit. 
Organisaties stellen er hun projecten voor en verkopen hun pro-
ducten. Je kan er aankopen doen uit verre landen…. Voor een eer-
lijke prijs natuurlijk! En je kan kennis maken met Aalsterse groe-
pen die actief zijn rond Noord - Zuid samenwerking. 
De leden van de raad voor Internationale Samenwerking stellen 
er hun projecten voor. Daarnaast krijgen ook andere groepen, die 
zich inzetten voor het Zuiden of mondiale thema’s een plaatsje op 
deze wereldmarkt. 
 

Gewoon genieten dus, samen met onze vereniging en 
Herman, Wouter, Lotte, Bram, Kim, Annelies, Marie-Jeanne en Leo

c

c

c
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 ’BIRTH DAY’ - Kruishoutem - 13 Oktober 2017
Voordracht Lieve Blancquaert.
Vrijdag 13 oktober om 20.00u. - CC De Mastbloem. 
Waregemsesteenweg 22 - 9770 Kruishoutem. 
Lieve Blancquaert werkt als freelancefotografe voor verschillende tijdschriften en 
kranten en publiceerde i.s.m. journalisten ook verschillende fotoboeken.
In 2013 kwam ze met het programma Birth Day op de buis: een foto- en filmrepor-
tage die een wereldwijd overzicht probeert te geven van de omstandigheden waarin 
kinderen geboren worden, met eraan gekoppeld de vaststelling dat alleen de geboor-
teplaats al zorgt voor (soms enorme) verschillen in kansen op scholing, beroep en 
algemeen welzijn. Hiervoor trok ze 2 jaar lang naar alle uithoeken van de wereld om 
ten slotte te eindigen in Brussel om het eerste moment van het leven te registreren.
‘Birth Day’ was het eerste afgewerkte project in een cyclus over belangrijke momen-
ten in het leven van de mens: geboren worden, huwen en sterven.
Universele momenten die door cultuur en traditie sterk worden beïnvloed.

Deze voordracht is ten voordele van de organisaties voor ontwikkelingssamenwer-
king die deel uitmaken van de GROS: vzw Non Profit (Malawi) / vzw Vriendenkring 
Kinderhulp Rwanda / Damiaanactie / Rode Kruis afd. Zingem-Kruishoutem / Soli-
dariteitsproject Honduras
Inkom: € 10 - Info: cultuurdienst@kruishoutem.be - 09/ 333 71 15

INGANGSKAARTEN:
Kaarten kan men bestellen bij de werkende de leden van onze vereniging (zie 
blz.2) of aanvragen via de maatschappelijke zetel  te Kruishoutem  
tel: 09/383 62 63. Bij iedere aankoop van een kaart bij onze vereniging gaat de 
€10 integraal naar onze werking voor de Rwandese kinderen. 
 

We hopen velen onder jullie te begroeten die avond!

 VOORDRACHT JOHAN SWINNEN - Aalst - 22 september 2017
Boonzaal van het ontmoetingshuis De Brug, Hertshage 11 /19 - 9300 Aalst - om 19.30u. 
Inkom: € 3 te betalen aan de inkom van de zaal.

 

‘KANSEN EN BEDREIGINGEN IN HET GEBIED VAN DE GROTE MEREN: 
HERINNERINGEN EN OVERPEINZINGEN VAN  EEN EX-DIPLOMAAT’ 

Baron Johan Swinnen, ere-ambassadeur studeerde rechten en notariaat aan de KU Leuven en internationaal recht 
te Genève.

Na opdrachten voor de Helsinki-Conferentie te Genève (voorloper van de OVSE) en 
het Legal Office van de Verenigde Naties te New York trad hij toe tot de Belgische 
diplomatieke dienst.
Hij was driemaal op post bij de VN in New York, drie maal in Europa (o.m. ambassa-
deur in Den Haag en Madrid), driemaal in Afrika (o.m. ambassadeur in Kigali en 
Kinshasa), en driemaal in Brussel (o.m. woordvoerder van Buitenlandse Zaken en 
diplomatiek adviseur van de eerste minister).
Na zijn op pensioenstelling was hij enige tijd diplomatiek adviseur van de Minister 
van Defensie en leidde hij de onderhandelingen voor de herziening van de samenwer-
kingsakkoorden met Gewesten en Gemeenschappen inzake buitenlands beleid.
Momenteel is hij voorzitter van VIRA (Vereniging voor Internationale Relaties), van 
het onderzoekscentrum IPIS (International Peace Information Service) en van de 
Stichting VOCATIO. Tevens is hij lid van de Academische Senaat van de KU Leuven 
en dicht betrokken bij de promotie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDGs) .
In oktober 2016 verscheen zijn boek ‘Rwanda, mijn verhaal’ over zijn ervaringen als 
ambassadeur in Kigali tot aan het uitbreken van de genocide in 1994.

We hopen op veel aanwezigen voor deze interessante avond en heten jullie van harte welkom!
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O p r o e p  c o r r e s p o n d e n t i e p l a n  -  B r i e f w i s s e l i n g  
m e t  d e  d o o r  o n z e  v e r e n i g i n g  g e s p o n s o r d e  k i n d e r e n .

Graag zouden we ons correspondentieplan nieuw leven inblazen. De tantes-nonkels, meters-peters van onze 
vriendenkring kunnen indien ze dit zelf willen, corresponderen met één van de door de vereniging gesponsorde 
kinderen. De laatste twee jaar konden we geen correspondenties meer toewijzen door de moeilijke werking naar 
aanleiding van het sluiten van de weeshuizen. Nu de werking terug normaal verloopt willen we jullie de kans geven 
om met onze kinderen te schrijven. Het systeem van tante-nonkelschap, meter-peterschap blijft ongewijzigd. De 
financiële steun wordt verder gebruikt voor de volledige gemeenschap. Er wordt echter de mogelijkheid geboden 
één apart kind persoonlijk te volgen. Wil je meewerken aan dit correspondentieplan vul dan onderstaande lijst in en 
stuur dit naar onze vriendenkring. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoon of G.S.M.: …………………………………………………………………………………………………. 
Mailadres + lidnummer: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Ben alleenstaand:………heb een gezin:……..Aantal kinderen in uw gezin…………………………………………. 
Naam en geboortedatum van de kinderen……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ik wens dat mij een persoonlijk op afstand-adoptiekind om mee te corresponderen wordt toegewezen……………... 
Ik heb voorkeur voor een jongen………………………een meisje…………………………………………………… 
Ik wens een foto van dit kind te ontvangen……Ik zal dit kind ook een foto van mij, mijn gezin bezorgen………...... 
 
Ik, of een gezinslid zijn bereid het kind jaarlijks minimum twee briefjes of kaartjes te sturen……………………….. 
Ik, of een gezinslid zijn bereid om op de brieven van de kinderen te antwoorden……………………………………. 
Ik ben in de mogelijkheid de correspondentie in/uit het Engels te vertalen…………………………………………… 
Ik wens dat de vereniging de vertaling doet…………………………………………………………………………… 
 
Ik ben het er mee eens dat mijn brieven naar het kind, bij dit kind geen vorm van jaloersheid of afgunst tegenover 
onze welvaart hier in België teweegbrengen, ik zal daarom sober zijn in de beschrijving van onze welstand……….. 
Ik ben er mee akkoord dat alle briefwisseling langs de vereniging passeert…………………………………………... 
Ik stuur mijn adres, mailadres* niet door naar het kind……………………………………………………………….. 
 
Ik ben bereid de omslagen en portkosten voor de briefwisseling van en naar het kind te dragen…………………….. 
 
Ik wens dat het kind éénmaal per jaar een geschenkje van mij ontvangt……………………………………………… 
Ik ben het er mee eens dat dit geschenk binnen bepaalde normen moet liggen, bepaald door de vereniging, dit om 
jaloersheid onder de kinderen te vermijden…………………………………………………………………………… 
Ik ga akkoord dat het geschenk via de vereniging wordt aangekocht en bezorgd aan het kind……………………….. 
Ik ben bereid minimum €15 te betalen voor de aankoop van dit geschenk…………………………………………… 
Ik koop graag zelf een geschenkje aan en contacteer hiervoor de vereniging via mail……………………………….. 
Ik ben bereid een kleine vergoeding van € 5 te betalen voor de verzendkosten van dit geschenk……………………. 
 
 
Datum……………………………………………Handtekening……………………………………………………… 
 
*Dit om bedelpraktijken en stalking te voorkomen.  
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Waregemsesteenweg 162 - 164   
9770 Kruishoutem 
Tel. 09 383 52 60

sanitair - centrale verwarming: gas - mazout  
pellets. Vloer - en wandwarming

zonnepanelen - zonneboiler - ventilatiesystemen.

Onafhankelijk opticien
Aanpassingscentrum progressieve glazen

& contactlezen - Contactlensproducten

Hoorapparaten - Oogprothesen

Hoogstraat 6 
9770 Kruishoutem 
Tel: 09 385 98 08

raambekleding - verf en behang

W. Churchilstraat 15
9770 Kruishoutem

Tel/Fax: 09 383 53 27

KBC Verzekeringen  
Vandenbroucke BVBA
Markt 10 
9770 Kruishoutem 
Tel: 09 383 65 93 / Fax: 09 383 80 87 / GSM: 0475 60 84 85 
Email: vdb@verz.kbc.be 
 
Kantooruren: elke voormiddag 9.00u - 12.00u 
Donderdag: gans de dag tot 18.00u Wij komen ook aan huis

Proxy Delhaize  
Kruishoutem 

Waregemsesteenweg 6 
9770 Kruishoutem

09/383 50 61

delhaizekruishoutem@outlook.be

David & Germaine 



9V.K.R. vzw © - N°100 - Juni 2017  www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°100 - Juni 2017

BEA MERCHIERS 
JAN HERMAN

KRUISHOUTEM
CENTRUM APOTHEEK

Uit sympathie

Betoncentrale 
Bouwmarkt & Tegels
www.desnercknv.be

Deinzesteenweg 29
 9770 KRUISHOUTEM

Kantoor K. Buré-Verschuere bvba

SPAREN
LENEN

VERZEKEREN
Kantoor K. Buré-Verschuere bvba

Knokstraat 2  
9770 Kruishoutem

Tel & fax 09/3836962
Erkend agent FSMA 43274
Ond nr 232 0463.473.621

Uit sympathie

Joop 
Verzele

Burgemeester LION NV 
 CAR-WASH 

Olsenesteenweg 64
9770 Kruishoutem

Alle merken

NV

9770 Kruishoutem
Waregemsesteenweg 118
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  P R O J E C T E N  2 0 1 7

Al onze werken in 2016 - 2017 zijn gebaseerd op de wissel = 1€ = 800 Rwfr.

 Herstelling sanitair in het centrum voor kinderen met een beperking in Kamonyi.

 Begroting renovatie van de wasruimte: 6.715.900 Rwfr. = € 8.395  
zonder verplaatsingskosten en onvoorziene kosten.   

 Bouw van huis, toilet + doucheruimte en waterreservoir voor een gezin met 6 kinderen 
         waaronder 5 kinderen met een beperking. 

Deel II - jongens sanitair: dit is begroot op 5.587.175 Rwfr. = € 6.984   
(zonder prijsverhogingen en verplaatsingskosten).
Eind januari werden deze werken opgestart, de septische put en het ge-
bouw zijn afgewerkt. Momenteel is men bezig met het plaatsen van de elek-
triciteit, de douches en de toiletten. Hiervan hebben we nog geen foto’s. In 
juli gaat onze medewerker James naar Rwanda om de werken te evalueren. 
Foto’s in een volgend tijdschrift. 

Tevens zal hij de renovatie van de wasruimte en de 
vernieuwing van het atelier bespreken.

!

Dit gezin is woonachtig in het district Kamonyi. Ze hebben 6 kinderen, waaronder 2 mindervalide meisjes en 
3 mindervalide jongens. Onze vereniging nam het jongste meisje Valentine (9 jaar) en de jongen Marc onder 

haar bescherming. De zusters lieten ons weten dat de familie zeer slecht gehuisvest was en vroeg aan onze vereni-
ging of we hieraan iets konden doen. 
Het huis is begroot op 8.565.500 Rwfr. = €10.707
Het toilet en de doucheruimte is begroot op 1.580.000 Rwfr. =  €1.975
Het waterreservoir van 5000 liter is begroot op 1.479.000 Rwfr. =  €1.849 
 

Eind januari werden de werken opgestart en deze zijn op de afwerking na, uitgevoerd. Ook hier zal onze mede-
werker James in juli de eindcontrole doen en indien alles in orde is de laatste betalingen doen.

Zonder steun van al onze sponsors zijn bovenstaande werken niet mogelijk. 
Daarom kunnen jullie ons nog steeds hierin steunen. 

Willen jullie een project sponsoren dan kan dit op het nummer van onze vereniging: 
IBAN: BE39 6451 9410 5119    BIC: JVBABE22  met als mededeling: 
     -  Vernieuwing van de sanitaire voorzieningen in het centrum te Kamonyi.
     -  Bouw huis, toilet, doucheruimte en waterreservoir voor kinderen met een beperking.

 Bouw van toilet en doucheruimte voor gezin Dos. A6b. 
Gezin bestaande uit vader, moeder en 5 kinderen tussen 9 en 17 jaar.    
Begroot op 1.580.000 Rwfr.= € 1.975 zonder verplaatsingskosten en onvoorziene kosten. 
In mei werden deze werken opgestart en we hopen dat deze beëindigd zijn in juli. Dan zal James ook hier de eindcon-
trole doen en de laatste betaling. Foto’s in een volgende nieuwsbrief.

Huis met op de zijkant het toilet en de doucheruimte en waterreservoir van 5000 liter.
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B r i e v e n  v a n  d e  w e e s k i n d e r e n  e n  j o n g e r e n  u i t  
h e t  w e e s h u i s  C . M . G . ,  g e p l a a t s t  i n  g e z i n n e n .

Hieronder onze oudsten van de C.M.G. kinderen, ze studeren in hun laatste jaar. Volgend jaar staan som-
migen onder hen dus op eigen benen en eindigt de begeleiding door onze vereniging.  
We hopen van harte dat ze hun weg vinden en gelukkig worden in hun volwassen leven. 

Aan mijn lieve ouders,                    Kigali 23/11/2016
Ik groet jullie en wens jullie de vrede van God.
Ik hou van jullie omdat jullie ons helpen om een
mooie toekomst op te bouwen.
Ik bedank jullie omdat jullie nooit ophouden om 
ons te steunen. Tenslotte wens ik jullie een zalige Kerst-
mis en een gelukkig Nieuwjaar. 

Van harte dank van Marie-Grace

Liefste ouders  van Kinderhulp,
Ik groet  jullie en ik ben blij dat ik deze brief kan sturen. 
Ik bedank  jullie omdat ik weer naar school kan gaan.
Ik zal erg mijn best doen om goede punten te halen.
Ik bid altijd dat God jullie zal zegenen. Ik hou van jullie 
en ik dank  jullie voor alles wat jullie al gedaan hebben.

Heel erg bedankt van Armande

Beste vriend,
Ik dank jullie voor de hulp en ik ben blij dat ik
jullie een brief kan schrijven, met mijn goede
resultaten die ik behaalde op school. Ik bedank 
jullie voor de genegenheid die jullie ons tonen.
Ik wens jullie een Zalig kerstmis en een 
gelukkig Nieuwjaar 2017 !  

Wij zullen voor jullie bidden, Darcin

Beste Kinderhulp,
Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed.
Ik ben blij om jullie een brief te kunnen schrijven,
om te vertellen over onze problemen. We hebben een 
tekort aan voedsel in onze familie.
Het NCC* stopte met de financiële ondersteuning.
Dat is een groot probleem. Ik apprecieer alle hulp 
die wij van jullie krijgen.
Ik wens jullie een zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuw-
jaar! En we zullen bidden voor jullie.

God zegene jullie, Gédéon.

•  Darcin °20/02/1996 - zit momenteel in het 6de middelbaar (Toerisme), behaalde vorig jaar 65%. Hij kwam op            
6 jarige leeftijd in het weeshuis en onder onze bescherming.

•  Armande °25/10/1994 -  was in 2016 niet geslaagd in het 6de middelbaar. Volgt momenteel een beroepsoplei-
ding hotellerie  van 1 jaar. Zij kwam op 8 jarige leeftijd in het weeshuis en onder onze bescherming.

•  Marie Grace °03/04/1992 - is niet geslaagd in haar laatste middelbaar, volgt momenteel een beroepsopleiding 
hotellerie. Zij kwam op 15 jarige leeftijd als straatkind in het C.M.G en onder onze bescherming.

•  Gédéon °18/03/1996 - volgt het 6de middelbaar, in 2016 behaalde hij 59,6%. Hij kwam op 6 jarige leeftijd in het 
weeshuis en onder onze bescherming.
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  B r i e v e n  v a n  d e  w e e s k i n d e r e n  e n  j o n g e r e n  u i t  
h e t  w e e s h u i s  C . M . G . ,  g e p l a a t s t  i n  g e z i n n e n .

Hallo,
Het is al lang geleden dat ik jullie geschreven heb. Ik hoop dat alles 
goed gaat met jullie. Met mij gaat het o.k. Ik mis jullie erg.
Bedankt voor het geschenk dat ik gekregen heb!
Ik wens jullie een zalige Kerstmis. Moge God jullie zegenen en jul-
lie beschermen in het nieuwe jaar! Ik hou heel veel van jullie omdat 
jullie veel voor mij betekenen. Zonder  jullie zou ik niet kunnen 
studeren. Omdat jullie me helpen ben ik tevreden.

Hartelijke dank, van Nadia.

Beste Ouders,
Ik groet jullie in naam van Jezus. Bedankt voor jullie 
hulp aan mij. Ik beëindig nu het 6de Middelbaar met 67 % dankzij 
jullie hulp. Mijn leefomstandigheden zijn echter moeilijk. Er is geen 
hulp meer van NCC* en mijn moeder heeft leverkanker. We eten 
slechts één keer per dag. Tijdens mijn vakanties zoek ik werk op 
verschillende plaatsen, om mijn familie te helpen.
Kunnen jullie mij helpen met deze problemen? Dan kan ik hard 
werken om te slagen in mijn Nationaal eindexamen. 
Nogmaals wil ik jullie bedanken.  
Moge onze machtige Vader jullie blijven zegenen!

Je geliefde zoon, Emmanuel.

Beste Ouders,
Beste Kinderhulp,
Hallo, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed en op school 
doe ik het ook goed. In de familie zijn er wat problemen, hoewel ik 
veel tijd doorbreng op school. Ik zal proberen  wat meer bij hen te 
zijn. Op school is het lesprogramma veranderd.
Volgend jaar zullen we onze eigen computer moeten gebruiken, 
maar dat kan ik mij niet veroorloven. Bijgevolg heb ik jullie hulp 
nodig, als het mogelijk is.
Ik wens jullie nog een zalige Kerst en een gelukkig nieuw jaar 2017!

Vanwege jullie vriend, Jean de Dieu.

Beste mijnheer,
Ik groet je en bedank je voor de hulp in mijn dagelijks leven, zoals 
het betalen van mijn schoolgeld. Ik ben blij dat ik je deze brief kan 
schrijven. Mijn familie en ik hebben het goed.
Bedankt voor het betalen van mijn studie in automechanica en 
voor de praktijk in de garage.
Bedankt voor je brieven. Ik zal voor je bidden.
 

Placide

* NCC = National Commission for Childeren

•  Placide °09/08/1996 - volgt het 6de technische (automechanica), in 2016 behaalde hij 57,5%. Hij kwam op 16 
jarige leeftijd in het weeshuis en onder onze bescherming. 

•  Jean de Dieu °23.12.1997 - zit momenteel in het 6de middelbaar en behaalde vorig jaar 74,81%. Hij kwam 
op 8 jarige leeftijd in het weeshuis en onder onze bescherming. 

•  Emmanuel °13/07/1997 - volgt het 6de middelbaar, in 2016 behaalde hij 67,8%. Hij kwam op 15 jarige leeftijd 
in het weeshuis en onder onze bescherming. 

•  Nadia°  01/09/1996 - volgt momenteel het 6de middelbaar, behaalde vorig jaar 40,4% maar slaagde in tweede 
zit. Zij kwam op 13  jarige leeftijd in het weeshuis en onder onze bescherming.
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U i t  h e t  v e r s l a g  v a n  h e t  1 s t e  e n  2 d e  k w a r t a a l 
v a n  S a n d r a  o v e r  h a a r  b e z o e k  a a n  d e  g e z i n n e n .

Sandra: In feite is er veel honger in Rwanda. Er was veel 
zon in de afgelopen maanden en van al wat  geplant is kon 
niets geoogst worden. Zo worden de voedingsproducten 
verkocht tegen een hogere prijs, mede door hogere belas-
tingen. Bv. 1kg suiker kostte tussen 700 en 800 Rwandese 
frank, nu tussen 1.100 en 1.300 Rwfr. Aardappelen kostten 
vroeger tussen 180 en 250 Rwfr. nu voor 1kg. van 300 tot 
400 Rwfr. bloem van maniok kost nu voor 1 kg. tussen 600 
a 900 Rwfr. terwijl men er vroeger 380 a 450 Rwfr. 

Algemene situatie op het platteland

 Familie dossier A20a: alleenstaande moeder 
Spéciose (wees) met h.i.v. met zoontje Claude van 9 jaar. 
 

Sandra: het is moeilijk om de moeder thuis te treffen om-
dat ze altijd ’s morgens zeer vroeg naar haar werk gaat in 
de koffiefabriek. Haar zoontje Claude dankt ons voor de 
geboden steun omdat zijn moeder niet de middelen heeft 
om hem te onderhouden. Hij zegt dat hij zonder de steun 
van VKR een straatkind zou zijn.
Sandra is niet zeker dat Claude nog naar school gaat want 
zijn moeder zorgt niet voor hem zoals het hoort. Zij werkt 
in de fabriek van 7 u ’s morgens tot 18 u ’s avonds voor een 
loon van 1.000 Rwf (€1,0568 EUR) per dag. Ze zijn maar 
met z’n tweetjes en ze heeft niet voldoende tijd om voor 
Claude te zorgen. Volgens de buren ging Claude niet naar 
school. Ik ben naar de school gegaan om te zien of dit klopte 
maar de directeur was er niet en ik weet dus niet of dit waar 
is. Ik zal terugkeren naar de school en jullie bericht laten. 
De gezondheid van moeder en kind is momenteel goed. 

 Familie dossier A20b: vader Cyliaque (wees), moe-
der Solange en 4 kinderen. Het jongste kind is nog een 
baby waar we nog geen gegevens over hebben. De oudste 
jongen Samueli is 12 jaar. Soleil is 9 en Christian is 4 jaar.

Sandra: deze familie leeft voort-
durend in conflicten. De moeder 
houdt zich niet genoeg bezig met 
de schoolresultaten van haar 
kinderen. Ik zal dus informeren 
bij de school hoe de kinderen het 
doen. Hygiëne is in dit gezin on-
bestaande. Ze vegen de koer niet, 
kuisen hun huis niet, wassen 
hun kleren niet en wassen zich-
zelf niet. Ik vroeg om daar meer 
aandacht aan te geven want het 
is één van de belangrijkste din-
gen die een gezin nodig heeft 
voor zijn welzijn. Dit hygiëne-
probleem is ook onderwerp van 
kritiek bij hun buren en van 
de autoriteiten in hun dorp. Ik 
hoop dat het zal verbeteren. Bij 
dit gezin verblijft nog een an-

voor betaalde. Overal is er armoede en hongersnood in de 
dorpen. Men kan enkel eten wat men op de markt vindt, 
jammer genoeg zijn er veel werklozen die dit niet kunnen 
betalen.   
Antwoord VKR: Onze vereniging is van plan om een bud-
get te voorzien voor voedselhulp, zodat de meest noodlij-
dende gezinnen onder onze bescherming kunnen geholpen 
worden. 

Antwoord V.K.R.:
Gezien de bijzonder 
moeilijke omstan-
digheden waarin de 
moeder leeft en ge-
zien haar wil om zelf 
financieel voor haar 
gezin te zorgen, is 
het noodzakelijk dat 
V.K.R Claude zo goed 
mogelijk opvolgt.
Sandra wil er dus zeker op toezien dat Claude naar school 
gaat. Want als zo een jong kind thuis blijft kan daar niets 
goeds van komen. Wil ook met Spéciose praten en haar op 
haar verantwoordelijkheid tegenover de jongen wijzen. De 
schoolkosten, de ziekenkas en een kleine hoeveelheid voe-
ding mogen verder betaald worden. Dit alles volgens de re-
glementering voor de gezinnen.

der gezin, de familie van de jongere broer van de vader.  
Hij heeft een vrouw en een kind. 
Antwoord V.K.R.: Sandra het 
is nodig dat je over geboortebe-
perking praat met Béatrice en 
met haar naar de organisatie 
gaat die haar hierbij kan hel-
pen. Wil de ouders op hun ver-
antwoordelijkheid wijzen en 
zeggen dat V.K.R. na het vierde 
kind geen kosten meer betaalt 
voor de volgende kinderen. We 
hebben geen rapporten van 
2016 en ook de schoolbrieven 
van Samueli en Soleil ontbre-
ken. Wil onze deze nog bezor-
gen. Gelieve de ouders erop te 
wijzen dat als we deze niet ieder jaar ontvangen, zij niet in 
orde zijn met de reglementering voor de gezinnen en dan 
kan alle hulp gestopt worden. De schoolkosten, de zieken-
kas en een kleine hoeveelheid voeding en landbouwpro-
ducten  mogen verder betaald worden. Dit alles volgens de 
reglementering voor de gezinnen.
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  U i t  h e t  v e r s l a g  v a n  h e t  1 s t e  e n  2 d e  k w a r t a a l 
v a n  S a n d r a  o v e r  h a a r  b e z o e k  a a n  d e  g e z i n n e n .

 Familie dossier A23: familie bestaande uit vader 
Pascal en moeder Espérance met 5 kinderen. Eugène 
(27 jaar) is afgestudeerd richting bouw. 
Chance is 23 jaar. Josef is 17 jaar, zit in 
het 4de middelbaar en behaalde vorig 
jaar 79,8 %.  Olivier is 15 jaar, heeft leer-
problemen en behaalde 34,7 % in het 
5de lager. Diane  is 7 jaar en volgt het 1ste 
lager. 

Sandra: de familie maakt het goed. De 

 Familie dossier A21: alleenstaande moeder 
Cansilde van 5 kinderen en één weeskind. 
Yvette is 19 jaar en zit in het 6de middelbaar. 
Bénita  is even oud en zit in het 5de middel-
baar. Ze behaalde vorig jaar 56,65 %, Emeran-
ce is 17 jaar en slaagde niet in het derde mid-
delbaar.  Momenteel gaat ze naar een officiële 
school. Ernestine is 15 jaar en slaagde niet in 
het 3de midelbaar. Congé is 13 jaar en volgde 
het 6de lager in 2016. Christian is 10 jaar, zit 
in het 3de lager en behaalde vorig jaar 76,8 %.

Sandra: Cansilde is boos op mij omdat VKR de 
studies van Ernestine niet meer betaalt. Ze geeft 
mij de schuld daarvan en zegt dat ik favorieten 
heb. Ze begrijpt niet dat VKR de studies van het 
ene kind betaalt en die van het andere niet.

 Familie dossier A20d: gezin bestaande uit moeder 
Alphonsine (wees)  en vader Emmanuel met hun twee 
kinderen. Mireille is 9 jaar, zit in het 3de lager en behaalde 
in het 1ste  lager 78,8 % en Emma is 4 jaar.

Sandra: Alphonsine is zeer kwaad op mij omdat VKR geen 
huis voor haar bouwt. Ze zegt dat het mijn fout is, dat ik 
niet genoeg heb aangedrongen bij VKR en dat ik haar situ-
atie niet voldoende heb uitgelegd aan VKR. 

 Familie dossier A20c: alleenstaande gescheiden 
vrouw met twee kinderen. Kevine  is 8 jaar, Faustin is 7 
jaar.

Sandra: De kinderen studeren in Ruhengeri en verblijven 
bij hun tante, ze zijn alleen tijdens de vakantie thuis. Het 
gerucht gaat dat Beatrice zich prostitueert maar ik kan dit 
niet bevestigen. Ik moet ook voortdurend vragen naar de 
rapporten en de schoolbrieven. 
Antwoord V.K.R.: we hebben de schoolbrieven van bei-
de kinderen, maar zonder rapporten. In 2018 zal er niet 
verder betaald worden zonder repporten, wil dit meede-
len aan Beatrice. Het is goed dat de kinderen bij hun tante 
verblijven, gezien de levenswandel van Beatrice. Wil haar 

erop wijzen dat ze, indien ze 
een derde kind krijgt zonder 
echtgenoot, V.K.R. hiervoor 
geen kosten zal betalen. Ge-
lieve de moeder erop te wijzen 
dat als we de schoolbrieven 
en rapporten niet ieder jaar 
ontvangen, dan alle hulp kan 
gestopt worden. De schoolkos-
ten, de ziekenkas en een kleine 
hoeveelheid voeding mogen 
verder betaald worden. Dit al-
les volgens de reglementering 
voor de gezinnen. 

Antwoord V.K.R.: deze familie staat op onze lijst voor de 
bouw van een huisje, doch heeft het aan zichzelf te danken 
dat dit nog niet gebeurd is. Zolang ze niet kunnen aanto-
nen dat de grond waarop ze willen bouwen van hen is, kan 
V.K.R. niet bouwen. We doen niets onwettig en kunnen 
niet het risico lopen dat het huisje nadien moet afgebro-
ken worden. Dit zal opnieuw besproken worden tijdens het 
bezoek van James. De schoolkosten en de ziekenkas mogen 
verder betaald worden. Dit alles volgens de reglementering 
voor de gezinnen.

Antwoord V.K.R.: het is Cansilde haar eigen fout dat we 
het schoolgeld voor Ernestine niet betalen. Als ze de regle-

menten en onze raadgevingen niet opvolgt, 
moet ze zelf instaan voor de gevolgen. Ernes-
tine was in 2016 niet geslaagd en behaalde 
42,1 %. De leerlingen moeten min. 55% ha-
len, anders betalen we niet verder voor een 
privé school en dienen ze naar het officieel on-
derwijs of een beroepsschool te gaan. Zo niet 
moeten de ouders zelf de schoolgelden betalen. 
We hebben nog steeds het rapport van 2016 en 
de schoolbrief van Congé niet ontvangen. Niet 
in orde zijn met rapporten en schoolbrieven 
kan leiden tot een volledige schorsing van alle 
steun. De schoolkosten en de ziekenkas mogen 
verder betaald worden. Dit alles volgens de re-
glementering voor de gezinnen.  

moeder doet het goed met haar handeltje. Eugène verkoopt 
gsm kaarten voor MTN en helpt zo zijn ouders aan voed-

sel voor de familie. Hij verdient ongeveer 
40.000 Rwf /maand. Vader Pascal zegt 
dat hij ontroerd is door de manier waar-
op Olivier en Jozef hem respecteren, ter-
wijl hij niet hun biologische vader is. Dit 
in tegenstelling tot Chance die niet naar 
zijn vader luistert. Ik heb reeds meer dan 
6 keer om zijn rapport gevraagd, maar 
hij reageert niet. Hij beloofde ook aan 
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  U i t  h e t  v e r s l a g  v a n  h e t  1 s t e  e n  2 d e  k w a r t a a l 
v a n  S a n d r a  o v e r  h a a r  b e z o e k  a a n  d e  g e z i n n e n .

 Familie dossier A213/214: alleenstaande moeder 
van 6 kinderen en één kleinkind. Alle kinderen zijn vol-
wassen en het huis uit, enkel de jongste zoon is nog onder 
bescherming van V.K.R. De jongen Ntare Nesta is 15 jaar, 
volgt het 1ste middelbaar en is op internaat. 

Sandra: Nesta is zeer blij met de bal die hij gekregen heeft. 
Ik heb alleen maar geschreven dat ik graag voetbal, zegt 

 Familie dossier A36: alleenstaande vader Dismas, met 4 kin-
deren. Moeder Béatrice kreeg een zwaar trauma door wat ze mee-
maakte tijdens de genocide. Angelique is 18 jaar en volgt het 4de 
middelbaar, ze had vorig jaar 54,1 %. Olivier is 16 jaar en volgt het 
3de middelbaar. Elisa is 13 jaar en volgt het 4de lager en behaalde vo-
rig jaar 62,5 %. Mélissa is 10 jaar en zit in het 4de lager.

Sandra: Dismas vraagt transportkosten voor de kinderen om naar 
school te gaan, die lopen op tot 15.000 RWF  heen en terug.
Antwoord V.K.R.: onze vereniging betaalt slechts in uitzonderlij-
ke gevallen transportkosten. Dit gezin komt niet in aanmerking. De 
schoolkosten en de ziekenkas mogen verder betaald worden. Dit alles 
volgens de reglementering voor de gezinnen.

 Familie dossier A33: vader Christian en moeder 
Ernestine met hun twee kinderen. Joel is 9 jaar, Eveline 
is 5 jaar.

Sandra: Christian begrijpt niet dat V.K.R. de studies van 
zijn kinderen niet betaalt en geeft mij de schuld daarvan. 
Hij heeft het zeer moeilijk omdat de ziekte van zijn kind 
hem ontzettend veel geld kost. Vraagt de hulp van V.K.R. 
voor zijn zieke kind.
Antwoord V.K.R.: Christiaan is in het verleden reeds goed 
geholpen geworden door V.K.R., we verwachten dan ook 
dat hij en zijn vrouw inspanningen leveren om vooruit te 
komen in het leven. Wat de studies van de kinderen betreft, 

zo lang ze in het lager zitten zijn deze kosten gering, op 
voorwaarde dat ze naar een officiële school gaan. Bijgevolg 
zal V.K.R. hierin niet tussen komen. Het is nodig dat Chris-
tian ons ieder jaar de rapporten van de kinderen bezorgt, 
dan kunnen we hen opvolgen en eventueel de schoolkos-
ten in het middelbaar betalen. Ik heb dit geschreven in een 
brief aan Christian, die James bij zal hebben. We wisten 
niet dat een van zijn kinderen ziekelijk was, hij heeft ons 
dit niet geschreven. Wat deze ziektekosten betreft hiervoor 
mag een bestek ingediend worden. Deze kosten zullen moe-
ten verantwoord worden met reçu’s van apotheek, dokter of 
ziekenhuis. De ziekenkaspremie mag verder betaald wor-
den.

hij, en ik kreeg een bal.  Hij is ook  heel blij dat V.K.R. reke-
ning houdt met de brieven die hij schrijft, dat moedigt hem 
aan om nog meer te schrijven over wat hem bezighoudt.
Antwoord V.K.R.: we krijgen graag brieven van de jon-
gen. We hopen dat hij heel goed zijn best doet in het eerste 
secundair. De schoolkosten en de ziekenkaspremie mogen 
verder betaald worden. Dit alles volgens de reglementering 
voor de gezinnen.

James om zijn rapport te geven 
maar heeft het niet gedaan. 
Misschien moet VKR iets doen 
aan deze nalatigheid. VKR 
heeft de schoolkosten betaald 
voor 3 trimesters in 2016 en 
ik begrijp niet waarom het zo 
moeilijk is om het rapport te 
krijgen.  
Antwoord V.K.R.: we zijn te-

vreden te lezen dat de familie het goed stelt. We hopen dat 
Chance vorig jaar wel degelijk naar school is geweest. Indien 

we zijn rapport niet ontvangen, moet het schoolgeld van 
2016 terugbetaald worden. Wil dit meedelen aan de ouders. 
Dit jaar hebben we nog niets betaald voor de jon-
gen omdat we ook zijn schoolbrief ontbreken. 
We denken dat hij niet meer naar school gaat en dit is 
zeer jammer, want hij behaalde steeds goede punten. 
Wat Olivier betreft hadden we graag ge-
zien dat hij volgend jaar een beroep aanleert. 
Wil hem vragen wat hij wil doen. De schoolkosten, de zie-
kenkas, de huur van de markt-plaats en het landbouw-
terrein mogen verder betaald worden.
Dit alles volgens de reglementering voor de gezinnen.
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DOEL : ▪  De wees - en  verlaten kinderen  uit het weeshuis  Gisimba Memorial Centre.  
  ▪ Mindervalidekinderen.
  ▪ Weeskinderendienietineenweeshuisverblijven
  ▪ Kinderenvangezinneninnood. 
   Aldezekinderensteunenvoorvoeding,kleding,geneeskundigeverzorging,
   scholing,huisvestingenanderenoodzakelijkheden.
   
      

HOE                    :  ▪ Dooreenadoptie-systeemopafstand.
   
WERKING        :  ▪ Wezoekenmensendiehettante-ofnonkelschapwillenaangaantenvoordele 
   vandezeRwandesekinderen. 
  ▪Wezoekenmensendiehetmeter-ofpeterschapwillenaangaantenvoordele 
   vandekinderenuitgezinneninnood.  
  ▪ Detantesennonkelsbetaleneenminimumbedragvan4Europermaandof 
   48Europerjaar.  
  ▪Depetersenmetersbetaleneenminimumbedragvan12,5Europermaandof 
   150Europerjaar.  
  ▪ Bijstortingvanminimum40 Euroopjaarbasisontvangtmenautomatischeen 
   fiscaal attest (ditontvangtUindeloopvandemaandfebruari). 
  ▪ Menwordtineersteinstantietanteofnonkel,meterofpetervandevolledige 
   groepkinderen,alhetgeldkomtsteedstengoedevandegansegemeenschap. 
   Laterishetmogelijkdatmeneenpersoonlijkopafstand-adoptiekindkrijgt
   toegewezenommeetecorresponderen,indienmenditzelfwenst. 

Viahetdriemaandelijkstijdschriftenonzewebsitewww.kinderhulprwanda.bekuntUdewerkingvan
devriendenkringvolgenenookhetwelenweevanonzebeschermelingen,viadebriefwisselingdiehierinis
opgenomen.Jekanonsookvolgenviafacebook:https://www.facebook.com/kinderhulp.rwanda 

Voorons,dieallenhetgelukhebben,geboren tezijnen te leven ineenwelvarendemaatschappij, isheteen
kleineinspanning,eenbeetjevanonzewelstandaftestaanentedelenmeteenRwandeesminderbedeeldkind. 
Onzekinderentelerendelenvanhunovervloed,metkindjesdiezelfshetallernoodzakelijkstemoetenmissen.

 
Misschien wil ook U zich daarom aansluiten tot die “ÉÉN GROTE FAMILIE”

en zo daadwerkelijk deze arme kinderen helpen in Rwanda.

Aarzel niet en stuur onderstaand strookje ingevuld terug naar het algemeen contactadres.

 
Ik ontvang graag de documenten die mij Tante - Nonkel  of Meter - Peter  maken in het project: 
 
“EEN GROTE FAMILIE”
Naam&Voornaam:...................................................................................
Straat&Nummer:.....................................................................................
Plaats:........................................................................................................
Telefoon/GSM:.................................................................... 
E-mail:.......................................................................................................                                                                                                                                     

▪MenseninBelgiëlatenkennismakenmetkinderenineenderdewereldlanden 
dekansgevenvanzeernabijdezekinderenookdaadwerkelijktehelpen.

Fam.Kinet-Laroy
PastoorSenesalstraat,74
B-9770Kruishoutem
Tel:+3293836263 
E-mail:info@kinderhulprwanda.be

Algemeen contactadres:
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  ▪  Mensen in België laten kennis maken met kinderen in een derde wereldland en                                        

   de kans geven van zeer nabij deze kinderen ook daadwerkelijk te helpen.
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