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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.

 Agenda en verslagen van de activiteiten - oproep Music for Life.

 Oproep briefwisseling. 

 Brieven van de weeskinderen geplaatst in gezinnen

 Publiciteit.

 Projecten 2016.

 Onze beschermelingen in de kijker. 

 Uit het verslag van Sandra over haar bezoek aan de gezinnen

 Project ‘Een Grote Familie’.

2
3
4
5  
6 - 7 
8 - 9
10 - 11
12 - 13
14 - 15 
16

VRIENDENKRINGNIEUWS

Buiten waait de wind in een echte storm, het is grijs en grauw, het is een echte herfstdag, als ik dit schrijf.  
Toch durven we reeds dromen van de warmte en gezelligheid van de feestdagen op het einde van dit jaar.

OPROEP: INZAMELACTIE

We zijn op zoek naar jonge mensen, onze vereniging heeft jullie hard nodig.  
Willen jullie één of twee dagen of meer meehelpen per jaar, jullie zijn welkom!   

 

Een verjongde aanpak is nodig, wil onze vereniging blijven bestaan.

Onze vriendenkring heeft nood aan allerlei klein speelgoed voor onze visput zoals knikkers, autootjes, boekjes, 
springballen, figuurtjes, nepjuweeltjes, enz… Om er leuke geschenkjes voor de kinderen van te maken hebben we 
heel veel inpakpapier nodig, dus hiermee kunnen jullie ons ook een plezier doen. 
Ook altijd welkom is alle schoolgerief, geen mappen en boekentassen.
Daar ieder weeskind van ons een verjaardagskaart of een kaartje als antwoord op hun brieven krijgt, zijn allerlei 
wenskaarten welkom. Ook van reeds gebruikte kaartjes is de ongeschreven kant met afbeelding welkom. 
Beste mensen, schenk ons deze spulletjes die niet meer bekeken worden door jullie kinderen of nutteloos plaats 
innemen in jullie kasten. Je maakt er vele kinderen gelukkig mee! 

Je kan ons hiervoor contacteren op het nummer:  09  383.62.63.

We wensen jullie een vredevolle Kerst, vol feestelijke gezelligheid.
En dienen jullie onderstaand menu op voor het Nieuwe jaar 2017.

Een stevige portie gezondheid
op een bedje van liefde,

rijkelijk overgoten met vriendschap en
  afgewerkt met veel geluk!

Ook op het einde van dit jaar hebben we tientallen redenen om dankbaar te zijn. Op de eerste plaats danken we 
onze trouwe sponsors, onze trouwe tantes en nonkels, meters en peters. Zij zijn onze zekerheid van werken. 

Daarom danken we heel speciaal allen die ons steunen met bedragen tussen de  € 100 en € 700.  Ook danken we 
de Vlaamse Jonge onderneming v.z.w. voor de schenking van € 100. We danken heel speciaal onze trouwe tante 
en nonkel die ons ieder jaar weer verrassen met hun bijdrage van € 1.000. Heel veel dank aan Lionel en Monique  
Debever - Rigole  die onze vereniging hun verjaardagsgeschenken gaven, goed voor € 2.975. Een grote dank je wel 
aan het gemeentebestuur van Lebbeke voor hun steun aan ons bouwproject met € 3.350. Ook danken we allen die 
voor ons een jaarlijks geschenk stortten, dit maakt dat het ook een beetje feest is voor onze beschermelingen. Bij het 
begin van het jaar worden ze verwend met een koek, een drankje, een kaartje uit  Belgïe en een klein geschenkje.     
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A G E N D A  E N  V E R S L A G E N  V A N  D E  A C T I V I T E I T E N .

Rudi Vranckx toonde ‘Het gezicht van de oorlog’
  RUDI VRANCKX  Vrijdag 14 oktober  2016 - CC De Mastbloem Kruishoutem - VERSLAG

WZC HOME Sint-PETRUS - 14de KERSTMARKT   
Zondag 11 december 14h - 17h 

Iedereen zorgt voor iedereen.  
 
Dat wil Studio Brussel eind 2016 opnieuw bewijzen 
tijdens De Warmste Week.  
Van 18 tot 24 december warmt Vlaanderen op tijdens 
Music for Life   
 
Net als de voorbije jaren kan je ook onze vereniging 
steunen met een actie.  
 

Alle informatie op: https://dewarmsteweek.stubru.be/  

292 mensen trotseerden vrijdag 14 oktober regen en wind om te ko-
men luisteren naar Rudi Vranckx. 
Op zijn gekende, rustige manier vertelde hij over ‘Het gezicht van 
de oorlog’. Geïllustreerd met korte filmfragmenten en foto’s bracht 
hij verslag uit van zijn verschillende reizen als oorlogscorrespondent. 
Geen grote woorden, geen ingewikkelde theorieën maar de verhalen 
van gewone mannen, vrouwen en kinderen die het ongeluk hebben 
te leven in een land in oorlog.  Mensen met een naam en een gezicht 
die vertellen wat de oorlog met hen doet. Aangrijpende getuigenis-
sen waar iedereen stil van werd. Rudi Vranckx laat die mensen aan 
het woord, brengt verslag uit van wat hij ziet, probeert te begrijpen 
maar laat zich niet verleiden om partij te kiezen. Hij blijft zo neutraal 
mogelijk wat zeker niet gemakkelijk is.
Later antwoordde hij ook uitgebreid op 

de vragen van het publiek. Na afloop was er nog tijd om na te praten bij een glaasje. 
Een mooie afsluiting van deze toch wel beklijvende avond.

Een organisatie van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 
i.s.m. het gemeentebestuur Kruishoutem.

De jaarlijkse kerstmarkt wordt dit jaar reeds voor 
de 14de keer georganiseerd. Het wordt opnieuw een 
gezellig marktgebeuren, met ruimte voor een hapje 
en een drankje. De kerstman zorgt voor ambiance 
en plezier en begeleidt bewoners en bezoekers.

Ook onze vereniging zal aanwezig zijn met een 
standje waar je enkele typische handgemaakte pro-

ducten van Rwanda kan aankopen. Misschien een tip voor een origineel kerstgeschenkje. De kindjes worden opnieuw 
verwend met leuke pakjes en de volwassenen kunnen zich laten verrassen met een van onze geschenken uit de tom-
bola ‘Altijd prijs’.
Deze kerstmarkt is een aanrader, maak dat je erbij bent! De geur van vers gebakken wafels, een lekker glaasje cava met 
een gezellige babbel brengen de wondere sfeer van het kerstgebeuren  in ons midden.

Steun onze vereniging met een actie!
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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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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 ,
g e p l a a t s t  i n  g e z i n n e n .
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17/04/2016  
Lieve beste ouder !!!

Hallo mijn beste ouder hou gaat het met je? 
Hoe gaat het in uw land? Is het koud of warm? 

We missen u zo erg, en we hopen dat je het goed maakt, 
moge God met u zijn.
Waarvan ik droom, ik zou dokter willen worden omdat ik 
dan zieke mensen kan helpen of ook nog ondernemer. 
Dit zou mijn droom zijn, omdat ik mensen wil helpen, 
zoals jullie mij geholpen hebben. Ik zal hier hard moeten 
voor werken.
Maar beste ouder, ik zou u een  gunst willen vragen.
Mijn kleine broer leefde niet bij mijn moeder, hij was 
een straatkind. Maar nu heeft hij zijn leven gebeterd, hij 
is terug gekomen om bij mijn moeder te wonen. Maar 
mijn moeder heeft geen geld, want zij heeft geen werk, 
dus is het moeilijk om voor hem schoolgeld te vinden, dus 
studeert hij niet. Ouder, wat kunnen wij doen, het is zo 
moeilijk, maar God lost alle problemen op.

Dank u voor uw vriendelijke hulp, moge God u zegenen.
Affisa

Hallo! Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie het goed 
maken.

Het is vakantie van het tweede trimester, dus we genieten 
gewoon met onze familie, met mijn tante en haar kinde-
ren. We zijn het gewoon om dan te schrijven aan jullie. 
Ik zit in het derde jaar van de middelbare school.
We gaan bijna terug naar school en ik wil het nationaal 
examen meedoen om verder te kunnen gaan naar het S4. 
We bidden altijd voor jullie en werken hard. 
Maar er zijn obstakels in onze familie door de schoolkos-
ten van tante haar kinderen.  
Het is  moeilijk voor hen. Maar alles samen is het toch 
nog OK. God beschermt ons!!!! 
Wij houden van jullie voor jullie groot hart. 
 
Dank aan Kinderhulp van Deborah.

Affisa, 17 jaar, 1ste middelbaar.    

30/07/2016 
Hallo! Ik wil u danken omdat wij met elkaar kunnen 
schrijven.
Ik wil u danken voor het betalen van mijn schoolgeld.
Ik studeer goed en ik presteer goed.
Momenteel ben ik in het lager om naar het vijfde lager 
te gaan. Thuis hebben we een probleem van overleven. 
0mdat het NCC*ons niet langer ondersteunt, eten we 
sommige dagen wel en andere dagen niet.
Ik wil u vragen om ons te helpen met eten , want mijn 
moeder is arm.
Hopend op een positief antwoord, wil ik u danken. 
Jean-Paul

 Jean Paul, 12 jaar (4de lager)

Debora, 17 jaar (3de middelbaar)
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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 ,
g e p l a a t s t  i n  g e z i n n e n .
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Beste Kinderhulp!                         30/07/2016
Hallo! Eerst en vooral stuur ik veel groeten.

Ik ben zeer blij om met 
jou te spreken en te schrijven.
Ik ben zeer tevreden dat je ons 
schoolmateriaal geeft.
Mijn probleem is dat ik sport-
kledij nodig heb voor op school. 
De twee zepen die we krijgen 
zijn opgebruikt, dus als we naar 
huis gaan in de vakantie hebben 
we geen zeep meer.
Hartelijk dank! Ik was blij deze 
brief te schrijven.
 

God zegene u! 
Elie Elie, 14 jaar (1ste middelbaar)

Djibrile, 15 jaar (4de lager)

Senga, 18 jaar (3de middelbaar)

30/07/2016 
Ik wil u in de eerste plaats begroeten.

Hoe maakt u het? Als oudste jongen in mijn familie, wil 
ik laten weten dat het trieste nieuws is dat mijn moeder  
een ernstig ongeval kreeg.
 

Ik ben verdrietig want ze heeft uw hulp nodig voor 
medicijnen.
Alsjeblieft, ik smeek je ons te helpen. Onze moeder is 
de enige die we hebben en we zijn nog zo  jong.
Alsjeblieft, help haar zodat ze naar het hospitaal kan 
voor verzorging.
 

Dank je, omdat je  zo vriendelijk bent om er te zijn 
voor ons. 
Djibrille 

Beste ouders, ik wil jullie eerst en vooral groeten.

Ik wens jullie al het beste en dank jullie voor alles wat je 
voor me doet, want je bent zoals mijn echte ouders.
Zo kan ik goed leven en studeren in de middelbare 
school.
Ik heb geen problemen doordat jullie mij helpen en 
steunen bij alles wat ik doe. 

Ik wens dat jullie altijd gelukkig zijn en moge God 
jullie helpen in al jullie werken, want jullie zijn 
de besten in de wereld.
 

Van Singa

Alsjeblieft, ik smeek je ons te helpen.  
Onze moeder is de enige die we hebben  
en we zijn nog zo  jong ....

⹂
⹂

* N.C.C. = National Commission for Children
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UIT 
SYMPATHIE  
 

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
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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 6

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

Onze vereniging is in juni gestart met de renovatie van het sanitair. Het bestaande sanitair blok (meisjes afdeling) is 
hersteld. Ook plaatste men de nieuwe septische put. In de tweede fase zal een nieuw sanitair gebouw opgetrokken 
worden (jongens afdeling) met 5 wc’s en 3 douches. Beide ruimtes zullen voorzien worden van elektriciteit. 
Na bespreking en aanpassing van de bestekken zijn de sanitaire gebouwen samen begroot op 10.777.820 Rwfr. = 
€ 13.472,27  Deel I – meisjes sanitair + Deel II – jongens sanitair (zonder prijsverhogingen en verplaatsingskosten)  
NB: Er was een kleine prijsaanpassing sedert de publicatie in het vorige tijdschrift.

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

De werken Deel I, aan het meisjes sanitair zijn bijna afgewerkt, hieronder een overzicht.

Foto 6-7: Aanbrengen van 5 metalen deuren.
                (1buitendeur en 4 binnendeuren)

Foto 4 – 5:  Bedekken van het dak met nieuwe golfplaten      Foto 6:  Bezetten van de binnenmuren met cement

Foto 8: Aanbrengen van de aflopen voor  
de 2 douches en 5 toiletten & vloeren               

Foto 1: Afbreken van het bestaande dak. Foto 2: Verhogen van de muren met gebakken stenen Foto 3: Aanbrengen van het dakgebinte en de goten
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  P R O J E C T E N  2 0 1 6

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

Willen jullie één van onze projecten 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 in Kamonyi.

Foto 6:  Bezetten van de binnenmuren met cement

Foto 10 - 11:  Plaatsen van 4 kindertoilettenFoto 9:  Plaatsen van  toilet voor volwassenen.

Foto 13:  Nieuwe septische put metsen.Foto 12:   Nieuwe septische put uitgraven.

Foto 3: Aanbrengen van het dakgebinte en de goten
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  O n z e  b e s c h e r m e l i n g e n  i n  d e  k i j k e r .

Aimée was ons zorgenkindje van 
bij zijn geboorte in 2008. De kleine 
fysisch en  psychisch gehandicapte 
jongen werd na zijn geboorte achterge-
laten bij de grootmoeder. Zij liet het kind ver-
kommeren en stopte het weg binnen in haar 
woonst. De vereniging probeerde het kind 
te plaatsen in een aangepast centrum, doch 
kreeg tegenkanting van de grootmoeder. Deze 
wou werken met traditionele geneeskunde en 
riep er een tovenaar bij. Zij wou enkel 
geld van onze vereniging maar van 
verzorging van het kind kwam niets 
terecht. Onze vereniging zorgde voor 
een aangepast dieet voor het kind, maar 
het kind kreeg hier weinig van te eten. 
Aimée was tenslotte vervuild, had een 
huidziekte, geen tanden en was graat-
mager. Aimée kon op 5- jarige leeftijd 
nog niet zitten. Dit alles deed ons heel 
veel pijn, want een kindje zien lijden en 
niet bij machte zijn het te helpen is echt 
frustrerend. 

Aimée was  ons zorgenkind van bij 
zijn geboorte in 2008. In 2014 zette 
de vereniging  ten einde raad.... 

⹂
⹂

In 2014 zette de vereniging, ten einde raad, de groot-
moeder onder druk, door haar alle steun te ontzeggen. 

Tegelijkertijd  startten we de onderhandelingen met het 
centrum te Kamonyi. Het kostte Sandra nog een jaar om 
alle medische onderzoeken te laten gebeuren, doordat 

de familie tegenwerkte. 

In september 2015 
werd het kind tenslot-
te opgenomen in het 
gehandicaptencentrum 
te Kamonyi. 
Dit was echt juist op 
tijd, want nog een jaar 
zo verder en het kind 
zou het waarschijnlijk 
niet overleefd hebben. 

Na alle moeilijkheden is het voor onze vereniging een 
grote opluchting dat er eindelijk iets kan gedaan wor-

den dat nut heeft voor deze kleine jongen. Dit is het begin 
van een mooi verhaal dat zo hartverwarmend is en dat ons 
zoveel voldoening geeft.

Aimée gaat met grote stappen vooruit. Leert eten en krijgt 
een normaal gewicht, hij krijgt ook tandjes, kan rechtop 
zitten en rechtop staan met steun, hij doet zijn eerste pasjes 
in het looprek. 
Aimée-tje kan lachen, het kind dat we nog nooit hadden 
zien lachen. Dit maakt ons zo gelukkig! 

In 2016 gaat de jongen, in zijn rolwagentje, naar de kleu-
terschool en is er gelukkig. Aimée heeft zich gehecht aan 
het meisje dat hem in het centrum verzorgt. Hij noemt 
haar mama, zijn eerste woordje, en roept op haar als hij 
hulp nodig heeft en laat weten als hij naar het toilet moet. 
Aimée is een aangenaam kind tussen de andere kinderen. 
Momenteel heeft de jongen nog schrik om alleen rechtop te 
staan, maar we hebben goede hoop dat eenmaal deze schrik 
overwonnen is, het kind zal leren lopen.

Toen we onlangs op vergadering waren met de zusters, zei 
de overste: ‘Marie-Jeanne weet je wel dat jullie vereniging 
een leven geeft aan deze kinderen’.    

Wij danken u voor uw steun. Help ons helpen en stort op: 
IBAN: BE39 6451 9410 5119 - BIC: JVBABE22   
met als mededeling: Kinderen met een beperking!
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O n z e  b e s c h e r m e l i n g e n  i n  d e  k i j k e r .

Teta behielp zich thuis door op 
handen en voeten te kruipen. 
Hierdoor geraakten haar...

⹂
⹂

Dit jaar nam onze vereniging de 5 jarige Teta onder haar bescherming.

Het meisje is gehandicapt aan knieën en voeten, 
kon zitten maar niet rechtstaan. Ze is wel intelli-
gent.  
Haar moeder raakte zwanger in het 3de secundair, 
keerde terug naar huis en is gestopt met studeren. 
Ze heeft nooit samengeleefd 
met de vader, die kort na de 
geboorte een dodelijk ongeval 
had. 
Ze liet haar kind achter bij 
de overgrootmoeder en ging 
samenleven met een man in 
Ruhengeri. Sindsdien is de fa-
milie zonder nieuws van haar.
 

De overgrootmoeder houdt 
veel van Agnes en droeg 

het kind steeds op de rug maar 
kan dit nu niet meer gezien 
haar leeftijd en omdat ze 
fysisch zwak is. Als oude we-
duwe heeft de overgrootmoe-
der het moeilijk om te overleven. 
Deze vrouw draagt ook nog de 
zorg voor een 5- jarige weesjon-
gen.  In de mate van het mogelijke 
brengen haar kinderen haar van 
tijd tot tijd wat levensmiddelen. In 
die omstandigheden was ze niet 
bij machte om Teta met haar zwa-
re handicap te laten behandelen. 
Ten einde krachten en in haar ont-
reddering bracht ze het kind bij de 
zusters Bernardinen. Zij uitte daar 
haar sterke wens om de adequate 
medische zorgen te laten verschaf-
fen aan haar achterkleindochter. 

Teta behielp zich thuis door op 
handen en voeten te kruipen, 
hierdoor geraakten haar misvorm-
de knieën gekwetst.

Met de hulp van een buur is de 
overgrootmoeder in 2015 met 
Teta op consultatie geweest en 
werd ze doorverwezen naar het 
Pediatrisch orthopedisch centrum 
te Rilima. De specialist daar nam 
verschillende radiografieën en 
stelde verschillende deformaties 
vast aan bekken, benen, knieën en 
voeten.

 
Daar Teta verschillende operaties 
nodig heeft en dit een grote fi-
nanciële inspanning vraagt, vroeg 
zuster Steven aan onze vereniging 
of we dit kind konden helpen. 
Onze vereniging heeft dit dan ook 
aanvaard.

Gezien de familiale toestand zijn 
het heen en weer reizen naar het 
gespecialiseerd ziekenhuis niet 
mogelijk. Daarom werd het meis-
je gehospitaliseerd in het centrum 
zelf waar ze de medische zorgen 
krijgt. Ze gaat ook ter plaatse naar 
de kleuterschool.
Gedurende haar verblijf in het 

ziekenhuis kreeg Teta verschillen-
de astmacrisissen, daarom werden 
sommige behandelingen uitgesteld 
tot haar fysieke toestand beter was. 
Ondertussen werd Teta verschillende 
malen geopereerd en kreeg ze een 
plaasterbehandeling. Dankzij aange-
paste fysiotherapie en dagelijkse oe-
feningen, leerde Teta tenslotte lopen 
met een looprek. 

Huidige toestand: Teta gaat 
goed vooruit en verplaatst zich 

momenteel op twee krukken. Na een 
verblijf van één jaar heeft het meisje 
het centrum in Rilima verlaten.

Na een kort bezoek aan haar over-
grootmoeder om toch even de 
familiale sfeer aan te voelen, verblijft 
ze voor verdere behandeling in het 
gehandicaptencentrum te Kamonyi. 
Ze zal er ook de kleuterschool volgen. 
Begin april 2017 moet ze terug naar 
Rilima voor een controle.
De vereniging is verheugd over de 
vooruitgang van Teta, doch dit alles 
kost onze vereniging handen vol geld. 
Momenteel lopen de kosten die we 
betaalden reeds op tot € 1.788. 
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  U i t  h e t  v e r s l a g  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 A7: familie bestaande uit een al-
leenstaande vrouw Régine, moeder van 7 kinderen. Hier-
van wonen nog 3 kinderen thuis. Jean-Baptiste, 24 jaar, is 
de oudste. Emmanuel °1996 volgt het 5de jaar middelbaar 
(boekhouding) en behaalde vorig jaar 57,8 %. De jong-
ste dochter Sifa ° 11/02/2003, heeft een beperking en gaat 
momenteel niet naar school.
 

Sandra: Regine is zo oud dat ze het zware werk niet kan 
doen. De zaken zijn bijna nooit gemakkelijk voor haar 
omdat ze met Sifa woont die psychische problemen heeft.
 

Antwoord V.K.R.: we hebben geen geboortedatum 
van moeder Regine, dus weten we niet welke leeftijd 
zij heeft. Kan je ons dit laten weten?  We vinden het 
bijzonder jammer dat de twee oudste zonen niet voor 
hun oude moeder zorgen. We hopen dat haar gezond-
heid momenteel beter is. Wat doet Jean-Baptiste mo-
menteel, heeft hij werk en helpt hij zijn moeder en zus?  
We hopen dat Emmanuel goede punten behaalt in het 
5de middelbaar, richting boekhouding. Kan men echt 
niets doen voor Sifa, kunnen jullie haar eens meenemen 
naar zuster Donatilla in Kamonyi. Misschien kan ze daar 
wel op school, daar dit aangepast onderwijs is. Nu is het 
meisje nog maar 13 jaar en kan ze misschien nog iets le-
ren We zijn bang mocht de moeder sterven, wie zal er 
dan voor Sifa zorgen? Kan het meisje alleen overleven? 
Zullen de broers voor haar zorgen? Bespreek dit alles 
eens met de moeder. De schoolkosten voor de kinderen 
en de premies voor de ziekenkas mogen in 2017 verder 
betaald worden. Dit alles volgens de reglementering voor 
de gezinnen.

 Familie dossier A8: familie bestaande uit een 
alleenstaande vrouw Candi-
de, moeder van 7 kinderen en 
1 kleinkind. Hiervan worden 
nog twee meisjes gesponsord 
voor hun studies door V.K.R. 
Racheri °1999 behaalde in het 
2de secundair 60,3 % en  Divine 
° 23/10/2002 behaalde in het 5de 

leerjaar 65,5 %.
 

Sandra: Racheri heeft onlangs 
last gehad van malaria en is een 
week niet naar school geweest. 
Divine stelt het goed. Hun moe-
der is lang ziek geweest, maar 
begint te herstellen. De kinderen 
volgen goed de school. Zoals in 

de andere families hebben zij een probleem van voedsel-
tekort.
 

Antwoord V.K.R.: We hopen dat het beter gaat met 
de gezondheid van moeder Candide en dat ook Racheri 

volledig hersteld is van haar malaria. We hopen dat ze, 
ondanks haar ziek zijn, toch nog goede punten behaalt in 
het derde secundair. 
Het is heel belangrijk dat Divine goede punten haalt in 
het 6de lager, dan kan ze starten in het secundair op een 
officiële school, betaald door V.K.R. De schoolkosten 
voor de kinderen en de premies voor de ziekenkas mo-
gen in 2017 verder betaald worden. Dit alles volgens de 
reglementering voor de gezinnen.

 

 Familie dossier A9: familie bestaande uit vader 
Noël en moeder Julietta. Ze zijn de ouders van 8 kinderen 
en hebben één kleinkind. Twee 
van hun kinderen worden nog 
gevolgd door onze vereniging.  
Génifa °2004 behaalde in het 5de  
lager 51,7 % haar broer Fabrice 
° 13/09/2006 behaalde in het 3de 
lager 76,6 %.
 

Sandra: De familie stelt het 
goed en de kinderen doen het 
goed op school. Jean Pierre 
°1997 denkt dat zijn school 
duur is en te veel kost voor zijn 
ouders. Om die reden is hij een 
ambachtelijke school aan het 
zoeken opdat de organisatie 
hem de kosten zou kunnen betalen.
 

Antwoord V.K.R.: We hopen dat Jean-Pierre goede 
punten behaalt in het 4de  secundair. Hij wordt in 2017 
reeds 20 jaar, dus kan hij niet verder in het gewone se-
cundair onderwijs. Wil hij dat V.K.R. zijn schoolkosten 
betaalt, dan moet hij in 2017 een officiële school kiezen 
met een korte beroepsopleiding. 
We hopen dat Génifa goede punten behaalt in het 6de la-
ger. Wil ze betaling krijgen van V.K.R. dan moet ze voor 

een officiële secundai-
re school kiezen. 
We zijn zeer tevre-
den van de schoolre-
sultaten van Fabrice. 
Hopelijk heeft hij dit 
jaar, in het 4de lager, 
even goede punten als 
in 2015. De school-
kosten voor de kin-
deren en de premies 
voor de ziekenkas 
mogen in 2017 verder 
betaald worden. Dit 
alles volgens de re-
glementering voor de 
gezinnen.  
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  U i t  h e t  v e r s l a g  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 A10a: alleenstaande moeder Geneviève °1985 met twee kinderen. De jongen Quivin 
°15/12/2007 volgde in 2015 het 2de  lager en behaalde 81,4%. Het meisje Kelia °25/11/2011 gaat nog niet naar school.
 

Sandra: Geneviève dankt enorm de organisatie voor de opportuniteit die ze gaf aan haar kind om haar studie te 
kunnen hervatten. Geneviève zegt dat zij zich beter voelt omdat zij niet meer bang is om te zeggen dat zij een tweede 
kind heeft. Zij heeft ook haar vader Elisée verloren tijdens deze maand mei. Zij heeft van haar vader een terrein geërfd 
van 25m op 30m.  Later is zij van plan om een huis te bouwen. Geneviève zou graag uw steun krijgen om een huis te 
bouwen op haar terrein zodat zij niet langer moet verhuizen van huis naar huis.

Met betrekking tot de naaiopleiding, we hebben vooraf betaald maar de 
school is met vertraging gestart. 
Zij zijn pas in januari van dit jaar gestart en daar om hebben wij 60.000 
Rwfr. in saldo teruggezet.

Wij hebben 5000 Rwfr. gebruikt om haar een werkpak te kopen dat dient als 
uniform. Ik verneem vaak nieuws van haar en als zij andere opleidingskos-
ten nodig zou hebben zullen wij het u tijdig laten weten. Geneviève heeft de 
minerval voor drie maanden niet kunnen bijeenkrijgen voor haar kind Kelia. 
De school heeft geweigerd om haar een andere brief van de ouders te geven; 
zij hebben enkel de brief voor Kevin gegeven.
 

Antwoord V.K.R.: Graag hadden we wat meer vernomen over het leven 
van mama Geneviève en haar twee kinderen. Wat doet ze momenteel om in 
haar levensonderhoud te voorzien, volgt ze de naaicursus? Het is nodig dat 
Geneviève niet opnieuw zwanger wordt van een derde kind zonder vader. 
Sandra wil met haar over voorbehoedsmiddelen praten en haar in contact 
brengen met de organisatie die haar hierbij kan helpen. Het is belangrijk dat 
Geneviève bewijst dat ze vooruit wil komen in het leven en daar zelf iets wil 

aan doen. Pas dan kan onze vereniging overwegen om een huisje voor haar te bouwen. We hopen dat Quivin een 
goed resultaat behaalt in het 3de lager. Voor Kelia dienen we een schoolbrief te krijgen alvorens we de kosten van de 
kleuterschool kunnen betalen. We geven een pakket kledij mee aan James voor beide kinderen. De schoolkosten voor 
de kinderen, een kleine hoeveelheid voeding en de premies voor de ziekenkas mogen in 2017 verder betaald worden. 
Dit alles volgens de reglementering voor de gezinnen. 

 
 Familie dossier A10b: alleenstaande moeder Espérence °1982 met 6 kin-
deren en één kleinkind. Haar kleinkind Fiston °2000 leeft bij haar en volgde in 
2015 het 6de lager en behaalde 68,2 %.
 

Sandra: De vader is onlangs gestorven omdat hij heel oud en moe was. Zijn fa-
milie heeft niet de manier geapprecieerd waarop zijn vrouw zich met hem gedroeg 
tijdens zijn ziekte. Zij heeft niet voor hem gezorgd zoals het hoorde. Ik probeer 
hen, als afgevaardigde van de organisatie, zo goed mogelijk te ondersteunen in de 
periode van rouw. 
Toen ik hen voor de tweede keer ging bezoeken namen wij een minuut stilte ter 
nagedachtenis van de overleden vader en ik heb hen de boodschap gegeven dat 
de organisatie van ganser harte met hen meeleeft bij deze beproeving. Ik vroeg de 
moeder van het gezin om goed zorg te dragen voor Fiston, om hem te steunen in 
zijn studies opdat hij zou slagen in de klas en opdat de organisatie hem zou blijven 
steunen in zijn studies. 
Fiston stelt het goed en werkt goed op school.
 

Antwoord V.K.R.: We danken Sandra voor haar emotionele steun aan het ge-
zin tijdens de periode van rouw voor de overleden vader. We hopen dat moeder 
Espérence het goed maakt en dat ze goed voor Fiston zorgt. Leeft de vrouw alleen 
met haar kleinkind? We hopen dat Fiston goede punten behaalt in het 1ste secun-
dair. De schoolkosten voor Fiston en de premies voor de ziekenkas mogen in 2017 
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.  
		 							 	▪	 Mindervalide	kinderen.
	 	 ▪	 Weeskinderen	die	niet	in	een	weeshuis	verblijven
	 	 ▪	 Kinderen	van	gezinnen	in	nood.							 	
   Al  deze  kinderen  steunen  voor  voeding, kleding, geneeskundige verzorging,          
   scholing, huisvesting en andere noodzakelijkheden.  
   
      

HOE                    :  ▪	 Door	een	adoptie	-	systeem	op	afstand.	
   
WERKING        :  ▪	 We	zoeken	mensen	die	het	tante	-	of	nonkelschap	willen	aangaan	ten	voordele	 
   van  deze Rwandese kinderen.   
	 	 ▪		We	zoeken	mensen	die	het	meter	-	of	peterschap	willen	aangaan	ten		voordele	 
   van de kinderen uit gezinnen in nood.  
	 	 ▪	 De	tantes	en	nonkels		betalen	een	minimum		bedrag	van	4	Euro	per	maand			of	 
   48 Euro per jaar.   
	 	 ▪		De	peters	en	meters	betalen	een	minimum	bedrag	van	12,5	Euro	per	maand	of	 
   150 Euro per jaar.   
	 	 ▪	 Bij	storting	van	minimum	40 Euro op jaarbasis ontvangt men automatisch een  
   fiscaal attest (dit ontvangt U in de loop van de maand februari). 
  ▪ Men wordt in eerste instantie tante of nonkel, meter of  peter  van de volledige  
   groep  kinderen, al  het geld komt steeds ten goede van de  ganse gemeenschap.  
   Later  is  het mogelijk dat men een persoonlijk op afstand - adoptie kind krijgt  
   toegewezen om mee te corresponderen,  indien men  dit zelf wenst.   

Via  het  driemaandelijks tijdschrift  en onze website  www.kinderhulprwanda.be kunt U  de werking   van 
de vriendenkring volgen en ook het wel en wee van onze beschermelingen, via de briefwisseling die hierin is 
opgenomen.     

Voor ons, die allen het geluk hebben, geboren te zijn en te leven in een welvarende maatschappij, is het een 
kleine inspanning, een beetje van onze welstand af te staan en te delen met een Rwandees minderbedeeld kind.  
Onze kinderen te leren delen van hun overvloed, met kindjes die zelfs het allernoodzakelijkste moeten missen.

 
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: .......................................................................................................                                                                                                                                     

▪  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.

Fam. Kinet - Laroy 
Pastoor Senesalstraat, 74
B-9770 Kruishoutem
Tel: +32 9 383 62 63 
E-mail: info@kinderhulprwanda.be

Algemeen contactadres:



 É É N  G R O T E  F A M I L I E 
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