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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

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

James Moors
Lijsterstraat 26
3530 Houthalen
.: james.moors56@gmail.com

Animatieteam

Animatieteam

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!
In 2015 is door het ministerie van financiën de toestemming verlengd tot 2020.
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VR I E N D EN K R IN GN IEUW S
De lente staat voor de deur, maar koning winter wil nog niet wijken. Vandaag is het nat en koud, toch hopen we op
een heerlijk paasweekend. Misschien wil het lentezonnetje zich dan laten zien zodat onze kinderen en kleinkinderen
buiten paaseitjes kunnen rapen.

T

erwijl ik dit schrijf is men alweer goed aan het werk in Rwanda. De werken aan de wasruimte in het gehandicaptencentrum te Kamonyi, zijn afgelopen (lees blz.11). We zijn reeds opnieuw gestart met een project in datzelfde
centrum (lees eveneens op blz.11). Ook namen we in dit project 8 nieuwe kinderen onder onze bescherming: vier
verstoten kinderen en vier kinderen met een handicap. Onze vereniging heeft nu in het totaal 14 kinderen met een
beperking die we helpen voor hun totale verzorging. We zullen hard moeten werken om het budget van €15.900 die
de opvang van deze kinderen vraagt, rond te krijgen. Ondertussen zijn we ook gestart met verfwerken en bijkomende
werken aan de twee huisjes die we in 2017 bouwden voor gezinnen met gehandicapte kinderen. In een volgend tijdschrift lees je hierover meer.
aar we hebben goede moed dat dit alles ons in 2018 zal lukken, dankzij jullie allemaal, die ons hierbij ondersteunen. Hierbij denken we eerst en vooral aan onze vele vrijwilligers die zich gedurende het ganse jaar inzetten om de werking van de v.z.w. rond te krijgen. Met hun gezamenlijke werking in vriendschap kunnen en bereiken
we heel veel. We zijn onze medewerker James heel dankbaar voor al het werk dat hij in Rwanda voor ons op zijn
schouders neemt. James is voor enkele maanden in Rwanda waar hij naast onze werking ook de oogarts Piet Noë
helpt bij de coördinatie van de bouw van zijn oogziekenhuis. Tevens zijn we onze tantes/nonkels, meters/peters en
trouwe sponsors heel dankbaar voor hun blijvende sympathie en steun.
ok danken we van harte het gemeentebestuur Kruishoutem voor de ondersteuning van onze werking. Dank
ook aan het stadsbestuur van Aalst dat ons een projectsubsidie gaf van €2.605,30. Tevens danken we allen die
niet genoemd willen worden en die onze Rwandese kinderen met hun steun van €1.006,42, €1.000, €600, €500, €150,
€125 en €100 bijzonder goed hielpen. Veel dank ook aan de sponsors die de werking van onze Rwandese medewerkster Sandra ondersteunden met €300. Van harte dank aan de jongeren van de diaspora Rwanda in Antwerpen, die
met de opbrengst van hun evenement ‘Ubusabane’ het project ‘bouw huisjes + waterreservoirs voor arme gezinnen’
met €240 ondersteunen. Van de organisatie ‘Music For Life’2017 kreeg onze vereniging €115, dank je wel voor al
jullie warme inzet.

M
O

We kregen er enkele nieuwe medewerk(st)ers bij en we heten Lieve, Rudi, Katleen en Bart
van harte welkom!
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die onze vrijwilligersploeg willen aanvullen.
Iedereen die onze vereniging een handje wil helpen is nog steeds welkom.
Telefoneer ons : 09/383.62.63

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°103 - MAART 2018
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Uit het verslag van de vergaderingen
op 10 en 14 december 2017,
tijdens het bezoek van onze vereniging aan Rwanda
Aanwezig: Laroy Marie-Jeanne - voorzitster, Van Kerchove Monique - medewerkster, Ingabire Sandra en
Kabeyi Jeanne d’Arc Rwandese medewerksters. Verslag: Van Kerchove Monique.
1.
Bespreking gezinnen.
Dit deel van de vergadering gaat over de problemen in diverse gesteunde families.
1.
Dos A4b. Gezin bestaande uit alleenstaande moeder (wees) met twee kinderen.
Sandra: Romeo dubbelde het 6de lager en behaalde 59,6 %. Men moet 60% halen om door te kunnen gaan naar
het volgende jaar in een privé school, betaald door V.K.R.
Marie-Jeanne: Romeo mag starten in het middelbaar in een
officiële school. De ziekteverzekering en schoolkosten mogen
betaald worden.
2. Dos A5. Aimée lichamelijk en mentaal gehandicapte jon-

gen werd onder bescherming genomen door V.K.R. en verblijft in het gehandicaptencentrum te Kamonyi.
Aimée heeft momenteel geen ziekteverzekering, omdat de
grootmoeder weigert de ziekteverzekering te betalen voor
twee gezinsleden. V.K.R. betaalt normaal gezien de premie
voor de ziekteverzekering van Aimée en de grootmoeder.
Sandra: De ziekteverzekering moet van de staat voor de ganse
familie betaald worden. Dat is voor 4 personen: Madeleine, Aimée, Ephrem en Aimable.
Marie-Jeanne: Is het niet mogelijk dat Aimée, die toch praktisch nooit bij de familie verblijft, samen met andere
kinderen uit Kamonyi een groep vormt? Dan kan V.K.R. de ziekteverzekering betalen voor Aimée in deze groep.
Sandra zal dit navragen bij zuster Marie-Rose.

3.

Dos A6a. Vader en moeder (wees) met 3 kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Sandra: Moeder Stephanie heeft geen werk, vader Asman werkt als bewaker en verdient 80.000 Rwf per
maand. Ze huren een huis. De kinderen zijn OK.
4.

Dos A7. Sifa is het jongste meisje (15 jaar - met mentale beperking) uit dit gezin. Ze werd door

V.K.R. geplaatst in het centrum van Kamonyi. Ze wilde zich echter niet aanpassen en liep weg.
Sandra: Sifa verbleef slechts enkele weken in Kamonyi. Het geld, betaald voor haar verblijf in Kamonyi, een
bedrag van 239.700 Rwf, moet teruggestort worden aan V.K.R.
Jeanne d’Arc : de zusters vragen om een brief te schrijven aan Zuster Agnes, die verantwoordelijk is voor het
geldbeheer, om het geld terug te vragen.
Marie Jeanne: Zuster Steven zal dit regelen. De kledij en de valies zijn aan Sifa gegeven en kan men moeilijk
terugvragen. De familie van Sifa krijgt geen verdere steun meer. We verwachten wel nog het rapport van Emmanuel die is afgestudeerd in 2017 in het 6de secundair richting boekhouding.

5.
Dos A8. Gezin van alleenstaande moeder met 7 kinderen. V.K.R. sponsort nog de twee jongste
meisjes van 16 en 19 jaar voor hun middelbare studies.
Marie-Jeanne: Rachel schreef ons dat ze niet goed ziet en waarschijnlijk een bril nodig heeft.
Sandra: Ik zal daarvoor zorgen. De huidziekte van Divine is na het bezoek aan het ziekenhuis opgelost.
6.

Dos A0a. Gezin bestaande uit alleenstaande moeder (verstoten door de familie) met twee kinderen
van 7 en 10 jaar.
Sandra: Geneviève moest normaal 60.000 Rwf betalen om een jaar naaicursus te volgen. Toen de school hoorde
dat ze een sponsor had, werd het lesgeld verdubbeld. Geneviève heeft niets gezegd en ging maar een half jaar
naar school. Men vraagt nu 15.000 Rwf/maand minerval. Er is moeilijk een andere school te vinden. Het is niet
de schoonmoeder maar de stiefmoeder van Geneviève die voor problemen zorgt. De schoolbrief voor Kelia en
Kevin zijn hetzelfde dus de school wou maar 1 schoolbrief geven.
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Uit het verslag van de vergaderingen
op 10 en 14 december 2017,
tijdens het bezoek van onze vereniging aan Rwanda
Marie Jeanne: VKR vindt dat Geneviève haar naaicursus moet verder zetten. Daarvoor zullen we het volgende betalen:
30.000 Rwf voor uniform + 15.000 Rwf/maand minerval. Daarna 45.000 Rwf voor 3 maanden.

7.
Dos A10b. Dit is de familie van de stiefmoeder van dos A10a die het Geneviève moeilijk maakt. Vooral Nadia (°1993) en Fiston (°2000) zorgen naast de stiefmoeder voor moeilijkheden.
Sandra: Fiston is in het 3de trim van 2017 niet naar school geweest want hij zat in de gevangenis. In het 1ste trim behaalde
hij 36,14 % in het 2de trim 41,66 %.
Marie-Jeanne: Fiston is een kleinzoon van Espérence. VKR steunt normaal geen kleinkinderen, we maakten voor Fiston
een uitzondering. Hij haalt niet alleen slechte resultaten maar ook zijn gedrag laat veel te wensen over. Zijn moeder woont
in Kigali en heeft daar werk. Fiston wil naar een privéschool maar VKR sponsort geen privéschool voor kinderen die geen
goede punten halen. Daarom wordt de steun aan Fiston gestopt, ook de ziekteverzekering.
Samen met Sandra besluiten we om de volledige hulp aan dit gezin stop te zetten.
8.
Dos A11b. Gezin bestaande uit vader, moeder en 5 kinderen.
Sandra: Immaculée °2003 is veranderd van school en woont nu bij haar tante. Ze volgt nu beroepsschool en mag naar het
2de jaar. De kosten die betaald werden voor de beroepsopleiding van Anatolie (°2000) zouden gegeven zijn aan een neef
van Eufrasie die een garage heeft, maar Anatolie is die studie niet begonnen en het geld werd aan de moeder terugbetaald.
Anatolie heeft dus geen enkele vorming gevolgd. De buren zeggen dat Eufrasie het geld wel degelijk terug gekregen heeft.
De moeder zegt dat de garagist geen familie is.
Marie-Jeanne: Het geld moet teruggestort worden aan VKR. Zo lang het geld niet teruggestort is, worden ze geschorst
voor steun. Er mag enkel nog betaald worden voor de studie van Immaculéé maar niet voor die van Anatolie.
9.

Dos A19b.

Sandra: In dit gezin zijn nog 3 gesponsorde jongeren: Danieli °1999, Tobi François °1997 en Théogène °2000. Théogène
en Tobi François moeten hard werken in dit pleeggezin. Hun vader (van dos A19c) doet niets voor hen. Venuste is niet
de vader van Danieli, wel zijn jongere broer die de vrouw zwanger maakte toen Venuste in de gevangenis zat. Venuste en
zijn broer wonen naast elkaar.
Er waren problemen met de studies van Danieli. Alles was in orde voor het internaat maar toen werd de school gesloten.
De ouders hebben niets gedaan om het schoolgeld te recupereren. Danieli is dus niet naar school geweest. Hij is 18 jaar en
volgt nu best een beroepsopleiding.
Marie Jeanne: van VKR mogen alle drie de jongens een beroepsopleiding volgen maar dit is echt hun laatste kans.

10.

Dos A19c. Gezin bestaande uit vader, moeder en 5 kinderen tussen 1 en 13 jaar.
Marie Jeanne: Er werd toestemming gegeven door V.K.R. voor de bouw van een toilet en een waterreservoir. Théogène
moet het terrein voor het waterreservoir zelf effenen. Daarnaast moeten de papieren in orde gebracht worden dat het
eigendom niet mag verkocht worden binnen de 10 jaar. Als dit alles gebeurd is mogen de werken opgestart worden.

11.

Dos A33. Gezin bestaande uit vader (wees), moeder en drie kinderen tussen 1 en 10 jaar. Het jongste kind is
gehandicapt.
Sandra: Questiaux zit in de gevangenis maar het is zijn vrouw
die schuldig is. Ze wonen in een bergachtige streek waar veel
mineralen in de bodem zitten en zij is ’s nachts samen met
anderen mineralen gaan opgraven. In plaats van haar in de
gevangenis te zetten heeft men Questiaux genomen want zij
heeft 2 kleine kinderen. Hij werd veroordeeld tot 6 maanden.
Marie-Jeanne: De medische kosten voor Régis mogen betaald worden. Sandra wil met de moeder praten om samen met het kind naar Kamonyi bij Zuster Rose te gaan
om te weten wat er voor het kind gedaan kan worden.
De situatie van dit gezin zal besproken worden op de algemene vergadering in februari 2018.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°103 - MAART 2018
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BEZOEK AAN ONZE PROJECTEN IN KAMONYI

Daar aangekomen worden we vriendelijk ontvangen door
zuster Marie-Roze. Zij beheert samen met zuster Donatilla het centrum.

⹂

a ons bezoek aan twee gezinnen waarvoor we een huisje bouwden, vervolgen we onze weg naar het gehandicaptencentrum te
Kamonyi. Ondertussen regent het hevig en zijn we blij dat we verder
kunnen langs de asfaltweg.
Daar aangekomen worden we vriendelijk ontvangen door zuster
Marie-Roze. Zij beheert samen met zuster Donatilla het centrum. Ze
leiden ons naar de kinézaal
en we worden er begroet
door een tiental moeders
die met hun kindjes gekomen zijn om de zo noodzakelijke kiné te krijgen.
We zien overwegend kleine kindjes met diverse afwijkingen die in dagtherapie komen. De meeste vaste bewoners van het centrum zijn thuis bij hun familie omdat het kerstvakantie is. Enkel onze Aimée
en Teta (vaste bewoners, gesponsord door V.K.R.) zijn aanwezig. Teta omdat
ze dagelijks kiné moet krijgen, Aimée omdat hij thuis niet de nodige zorgen
krijgt. Aiméetje weet duidelijk niet wat er aan de hand is en zet het bij onze
nadering op een krijsen. Zijn opvoedster neemt hem op de arm om te troosten. Even later zegt de zuster hem mama en papa voor, wat hij duidelijk nazegt. Hij ziet er goed gevoed en gelukkig uit. Het is heel wat anders dan toen
Sandra hem naar het centrum bracht. Toen was hij volledig ondervoed, zat
hij onder de schimmels en zweren. De negenjarige jongen heeft ondertussen
tandjes gekregen, kan alleen zitten en leert lopen. Kleine Teta is niet zo bang
en demonstreert dat ze al kan lopen met krukken, een hele vooruitgang.

D

e opvoedsters tonen ons hoe ze de kinderen leren rechtstaan door gebruik van houten planken. Ze leren de moeders hun kindje masseren
op grote ballen. Een van de vrouwen wil ons bedanken voor alles wat onze
vereniging voor het centrum doet en heeft een tekstje in het Frans voorbereid. Daarna krijgen we een geschenk: een kader met grote foto van alle
kindjes die in het centrum verblijven. Deze gaan we in onze werkruimte hangen,
dan zien al onze medewerk(st)ers steeds de kindjes voor wie ze zoveel doen.
Natuurlijk moeten er foto’s gemaakt worden en allen poseren voor de groepsfoto.
Monique heeft nog wat medicatie bij, zoals pijnstillers en ontsmettingsmiddelen,
die ze van haar huisarts kreeg. Deze worden met dank aangenomen door zuster
Marie-Roze. Nadat we enkele lolly’s hebben uitgedeeld en nog wat kledij en reservesnoepjes aan zuster Donatilla gaven, worden we verder rondgeleid in het volledige centrum. Het is moeilijk om een goed overzicht te krijgen van het volledige
centrum door de hevige regen.
We zijn een beetje verrast en
hebben geen regenkledij aan.
Het wordt lopen van de ene
deuropening naar de andere
onder de paraplu. Maar Marc
laat zich niet afschrikken door
deze nattigheid en alles wordt
op film vastgelegd voor de
thuisblijvers.
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BEZOEK AAN ONZE PROJECTEN IN KAMONYI

W

e zien dat de renovatie goed is gedaan. Overal liggen mooie daken, de slaapzalen en toiletruimtes zijn netjes en mooi afgewerkt.
De verschillende regenwaterreservoirs zorgen voor voldoende water
en de wasplaats is ruim en praktisch. Men toont ons ook een grote zaal,
volledig gerenoveerd, waar dokters in groep consultaties houden voor
de gehandicapten uit gans de streek. We zijn blij verrast van het mooie
werk dat hier gedaan is. Dit alles maakt ons trots, hier zien we dat de
vele inspanningen van zovele mensen in België zeer waardevol zijn.
We komen ook in het kleine winkeltje van het centrum en hier kopen
we wat popjes, diertjes en pennenzakjes. Ze zijn helemaal niet duur en
ik koop er verschillende. Deze kunnen dan verkocht worden tijdens
de activiteiten van de vereniging in de zomer. Ze worden gemaakt
door de mama’s van de kindjes in het centrum. Omdat het vakantie is,
kunnen we jammer genoeg de school niet bezoeken.
Ondertussen zijn we aangekomen in het gedeelte waar de zusters verblijven. Dit kennen we reeds van vroeger daar we hen, als we in Rwanda zijn, steeds gaan groeten. De tafel staat voor ons gedekt en we worden vriendelijk uitgenodigd voor de maaltijd. Ondanks dat we onze
picknick meebrachten, moeten we blijven voor het middagmaal, want
er is voor ons gekookt. Jean de chauffeur, is content want nu heeft hij
eten voor deze middag en avond. Ondertussen is het reeds namiddag
en onze magen knorren. Eerst is er verse groentesoep, daarna gebakken vis met erwtjes en aardappelen, dit alles overgoten met een lekkere saus en een glaasje bananenwijn. Het smaakt.
a het eten nemen we
de tijd om 7 nieuwe
dossiers van kinderen,
die in aanvraag zijn voor
hulp, te bespreken. We
beloven dat we deze gaan
voorleggen op de eerstkomende
vergadering
van de v.z.w. in februari.
De zusters vertellen nog
wat over de werking van
het centrum en daarna is
het hoog tijd geworden
om afscheid te nemen.

N
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NV NORGA - DE BAERE
Beleggingen - Leningen
Wannegemdorp 8, 9772 Kruihoutem T 09 383 78 94
T 09 383 72 73

Petegemplein 24, 9790 Wortegem-Petegem

T 055 31 78 44

i nfo@ nor ga.be - w w w.nor ga. b e

Waregemstraat 69
9771 kruishoutem
Tel: 056 61 30 24

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

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

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

Funeral Services Kris
FSK

Vanhoutteghem Bvba
Warandestraat 32
9770 Kruishoutem
Tel. 09 - 383 00 83

Uit sympathie
Burgemeester

Joop
Verzele

LION NV
CAR-WASH
Olsenesteenweg 64
9770 Kruishoutem

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°103 - MAART 2018
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ACTIVITEITENAGENDA - Voorbije activiteiten

• SOLIDARITEITSACTIE te Kruishoutem tussen 4 en 11 november 2017.

D

ie week ging, traditiegetrouw, een grote groep
vrijwilligers op pad, om deur aan deur de omslagen op te halen. Niet altijd een zo aangenaam werkje,
want niet overal is men welgekomen. Ook het weer zat
niet altijd mee, maar door regen en wind zette men
dapper door. Het eindresultaat van €6.527,35 maakte
alles goed. Onze vereniging dankt daarom van harte
het gemeentebestuur en de GROS van Kruishoutem,

die dit mogelijk maakten.
Ook danken we alle lieve mensen die zo gul hun duit
in het zakje deden. Tevens danken we alle vrijwilligers voor hun inzet en doorzettingsvermogen. De
kinderen in het gehandicaptencentrum zijn terug een
beetje beter verzorgd. Dankzij jullie allen konden we
de wasplaats afwerken en starten binnenkort de volgende werken (lees blz 11.).

• ONTBIJTACTIE van ‘Zonder Grenzen Meulebeke’ op zondag 11 maart 2018.

H

et was een drukke bedrijvigheid in de serres van
het ‘Bloemblaadje’ te Meulebeke die zaterdag voor
de grote dag. Vele tafels met hele rijen witte dozen werden klaargezet in de grote ruimte. Als naarstige werkbijtjes vulden de vele vrijwilligers de dozen met allerlei
ontbijtlekkernijen. Om 16.30 uur stond alles kant en
klaar. Zondagmorgen vanaf 5 uur werden de broodjes

en koffiekoeken toegevoegd en werden de dozen gesloten. Het was een af en aan gerij van de 45 chauffeurs
die de 2.372 dozen bij de mensen aan huis brachten.
We hopen dat het jullie gesmaakt heeft en danken alle
mensen die ontbijten kochten. Ook danken we Dirk en
al zijn vrijwilligers voor de vele voorbereidingen en al
het werk dat weekend.

• INFOMARKT & FAMILIEDAG van de GROS Lebbeke op zondag 18 maart 2018.

D

e Podiumzaal in ‘CC DE BIEKORF’ was van 12.00
tot 21.00 uur gevuld met hulpprojecten uit vele
landen. Brazilië, Bénin, Congo, Gambia, Ghana, Nepal,
Rwanda en Zuid-Afrika waren vertegenwoordigd, zo ook het 11.11.11 comité Lebbeke. De
verenigingen werkzaam in deze landen lieten
ons proeven van enkele specialiteiten en gaven
heel veel uitleg over hun werking.
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Ook Vriendenkring Kinderhulp Rwanda was aanwezig
en Eddy, Anneke, Marie-Jeanne en Leo deden hun best
om onze vereniging te promoten. Tussendoor mochten we genieten van de zangkunst van het koor
‘Quetzales’. We sloten de dag af met een lekkere
spaghetti of croque, gereedgemaakt en opgediend door en ten voordele van de GROS.

PROJECTEN 2017 - 2018

1 . B OUW HUI SJE - D OUCHE & TOI L ET RUIM T E
PL AAT SING WAT ERRESERVOI R VO OR FAM IL IED O SSIER A1 9 c .
Deze werken zijn opgestart begin december 2017 en het huisje, douche en toiletruimte was afgewerkt op
14 februari 2018. De werken hebben onze vereniging €9.276,38 gekost.
2 . B OUWWERKE N I N HET GE HA N DIC AP T ENC EN T RUM
‘CENTR E DE JOUR SAI NT E RI TA’ IN KAMON Y I.
- Bouw van wasruimte, regenwaterreservoir van 10.000 liter en beveiliging van het gehandicapten centrum.
Begroot op 7.801.400 Rwfr. = €9.178,12 (gemiddelde wissel 1 Rwfr. = € 850).
Werkelijke kostprijs = 7.801.400 = €8.419,38 (gemiddelde wissel in 2017 - 1 Rwfr. = €926,60).
Prijsdaling dankzij de gunstige wissel voor onze vereniging.
De werken werden opgestart in augustus 2017 en waren beëindigd in maart 2018.
James deed de eindcontrole en na enkele kleine aanpassingen werden de werken opgeleverd.

- Bouw van een consultatieruimte, ontvangstruimte en bureel voor het gehandicaptencentrum.
In december 2017 werd het bestek voor deze werken besproken met zuster Donatila, de Rwandese aannemer
Alexandre en James de Belgische aannemer. Ze kwamen tot een akkoord en het bestek werd voorgelegd op de
algemene vergadering in februari 2018 en aanvaard voor sponsoring door onze vereniging.
De begroting is berekend op 12.859.644 Rwf = €13.878,31 (Wissel = 1 € = 926,60 Rwfr - gemiddelde koers
2017). Onze vereniging zal er alles aan doen om ook dit deel van de volledige renovatie van het centrum tot een
goed einde te brengen.
Er werden hiervoor reeds verschillende subsidies aangevraagd en we rekenen op de gulheid van onze tantes/
nonkels, peters/meters en vrije sponsors.
Men kan onze vereniging hierbij helpen door een extra steun op rekening IBAN: BE39 6451 9410 5119
BIC: JVBABE22 met als mededeling: afwerking gehandicaptencentrum.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°103 - MAART 2018
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BRIEVEN VAN DE KINDEREN UIT DE GEZINNEN


Familie dossier B04

05/12/2017

Mijn beste sponsor, hoe gaat het?
Hallo mijn lieve ouders van Kinderhulp,
Met mij is alles OK, ik heb geen problemen.
Ik dank jullie heel erg omdat jullie goede ouders zijn.
Ik bedank jullie om mij altijd te helpen bij mijn studies.
Ik slaag, dank zij jullie, want jullie zijn bezorgd om mij.
Kinderhulp, heel erg bedankt, ik heb talent om te tekenen,
het maakt mij blij dat ik dat talent heb.
Jullie helpen me de hele tijd.
Ik dank jullie, omdat jullie goede ouders voor mij zijn.
God zegene jullie.
Ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar 2018
Fiston, 14 jaar, volgde het 5de lager en behaalde 61,6 %



Familie dossier A12b

05/12/2017

Tekening van Oliva, 8 jaar, volgde het 2de lager en behaalde 47,7 %



Familie dossier A20c

05/12/2017

Aan mijn liefste sponsor waar ik het meest van hou.
Hoe gaat het? Het gaat goed met mij.
Wat heeft me ertoe gebracht om je te schrijven?
Via deze manier wil ik mijn groeten sturen en je bedanken
omdat je ons blijft sponsoren, vooral voor mijn opleiding.
Moge God je blijven zegenen.
Ik ben klaar met mijn studies van 2017 in het eerste leerjaar.
In 2018 ga ik naar het 2de leerjaar en ik wil mijn volledige
opleiding afmaken. Ik zal goed blijven studeren.
Ik wens u een goed en gelukkig nieuw jaar 2018 vol van melk en honing
en een vrolijk Kerstfeest. Dank je wel, dat God je beschermt.
Dit was jouw kind, dat van je houdt
Kelia, 8 jaar, volgde het 1ste leerjaar en behaalde 68,6%
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BRIEVEN VAN DE KINDEREN UIT DE GEZINNEN


Familie dossier A23		

05/12/2017

Aan mijn geliefde ouders waar ik veel van hou.

Ik wil beginnen met het sturen van mijn groeten.
Hoe gaat het met jullie, met ons gaat het goed, we zijn God
hiervoor dankbaar.
Allereerst wil ik u bedanken voor de manier waarop u om mij
geeft. Dit toont u, door het betalen van de kosten voor mijn
opleiding en het geven van schoolmateriaal.
Ik ben zo blij en ik wil je vragen om mij liefde te blijven geven.
Bedankt, voor het voortzetten van wat je doet voor mij.
Gelukkig nieuwjaar en vrolijk kerstfeest. Tot ziens.
Diane, 8 jaar, volgde het 1ste lager en behaalde 76,7%



Familie dossier A23

05/12/2017
Beste sponsor, hoe gaat het?
Ik hoop dat het goed met je gaat, met mij gaat het prima.
Ik schrijf deze brief om je te groeten, bedankt voor alles wat
je voor mij hebt gedaan. Door je te bedanken kan ik zeggen
dat je me hebt geholpen en dat je me helpt om veel dingen te doen. Het is te veel
om op te noemen, omdat je zo’n goede ouders voor me bent. Je helpt me, om nu
ik ouder word, te studeren, om een wijs persoon te worden in mijn toekomstig
leven. Ik studeer goed en kan goed leren op school en ik weet dat alles wat ik op
school leer, komt door je vriendelijkheid. Maar ik wil je vertellen dat ik op school
een aantal dingen ontbreek, zoals veiligheidsschoenen en een schooltas. Mijn wens
is dat je me hiermee helpt. Ik zou alles doen wat je maar wenst, omdat je zoveel van
me houdt. Je bent de beste vriend in mijn hele leven.
Dus bedankt voor alles, en ik eindig met je te zeggen, vaarwel.
Ik wens je een goede en gelukkige kerst en een gelukkig nieuwjaar 2018.
Joseph, 18 jaar, volgde in 2017 het 4de secundair,
had een goed stagerapport wegenbouw.



Familie dossier A27

05/12/2017

Aan de vriendenkring,
Ik ben blij dat ik deze brieven heb geschreven, die vol vreugde en liefde zijn.
Eerst en vooral dank ik jullie voor de hulp, ik vraag altijd veel zegeningen voor jullie.
Ik ben altijd dankbaar voor je hulp om het schoolgeld te betalen.
Ik studeer goed. Ik zit in S4 op Apeki Tumba TSS, district Rulindo in de Noord-provincie, waar het koude klimaat heerst, maar ik geniet ervan omdat ik weet wat ik wil
op school. Ik studeer ‘computerwetenschappen’, maar ik heb een computer nodig
om me te helpen de theorie die tijdens de lessensessie is geleerd, te oefenen.
Deze trimester kwam ik op de 26ste plaats met 72 punten in de informatica, ik ben
geslaagd. Nu ben ik op vakantie. Ik ben bij mijn moeder, broers en zussen.
Wanneer ik ’s morgens, in mijn vakantie wakker word, bid ik tot God en bedank
hem voor het leven dat hij me geeft. Na het schoonmaken van het huis ga ik in de
namiddag volleybal spelen. Soms krijg ik bezoek van mijn medestudenten en familieleden, deze brengen mij nieuws.
Ik wens je fijne kerst en gelukkig nieuwjaar 2018. Hoogachtend,
Paul Marie-Madeleine, 19 jaar, 4de middelbaar - technisch, behaalde 72,8%
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°103 - MAART 2018
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REISVERHAAL
Rwanda... twee werelden in één land.
Vervolg nieuwsbrief 102 blz 14
Na ons bezoek aan het gehandicaptencentrum te Kamony (lees blz.6-7)
begeven we ons naar het hotel ‘Splendid’ te Muhanga (Gitarama).
Daar aangekomen ontstaat er een discussie onder de mensen van de
receptie. Blijkbaar zijn onze kamers niet gereserveerd. Gelukkig heeft
Leo, zoals steeds, een kopie van de reservatiemail bij zich. De receptionist vraagt ons drie minuten geduld, hij zal het oplossen. Na een half
uur kunnen we de kamers bekijken. Men wil Monique en Marc laten
samen slapen in één kamer, wat ze weigeren. Tenslotte vindt men toch
twee vrije kamers en worden Leo en Marie-Jeanne, voor dezelfde prijs
zoals gereserveerd, in de suite gelogeerd. Het is de eerste maal in ons
leven dat we zo chique slapen. We hebben een grote living, salon met terras, keuken en twee badkamers. Nu
we zoveel ruimte hebben, nemen we samen op ons gemak in de zetels van het salon nog een aperitiefje. De
bananenwijn die we meekregen van de zusters, smaakt. Daarna nemen we een licht avondmaal. Monique eet
haar eerste geitenbrochette en we gaan vroeg naar bed.
Moe van alle emoties die dag, vallen we algauw in slaap om die nacht letterlijk wakker geschud te worden
van een aardbeving. Voor we goed en wel beseffen wat er gebeurt, is het alweer over. We vragen ons nog even
af of we nu beter naar beneden gaan, we slapen op de derde verdieping. Maar aangezien het terug rustig is
besluiten we maar verder te slapen.

vrijdag 01/12/2017

N

a al dat regenwater van gisteren zijn we blij dat de zon ons vandaag
in al zijn glorie verwelkomt. Na het ontbijt vertrekken we richting
Nyanza, 88 km ten zuiden van Kigali. Eerst stoppen we aan de kathedraal van Kabgayi die mooi gerenoveerd is.
Marc is terug onze cameraman en neemt foto’s en filmt alles wat mooi
is om ons te herinneren. We bewonderen de prachtige hoge bomen die
getooid zijn met rode bloemen. Terwijl Jean de banden van de jeep laat
nazien, amuseren we ons met de kinderen die spelen op het plein. Enkele
durvers komen algauw bij ons zitten op een muurke. Ze kennen enkele
woordjes Engels, waaronder “Give me money”. Als ze zien dat we hier
niet op ingaan, gaan ze een spelletje spelen. Het is iets wat we ook kennen uit onze jeugd: een kroonkurkje van een bierflesje met in het midden een gaatje en daardoor een dubbele elastiek en dan maar draaien tot
het dopje een zoemend geluid maakt. We amuseren ons met het kijken
naar de vuile snoetjes, verdiept in hun spelletje.
Jean is nogal lang weg en we wandelen tot aan een groepje beelden die de
Heilige Familie voorstellen. Men is bezig met bomen te vellen waarvan
planken worden gezaagd. We staan een tijdje te kijken en bewonderen
de handvaardigheid van de werkman, die mooie rechte planken zaagt.
Ondertussen lopen mensen heen en weer naar het medisch centrum
vlakbij. We wandelen terug langs de grote school die momenteel dicht is
en nemen door de openstaande ramen een kijkje in de klaslokalen. Een
vrouw met een meisje in een mooi geel kleedje komt een babbeltje met
ons slaan. Ze is op weg met haar dochtertje naar het medisch
centrum. Het meisje heeft problemen met haar oogjes. Ondertussen is Jean terug en we belonen de geduldig wachtende kinderen met een acacupa (plastiekflesje van drinkwater, waarin we
een snoepje en stylo stopten).
Daarna rijden we verder om de koningshutten te bezoeken. Ook
hier is er veel veranderd. Er staan enkele gebouwtjes en er is een
overdekking waarin een cafetaria gevestigd is. We zijn vroeg en
met een gids bezoeken we de reproductie van het verblijf van
de vroegere Mwami (koning). Ondanks het feit dat het voor ons
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REISVERHAAL
Rwanda... twee werelden in één land.
reeds de zoveelste keer is dat we dit museum bezoeken, leren we terug
wat bij. Voor Marc is alles de eerste maal en hij geniet er duidelijk van.
We hebben een zeer goede gids die tijd neemt om ons alles uit te leggen.
We betreden de rugo met de koningshutten. Dit is een reconstructie van
het 19e eeuwse paleis dat toen de traditionele Rwandese zetel was van de
monarchie. Voor de omheining staan speciale planten die beschermen
tegen de boze geesten. Aan deze planten is een gans verhaal verbonden
dat we nog niet kenden.
a onze schoenen uitgedaan te hebben, betreden we de grote koningshut die volledig gemaakt is met traditionele materialen. Op ons blote
voeten lopen we op hooi bedekt met sisalmatten, het voelt aangenaam
zacht aan. Het is er opmerkelijk koel, misschien door de grote hoogte van
het plafond. We krijgen uitleg over de vergaderruimte, wapens en slaapplaats van de koning, de plaats van de koninginmoeder en de vrouwen.
Daarna bezoeken we nog de hut waar de melk bewaard en verwerkt werd
en de hut van het bier. Men vertelt ons dat de hut voor de melk bewoond
werd door een vrouwelijke maagd en de hut van het bier door een mannelijke maagd en het waren enkel zij die voor deze taak instonden. Een
vrouw in traditionele klederdracht demonstreert hoe men vroeger sorgo
graan maalde voor de bereiding van sorgobier.
Daarna bezoeken we de kraal van de typische Rwandese langhoornkoeien. Deze koeien vertegenwoordigden in vroegere tijden de rijkdom van
de Rwandezen. Toen zag men ze overal maar nu zijn ze zeldzaam geworden in het land. Zij zijn vervangen door koeien die meer vlees en melk
geven. De hoeder van deze prachtige donkerbruine traditionele koeien
heft een loflied aan over de koeien onder zijn hoede. We mogen de koeien
strelen en zijn verwonderd hoe zacht hun huid aanvoelt.
Wat later begeven we ons via de mooie tuin naar het nieuwe paleis van de
laatste koning van Rwanda. Dit werd gebouwd door de Belgen die vonden
dat een koning niet in een hut maar in een paleis diende te wonen. Aan
de muren tonen verscheidene landkaarten hoe het Rwandese
grondgebied
groeide in de verschillende eeuwen.
Foto’s en tekeningen tonen ons de
geschiedenis van de verschillende
koninklijke families. Wat echt opvalt is de grote lichaamslengte van
de leden van deze Tutsi-families.
Enkele meubelen zijn bewaard gebleven, maar de meeste zaken zijn verdwenen gedurende de verschillende oorlogen. Alles is netjes en goed onderhouden.
Hiermee eindigt ons bezoek en na nog een babbeltje met onze gids gaan we om een
drankje naar de cafetaria. We nemen de tijd zodat onze chauffeur Jean kan middagmalen. Wij hebben nog geen honger na ons ontbijtbuffet en hebben genoeg aan een
theetje of een pintje.
e zetten onze reis voort naar Butare waar we zullen overnachten in het ‘Galileo
stadium hotel’. Als we er aankomen is het er een overrompeling van volk. Er
wordt een belangrijk persoon begraven. In het hotel gaan het begrafenismaal en de
bijhorende eerbetuigingen door. Die avond willen we eens een biefstuk eten maar na
heel lang wachten krijgen we een oneetbare verkoolde lap vlees op ons bord. We stillen
dan maar onze honger met de frietjes en erwten en wijten het aan de overrompeling,
Die avond slapen we in onder roze baldakijntjes (tegen de muggen) en met de zoete
geur van een bloeiend citrusboompje. Zalig!

N
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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.

