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D O E L - S T R U C T U U R E N W E R K I N G VA N
VRIENDENKRING KINDERHULP RWANDA.
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

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

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

Voorzitter & Secretaris

Schatbewaarder - Administratie

Boekhouding - Admnistratie

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

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

Animatieteam

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 en zuster Steven bezorgd.
     Deze  zusters zijn onze contactpersonen 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!
In 2015 is door het ministerie van financiën de toestemming verlengd tot 2020.
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VRIENDE NK R I NG N I EU W S

erwijl buiten de eerste tekenen van de herfst zich aankondigen met veel regen en wind, zit ik hier knus in mijn
kleine bureeltje te tokkelen op mijn computer. De Belgische kinderen zijn een nieuw schooljaar begonnen, we
wensen hen veel succes. De Rwandese kinderen zitten in de laatste maanden van het derde trimester en staan
voor hun eindexamens. Ook hen wensen we een goed eindresultaat.

Dit wordt het laatste tijdschrift dat jullie zullen ontvangen in 2017. Wegens omstandigheden kan het volgende tijdschrift voor het laatste kwartaal pas verschijnen in januari. Dus
denk eraan lieve mensen om tijdig jullie bijlage te storten voor het derde en vierde kwartaal.
Dit is belangrijk voor jullie FISCAAL ATTEST.
Ook nu weer zijn we onze tantes en nonkels, meters, peters en sponsors heel dankbaar voor hun trouwe steun.
Tevens danken we heel speciaal allen die ons een extra steun gaven van €3.000, €1.000, € 500, €250, €200,
€150, €130, €125, € 20 en €100.
Duizend maal dank aan ‘Zonder Grenzen Meulebeke’ die dankzij hun ontbijtactie onze werking voor de Rwandese
kinderen ondersteunden met €9.000. Van harte dank aan Rotary club Kruishoutem voor hun steun van €1.500 voor
de schoolkosten van de Rwandese kinderen. Het stadsbestuur van Deinze sponsorde ons project ‘Renovatie van het
sanitair in centrum voor kinderen met een beperking in Kamonyi’ met €875. Van harte dank hiervoor.
Onze vereniging nam terug enkele kinderen met een beperking en een baby - vondeling onder haar bescherming
(meer hierover in een volgend tijdschrift).

BELANGRIJK: JAARLIJKSE GESCHENKEN.
Zoals ieder jaar zorgen we ook dit jaar voor een eindejaarsgeschenk voor de weeskinderen. Reeds twee
jaar vragen de kinderen en jongeren uit het C.M.G. om eens samen op uitstap te mogen gaan. Daarom
plannen we in december een uitstap naar het Kivustrand in Gisenyi. Dit zou voor hen een gedroomd
kerstgeschenk zijn. Twee autobussen huren, voor eten en drank zorgen voor 54 kinderen en hun begeleiders dit vraagt natuurlijk een extra budget, daarom ook het extra stortingsformulier in dit en volgend tijdschrift. Bezorg onze kinderen een fantastisch eindejaar met uw storting!
OPROEP
Onze vriendenkring heeft nog steeds nood aan allerlei klein speelgoed voor onze visput zoals knikkers, autoo
tjes, boekjes, springballen, figuurtjes, nepjuweeltjes, enz…
Ook altijd welkom is alle schoolgerief, zoals potloden, stylo’s, enz…voorlopig geen mappen en boekentassen.
Lichte rugzakken zijn ook steeds 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 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 verjongende aanpak is nodig, wil onze vereniging blijven bestaan.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°101 - SEPTEMBER 2017
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Financieel verslag - 2016
Inkomsten
Legaat
Subsidies
Giften (steun + financiële adopties)
Activiteit opbrengst VKR
Activiteit door andere organisaties
Andere inkomsten (terugbetaling borg, deelnamekost etentje medewerkers)
Publiciteit in het tijdschrift
Rente
Totaal :

€ 145.262,68
€ 10.660,80
€ 47.937,33
€ 2.198,35
€ 9.421,39
€ 268,00
€ 980,00
€ 323,00
€ 217.051.55

Uitgaven voor directe hulp aan Rwanda
Giften naar Rwanda
Goederen voor Rwanda
Prospectiekosten
Totaal :

€ 110.000,00
€ 31,57
€ 1.249.54
€ 111.281,11

Uitgaven werking
Communicatiekosten + verzendkosten + kantoorbenodigdheden
Drukwerk tijdschrift
Diversen
Huur stockageruimte (na aftrek subsidie voor de huur)
Activiteit kosten V.K.R. (drank en etenswaren eigen gebruik)
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (dit werd betaald eind 2015)
Verzekering brand
Jaarabonnement Assist Plus
Diverse financiële kosten (Kosten internationale betalingen + terugbetaling
kosten wisselkoers Isaro)
Zegelkosten, bankkosten, R.V.
Onroerende voorheffing
Erfbelasting legaat (dit werd betaald in 2015)
Totaal uitgaven werking
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€ 1.754,61
€ 259,97
€ 179,60
€ 0,00
€ 397,43
€ 0,00
209,54
€ 90,00
€ 514,42
€ 105,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.511,24

Financieel verslag van werking in Rwanda - 2016
FINANCIEEL VERSLAG VAN WERKING IN RWANDA - 2016
WEESKINDEREN & JONGEREN MET EEN BEPERKING UIT HET
CENTRE MEMORIAL GISIMBA
Rwfr.
Premies leraren, schoolgeld, uniformen,
15.917.708
Schoolkosten lager en
secundair 1ste, 2de en 3de schoolmateriaal, internaten, transporten,
hygiënisch materiaal enz…
trimester
1.364.002
Kosten voeding, hygiëne Zeep, tandpasta, wasproducten, medicijnen,
ziekenkaspremies enz…
en medische verzorging
TOTAAL KOSTEN

Euro
18.630,28
1.596,44

17.281.710

20.226,72

Rwfr.
5.264.446

Euro
6.161,57

14.929.545

17.473,72

20.193.991

23.635,29

Bureelmateriaal

Kasboek, reçuboekjes, papier, lijm enz..

Rwfr.
564.100

Euro
660,23

Communicatie

Telefoon- en internetkosten, fotokopies.

207.540

242,91

Transport en diversen

Verplaatsingskosten + verzekeringen +
premies.
Werkingskosten Rwandese medewerksters +
huur twee burelen en één stockageruimte.
Inrichten stockageruimte met kasten, tafels,
stoelen. IJskast + waterkoker voor bureel
V.K.R.

2.041.000

2.388,81

2.279.082

2.667,46

2.606.500

3.050,68

WEESKINDEREN

WERKING VOOR DE MINDERVALIDEN
Schoolkosten – voeding hygiëne - medisch
Bouwkosten

TOTAAL KOSTEN

Alle schoolkosten, verblijfkosten in het
centrum, medische verzorging, medisch
materiaal, kiné, operaties enz… voor 10
gesteunde kinderen.
Herstelling huisje + bouw huisje + bouw 2
douches en toiletruimtes + installatie van 2
waterreservoirs voor gezinnen met kinderen
met een beperking.
Renovatie van het gehandicaptencentrum te
Kamonyi: afwerking dak, afwerking
installatie waterreservoir van 10.000 l,
herstelling sanitair blok: deel I meisjessanitair.
MINDERVALIDEN

V.K.R. WERKING

Werkingskosten
Woonkosten
TOTAAL KOSTEN

7.698.222 9.010,09

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°101 - SEPTEMBER 2017
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Financieel verslag van werking in Rwanda - 2016

VAN HARTE DANK VOOR UW TROUWE STEUN!
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PROJECTEN 2017
Al onze werken in 2017 zijn gebaseerd op de wissel 1 € = 800 Rwfr.

C E N T RUM VO OR K I N DE R E N M ET E E N B E PE R K I NG I N KA MON Y I


a) Herstelling van het sanitair:

Deel II - jongens sanitair:
Dit is begroot op 5.587.175 Rwfr. = €6.984.
In juli ging onze medewerker James naar
Rwanda om de werken te evalueren.
Alles was in orde en de laatste betalingen
hiervoor werden gedaan.



b) Bouw van wasruimte met regenwaterreservoir van 10.000 liter:

Begroot op 6.931.400 Rwfr. = €8.664,25 (zonder verplaatsingskosten en onvoorziene kosten).
James besprak in juli met de verantwoordelijken van het centrum en de plaatselijke aannemer de bouw van een nieuo
we wasruimte. Door enkele aanpassingen, o.a. de bijkomende plaatsing van een regenwaterreservoir is de begroting
lichtjes gestegen. Deze werken werden opgestart begin augustus met de betaling van een eerste schijf van
2000.000 Rwfr.



c) Beveiliging van het centrum:

Begroot op 870.000 Rwfr. = €1.087,50 (zonder verplaatsingskosten en onvoorziene kosten). Tegelijkertijd met de
bouw van de wasruimte wordt er een beveiliging geplaatst op de muren aan de achterzijde van het centrum.
Dit is noodzakelijk, daar er momenteel bendes straatkinderen actief zijn die regelmatig over de muur kruipen om
diefstal te plegen.

B O U W VA N H U I S , T O I L E T, D O U C H E R U I M T E E N WAT E R R E S E R V O I R
Voor een gezin met 6 kinderen waaronder 5 mindervao
lide kinderen.
De werken werden begroot op €14.531
(zonder verplaatsingskosten en onvoorziene kosten).
James ging op bezoek bij het gezin, de ouders en kino
deren waren overgelukkig in hun nieuwe woonst. De
werkzaamheden werden nagezien en alles was in orde,
zodat de laatste schijven konden betaald worden.

B O U W VA N T O I L E T E N D O U C H E R U I M T E
Voor gezin Dos. A6b.
Gezin bestaande uit vader, moeder en 5 kinderen tussen 9 en 17 jaar.
Begroot op €1.975 (zonder verplaatsingskosten en onvoorziene kosten). James deed
ook hier de eindcontrole en betaalde de laatste schijf. Tevens werd de herstelling
van het dak van hun huisje besproken, meer hierover in een volgend tijdschrift.
Verder plannen we in 2017/2018 een waterreservoir te bouwen voor een familie met een mindervalide weesjongen. Ook is de renovatie van een dak en de bouw van twee huisjes voorzien, voor drie arme gezinnen.
Zonder steun van al onze sponsors zijn bovenstaande werken niet mogelijk.
Daarom kunnen jullie ons nog steeds hierin steunen.
Willen jullie een specifiek project sponsoren dan kan dit op het nummer van onze vereniging:
IBAN: BE39 6451 9410 5119 BIC: JVBABE22 met als mededeling:
- Vernieuwing van de wasplaats in het centrum te Kamonyi.
- Plaatsing regenwaterreservoir.
- Plaatsing beveiliging centrum.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°101 - SEPTEMBER 2017
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Proxy Delhaize
Kruishoutem
Waregemsesteenweg 6
9770 Kruishoutem
09/383 50 61
delhaizekruishoutem@outlook.be

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

sanitair - centrale verwarming: gas - mazout
pellets. Vloer - en wandwarming
zonnepanelen - zonneboiler - ventilatiesystemen.
Waregemsesteenweg 162 - 164
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 52 60

raambekleding - verf en behang

W. Churchilstraat 15
9770 Kruishoutem
Tel/Fax: 09 383 53 27

Onafhankelijk opticien
Aanpassingscentrum progressieve glazen
& contactlezen - Contactlensproducten
Hoorapparaten - Oogprothesen

Hoogstraat 6
9770 Kruishoutem
Tel: 09 385 98 08
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Alle merken

Uit sympathie
CENTRUM APOTHEEK
KRUISHOUTEM

Waregemsesteenweg 118
9770 Kruishoutem

BEA MERCHIERS
JAN HERMAN

NV
Deinzesteenweg 29
9770 K R U I S H O U T E M

Betoncentrale
Bouwmarkt & Tegels
www.desnercknv.be

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
Burgemeester

Joop
Verzele

LION NV
CAR-WASH
Olsenesteenweg 64
9770 Kruishoutem

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°101 - SEPTEMBER 2017
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ACTIVITEITENAGENDA - Voorbije activiteiten
PIKKELING: Oogst- en Folklorefeest in Moorsel op 30 juli 2017.

W

e vertrokken naar Moorsel in de gietende regen. Eenmaal
ter plaatse verwelkomde ons een waterig zonnetje. Ook de
stand opstellen verliep alles behalve gemakkelijk, we werden
geplaagd door regenbuien en hevige wind. Tenslotte lukte het Anneke en
Marie-Jeanne om alles klaar te krijgen tegen de namiddag. Toen kwam
de zon erdoor en algauw ook het publiek. Het werd een vrolijk volksfeest
waar oogsttaferelen, volksdansen en allerlei activiteiten elkaar afwisselo
den. Ook aan onze stand was het een gaan en komen. Velen kochten een
lotje en de verrassingspakjes waren in trek bij de kinderen.
Dank aan allen die ons ondersteunden en maakten dat we naar huis
gingen met €211 winst.

MABATOBATO: Multicultureel festival in Waregem op zondag 27 augustus 2017.

D

ie zondag reden we rond 12uur met onze auto volgeladen naar
het park Casier in Waregem. Andere verenigingen waren ook al
druk bezig met hun standjes in te richten en er klonk al opgeo
wekte muziek. We waren mooi op tijd klaar met het aankleden van onze
ruime tent. De zon straalde de ganse namiddag, maar gelukkig kregen we
wat schaduw van enkele grote bomen in het park. Vanaf 15uur kwamen
er meer en meer bezoekers langs om te genieten van de sfeer, de rito
mische muziek en een verfrissend drankje of een lekker tussendoortje.
Zoals gewoonlijk hadden de verrassingspakjes en de visput veel succes
bij de kinderen. Een Congolese man wou een kort interview om uit te
zenden op een Antwerpse radio. Tegen de avond kwamen de schepen
van ontwikkelingssamenwerking van Waregem en een collega nog een
babbeltje slaan. Rond 19.30 konden we opruimen en met een iets lichtere
auto weer naar huis. Blij reden we naar huis met €222 winst in kassa.
Dank je wel lieve mensen voor jullie steun.

CASA DEL MUNDO: Wereldcultuur in Aalst op zondag 3 september.

E

en dag om van te dromen, prachtig weer en een massa volk bracht
drukte in de straten van het centrum van Aalst. Het publiek werd
overspoeld met muziek, tropische geuren en kleuren. Vijftig vero
enigingen hielden op de 23ste Casa Del Mundo een standje open. Allen
zetten zich in voor een goed doel in verre landen. Met de slogan ‘Iedero
een is van de stad en de stad is van iedereen’ vroeg Casa del Mundo deze
keer aandacht voor het leven in de stad. Nu al leeft meer dan de helft van
de wereldbevolking in steden, tegen 2050 stijgt dit naar zeventig procent.
Steden staan voor grote uitdagingen. Hoe leef je goed samen met vero
schillende nationaliteiten en culturen? Bezoekers konden hun dromen en
wensen voor de stad van de toekomst achterlaten bij de ‘droom je stad’muur. Onze vereniging droeg haar steentje bij aan dit grote feest en inforo
meerde over onze werking en projecten. Onze jeugdige medewerk(st)ers
hadden het druk met het laven van de dorstigen aan de bar. De kindjes
vonden een leuk speeltje in onze visput, de groteren lieten zich verraso
sen door onze tombola of verrassingspakjes. Dit alles resulteerde in een
mooie opbrengst van €342,11.
Dank aan allen die dit mogelijk maakten.

10

V.K.R. vzw © - N°101 - SEPTEMBER 2017

A C T I V I T E I T E N A G E N D A - To e k o m s t i g e a c t i v i t e i t e n
VOORDRACHT JOHAN SWINNEN

• Vrijdag 22 september in Aalst.

‘Kansen en bedreigingen in het gebied van de grote meren:
herinneringen en overpeinzingen van een ex-diplomaat’
Inkom: €3 te betalen aan de ingang van de zaal.

B

aron Johan Swinnen liet zich verontschuldigen, daar hij op zending moest naar de
VN in NewYork en zodoende niet kon aanwezig zijn die avond.

Mevrouw Swinnen heeft de voordracht overgenomen van haar echtgenoot. Het vero
haal kreeg natuurlijk een andere inkleuring als echtgenote en moeder, maar dit laatste
was daarom niet minder belangrijk!

VOORDRACHT LIEVE BLANCQUAERT

• Vrijdag 13 oktober om 20u in ‘CC De Mastbloem’
Waregemsesteenweg 22, 9770 Kruishoutem.

L

ieve 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 filmreportage
die een wereldwijd overzicht probeert te geven van de omstandigheden waarin kindeo
ren geboren worden, met eraan gekoppeld de vaststelling dat alleen de geboorteplaats
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 momenten
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 ontwikkelingssamenwerking die deel uitmaken van de GROS: vzw Non Profit (Malawi) / vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda / Damiaanactie / Rode Kruis afd. Zingem-Kruishoutem
/ Solidariteitsproject Honduras.
Inkom: €10 - Info: cultuurdienst@kruishoutem.be - 09/ 333 71 15
TOEGANGSKAARTEN:
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 mogen begroeten die avond!

• GEMEENTELIJKE SOLIDARITEITSACTIE IN KRUISHOUTEM van 4 tot 11 november
Traditiegetrouw wordt de gemeentelijke solidariteitsactie
in de week voor 11 november opgezet voor een project
op vlak van ontwikkelingssamenwerking dat door Kruiso
houtemnaren wordt ondersteund. Dit gebeurt door mido
del van een huis-aan-huis inzameling met lokale vrijwilo
ligers.
In overleg en samenwerking met de Gemeentelijke Raad
voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) wordt de
solidariteitsactie dit jaar georganiseerd ten voordele van
vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.

De inzamelingsactie zal worden ingezet voor hun Rwano
dese projecten in het kader van de opvang en ondersteuo
ning van kinderen met een ernstige handicap én de vero
dere renovatie van het opvangcentrum in Kamonyi.
Wil je graag mee je schouders zetten onder gemeentelijke
ontwikkelingssamenwerking of de gemeentelijke solidao
riteitsactie?
Neem dan contact op met de ambtenaar welzijnszaken,
bart.victor@kruishoutem.be, 09/333 71 15 of kom naar
ons infomoment op zaterdag 21 oktober om 10.30u in
de raadzaal van het gemeentehuis.
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Brieven van de jongeren uit
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 het vervolg van tijdschrift 100 waarin we onze oudsten van de C.M.G. kinderen voorstellen.
Ze studeren in hun laatste jaar. Volgend jaar staan sommigen 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.
• Ildegarde °24/09/1998 - was in 2016 niet geslaagd
in het 6de middelbaar. Volgt momenteel een beroepso
opleiding hotellerie van 1 jaar. Zij kwam op 2-jarige
leeftijd in het weeshuis en onder onze bescherming.
Beste Ouders,
Hoe gaat het met jullie ? Met mij gaat het goed. Bedankt voor wat
jullie voor mij al gedaan hebben. En bedankt voor het geschenk.
Dit jaar eindig ik mijn middelbare school. Ik heb een idee : ik wil
wat kledij en schoenen verkopen, aan hen die hun middelbaar
beëindigd hebben en wat hulp kunnen gebruiken. Mijn familie kan
zich sommige dingen niet veroorloven. Met jullie steun
kan ik dan mijn familie en mijn zussen en broers helpen.
God zegene jullie ! Ildegarde.
• Karim ° 08/06/1995 - volgt nu het 2de jaar beroepsschool

(automechaniek) en in 2016 behaalde hij 71,3%. Hij kwam op
8-jarige leeftijd in het weeshuis en onder onze bescherming.
Kigali
12/08/2017
Hallo,
Eerst en vooral wil ik jullie allen groeten.
Ik schrijf om jullie de vrede van God te wensen.
Ik wil U danken omdat jullie mij sponsoren en mij schoolmateriaal
bezorgen, en ik dank u omdat jullie zorg dragen voor ons.
Als God mij helpt in de toekomst, wil ook ik anderen
helpen, zoals ik geholpen werd om naar school te gaan.
Ik wens jullie alle goede dingen in deze maand augustus, Karim.

• Annet °21/05/1998 - volgt het 5de middelbaar, in 2016 behaalde ze 66,94%
Het meisje wordt door onze vereniging gesponsord met schoolmateriaal en hygiënisch materiaal.
De schoolgelden worden betaald door een andere sponsor. Zij kwam op 5-jarige leeftijd in het weeshuis en
onder onze bescherming.
Beste sponsor,
Ik ben erg dankbaar dat ik de gelegenheid krijg om nogmaals een
brief te schrijven, met veel liefde, in de hoop dat jullie het goed stelo
len. Dit is een goede gelegenheid om jullie te vertellen
hoe het met ons gaat. Jullie kunnen ons wel niet zien, maar ik hoop
dat jullie voelen, dat ik jullie schrijf met veel liefde en blijheid.
Ik heb goede resultaten behaald op school, hoewel ik bij het begin
van het jaar niet alle benodigde materiaal had voor de richting die
ik volg: geschiedenis, economie en literatuur.
Ik had boeken tekort voor geschiedenis en literatuur. Gelukkig heb
ik vrienden die me hun boeken leenden, zodat ik beter kon
studeren in het 2de en 3de trimester, hoewel dat niet zo eenvoudig
was. Nogmaals wil ik jullie bedanken voor de nuttige tassen. Ze zijn
erg bruikbaar voor ons. We vinden niet genoeg woorden om jullie
te bedanken ! Jullie begrijpen onze noden.
Wij houden van jullie, Annet.
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BRIEVEN VAN DE KINDEREN UIT DE GEZINNEN
Familie dossier A6a
Nyamirambo 18/03/2017
Goede morgen mijn ouders.
Hoe gaat het met jullie, maken jullie het goed?
Als het goed met jullie gaat moeten we God danken alle
dagen. Bedankt om mijn schoolkosten te betalen!
Ik vraag aan God om jullie nog meer geld te laten verdieo
nen zodat jullie ook de schoolkosten voor anderen kunt
betalen.
In de naam van Jezus Christus, beloof ik U dat ik mijn best
doe om goede punten te behalen op het nationaal examen.
Ik wens jullie het beste alle dagen.
Dat God jullie zegent, Florance.



Florance, 14 jaar, volgt het 6de lager.



Familie dossier A10b

Aan mijn sponsors.
Ik schrijf U om U de vrede van God te wensen. Hoe maakt
u het? Ik ben blij om jullie te schrijven omdat jullie van
ons houden, juist zoals ook wij doen. Ik wil jullie danken
omdat jullie voor ons zorgen. Dank jullie omdat jullie de
schoolkosten betalen, daardoor kunnen we naar school
gaan. Moge God jullie beschermen en ook jullie familie.
Moge God jullie alles teruggeven wat jullie ons geven.
Wij houden van onze sponsors, jullie zijn in ons hart en we
zijn trots op wat jullie doen voor ons.
Moge God jullie zegenen voor alles wat jullie doen om
mensen te helpen.
Dank U van Fiston
Fiston, 17 jaar volgt het 2de secundair.



Familie dossier A19a1



Familie dossier A20a

Beste ouders die mij ondersteunen.
Ik wil u danken voor je blijvende steun aan mij.
Ik wil je danken omdat je de zieo
kenkaspremie voor mij betaalde.
Ik dank je ook voor het schoolo
geld en het schoolmateriaal..
Ik wens dat jullie gezegend zijn
in 2017.
Van Jean Claude, 9jaar, volgt
het 2de lager.

Tekening van Jean De Dieu, 9 jaar volgt het 2de lager.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°101 - SEPTEMBER 2017
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(vervolg nieuwsbrief 100)

U i t h e t v e r s l a g v a n h e t 1 ste e n 2 de k w a r t a a l
van Sandra over haar bezoek aan de gezinnen.
 Familie dossier A10b: alleenstaande moeder Espérence met 6 kinderen en één kleinkind. Haar kleinzoon Fiston
is 17 jaar. Hij leeft bij haar, volgde in 2016 het 1ste secundair en behaalde 41,3 %.

Sandra: Fiston, de kleinzoon van Espérence maakt het goed op school. Hij bezoekt ook dikwijls zijn moeder in Kigali.
Antwoord V.K.R.: We zijn blij te lezen dat Fiston een goed contact onderhoudt met zijn moeder in Kigali, dit kan heel
belangrijk zijn in de toekomst. Het is wel nodig dat hij betere punten haalt. Dubbelt hij het 1ste of zit hij in het 2de middelbaar? De schoolkosten, de ziekenkas en een kleine hoeveelheid voeding mogen betaald worden. Dit alles volgens de
reglementering voor de gezinnen.
Familie dossier A11b: familie bestaande uit vader Hao
relimana (wees), moeder Euphrasie en hun 5 kinderen
tussen 11 en 23 jaar. Providence is 23 jaar. Anatolie is 17
jaar en gaat niet naar school, Hassina is 16 jaar, zij volgde
in 2016 naailessen in een beroepsschool en behaalde
54%, Immaculée is 14 jaar en dubbelde in 2016 het 4de
lager. Marie Chantal is 11 jaar, dubbelde het 2de lager in
2016 en behaalde 68,8 %.
Sandra: Euphrasie en de kinderen stellen het goed. Euphrasie zegt weinig, is zeer gesloten. Toen ik de rapporten
en de schoolbrieven vroeg van Immaculée en Marie-Chantal zei de moeder dat ik ze zelf maar moest gaan halen
als ik ze nodig had. De minerval van Anatolie werd betaald maar hij ging niet naar school omdat de studies voor
hem te moeilijk zouden zijn. Hij is hulpje bij een metser
en knapt ook kleine klusjes op in het dorp. De kosten die
betaald werden voor zijn beroepsopleiding werden aan Euphrasie terugbetaald. Anatolie heeft dus geen enkele vorming gevolgd.
Antwoord V.K.R.: We vinden het bijzonder jammer dat
de vrouw niet meewerkt in het belang van haar kinderen.
Maar ik denk dat deze familie in zeer moeilijke omstandigheden leeft, gezien de problemen met de vader. De vrouw
staat waarschijnlijk voor alles alleen. Sandra we begrijpen
je frustratie maar vragen een extra inspanning van je om
aan de rapporten en de schoolbrieven te geraken. Van Has-

Familie dossier A11c: familie bestaande uit vader
Emmanuel (wees) en moeder Félicité. Ze hebben 3 jono
ge kinderen en een baby die Yvette noemt °25/12/2017.
Kevine (11 jaar) zit in het 4de lager en behaalde vorig jaar
59,6 %. Egide (11 jaar) volgt het 4de lager en behaalde voo
rig jaar 49,5 %. Divine (6 jaar) volgt de 3de kleuterschool
en had vorig schooljaar 87 %.



Sandra: ook deze moeder heeft haar zwangerschap verborgen totdat Sandra de baby toevallig ontdekte bij een bezoek
aan de familie. Tijdens vorige bezoeken was de man er altijd alleen en zei dat zijn vrouw weg was. De familie en de
baby maken het goed.
Antwoord V.K.R.: Sandra het is nodig dat je over geboortebeperking praat met Félicité en met haar naar de
organisatie gaat die haar hier bij kan helpen. Krijgen ze
toch verder kinderen dan moet je de ouders op hun ver-
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sina en Chantal kregen we het
rapport, van Immaculée hebben
we geen rapport ontvangen.
Van de twee jongste meisjes kregen we geen schoolbrief.
Het zou bijzonder jammer zijn
dat de jongste kinderen niet verder naar school kunnen omdat
V.K.R. te weinig gegevens heeft.
We gaan voorlopig geen herstellingen doen aan het huisje aangezien dit op termijn toch moet
verdwijnen. De houding van
foto: Hassina
Anatolie bevalt ons zeker niet. We
hebben zijn opleiding betaald terwijl hij deze niet gevolgd
heeft. Wat is er met het geld van de minerval die teruggegeven werd aan Euphrasie gebeurd? Heeft ze dit terugbetaald aan VKR? Normaal gezien mag Akayezu het 2de deel
van haar opleiding volgen als we hiervoor de schoolbrief
krijgen. Er mag verder schoolmateriaal gegeven worden,
maar zonder schoolbrieven kunnen we geen minervals en
dergelijke betalen. Er mag verder voeding en zaden gegeven worden en de ziekenkaspremie mag betaald worden.
Dit alles volgens de reglementering voor de gezinnen. Wil
de familie erop wijzen dat indien ze ons de nodige gegevens
niet geven ze het risico lopen om geschorst te worden voor
alle hulp.
antwoordelijkheid wijzen
en zeggen dat V.K.R. voor
deze kinderen geen kosten
meer zal betalen. Na een
vierde kind worden geen
kosten meer betaald voor
de volgende kinderen, dit
kan slechts in heel uitzonderlijke gevallen. Wil aan
Félicité vragen om Egide
goed op te volgen wat zijn
school betreft. Hij moet
absoluut betere schoolrefoto: Egide
sultaten halen, zo niet zal
hij een beroepsrichting dienen te kiezen na het lager. De
schoolkosten voor de kinderen mogen verder betaald worden, alsook de premie voor de ziekteverzekering.

(vervolg nieuwsbrief 100)

U i t h e t v e r s l a g v a n h e t 1 ste e n 2 de k w a r t a a l
van Sandra over haar bezoek aan de gezinnen.

Sandra: De familie maakt het redelijk behalve de tweeling
die ondervoed is. Om de ondervoeding van de kleintjes aan
te pakken kocht V.K.R. voor de familie een koe. De familie heeft Sandra telefonisch verwittigd dat de koe gestorven
is aan de ziekte die Ikibara heet. Men heeft jarenlang gevraagd naar een koe zodat men melk zou hebben voor de
kinderen. Sandra heeft gehoord dat de koe verkocht werd
maar ze willen dit niet bevestigen. Sandra is ontgoocheld
dat de energie en het vele werk dat ze in erin steekt om deze
mensen te helpen, niet resulteert.
Antwoord VKR: we begrijpen de ontgoocheling van Sandra, maar we moeten verder proberen om deze familie te
helpen aangezien het lot van de nog jonge kinderen van
onze hulp afhankelijk is.

We gaan de ondervoeding van de peuters verder proberen
tegen te gaan met voedselhulp en hulp met landbouwproducten. Sandra wil er goed op toezien dat Pascaline verder
naar de school gaat.
Wil nogmaals met Habumuremyi praten of hij een beroep
wil aanleren. Enkel onderwijs kan hun armoedecirkel
doorbreken. Sandra het is nodig dat je over geboortebeperking praat met de moeder Mujawayezu en haar op haar
verantwoordelijkheid naar
haar kinderen toe wijst. Als
ze verder drinkt zit de kans
er in dat het gezin geschorst
wordt voor alle hulp. Ook
als er nog kinderen komen
kunnen deze geen hulp van
V.K.R. meer krijgen. Voorlopig mogen de schoolkosten,
de ziekenkas, een kleine hoeveelheid voeding en de huur
van een bijkomend landbouwterrein verder betaald
foto: Pascaline, Kwitonda & Uwitonze
worden.

Familie dossier A12b:
Familie bestaande uit de vader Dao
niel (wees) en moeder Angélique en
hun 5 kinderen tussen 2 en 14 jaar.
Jeanine (14 jaar) volgde in 2016 het
6de lager en behaalde 65,4 %. Bosco
(12 jaar) zat vorig jaar in het 3de lao
ger en eindigde het schooljaar met
47,6 %. Olivier (11 jaar) volgde het
2de lager en behaalde 77,6 %. Olive
(8 jaar) dubbelde in 2016 het 1ste lao
ger en behaalde 74,2 %. Het jongste
kindje Valens wordt in november
2 jaar.

Sandra: Deze familie maakt het goed en hun dochter
Jeanine had heel goede cijfers op het nationaal examen.
Ze gaat nu naar een officiële school.
Antwoord VKR: Sandra wil met de moeder praten over
geboortebeperking en met haar naar een organisatie gaan
die haar daarmee kan helpen. Krijgen ze toch nog kinderen
dan kan VKR voor deze kinderen niet meer betalen.
Wil de ouders motiveren om hun kinderen goed op te volgen wat hun schoolprestaties betreft. Indien de vader geen
verantwoordelijkheid opneemt voor zijn kinderen en verder blijft drinken is dat een reden tot schorsing van alle
hulp. Voorlopig mogen schoolkosten, ziekenkas, voeding
en de huur van een bijkomend landbouwterrein verder betaald worden.

Familie dossier A12a: dit gezin bestaat uit een alo
leenstaande moeder Mujawayezu (wees) en haar 4 kindeo
ren. De oudste zoon Habumuremyi is 17 jaar, hij gaat niet
meer naar school maar helpt zijn moeder op het veld. Pao
scaline is 8 jaar en dubbelt het 1ste leerjaar. De jongsten
(een tweeling) Kwitonda een jongen en Uwitonze een
meisje zijn 3 jaar.





foto: Moeder Angelique & Jeanine

Familie dossier A18b:
Alleenstaande moeder Dianne met 4 kindeo
ren tussen 1 en 20 jaar. Bienvenue is 20 jaar
en vorig jaar afgestudeerd in het 6de middelo
baar met 69,1 %. Dieumercie is 18 jaar volgt
het 5de techniek en behaalde vorig jaar
68,8 %. Michelle is 13 jaar, volgt het 1ste mido
delbaar en behaalde in 2016 63,7 %.
Gabrielle het jongste meisje is 1 jaar.



Sandra: Toen ik de officiële school bezocht
waar Dieumercie naar toe gaat, zei men daar
dat de jongen beschouwd wordt als privé
leerling. Het is een officiële school die de kinderen het recht geeft zich in te schrijven als
privé leerling, maar de minerval ligt dan wel

foto: Dieumercie & Michelle

een pak hoger. Ik vroeg mij af hoe het kwam
dat een andere jongen, uit een ander gezin, in
dezelfde school veel minder minerval betaalde. Ook de schoolbrieven van beide jongeren
zijn niet hetzelfde. Ik zou graag weten of Dieumercie verder kan studeren als privé leerling.
Antwoord VKR: We hebben je verslag over
dit gezin gelezen. We zijn verwonderd dat in
officiële scholen dergelijke zaken gebeuren. In
alle geval gaat V.K.R. hiermee niet akkoord,
kinderen in dezelfde school, in dezelfde richting, dienen hetzelfde te betalen. Willen de
ouders dat hun kind als privé leerling aanzien
wordt, dan dienen de ouders zelf de opleg hieraan verbonden te betalen. De schoolkosten
mogen verder betaald worden.
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É É N GROTE FAMILIE
DOEL

:

HOE

:	

WERKING

:	

	

▪ Door een adoptie - systeem op afstand.

▪ 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. Je kan ons ook volgen via facebook: https://www.facebook.com/kinderhulp.rwanda
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: ....................................................................

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

E-mail: .......................................................................................................
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Scan de code voor meer
digitaal plezier op je telefoon!

Niets uit deze publicatie mag gebruikt worden zonder de toestemming van VKRvzw

©

▪ 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. 
		
en                                       
▪▪  Mensen
Mensen in België laten kennis maken met kinderen in een derde wereldland en
	
			
   de
de kans geven van zeer nabij deze kinderen ook daadwerkelijk te helpen.

