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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
.: jaak_coorevits@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.

2

V.K.R. vzw © - N°104 - JUNI 2018

I N H O U D

N



Doel, structuur en werking van de vriendenkring.

2.



Vriendenkringnieuws.

3.



Financieel verslag 2017.

4.



Financieel verslag van werking in Rwanda.

5 - 6.



Verslag: ‘Intrigerende impressies tijdens onze Rwandareis’.

7.



Publiciteit.

8 - 9.



Activiteitenagenda - toekomstige activiteiten.

10.



Projecten 2018.

11.



Brieven van de kinderen en jongeren uit het weeshuis CMG.

12 - 13.



Reisverhaal.

14 - 15.



Project ‘Een Grote Familie’.

16.

V R IENDE N K RIN GN IEU W S

a een heerlijke fietsvakantie zit ik hier terug te tokkelen in mijn piepkleine bureeltje.
Buiten is het zomers warm, ondanks dat het pas begin juni is. Onze kinderen en
kleinkinderen beginnen aan de examenperiode, we wensen hen heel veel succes.
De werking van de vereniging in binnen- en buitenland verloopt naar wens.
Er kwam heuglijk nieuws uit Rwanda. Onze medewerkster Jeanne D’Arc
werd moeder van haar eerste kindje, een jongen die de naam Divin kreeg.
We wensen moeder, baby en papa Emmanuel het allerbeste toe en sturen hen een dikke
proficiat.
Al onze Rwandese kinderen stellen het goed, ook de vier verstoten kinderen en de vier
gehandicapte kinderen die we dit jaar onder onze bescherming namen.
Men is volop bezig met de laatste renovatiewerken in het gehandicaptencentrum te Kamonyi (lees blz.11).

O

ok in dit tijdschrift willen we niet nalaten
onze tantes/nonkels, meters/peters en
sponsors te danken.
We danken ook heel speciaal het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen voor de subsidie
van €5.000 voor het project ‘Bouw wasplaats, regenwaterreservoir en beveiliging in het centrum
voor kinderen met een beperking’.
Tevens danken we van harte Rotary club Kruishoutem, die ons hielpen met €1.000 om de studiekosten van de Rwandese kinderen te betalen.
Eveneens veel dank aan Soroptimist Zottegem
voor hun bijdrage van €750, eveneens voor de
bouwwerken in het gehandicaptencentrum in Kamonyi.
Ook danken we allen die onze Rwandese kinderen
dit kwartaal sponsorden met €1.600, €400, €250, €150, €125 en €100.

foto: samenkomst leden Rotaryclub Kruishoutem
met vertegenwoordigers v.d. gesponsorde verenigingen

Binnenkort starten we terug met onze activiteiten (lees blz 10).
Hiervoor doen we vooral beroep op onze jeugdige medewerk(st)ers.
We zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers,
die onze vereniging één of twee dagen of meer willen meehelpen per jaar.
Contacteer ons (telefoonnummers op blz.2). Jullie zijn van harte welkom!

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°104 - JUNI 2018
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Financieel verslag - 2017

Inkomsten
Legaat 2017 (verminderd met erfbelasting)
Subsidies (verminderd met huursubsidie werkruimte)
Giften (steun + financiële adopties)
Activiteit opbrengst VKR
Activiteit door andere organisaties
Andere inkomsten
Publiciteit in het tijdschrift
Rente
Totaal :

€ 50.584,01
€ 11.386,57
€ 41.185,96
€ 1.627,52
€ 17.718,51
€ 268,00
€ 910,00
€ 297,59
€ 123.978,16

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

€ 105.050,00
€ 510,61
€ 1.755,20
€ 107.315,81

Uitgaven werking
Communicatiekosten + verzendkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk tijdschrift
Diversen (domeintarief webruimte, relatiegeschenken,
onderhoudskosten stockageruimte, …)
Huur stockageruimte verminderd met subsidie van gemeente
Kruishoutem voor de huur
Activiteit kosten V.K.R. (kosten lezing mevrouw Swinnen, huur
zaal BBQ, drank en etenswaren eigen gebruik)
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Verzekering brand
Jaarabonnement Assist Plus
Diverse financiële kosten (kosten internationale betalingen +
kosten wisselkoers ISARO)
Zegelkosten, bankkosten, R.V.
Correctie vergissing ING
Totaal uitgaven werking
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€ 634,25
€ 495,03
€ 1.076,46
€ 189,58
€ 0,00
€ 1.255,68
€ 245,14
€ 214,70
€ 90,00
€ 288,47
€ 188,52
€ 30,00
€ 4707,83

Financieel verslag van werking in Rwanda - 2017

WEESKINDEREN & JONGEREN MET EEN BEPERKING UIT HET
CENTRE MEMORIAL GISIMBA
Rwfr.
Premies leraren, schoolgeld, uniformen,
15.119.206
Schoolkosten lager,
schoolmateriaal, internaten, transporten,
secundair en
beroepsschool 1ste, 2de en hygiënisch materiaal enz…
3de trimester
1.171.857
Kosten voeding, hygiëne Zeep, tandpasta, wasproducten, medicijnen,
ziekenkaspremies enz…
en medische verzorging
Uitstap met de CMG
kinderen – jaarlijks
geschenk
TOTAAL KOSTEN

WEESKINDEREN

Euro
16.316,86

1.264,68

817.840

882,62

17.108.903

18.464,16

Rwfr.
1.976.500

Euro
2.133,07

5.497.468

5.932,95

27.101.480

29.248,31

34.575.448

37.314,33

WERKING VOOR DE MINDERVALIDEN
Schoolkosten

Alle schoolkosten.

Kosten voeding, hygiëne
en medische verzorging

Verblijfkosten in het centrum, medische
verzorging, medisch materiaal, kiné,
operaties enz… voor 14 gesteunde kinderen.
Bouw huisje + douche en toiletruimte +
installatie van 2 waterreservoirs van 5000 L.
+ aankoop bedden, matrassen enz… voor
gezinnen met kinderen met een beperking.
Renovatie van het gehandicaptencentrum te
Kamonyi: herstelling sanitair: deel I
meisjes- sanitair (afwerking) + deel II
jongens- sanitair. Bouw wasruimte.

Bouwkosten

TOTAAL KOSTEN

MINDERVALIDEN

V.K.R. WERKING
Bureelmateriaal

Kasboek, reçuboekjes, papier, lijm enz..

Rwfr.
196.000

Euro
211,53

Communicatie

Telefoon- en internetkosten, fotokopies.

253.060

273,11

Transport en diversen

Verplaatsingskosten + verzekeringen +
premies.
Werkingskosten Rwandese medewerksters
+ huur twee burelen en één stockageruimte.
V.K.R.

2.078.000

2.242,61

1.974.038

2.130,41

4.501.098

4.857,66

Werkingskosten
TOTAAL KOSTEN

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°104 - JUNI 2018
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Financieel verslag van werking in Rwanda - 2017

GEZINSWERKING
Schoolkosten
kleuterschool, lager en
secundair 1ste, 2de en 3de
trimester
Kosten landbouw, vee en
handel
Kosten diversen, missie
en transport
Kosten voeding, hygiëne
en medische verzorging
Woon– en bouwkosten

TOTAAL KOSTEN

Premies leraren, schoolgeld,
schoolmateriaal, internaten, uniformen,
transporten, hygiënisch materiaal.
Mest- en sproeistoffen, zaad- en plantgoed,
landbouwmateriaal, vee, huur akkers, huur
standje op de markt.
Bezoeken van de medewerkers aan de
gezinnen en de scholen.
Doktersconsultaties, medicijnen, kledij en
schoenen, voeding en hygiëneproducten,
ziekenkaspremies.
Aankoop meubels voor gezin A4b.
Bouw douche en toilet en herstelling dak
voor gezin A6b. Huur huis voor gezin
A41. Registratie grond van gezin A10a.
Bouw huis, douche, toilet en
waterreservoir van 5000 l voor A19c.
GEZINSWERKING

TOTAAL KOSTEN WERKING IN RWANDA IN 2017

Rwfr.
16.563.159

Euro
17.875,20

847.514

914,65

283.473

305,93

2.810.180

3.032,79

8.323.700

8.983,06

28.828.026

31.111,63

85.013.475

91.747,78

Gemiddelde wissel 2017: 926,60 Rwfr. = € 1
Deze werking was alleen mogelijk
dankzij de financiële steun van al onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors.
VAN HARTE DANK VOOR UW TROUWE STEUN !
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Intrigerende impressies tijdens onze Rwandareis

⹂

Het bezoek aan de gehandicapte kinderen maakt ons stil.
Het is duidelijk dat de kinderen hier vele nieuwe kansen krijgen...

W

⹂

ij beleven eind februari een, wat ik noem, “inleefreis” in Rwanda.
Dankzij Gerard Moerman,
die zich inzet voor het project “CCPA”
in Kisaro, in het noorden van Rwanda op
80 km van Kigali, verblijven we 14 dagen in het
land van de duizend heuvels. We maken kennis met de
Rwandese bevolking en gaan ook op rondreis om het
land een beetje te leren kennen.
Natuurlijk kijken we met heel veel belangstelling uit
naar het geplande bezoek aan het Gisimba Memorial
Center in Kigali. Na een echte confrontatie met de onontwarbare verkeerskluwen in de hoofdstad, arriveren
wij in het centrum, waar we vriendelijk worden verwelkomd door Patrick Gisimba en zijn assistent. Door een
sterk gestoorde telefoonlijn is onze afspraak met Sandra
Foto: in het Gisimba Memorial Center.
v.l.n.r. Jozef Verzele, Damas Gisimba Mutezintare,
even verkeerd begrepen, maar na een even helse rit door
Denise Goeminne en Sandra Ingabire.
Kigali komt ook zij een half uurtje later aan in het centrum.
Wij staan verstomd van de netheid en de goede organisatie, maar zeker van het impressionante complex dat de Vriendenkring Kinderhulp Rwanda hier heeft gerealiseerd. Wij zijn ook en vooral verrast van de dynamiek en de vernieuwende invulling van hun ‘missie’, nu het vroegere weeshuis school is geworden. We ervaren de fijne sfeer in het nieuwe
en overigens goed uitgeruste muziek- en schilderklasje. Maar ook het verhaal van Sandra is bijzonder boeiend: de
opvolging van jongeren uit het vroegere weeshuis, die heuse studeerkansen krijgen met de financiële steun van de vzw
Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.
Dit project en alle medewerkers die dit realiseren verdienen ons aller respect.

I

n de namiddag zijn wij te gast bij Zuster Donatilla in het Gehandicaptencentrum ‘Centre de jour Sainte Rita’ in
Kamonyi. Het is verbazend wat hier reeds is gebeurd met Vlaamse middelen, helemaal ter beschikking gesteld door
de vriendenkring. Met fierheid toont de zuster ons de vernieuwde slaapzalen en toiletruimtes, de gerenoveerde daken,
de regenwaterreservoirs, wasruimte….
Het bezoek aan de gehandicapte kinderen maakt ons
stil. Het is duidelijk dat kinderen hier vele en nieuwe
kansen krijgen, en dit dankzij de enorme inspanningen
van de liefdevolle verzorgers (noem ze gerust opvoeder,
kinesist, ergotherapeut, logopedist en onderwijzer…
tegelijk). Maar ook de geïntegreerde aanpak, samen
met de ouders, is een voorbeeld van efficiënte, moderne
gehandicaptenzorg. Dat hier ook kindjes worden opgevangen die een extra steun krijgen van de vereniging,
maakt het plaatje volledig.

W

ij zijn blij en dankbaar dat we ook enkele steentjes
hebben kunnen bijdragen op diverse manieren.
Wij appreciëren ten zeerste het werk van Vriendenkring
Kinderhulp Rwanda: heel, heel veel respect!

Foto: in het gehandicaptencentrum in Kamonyi.
v.l.n.r. Jackson, onbekend kindje, Valentine en Jozef.

Jozef Verzele
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°104 - JUNI 2018
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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°104 - JUNI 2018
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ACTIVITEITENAGENDA - toekomstige activiteiten
Zoals ieder jaar kan u onze vereniging terugvinden met een info- verkoopstandje,
visput en verrassingspakjes voor de kinderen. We hopen jullie met velen terug te zien op:

29-07-2018: PIKKELING - Internationaal folkloristisch oogstfeest in ‘Hoeve De Croes’, Achterstraat 18

9310 Meldert, Oost-Vlaanderen. Zondag tussen 10 u – 22 u. www.de-pikkeling.be/

26-08- 2018: MABATOBATO - Multicultureel festival in het park ‘Baron Casier’

8790 Waregem - West-Vlaanderen. Zondag tussen 15 u en 20 u.

02-09-2018: CASA DEL MUNDO - Wereldfeest op de Oude Vismarkt te 9300 Aalst,
Oost-Vlaanderen. Zondag tussen 12 u en 20 u.

Bovenstaande feesten zijn gratis en een must voor het hele gezin. Men kan er
genieten van optredens, workshops, een wereldmarkt en gezellige terrasjes
waar je kunt proeven van allerlei exotische specialiteiten.
Ook aan de kinderen is er gedacht en ze worden er verwend met spelletjes
en workshops.

• 12-10-2018: BENEFIETOPTREDEN BERT GABRIËLS: “Gelukzoeker”
Vrijdag om 20 uur in CC De Mastbloem - Waregemsesteenweg 22 - 9770 Kruishoutem
Bert maakte naam met programma’s als ‘Zonde van de Zendtijd’, ‘Absurdistan’ en
‘Advocaat van de Duivel’, maar ook met de docureeks ‘Terug naar Eigen land’. Met
al die ervaringen op zak gaat hij weer het podium op voor het pure comedywerk.
In z’n nieuwe show gaat Bert op zoek naar geluk. In een zotte wereld, in rare mensen, in dikke boeken en in de krant, overal zit wel wat geluk.

Optreden en voordracht hieronder zijn 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 / Ouders voor onderwijs in Kameroen.
Organisatie: Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
i.s.m. Gemeentebestuur Kruishoutem.

• 30-11-2018: KHALID BENHADDOU ‘Is dit nu de Islam’
Vrijdag om 20 uur in CC De Mastbloem - Waregemsesteenweg 22 9770 Kruishoutem
Khalid Benhaddou werd op zijn 18de de jongste Imam in ons land in de Gentse
El Fath-moskee. Op zijn 30ste is hij coördinator van het Netwerk Islamexperten
en ontving hij eind 2017 voor zijn boek ‘Is dit nu Islam’ de prijs voor de mensenrechten.
Als Imam en Islamexpert wil hij de radicalisering van de moslimjongeren in
Vlaanderen tegengaan via de rationele moderne islam die de westerse democratische regels en waarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran.
Toegangskaarten kan men bestellen bij de werkende de leden van onze vereniging (zie blz.2)
of aanvragen via de maatschappelijke zetel tel: 09/383 62 63.
Bij iedere aankoop van een kaart bij onze vereniging gaat het geld integraal naar onze werking
voor de Rwandese kinderen.

Combiticket  Bert Gabriëls & Khalid Benhaddou: € 12
10
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Soloticket  Khalid Benhaddou: € 5

PROJECTEN 2018

VERBETERINGSWERKEN AAN 2 HUISJES gebouwd voor gezinnen met gehandicapte kinderen.
Bij ons bezoek aan deze gezinnen merkten we op dat de huisjes nogal donker gecementeerd waren. Omdat verschillende mindervalide kinderen veel binnenhuis verblijven besloot onze vereniging de huisjes te verven. Ook was het
nodig om bijkomende werken zoals een afwatering, cementtering van de keukens en omheiningen uit te voeren aan
de twee huisjes die we in 2017 bouwden. Begroot op 4.891.825 Rwfr = €5.279,32.

BOUW VAN EEN CONSULTATIERUIMTE, ONTVANGSTRUIMTE EN BUREEL
voor het gehandicaptencentrum in Kamonyi.
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 Rwfr = € 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.
Ondertussen werden de werken eind maart opgestart en deze vorderen goed, zoals je kan zien op de foto’s.

Er werden voor deze werken 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 met als mededeling: afwerking gehandicaptencentrum.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°104 - JUNI 2018
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Brieven van de kinderen en jongeren uit
het C.M.G. weeshuis, geplaatst in de gezinnen
04/02/2018
Beste ouders,
Hier Salua, ik hou zo veel van jullie.
De uitstap naar Gisenyi was goed.
Ik hou heel veel van jullie.
Salua, 8 jaar, volgde het 1ste leerjaar en behaalde 65,2%

04/02/2018
Beste Kinderhulp Rwanda,
Ik wil u eerst groeten en U danken voor de trip die
jullie voor ons organiseerden naar Gisenyi.
Ook dank ik jullie voor het betalen van mijn studies
en ik hoop om een goed eindexamen in het lager te halen.
Bertrand,12 jaar, volgde het 3de lager en behaalde 71,4%
v.l.n.r. Bertrand en zijn broer Bertin

01/02/2018
Aan mijn ouders waar ik veel van hou.
Moge God altijd met jullie zijn en wij groeten jullie allen.
Dat God jullie zegent van zonsopgang tot zonsondergang.
Jullie geven ons schoolmateriaal, potloden en pennen,
zeep en vaseline.
Ik wil je danken omdat je mijn schoolkosten betaalt.
Ik ben doof en kan niet spreken.
Thierry, 13 jaar, volgde het 4de lager in een speciale school
en behaalde 61,5%

04/02/2018

Hoi beste,
Eerst en vooral hallo aan iedereen.
Dank u omdat je me helpt en mij schoolmateriaal geeft en mijn schoolgeld betaalt.
Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed, wij zijn gelukkig in
mijn familie, ze houden van mij en ze geven me alles en ze danken
jullie voor jullie hulp. Dat God jullie zegent!!!
We danken jullie voor het geld dat jullie gaven om schoenen te kopen
en voor de verplaatsingskosten en voor het schoolgeld dat jullie
betalen.
Ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar en ik bid tot God dat hij
jullie beschermt. Tot ziens!!!
Claudien, 17 jaar, volgde het 1ste middelbaar en behaalde 72%
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Brieven van de kinderen en jongeren uit
het C.M.G. weeshuis, geplaatst in de gezinnen
02/02/2018
Hallo hoe gaat het?
Ik ben zo blij om deze brief aan je te schrijven.
Ik ben heel gelukkig in mijn nieuwe gezin.
Hoe is het met je, hoe gaat het in België? Ik denk dat het daar koud
is. Bij ons hier in Rwanda is het zo zonnig, het is hier heet.
Ik wil je met heel mijn hart bedanken. Ik denk dat je reeds het resultaat
hebt van mijn nationaal examen. Ik behaalde de eerste graad,
dit is dankzij jullie, ik ben zo blij met mijn goede punten.
Nu zit ik in een uitstekende school, St Aloys genaamd, het is een
katholieke school en ik zit op kostschool.
Nu ben ik heel ziek van malaria, maar God zal me helpen om
beter te worden, zodat ik mijn studie kan voortzetten.
Met liefde, Janvier
19 jaar, volgde het 6de lager en behaalde 78,3%
04/02/2018
Beste ouders,
Hoe gaat het? Met mij gaat het goed.
Ik schrijf deze brief aan jullie om te danken voor de uitstap die we
samen deden, het was zo perfect, en ik denk dat jullie wel weten dat
ik heel veel van u hou, zelfs zoveel, dat ik altijd tot God bid voor u.
Dus zoals jullie weten, dit jaar volg ik het zesde middelbaar.
Er rest ons nog één week voor de school begint en ik zou goed
voorbereid willen zijn. Daarom vraag ik om ons schoolmateriaal
gedurende deze week te sturen, omdat dit me zal helpen mijn nationale
examens gemakkelijk en goed voor te bereiden, dank je.
Wanneer jullie weer terug komen, zou ik willen dat je mijn tante Rose
meebrengt. Ik zou graag enkele uren met haar doorbrengen en wat
plezier met haar maken. Moge God jullie zegenen en beschermen bij
al jullie activiteiten. Ik hou van jullie!!!
Van je liefdevolle dochter Angelique,
19 jaar, volgde het 5de secundair en behaalde 66,8%.
Hello !!!! mijn naam is David.
Laat mij je eerst groeten, met een grote glimlach, ik hou van je.
Ik dank je voor de tijd die we hadden, toen Marie-Jeanne, alle kinderen
uit Gisimba kwam bezoeken, het was een super goede tijd.
Toen we samen op uitstap gingen, was dit de geweldigste periode in 4 jaar.
Nu ga ik naar het 4de secundair, ik volgde het derde en behaalde goede
punten zodat ik mag overgaan.
Dank zij uw ondersteuning en vriendelijkheid ben ik gelukkig, daarom dank
ik je met heel mijn hart.
Mijn familie doet heel hard haar best voor al hun kinderen. In 4 S hebben we
sportschoenen en kleren, gewone schoenen en een schooltas nodig. Kan je hier
voor zorgen? Wanneer ik groot ben wil ik dokter worden, dus daarom leer ik
biologie en chemie. Maar ik vrees er voor dat ik geen universiteit zal mogen
studeren. Dan zal mijn droom niet uitkomen, wat denk je ???
En een andere vraag is, als ik schrijf, wie ontvangt dan deze brief???
Is het Kinderhulp of Marie-Jeanne of zijn het anderen! Ik wil dat je me vertelt
of het mogelijk is mij foto’s te sturen.
Dat God jullie zegent, ik kijk uit naar je brief, ik hou van je.
David, 18 jaar, volgde het 3de middelbaar en behaalde 57,21%
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°104 - JUNI 2018
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REISVERHAAL
Rwanda... twee werelden in één land.
Vervolg van nieuwsbrief 103 blz 15
Zaterdag 03/12/2017

O

ok nu is de zon van de partij en geeft ons een gevoel
van welbehagen. Vandaag gaan we op uitstap in Butare. Deze stad in het zuiden van Rwanda is de hoofdstad
van het district Huye. Het is de intellectuele hoofdstad
van Rwanda. Ons eerste doel is een bezoek aan het National Museum te Butare, nu het ‘Ethnographic Museum
de Huye’ genoemd. Ondanks dat we in het verleden reeds
meerdere malen dit museum bezocht hebben, zijn we terug geïnteresseerd. Het museum, opgericht in 1989, was
een geschenk van Koning Boudewijn I, koning van België.
De architect van het gebouw was ook een Belg, Lode
van Pee. Hij
heeft meer
musea
in
Rwanda
ontworpen.
Men
kan
er veel over
de geschiedenis
en
cultuur van
Rwanda
leren en door de grote hoeveelheid aan voorwerpen en
informatie ontdekken we altijd wel iets waar onze aandacht nog niet op viel. Daarna zoeken Marie-Jeanne en
Monique ook enkele handwerkjes in de bijhorende shop.
Deze zijn helemaal niet duur, Marie-Jeanne koopt enkele
figuurtjes in bananenblad, die het dagelijkse leven uitbeelden en ook mooie onderzettertjes voor de koffietafel.
Ondertussen horen we tromgeroffel dat ons naar buiten
trekt, naar de achterkant van het gebouw. Daar is een grote groep jongeren de typische Rwandese dansen aan het
oefenen. We genieten van dit spektakel van jonge mensen
die vol overgave hun jonge lijf laten bewegen op het ritme van de trommels. Gisteren wilden we reserveren om
vandaag naar het spektakel van het Nationaal ballet van
Rwanda met zijn de Intoré- dansers te komen kijken. Men
dacht echter met onervaren toeristen te doen te hebben.
Als we niet voor 8 uur ’s morgens konden aanwezig zijn
voor een optreden, steeg de prijs met het uur. Daar we
vonden dat men overdreef en we graag een eerlijke prijs
betalen, zagen we dan maar af van een optreden. Nu worden we beloond met een gratis spektakel, waar de omlijsting van klederdracht en typische muziekinstrumenten
ontbreekt, doch de charme en het enthousiasme van de
jeugd demonstreert. Wij allen, maar vooral Marc die dit
nog niet meemaakte, genieten.
Van alle cultuur hebben we dorst gekregen en we gaan
iets drinken in hotel Ibis. We hebben veel mooie herinneringen aan onze vorige verblijven hier en vinden het
bijzonder jammer dat het hotel zijn charme van vroeger
verloren heeft na de verbouwingen. Van op het terras be-
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kijken we het drukke verkeer in de straat en de speciale
manier waarop parkeerwachters hun parkeerbonnetjes
uitdelen. Daarna gaan we op speurtocht naar allerlei
kleine handwerkjes, zoals houten autootjes, vliegtuigjes,
diertjes enz… om thuis in België te kunnen verkopen tijdens de activiteiten van onze vereniging. Ook gaan we
op cadeautjesslag voor de thuisblijvers. Waar vroeger in
de
hoofdstraat
van Huye het ene
winkeltje naast
het ander was
gelegen, zijn nu
banken,
hotels
en andere grote
gebouwen. Maar
Jean de chauffeur
weet ons toch nog
naar een winkel te brengen die propvol zit met allerlei
grote en kleine handgemaakte spullen. Ondertussen zijn
de mannen een wandelingetje gaan maken in de straat.
Ze komen in een zaak terecht waar men meubels
maakt. Ze bekijken het
handwerk van degene die
de kussens van de zetels
overtrekt, keuren de houten meubels uitgestald op
de stoep buiten en in de
volgepakte winkel binnen.
Staan in volle verbazing
van het moto- taxi vervoer dat een jong blank koppeltje,
gepakt en gezakt meeneemt. De chauffeurs moeten hun
hals strekken om over de zakken op hun schoot de weg te
zien. Gelukkig komen Leo en Marc de kooplustige vrouwen ophalen, die hun vele aankopen niet meer alleen
kunnen dragen. Onderweg komen we een groep dames
tegen, allen volledig in het wit, met
op hun hoofddeksel een rood kruis.
Daar we nogal
nieuwsgierig zijn
van aard vragen
we aan Jean om te
informeren welke organisatie ze
vertegenwoordigen. Niet het Rode Kruis, zoals we veronderstelden, maar
een zangkoor dat op weg is om te zingen op een trouwplechtigheid. Daarna zetten we onze weg verder naar de
kathedraal van Butare. Op de zijkant van deze kerk is een
gedenkteken aangebracht voor koningin Astrid van België. We nemen plaats achteraan in de kerk waar het lekker koel aanvoelt. Er is een trouwmis met een kleurrijke
bruid in het rood. Algauw worden we aangesproken door

REISVERHAAL
Rwanda... twee werelden in één land.
een kleine misdienaar die ons beleefd vraagt om een bijdrage te geven voor de renovatie van de kerk. We geven
een kleine bijdrage en denken dat de jongen dit wellicht
als zakgeld zal beschouwen, doch een priester komt erbij
en we krijgen hiervoor netjes een reçu. Na nog wat acacupa’s (plastiek drinkflesje waarin we een stylo en snoep
stopten) uitgedeeld te hebben aan de plaatselijke jeugd
beslissen we om op zoek te gaan naar een deftig avondmaal. Gezien onze ervaring van gisteravond besluiten we
de raad van onze chauffeur Jean te volgen. Hij kent een

klein restaurantje waar het goed en veilig is voor onze
tere ingewanden. Het wordt een beleving apart, want gezien de toestand van de keuken waar we langs passeren
bij het binnengaan en het buffet dat blijkbaar reeds enkele uren op klanten wacht, beslissen wij om een gebakken
eitje te nemen. Jean die smakelijk van het buffet zit te eten
geeft duidelijk binnenpret, maar de eitjes smaken en het
typisch Afrikaans interieur maakt onze avond goed, we
hebben weer eens iets onverwachts beleefd.

Zondag 03/12/2017

V

andaag staan we om 5 uur op en na het ontbijt, het
betalen aan de receptie en het laden van de auto is
het algauw 7 uur voor we kunnen vertrekken richting
Nyungwewoud. Er is veel volk langs de baan en ondanks
dat het zondag is, zijn sommigen zwaar bepakt met allerlei zaken. Het meeste vervoer in Rwanda gebeurt nog
steeds door middel van spierkracht. Ook zien we veel
gevangenen
in
oranje
pakjes,
voor hen is het
blijkbaar
geen
zondag, want ze
sleuren met zware
zakken onder het
toezicht van de
bewakers. Na enkele uren rijden
komen we aan de
rand van het woud en hebben de dames een sanitaire stop
nodig. Jean weet een mooi plekje en rijdt een aarden weg
omhoog. We draaien en keren op een pas aangelegde piste tot we halt houden bovenop de heuvel. Het uitzicht is
adembenemend, hele heuvels beplant met thee en in de
verte zien we het machtige regenwoud. Al gauw komen
ons enkele mensen groeten en onder begeleiding van een
meisje vertrekken we naar de eco-lodge. Het is er druk in
het sanitair gebouw en we ontmoeten er enkele Vlaamse
meisjes die een stage doen in Rwanda. Voor het weekend
zijn ze hier om te genieten van de prachtige natuur. Deze
lodge is werkelijk iets voor jonge mensen en is mooi opgebouwd. Men slaapt er in traditionele Rwandese hutten.
Tussen de theevelden is er een kampplaats met tenten en
zelfs een heuse pizza oven. Spijtig dat het weer minder is
vandaag en hier op deze hoogte is het
zelfs koud. Nadat iedereen de benen
gestrekt heeft vervolgen we onze weg
richting woud. Enkele apen langs de
weg geven aan dat onze bestemming
niet meer veraf kan zijn. Het Nyungwe Forest is met een oppervlakte van
maar liefst 1.015 vierkante kilometer één van de grootste oerbossen in
Oost/Centraal Afrika. Het kent een

ongelooflijke variëteit van fauna en flora. Naast maar
liefst 13 verschillende apensoorten is het ook een paradijs
voor vogelliefhebbers. Met ruim 310 verschillende vogelsoorten is het een oase van rust waar men nog ver van het
massatoerisme kan genieten van de onaangetaste natuur
en de wilde dieren. Het regenwoud is een belangrijke
bron voor o.a. de Nijl aangezien het water wat valt in het
oosten van het park rechtstreeks naar deze rivier stroomt.
Jaarlijks valt er zo’n 2000 mm aan regen in het gebied.
Dit zorgt ervoor dat het landschap dicht begroeid is en
er bovendien bijzondere planten zoals orchideeën te zien
zijn. In het Uwinka Overlook Visitor Center kiezen Marc
en Leo uit de 14 hiking trails, de trekking met de minste
moeilijkheidsgraad. namelijk
de ‘Igishigishigi trail’ van 2,1
km lang. Marc twijfelt er sterk
aan of ze geen langere trip
moeten nemen met een hogere moeilijkheidsgraad. Eerst
nog onze picknick verorberen
zodat de mannen sterk staan
en dan vertrekken beiden
samen met een gids voor de
ongeveer twee uur durende
wandeling. Marie-Jeanne en Monique blijven ter plaatse
genieten van de rustige omgeving. Ze lezen in het centrum al de uitleg over de geschiedenis, fauna en flora van
het woud, en drinken een lekker kopje thee. Wanneer
beide mannen terugkeren zijn ze tevreden maar ook blij
dat ze met hun ongetraind lichaam voor geen zwaardere
trip kozen. Na nog een wandelingetje in de omgeving besluiten we onze reis verder te zetten richting Cyangugu,
onze volgende overnachtingsplaats. Aangekomen rond
16 uur in het ‘Peace Guest House’ worden we er vriendelijk ontvangen door de manager. Waar we vroeger in de
typische ronde slaaphuisjes logeerden worden we nu naar
een nieuw gebouw geleid. Het zijn wel veel trapjes naar
beneden voor we aan het reuzegrote gebouw komen.
Het zicht vanuit onze slaapkamers op het Kivumeer is
ronduit prachtig. Hier kan men niet anders dan heerlijk
dromen, het is immers een droomlocatie. Toch worden
onze dromen even verstoord door opnieuw een lichte
aardbeving.
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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.

