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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
 

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

James Moors
Lijsterstraat 26 
3530 Houthalen 
.: info@bouwonderneming-moors.be

Prospectie

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!

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.

 Het jaarlijks geschenk: uitstap voor de weekinderen en jongeren uit het C.M.G.  

 Bezoek aan onze projecten in Kamonyi .

 Publiciteit . 

 Activiteitenagenda: voorbije activiteiten. 

 Brieven van de jongeren uit het weeshuis C.M.G., geplaatst in gezinnen.

 Projecten 2017 & 2018.  

 Uit het verslag van Sandra - 1ste - 2de - 3de kwartaal. 

 Reisverhaal. 

 Project ‘Een Grote Familie’.

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

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

L i e v e n  L e y n

Een tragisch ongeval ontnam ons een vriend en verdediger van  
onze Rwandese kinderen. 
Hij was 20 jaar hulp en chauffeur voor de ontbijtactie in Meulebeke. 
We sturen ons oprecht medeleven aan Anick, zijn steun en toeverlaat, en aan 
zijn kinderen en hun partners Bavo & Elien, Warre & Elien, Anna & Jens, Sam. 
 

Dank je wel Lieven voor alles, we zullen je missen vriend.

Br…..wat is het koud! Na een verblijf van één maand in het zonnige Rwanda is het moeilijk wennen aan ons duistere, 
koude, natte Belgenland. Doordat een groot deel van het bestuur en de mensen die instaan voor het tijdschrift op 
werkvakantie waren in Rwanda, zijn we wat later met dit tijdschrift. We hopen dat jullie fijne feestdagen beleefden en 
wensen jullie alsnog een gezond, gelukkig en vreugdevol  Nieuwe Jaar 2018:

Onze reis was vermoeiend maar ook boeiend en we hebben heel wat beleefd dat we met jullie willen delen, daarom 
zullen we er in ieder tijdschrift iets over vertellen. Verder hebben we ook nu weer veel redenen om dankbaar 

te zijn. We kijken terug op een jaar dat gekleurd werd door jullie vriendschap en steun. We hadden enkele grote en 
kleine activiteiten en we zijn iedereen zo dankbaar dat ze zich hiervoor inzetten. We zeggen dank aan allen die ons 
ondersteunden met een bijdrage voor het ‘jaarlijkse geschenk’. Dit gaf de weeskinderen hun gedroomde uitstap naar 
het Kivumeer (lees hierover blz.4-5 en 6).

Verder danken we ook alle tantes, nonkels, meters, peters en trouwe sponsors. Jullie belangrijke steun geduren-
de het ganse jaar maakt het mogelijk dat we steeds verder kunnen werken. 

Een grote dank je wel gaat uit naar de gemeente Kruishoutem die haar solidariteitsactie liet doorgaan voor onze 
vereniging. We kregen hierdoor €6.527,35 op onze rekening. Dank je wel lieve mensen die deze actie ondersteunden. 
Dit maakt mogelijk dat we verder werken in het gehandicaptencentrum te Kamonyi. Ook ons deel van de opbrengst 
van de voordracht door Lieve Blanquart, zijnde €679,52 zal maken dat de werken vlot kunnen verder gaan. Tevens 
danken we uit heel ons hart de gemeente Lebbeke die eveneens dit project ondersteunde met €3.400. Hierbij danken 
we speciaal nonkel Eddy die de belangen van de Rwandese kinderen verdedigt aldaar. We zijn het stadsbestuur van 
Waregem bijzonder dankbaar voor hun steun van €1.250, voor hetzelfde project. Dank je wel nonkel Jean voor je in-
spanning hiervoor. We danken heel speciaal hen die niet genoemd willen worden, maar die ter gelegenheid van hun 
70ste verjaardag al hun cadeaus aan de Rwandese kinderen schonken. Dank aan allen die maakten dat deze geschen-
ken opliepen tot €1.745. Ook danken we hartelijk Freddy en Rita Franchois - Wackenier die terug voor ons actie 
voerden met als mooi resultaat €942,40. Dank ook aan al hun vrienden en familie die deze actie sponsorden. Dank je 
wel lieve tante en nonkel omdat jullie aan de Rwandese kinderen blijven denken en hen €1.500 schonk. Ook de tante 
en nonkel die €1.100 schonken aan de minderbedeelde kinderen zijn we heel dankbaar. Tevens danken we uit gans 
ons hart allen die dit kwartaal een extra steun gaven van €600, €574, €500, €250, €200, €150, €125, €120 of €100. 
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1 september 1964 - 2 januari 2018  
 

Iemand uit je leven gommen kan best.
Uit je gedachten lukt nooit.
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H E T  J A A R L I J K S  G E S C H E N K : 
E e n  u i t s t a p  v o o r  d e  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 

In vele brieven vroegen ze het ons steeds weer: wanneer kun-
nen we eens allen samen op uitstap, we zouden nog graag 

eens samenzijn. We zouden nog eens graag naar het Kivumeer 
in Rubavu (Gisenyi) gaan, het is zo… lang geleden. 
Toen de kinderen en jongeren nog in het weeshuis waren, gin-
gen er regelmatig jongeren uit België daar een handje helpen. 
Bij deze gelegenheden richtte onze vereniging zo nu en dan een 
uitstap in. Dit was goed voor het samenhorigheidsgevoel en 
de ontwikkeling van de kinderen. Zo zagen deze ook eens iets 
meer dan de school of het weeshuis. Het waren steeds hoogda-
gen voor hen en dit zijn ze blijkbaar niet vergeten.
 
Nu een deel van het bestuur van onze vereniging van plan was 
om naar Rwanda te gaan eind 2017, zouden we het erop wagen. 
We kozen 20 december als D-day en begonnen aan de voorbe-
reidingen. Maar zo’n dag inrichten voor ongeveer 60 kinderen 
en hun begeleiders is niet eenvoudig, vooral niet van op afstand. 
Er werd duchtig over en weer geschreven van hoe en wat we 
konden doen. Sandra, onze Rwandese medewerkster, kreeg op-
dracht om de familieleden en pleegouders van de weeskinderen 
op de hoogte te brengen. 
Een van de grootste moeilijkheden was om al deze kinderen 
en jongeren, die nu verspreid woonden over Rwanda’s heuvels, 
tijdig in Kigali te krijgen en hen na de uitstap ook veilig naar 
huis te brengen. Voor de kinderen die veraf woonden werden er 
opvanggezinnen gezocht in Kigali waar ze twee nachten konden 
logeren. Er werden twee bussen met chauffeur gehuurd, wat 
niet zo gemakkelijk bleek. Er was veel werk die periode en de 
busmaatschappij twijfelde eraan of de uitstap wel zou doorgaan. 
Een voorschot op de huursom bracht hier redding. Maar dan 
moest er ook nog voor eten en drinken gezorgd worden die dag. 
Een picknick bleek onmogelijk wegens het bewaarprobleem 
zonder frigoboxen, in een land waar de temperatuur nogal kan 
oplopen. Dan maar een restaurant gezocht waar 60 personen 
tegelijk aan tafel konden. Het moest goed zijn en hygiënisch ge-
noeg, zodat ook wij blanken met onze tere ingewanden, mee 
aan tafel konden zitten. Gelukkig kenden we een restaurant in 
Rubavu (Gisenyi) waar ruim plaats was. Maar ook hier was men 
niet zo happig, Sandra kon tenslotte met een voorschot de bazin 
overtuigen van onze goede bedoelingen. Nog enkele probleem-
pjes werden opgelost na onze aankomst in Kigali en alles was 
gereed om die dag te vertrekken.
Sandra besliste dat de bussen zouden vertrekken om 8.15 
uur. Wij waren benieuwd of dit zou lukken, het Afri-
kaans uur kennende en ook de stiptheid van Sandra zelf.  

Wij waren net op tijd en ongelooflijk maar waar ook alle kin-
deren en hun begeleiders waren reeds ter plaatse. Ieder kind 
en jongere kreeg een fruitsapje en een pet ter herkenning, de 
begeleiders een fluitje, en we konden vertrekken. Mieke en Jaak 
reden samen met Sandra en Jeanne D’Arc mee met de bussen. 
Wij Monique, Marc, Leo en Marie-Jeanne volgden in een jeep, 
daar we na de uitstap onze reis verder zetten richting vulkanen. 
Na een uurtje rijden stopte plots een bus. We dachten oei, een 
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H E T  J A A R L I J K S G E S C H E N K : 
E e n  u i t s t a p  v o o r  d e  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 

probleem! Even later wisten we wat 
er aan de hand was toen onze auto 
een tiental wildplassers passeerde. 
Ook wij dames moesten dringend, 
dus stopten we aan hotel Muhabura 
te Musanze (Ruhengeri). We zaten 
nog op het toilet toen een massa ta-
terende meisjes de toiletruimte be-
volkte. De buschauffeur kende deze 
stopplaats blijkbaar en alle jonge da-
metjes, die zo nodig moesten, kweb-
belden er lustig op los. Allen hadden 
plezier om het meest, men zag dat ze 
de lange busrit niet erg vonden, maar 
genoten van elkaars gezelschap. 

Ongeveer 4 uur later was iedereen aangekomen op het Kivu strand. 
De groep jongens en meisjes wou eerst enkele liedjes zingen. Deborah begeleidde hen met 

de gitaar en allen zongen uit volle borst. Daarna uitte Afissa, uit naam van allen, haar dankbaar-
heid voor de uitstap. En toen kon er gespeeld worden! Jammer genoeg verschool de zon zich 
achter de wolken en begon het te druppelen. Toch bleek dit niemand te storen en algauw liepen 
de meesten in zwemshort of badpak. 
Wij brachten alle zwemgerief uit de stockage mee naar Rwanda en Sandra had de badpakken 
die we haar vroeger toestuurden bijgehouden. Iedereen vond zijn gerief, op één meisje na. Het 
kind stond droevig te kijken naar haar vriendjes en vriendinnetjes die één 
voor één het water indoken. Marc vond de oplossing: hij gaf zijn zwemshort 
samen met groene V.K.R. t-shirt aan het kind en weldra zat ook Kevine in 
het water. Sandra had verschillende spelletjes voorzien, doch iedereen wou 
zwemmen en algauw zaten allen in het water. Jaak had ondertussen ook zijn 
zwembroek aangetrokken en bepaalde de eindmeet tot hoe ver de kinderen 
in het water mochten. Het meer was nogal wild, er was storm op komst en 
wij probeerden een oogje in het zeil te houden vanop de oever. Er waren 
ook twee redders aanwezig en daar waren we blij om. Ondertussen was het 
niet meer druppelen, maar begon het te gieten. Onze zwemmers stoorden 
zich er niet aan, nat is immers nat. Gelukkig was het niet koud. Het viel ons 
plots op dat we enkel jongens zagen, waar waren de meisjes? 
Sandra werd hier op attent gemaakt, en ze zei dat de meisjes 
waarschijnlijk wat verder baadden, in Rwanda is men nogal 
preuts. Dit was geen veilige situatie, wij waren hier, de bewa-
kers waren hier, dus zwommen zij zonder bewaking. 
Samen met Sandra gingen we de meisjes halen en algauw 
waren ze hun schroom vergeten en maakten ze zo veel ple-
zier dat het een lust was om zien. 

We kregen ook nog bezoek. Onder een boom op het 
strand zat een meisje in een rolstoel. Sandra stelde 

ons voor aan Dianne. Ze kwam ons samen met haar mama, 
broer en zussen groeten en bedanken. Haar mama zei dat Dianne ons absoluut wou zien, dat ze 
niet te houden was. Dus hadden ze 45 minuten gestapt in de gietende regen. Dianne heeft geen 
rolstoel die kan plooien en bijgevolg konden ze geen taxi of bus nemen. We babbelden wat met de 
mama, die ons vertelde hoe gelukkig Dianne wel was met de briefjes en kaartjes die we haar stuur-
den. Alle kaartjes uit België hangen aan de muur in haar kamer. Dianne is ondanks haar handicap 
een verstandig meisje dat ons briefjes schrijft en mooie tekeningen toestuurt. 
De mama bedankte ons omdat we maken dat Dianne naar school kan, een grote hulp voor een 
alleenstaande moeder met vier jonge kinderen. 
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Ondertussen waagden de grote jongens zich dieper en 
dieper in het meer. Met heftige gebaren probeerden 
we hen duidelijk te maken dat ze dichterbij moesten 
komen. Algauw hadden de jongens volgers en Sandra 
besloot dat het ondertussen tijd werd om het eind-
sein te fluiten. De stoere jongens demonstreerden nog 
even hun kunsten door om ter verst te gaan springen 
in het zand, maar algauw had iedereen zich gedroogd 
en omgekleed. 

De bussen konden vertrekken voor het tweede 
deel van hun uitstap: de feestmaaltijd. 

Aangekomen aan restaurant ‘La Corniche’ nam ieder 
ordentelijk plaats aan de ronde tafels. De kinderen 
vouwden de handen en deden een stil dankgebed. 
Daarna gaf Sandra aan welke tafel zich mocht gaan 
bedienen aan het lekkere buffet. Ieder kreeg een fris-
drankje en er werden bergen voedsel op ieder bord 
geschept. Wij blijven ons steeds verbazen hoeveel 
de Rwandezen in één maaltijd wel kunnen eten. Dit 
moet een vorm van zelfbehoud zijn, zoveel mogelijk 
eten als er eten is. Tot onze verwondering at groot en 
klein ook zijn bord leeg en de oudsten gingen zelfs 
een tweede bord vullen. Ons deed het stillekes plezier, 
die kinderen te zien genieten en ook wij genoten van 
die heerlijke maaltijd. 
Na afloop kwam Sandra zich verontschuldigen, bij ons, 
ze had immers niet gezien dat  enkele slimmeriken 
van de oudste jongens zich een pintje hadden besteld. 
We zagen dit maar door de vingers, die gasten waren 
oud genoeg en van één pintje werden ze niet dron-
ken. Daarna werden er kerstgeschenken uitgedeeld. 
Sandra prepareerde, uit de voorraad die we mee-
brachten uit België, voor ieder een attentie. De meis-
jes kregen een toiletzakje en een nepjuweeltje, som-
migen kregen een rugzak en de oudsten een T-Shirt. 
Dan nog een massa foto’s nemen, want iedereen wou 
met ons poseren, en het werd tijd om te vertrekken.   

Afscheid nemen…. zwaaien en lachen, iedereen 
begon tevreden aan de lange terugweg.

Wij kregen nog een toemaatje toen de bazin van het 
restaurant ons kwam feliciteren. Ze bekende dat ze 
bang was geweest voor de komst van een bende wil-
de kinderen en jongeren, die haar restaurant kwamen 
afbreken. Ze zei dat ze verwonderd was zo’n groep be-
leefde, gedisciplineerde weeskinderen te zien. 
Wij waren niet weinig trots, want het waren onze 
kinderen die we reeds jaren onder onze bescherming 
hadden. Nadien hebben we Sandra en Jeanne D’Arc 
gefeliciteerd voor de organisatie van deze uitstap. Aan 
de kinderen ziet men hoeveel respect ze voor onze 
medewerksters hebben. Sandra bevestigde ons later 
dat iedereen veilig was thuisgekomen.

H E T  J A A R L I J K S  G E S C H E N K : 
E e n  u i t s t a p  v o o r  d e  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 
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  B E Z O E K  A A N  O N Z E  P R O J E C T E N  I N  K A M O N Y I

Het is donderdag 
30 november en 

we zijn reeds vroeg op 
weg naar Kamonyi.  
We gaan er twee fami-
lies bezoeken waar we 
een huisje voor bouw-
den. 
We verlaten de as-
faltweg om ons te bege-
ven op een piste in de 
heuvels. Zo nu en dan 
schuiven wolken voor 
de zon en we hopen dat 
het niet gaat regenen. 
We worden soms hevig 
dooreen geschud en na 
een lange rit bereiken 
we tenslotte het huisje. 
We worden verwacht 
door moeder Chantal 
en haar drie gehandicapte kinderen. Men begroet ons 
met zoveel vriendelijkheid en dankbaarheid dat we er stil 
van worden. We worden rondgeleid in het kleine huis-
je en ook haar ouders komen ons groeten. Chantal heeft 
niet stilgezeten na de 
bouw van het huisje 
en er is een omheining 
gebouwd uit adobe 
(stenen uit klei). Ze 
vraagt ons of we voor 
haar cement kunnen 
kopen zodat ze een 
afwatering kan laten 
plaatsen. 
Op die manier zal het water dat van de heuvel komt, niet 
meer tegen haar huisje stromen. We beloven haar dat we 
dit zullen bespreken in de eerstvolgende vergadering. 
Nadat we ieder kind een lolly geven en wat kledij en 
snoepjes achterlaten, vertrekken we naar het volgende 
huisje. Ondertussen is de motregen overgegaan in regen. 

De weg naar het huisje is glibberig en op sandalen-
voeten doen we ons best om niet uit te glijden. 

Moeder Dancille en vader Cyrille staan ons samen met al 
hun kinderen reeds op te wachten onder de barza (over-
dekking). Er worden handjes geschud en de kleine Va-
lentine (meisje met syndroom van Down) omarmt ons 
zonder schroom. Ook de andere vijf kinderen komen ons 
groeten. Vier van hen hebben een zeer zware handicap 
door hersenverlamming en 
autisme, een meisje zit in een 
rolstoel. Alle kinderen zien er, 
ondanks hun handicap, goed 
verzorgd uit. Men ziet aan de 
ouders dat ze een zeer zwaar 
leven hebben. Hun lichaam is 
getekend door zware arbeid 
en verdriet. En toch, ieder-
een lacht, Valentine begint te 
zingen en te dansen en de ou-
ders gaan spontaan meezin-
gen. Met een krop in de keel 
doen we een  rondleiding in 
het huis. Men laat ons ook het 
waterreservoir zien. 

Trots tonen de ouders 
ons de omheining en 

de keuken die ze zelf aan 
het bouwen zijn, ook hier 
is er een cementprobleem.  
Dappere mensen! 
Hoe vinden jullie de moed om 
door te gaan? Hoe kunnen jul-
lie zorgen voor zes kinderen 
in deze omstandigheden en 
daarbij nog blij en dankbaar 
zijn?  Na ook hier onze traditi-
onele lolly’s en wat kledij ach-
ter gelaten te hebben, nemen 
we afscheid. De bewondering voor de dapperheid van 
deze mensen zal nog lang in onze harten blijven leven. 
(vervolg in een volgend tijdschrift).        
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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.

Gordijnen - Overgordijnen 
Stores - Verf - Behang

Mieke Verzelen
Enkel op afspraak
Gsm: 0478 55 61 37 

e-mail: verzelen.decoratie@gmail.com
Facebook: @mieke.verzelen.decoratie

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

NV NORGA - DE BAERE 
Beleggingen - Leningen

Wannegemdorp 8, 9772 Kruihoutem T 09 383 78 94 
T 09 383 72 73

T 055 31 78 44
Petegemplein 24, 9790 Wortegem-Petegem

info@norga.be -  www.norga.be

www.garage-martin.be - info@garage-martin.be 
Deinzesteenweg 91 - 9770 Kruishoutem - Tel. 09/380 11 80

Waregemstraat 69

9771 kruishoutem

Tel: 056 61 30 24 
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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

Funeral Services Kris 
 

FSK Vanhoutteghem Bvba 
 

Warandestraat 32  
9770 Kruishoutem 

 
Tel. 09 - 383 00 83
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• VOORDRACHT Lieve Blancquaert in Kruishoutem Vrijdag 13 oktober 2017.

Eind 2017 kwamen opnieuw twee leerlingen van de kunsthumaniora ‘Sint Lucas uit Gent’ helpen 
om onze kerstpost voor de Rwandese kinderen klaar te maken. In het kader van hun sociale stage 

maakten ze, met een tekening, van ieder kaartje een waar kunstwerkje. Dank je wel Luna en Lobke 
voor jullie inzet.

A C T I V I T E I T E N A G E N D A  -  V o o r b i j e  a c t i v i t e i t e n

Op 13 oktober was Lieve Blancquaert te 
gast in Kruishoutem. Haar voordracht 

begeleid met foto’s mocht rekenen op een grote 
belangstelling. Dankzij deze activiteit kregen 
we voor onze werking € 679,52 in kas.

• DE EINDEJAARSPOST: Sint Lucas - Gent helpt Kinderhulp Rwanda. 
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B R I E V E N  VA N  D E  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 AT S T  I N  G E Z I N N E N

Geachte kinderhulp, ik hou van je.
Ik wil U begroeten en ik zou willen weten hoe het gaat met 
jullie, geliefde vrienden. Ik wil je vertellen dat ik geslaagd 
ben en naar P5 ga . Ik had 54,2%, ik weet dat dit niet zoveel 
is maar ik probeer het met al mijn krachten beter te doen.
Mijn zussen groeten je ook. Mijn grote zussen Provy en  
Sarah, mijn kleine zus Jackson, mijn kleine broertje 
David en ik, wensen je vrolijk Christmas en een gelukkig 
jaar 2018.
 

Heel erg bedankt, Assetou je beste vriend.

Briefje met tekening van Assetou  ° 12/08/2004. Mindervalide meisje, ze volgde in 2017 het 4 de lager. 
Ze is het kind van een alleenstaande moeder met 4 kinderen

Mijn ouder,

Hallo hoe gaat het? Ik hoop dat je in orde bent en ook wij maken het 
goed. Ik wens je fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
Bedankt voor uw hulp en ik ben blij dat u naar de weeskinderen van 
Gisimba komt. We wachten op u. U bent van harte welkom. Ik heb 
een brief gelezen die je me hebt gestuurd, het was interessant. Mijn 
probleem is dat mijn broer David geen geld heeft voor het betalen 
van zijn schoolgeld. In de vorige brief heb je me verteld dat je gaat 
zoeken naar wat je kunt doen. Help alstublieft mijn broer om naar 
school te gaan, hoewel hij nu niet studeert, heeft hij vaardigheden en 
is slim. Bedankt voor uw hulp. Volgend jaar zit ik op de middelbare 
school en ik denk dat ik  het in het nationale examen heb gehaald. Je vertrouwt me en ik 
vertrouw jou. Wij beiden vertrouwen op Jezus. 
Ik ben blij voor je vriendelijkheid je maakte me een mooi en intelligent meisje. 

Bedankt voor je hulp, ik hou van je en mis je.

Assia °27/07/2002, volgde het 6de lager in 2017.

Mijn lieve vriend Kinderhulp,

Allereerst wil ik je begroeten, hoe gaat het? Ik hoop dat het goed met 
je gaat. Met mij is alles goed. Mijn beste, ik heb ernaar verlangd deze 
brief met vreugde aan jou te schrijven. Dus mijn beste, hoe gaat het 
leven verder? Voor mij is het goed, langzaam bij langzaam met mijn 
broers en zus. Dus ik zal je altijd bedanken hoe je mij hielp in dit jaar 
2017, je hebt me schoolmateriaal gegeven, voor school betaald, dit 
geeft aan hoe je me bemint. God zegene je. Ik heb God gebeden om 
mij te helpen bij mijn studie, ik heb heel hard gestudeerd om mijn 
punten te verbeteren. Dus ik ben geslaagd voor mijn examens nu ga 
ik naar het 3de secundair.
Mijn beste, je kunt je niet voorstellen hoe jij me na aan het hart ligt. 
Laat me je vragen wanneer kom je terug in Rwanda? Ik vroeg God om me te helpen, 
zodat we op een dag elkaar kunnen ontmoeten. Misschien zal het ooit gebeuren, want 
ik weet dat God me niet zal teleurstellen. Ik zal voor je bidden, ik zal nooit stoppen met 
bidden voor jou. Nu ga ik eindigen, als God wil dat we elkaar ontmoeten, weet ik dat het 
zal gebeuren. Ik hou van je en ik mis je zo erg !!! God zegene jij mijn goede vriend Kin-
derhulp. Ik wens je vrolijk Kerstfeest & gelukkig nieuwjaar 2018 !!!!
 

Van Naomi °24/02/2000, volgde het 2de secundair in 2017.
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  P R O J E C T E N  2 0 1 7  -  2 0 1 8  

 

 

 

 

Jean-Bosco is een gehandicapte jongen uit het weeshuis C.M.G., die heel veel begeleiding nodig heeft. Hij 
werd opgenomen in het gezin van zijn vroegere opvoedster. 

Ter compensatie voor de op-
vang heeft onze vereniging 
een waterreservoir laten 
plaatsen. De familie woont 
ver van de waterbron en bij-
gevolg is een regenwaterre-
servoir zeer nuttig voor dit 
gezin.

VERNIEUWING VAN HET DAK VOOR GEZIN A6B

Gezin bestaande uit vader, 
moeder en 5 kinderen tussen 
9 en 17 jaar. 

Het huisje van dit gezin had 
dringend een nieuw dak nodig. 
Onze vereniging leverde de 
materialen en de vader samen 
met zijn oudste zoon deden de 
werkzaamheden.

Gezin bestaande uit vader, moeder en 5 kinderen tussen 1 en 13 jaar. 

Hun vorige huisje was in zeer slechte 
staat en stond te dicht bij de baan, bij-
gevolg moest dit afgebroken worden op 
staatsbevel. Deze mensen hadden niet de 
financiële mogelijkheid om dit te doen. 
Onze vereniging gaf opdracht aan de va-
der om zelf de nodige stenen (adobe - ste-
nen in klei) te maken. Ook moest hij zelf 
het terrein klaar maken voor de bouw. 
Dat heeft hij dan ook gedaan. Nadat alle papieren in orde waren, 
zijn in december de werken opgestart. 

BOUW HUISJE - DOUCHE & TOILETRUIMTE
PLAATSING WATERRESERVOIR VOOR DOSSIER A19C

PLAATSING WATERRESERVOIR VO OR FAMILIE MET GEHANDICAPTE 
WEESJONGEN 
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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 ,  1 s t e ,  2 d e  e n  3 d e  
k w a r t a a l  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 A19a1: Alleenstaande 
moeder (wees) met drie kinderen. Jean de Dieu 
is 9 jaar en volgde het 2de lager, Kelia is 7 jaar 
volgde het 1ste lager. Aliane de baby is momen-
teel 3 maanden oud.
 
Sandra: Beatha leeft reeds ongeveer een  jaar 
samen met een man van 45 jaar. Hij is een vluch-
teling zonder papieren. Ze is heel verliefd en de 
man profiteert van de situatie. Ze wil van hem kinderen en wil bijgevolg 
geen geboortebeperking. De man heeft geen inkomen, maar helpt Beata 
op het land.
 

Antwoord VKR: Gelieve ons de naam en de geboortedatum van de 
echtgenoot door te sturen. We hopen dat het koppel heel gelukkig wordt met elkaar. De school-
kosten, de ziekenkas en een kleine hoeveelheid voeding en landbouwproducten mogen verder 
betaald worden. Dit alles volgens de reglementering voor de gezinnen. 

(v
er

vo
lg

 n
ie

uw
sb

rie
f 1

01
)

 Familie dossier A19c: Familie bestaande uit va-
der Théogène en moeder Béatrice met hun 5 kinderen. 
Beide ouders zijn H.I.V. positief. Alle kinderen, zijn getest 
en zijn gezond. De oudste dochter Liliane is 13 jaar, volg-
de in 2017 het 1ste secundair en behaalde in het zesde lager 
63,6 %. Pascal is 11 jaar. Sala is 8 jaar, volgde het 2de lager 
en behaalde in het eerste lager 56,10 %. Théophile is 4 jaar 
en zit in de 2de kleuterklas. Bernard de jongste is 1 jaar oud. 

Sandra: Hun dochter Liliane is geslaagd voor het nationaal 
examen en ook de andere kinderen doen het goed op school. Bij 
het laatste bezoek van James toonden ze hem een perceel waar-
op ze graag een huisje zouden bouwen. James heeft beloofd om 
bij VKR daarvoor te pleiten en nu wacht de familie in spanning 
op het antwoord. De vrouw is bevallen van een 5de kind. Toen 
James en Sandra op bezoek waren, dacht Sandra al dat Béatri-
ce zwanger was maar ze beweerde van niet. Als mensen over 
zulke simpele dingen al liegen hoe kan men hen dan geloven als ze spreken over dingen die niet direct te controleren zijn?
 

Antwoord V.K.R.: Hoe gaat het nu met het gezin, is er reeds een betere verstandhouding onder de echtgenoten? Sandra 
het is nodig dat je over geboortebeperking praat met Béatrice en met haar naar de organisatie gaat die haar hierbij kan 
helpen. Wil de ouders op hun verantwoordelijkheid wijzen en zeggen dat V.K.R. 
na het vierde kind geen kosten meer betaalt voor de volgende kinderen. We hebben 
geen rapport 2016 van Pascal en ook geen schoolbrief, bijgevolg weten we niet welk 
leerjaar hij momenteel volgt, gelieve ons dit door te sturen. 
We hebben vernomen dat de vader de stenen gemaakt heeft voor zijn huis, dus van 
zodra er een officiële verklaring opgemaakt is dat het huis niet mag verkocht wor-
den gedurende de eerste 10 jaar en het contract ondertekend is, mag er gebouwd 
worden. Hierbij dan ook het contract en de eerste betaling. Er wordt geen tweede 
betaling gedaan zonder contract en de officiële verklaring. Wil dit aan Théogène en 
Georges (aannemer)  laten weten. 
Waterreservoir: hiervoor ook het contract ter ondertekening. Het is nodig dat 
Théogène het terrein klaarmaakt voor de waterreservoir Théogène zal hier niet 
voor betaald worden, dit is zijn bijdrage.
Toilet: hiervoor ook het contract ter ondertekening. Schoolkosten, ziekenkas, een 
kleine hoeveelheid voedsel en landbouwproducten mogen verder betaald worden. 
Dit alles volgens de reglementering voor de gezinnen.
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  R E I S V E R H A A L 
R w a n d a . . .  t w e e  w e r e l d e n  i n  é é n  l a n d . 

Om 5u30 komen we aan bij Monique, Marc is er reeds. We laden  al onze bagage uit en Leo gaat de auto wegbrengen 
naar ons Eveline.
Kort daarna is onze taxi-bus er al waarna 4 grote valiezen  en 4 reuze magreb - zakken worden ingeladen. Ook onze 
handbagage ziet er nogal omvangrijk uit want Marc is  geladen met allerlei foto- en filmspullen. Om zes uur zijn 
we op weg naar de luchthaven en het is druk op de baan richting Zaventem. Op de luchthaven kunnen we direct 
inchecken. We zijn blij want dan zijn we al direct de grootste zaken kwijt. Overgewicht op iedere zak, we zullen 
onze weegschaal thuis moeten nakijken. Aan de balie zijn ze onverbiddelijk, we dienen van één handbagage  een 
valies te maken en hiervoor te betalen. We beginnen te puzzelen 
en weten op den duur niet meer waar wat zit. Tenslotte lukt het 
ons en kunnen we eindelijk inchecken. Die €150 extra die we 
dienen te betalen ligt ons wel zwaar op de maag, maar we ver-
zoenen ons ermee, daar we toch wel heel veel meehebben voor 
onze Rwandese kinderen. Kwart voor 11 uur zijn we eindelijk in 
de lucht en na een zachte aangename vlucht landen we om 9u55  
in Kigali. Onze Rwandese familie en chauffeur Jean staan ons 
reeds op te wachten. Het wordt een blij weerzien en we omhel-
zen onze schoonzus Julienne, haar kinderen Sandrine, Hugues 
en Igor. Gelukkig zijn deze laatsten reeds flinke kerels, want het 
wordt nog een hele toer om alle bagage in en op het dak van de 
jeep te krijgen. De lichtjes van Kigali verwelkomen ons tijdens 
onze rit naar het hotel Iris, dat één maand onze uitvalbasis zal zijn. Om 10u45 komen we aan. Ze verwachten ons 
en onze vele bagage krijgt een plaats. Na nog een goede babbel met de familie gaan we om 1u30 slapen. 

Maandag 27/11/2017

Dinsdag 28/11/2017

We worden gewekt door de zon en  vogelzang. Vandaag doen we alles 
op ons gemakje. Eerst een ontbijt, we proeven terug de heerlijke smaak 
van kleine banaantjes, ananas, passievruchten, Rwandese pruimpjes… 
vers geplukt en met een gans andere smaak dan bij ons thuis. Daarna 
komt Jean ons halen en worden onze grote zakken ingeladen. Eerst is 
het nodig dat we naar een wisselkantoor gaan om onze euro’s en dol-
lars in te wisselen voor vele Rwandese franken. Voor 1 euro krijgen 
we iets meer dan 1.000 Rwfr. Gemakkelijk om te onthouden en om te 
rekenen als we moeten betalen. Daarna rijden we naar de burelen en 
vinden er onze beide medewerksters. We zijn blij elkaar weer te zien 
na drie jaar! We bekijken de nieuwe stockageruimte en groeten enke-
le C.M.G. jongeren die daar aanwezig zijn. Daarna geven we wat uit-
leg bij onze bagage, voor wat en voor wie alles is en delen we onze ca-
deautjes uit. We denken dat Sandra en Jeanne D’Arc blij zijn met wat 
we meebrachten. Sandra belooft de zakken leeg te maken en alles in 
de kasten te stoppen. Om 15u30 zijn we bij de zusters Bernardinen.  
We worden er vriendelijk begroet door zuster Steven, die algauw ta-
fels en stoelen in de zon zet zodat we samen iets kunnen drinken. 
Zuster Marie-Michel komt thuis van haar boodschappen samen met 
Rita. Het is een blij weerzien, de zuster ziet er ondanks haar hoge leef-
tijd nog steeds heel goed uit. Het is alsof de jaren geen vat op haar 
hebben. Ook moeder overste zuster Régine komt ons welkom heten 
en nog vele andere zusters passeren om ons te groeten. We keuve-
len gezellig bij een glaasje maracuja sap en een zelf gebakken wafeltje.  
 
Het is algauw 17 uur als we besluiten op te stappen. We hebben hon-
ger en nemen ons eerste avondmaal in hotel Iris. Jammer genoeg zijn er  
geen geitenbrochettes voor Monique. Na een lekkere maaltijd gaan we 
vroeg slapen.
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  R E I S V E R H A A L 
R w a n d a . . .  t w e e  w e r e l d e n  i n  é é n  l a n d . 

Woensdag 28/11/2017

Donderdag 28/11/2017

wordt vervolgd...

Het is opnieuw een 
prachtige dag. Van-
daag nemen we een 
taxi om naar het 
‘Gisozi Genocide 
Memorial Centre’ te 
gaan. Wij bezochten 
reeds verschillende 
malen deze herden-
kingsplaats die vol-
ledig vernieuwd werd. Voor Marc is het de eerste maal. 
Met filmbeelden, foto’s, voorwerpen en getuigenissen is 
een beeld geschetst van de génocideperiode van Rwanda. 
Honderdduizenden mensen zijn toen letterlijk afgeslacht 
tijdens de zoveelste onmenselijke en zeer wrede génocide 
in de wereld. Blijkbaar zijn wij mensen niet in staat om 
dit soort wreedheden te stoppen en leren we niet van de 
geschiedenis waardoor deze zich blijft herhalen ergens 
op de wereld. Het blijft ook voor ons steeds een beklij-
vend bezoek, waar we steeds weer stil bij worden…. 
Na nog efkens verpoosd te hebben in de tuin en rondge-
neusd in het winkeltje, besluiten we naar ‘Chez Robert’ te 
gaan want het is ondertussen rond 14.00 uur. Daar aan-
gekomen zijn we bij 
de laatste gasten voor 
het buffet. Er is niet 
zo veel keuze meer 
maar iedereen vindt 
toch nog voldoen-
de om zijn honger te 
stillen
Daarna besluiten Leo 
en Marc om naar het 
‘Camp Kigali Memo-
rial’ te gaan. Deze 
gedenkplaats werd 
opgericht ter na-
gedachtenis van de 
10 para’s die er ver-
moord werden tij-
dens de aanloop naar de géno-
cide in 1994. Ze ontmoeten er 
de bewaker van het museum, 
die zich Leo nog herinnert van 
de vorige keer. Marc wil ook 
‘Hôtel des Mille Colline’ wel 
eens bezoeken. Hij kent dit van 
de film ‘Hotel Rwanda’ die het 
waar gebeurde verhaal vertelt 
van wat zich daar afspeelde tij-
dens de génocide. 
Om alle emoties door te spoe-
len gaan ze er een pintje drinken. Voor Marie-Jeanne en 
Monique is een halve dag emoties genoeg en ze besluiten 

Vandaag willen we vroeg vertrekken. Om 7 uur zitten we 
reeds aan het ontbijt en we bestellen onze picknick voor 
’s middags, die we trouwens gratis aangeboden krijgen 

van Christophe de 
manager. We gaan 
Sandra ophalen aan 
het bureel want zij 
rijdt met ons mee 
om onze projecten in 
Kamonyi te bezoe-
ken. We doorkruisen 
Kigali en verwonde-
ren ons over de vele 
grote gebouwen. Wat 
ons hierbij opvalt is 
dat veel van deze ge-
bouwen leeg staan en 
dat er nog veel meer 
in aanbouw zijn. Alle 
gebouwen die door 
de staat beheerd 
worden zijn goed 
onderhouden en de 
straten zijn netjes, er 
ligt geen papiertje. 
Er is gezorgd voor 
veel groen in de stad 
en overal zijn men-

sen bezig met het onderhoud van de planten en het reini-
gen van de kanten van de weg. Het verkeer is een drukke 
chaos, de taximoto’s rijden overal tussen en vooral aan 
de ronde punten is het een echte warboel. Eenmaal bui-
ten Kigali en voorbij de rand met zijn kleine huisjes op 
de heuvels rondom, zien we meer en meer grote villa’s. 
We vragen aan Sandra wie zo’n huis kan bouwen. Ze legt 
ons uit dat de rijken die werken in Kigali, net buiten de 
hoofdstad gaan wonen. De grond is er een stuk goedko-
per en het is er 
niet zo druk als 
in Kigali.
Langs een piste 
rijden we naar 
de twee gezin-
nen voor wie 
we een huisje 
bouwden. Lees blz. 7. 
Daarna vervolgen we onze weg naar het gehandicapten-
centrum in Kamonyi.. 

om te voet naar de Iris te wandelen en hun valies te ma-
ken voor de volgende dag. 
De mannen zijn om 17u30  terug in het hotel. Niemand 
heeft die avond veel honger en we gaan vroeg naar bed.
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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:



 É É N  G R O T E  F A M I L I E 

 Scan de code voor meer 
          digitaal plezier op je telefoon! 
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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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 Scan de code voor meer 
          digitaal plezier op je telefoon! 
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