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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 & Administratie

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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V R IENDEN K RIN GN IEU W S

H

et laatste weekend van augustus belooft er eentje te worden met veel zon. We zijn hier blij om want zondag
hebben we onze laatste zomeractiviteit: Casa Del Mundo te Aalst. We zijn dankbaar en blij voor allen die onze
stand een bezoekje brachten op Mabatobato te Waregem. (lees blz.10). We hopen dat jullie met velen komen op 12
oktober naar het benefietoptreden van Bert Gabriëls: ‘Gelukzoeker’ en op 30 november 2018 naar de voordracht
van Khalid Benhaddou ‘Is dit nu de Islam’. Toegangskaarten kan men bestellen bij de werkende leden van onze
vereniging (zie blz.2) of aanvragen via de maatschappelijke zetel tel: 09/383 62 63. Bij iedere aankoop van een
kaart via onze vereniging gaat het geld integraal naar onze werking voor de Rwandese kinderen. (lees blz.11).

O

nze kinderen en kleinkinderen maken zich klaar voor een nieuw schooljaar. Bij het begin van het schooljaar
krijgen de Belgische kinderen meestal nieuw schoolgerief. Gooi de afgedankte spullen niet weg, want alles wat
nog proper en bruikbaar is kan onze vereniging nog steeds goed gebruiken. Schoolgerief zoals pennenzakken, stylo’s,
potloden, scherpers enz… zijn altijd welkom. We bereiden ons nu reeds voor op het nieuwe schooljaar in Rwanda
begin 2019. Ook zamelen we terug in om aan ieder Rwandees kind onder onze bescherming een kerstgeschenkje te
kunnen bezorgen op het einde van het jaar, zie stortingsformulier ‘Jaarlijks geschenk’.
Jullie kunnen ons ook helpen fondsen te verzamelen door je aankopen ‘Online’ via Trooper te doen en onze vereniging te vernoemen. Meer uitleg hierover vind je op https://www.trooper.be/kinderhulprwanda

W

e willen niet nalaten om ook nu jullie allen te danken
voor jullie niet aflatende steun. Tantes, nonkels, meters, peters en sponsors jullie blijven de belangrijkste schakel in de werking van onze vereniging. Tevens danken we allen die een extra inspanning leverden vorig kwartaal en ons
€500, €300, €250, €200, €150, €125 en €100 schonken. Daarnaast danken we heel speciaal allen die meewerkten en sponsorden aan de ontbijtactie van ‘Zonder Grenzen Meulebeke’.
Ze verrasten ons met een cheque van €9.000. Ook danken we
onze sponsor, die liever naamloos blijft, voor de €2.500 die
foto: ‘Zonder Grenzen Meulebeke‘
hij schonk voor de Rwandese kinderen met een beperking.
Tevens danken we het stadsbestuur van Deinze voor hun steun van €1.000 ten voordele van het project
‘Bouw van een consultatieruimte, ontvangstruimte en bureel voor het Gehandicaptencentrum in Kamonyi’.
Ook danken we van harte ‘Music For Life’ die ons met €374,87 steunden door hun warme acties.

M

et droefenis in ons hart namen we afscheid van de oudste tante van de vereniging. Maria was reeds lid vanaf
1991 en ondersteunde al die tijd trouw onze Rwandese kinderen. We zijn haar hier blijvend dankbaar voor.
Maria De Groote werd geboren te Borgerhout op 9 juni 1922 en ontsliep zachtjes te Hoboken op 5 augustus 2018.
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan,
wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
N. Benschop

Onze oprechte deelneming gaat uit naar haar zoon Jacques Albert en echtgenote Dominique Selen, alsook
naar haar kleinkinderen Maya, Johan en Leen, Christophe en haar achterkleinkinderen Yulles, Jerome,
Johnson, Isa, Amin en Adam. We hopen dat ze troost mogen vinden bij elkaar!
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°105 - September 2018
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PROJECT 2018

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 de Belgische aannemer James. 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).
Ondertussen werden de werken beëindigd zoals je kan zien op de foto’s hieronder.

GDPR - PRIVACYCERKLARING

Privacy en Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw
De nieuwe regels rond de bescherming van je persoonlijke data zijn een feit.
Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw vindt jouw privacy en de bescherming van jouw gegevens belangrijk. Daarom hebben we ons privacybeleid (https://kinderhulprwanda.be/gdpr.html) aangepast.
Alle wijzigingen zijn erop gericht om beter te begrijpen hoe wij je gegevens verwerken en welke rechten je
hebt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens opvragen en laten aanpassen via info@kinderhulprwanda.be.
Deze nieuwsbrief ontvang je omdat je in onze mailinglijst staat.
Je kan je op ieder moment uitschrijven door ons daarvan op de hoogte te brengen.
Ben je tevreden zoals het nu is en ontvang je nog graag onze nieuwsbrief?
Prima, dan hoef je niks te doen.
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Uit het verslag en de briefwisseling van het 1ste en 2de kwartaal
t u s s e n S a n d r a , V. K . R . e n d e C . M . G . k i n d e r e n .
Rapport van de kinderen van Kamonyi
Sandra: Alle 13 kinderen maken het over het algemeen goed, men ziet een uitgesproken verbetering.
Aime weegt nu 13 kg terwijl hij in 2007 slechts 7 kg woog. Hij kwijlt niet meer en stapt bijna.
Pascaline, Jackson en Emely stellen het goed
Enoch werkt goed op school. Alle kinderen die ik hierboven heb vermeld tonen verbetering.
Teta is recent ziek geworden maar zij is verzorgd geweest en men zorgt voor haar in het centrum.
Wij hebben aan de kinderen het materiaal, kledij en schoenen gegeven.
Toen ik naar het centrum ging heb ik geprobeerd om een weegschaal mee te nemen om hun maten op te tekenen. Met de
hulp van de moeders die voor hen zorgen heb ik die maten kunnen nemen. Ik denk dat het voor de volgende keren gemakkelijk zal zijn voor ons om een compleet rapport op te maken van elk kind en het daaropvolgend te analyseren.
Antwoord V.K.R.: Sandra we zijn blij te lezen dat alle kinderen gesteund door V.K.R. het goed stellen. Mogen we er u op
attent maken dat we momenteel voor 19 kinderen aan het centrum betalen, namelijk:
1. Alcène: 4-jarige jongen met een verstandelijke handicap.
2. Aimée: 10-jarige jongen. Hij heeft een verstandelijke han
dicap, groeiachterstand en dwerggroei. Heeft een achterstand in mobiliteit en een taalachterstand. Momenteel leert
hij lopen. Was zwaar ondervoed bij opname.
3. Eric: 13-jarige jongen. Hij heeft verschillende handicaps,
is slechtziend en heeft genitale vervormingen.
4. Eliphaz: 9-jarige jongen. Hij is een verstoten kind.
5. Teta Agnes: 6 jaar. Heeft misvormingen aan de onderste
ledematen. Ze kon zitten maar niet rechtstaan. Onze vereniging liet haar opereren en momenteel begint ze te lopen.
6. Jackson: 9 jaar. Is karaktergestoord en lijdt aan autisme.
7. Emmanuel: 12-jarige jongen. Is een verstoten kind.
8. Alphonse: 5-jarige jongen. Lijdt aan dwerggroei.
9. Prince: 11-jarige jongen. Lijdt aan dwerggroei.
10. Mugisha: 11-jarige jongen. Heeft epilepsie en is gehandicapt door hersenverlamming.
11. Liliane: 14-jarig meisje. Lijdt aan dwerggroei.
12. Nadine: 9-jarig meisje. Heeft klompvoetjes.
13. Pascaline: 10-jarig meisje. Zij is motorisch gehandicapt.
14. Emely: 10-jarig meisje. Is zwaar motorisch en geestelijk
gehandicapt. Lijdt daarnaast aan epilepsie.
15. Enock: 18 jarige jongen. Is motorisch en geestelijk gehandicapt.
16. Prosper: 11-jarige jongen. Is een verstoten kind.
17. Fidens: 11-jarige jongen. Is een verstoten kind.
18. Valentine: 10 jarig meisje met het syndroom van Down.
19. Marc: 14-jarige jongen. Enig kind zonder handicap in
een gezin met 6 kinderen.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°105 - September 2018
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Uit het verslag en de briefwisseling van het 1ste en 2de kwartaal
t u s s e n S a n d r a , V. K . R . e n d e C . M . G . k i n d e r e n .

W

e betaalden in maart 2018 voor ieder verstoten kind 120.500 Rwfr. onderhoudskosten en 60.500 Rwfr schoolgeld.
Samen goed voor 724.000 Rwfr. Zuster Donatilla Mukarubayiza liet op 6 april weten dat ze hiervan voor 2018
maar 324.000 Rwfr. nodig had. Dus blijft er nog 400.000 Rwfr. in kas bij haar.
Daar deze kinderen niet in Kamonyi bij de zusters naar school gaan, is het nodig dat we, zoals van alle andere door ons
gesteunde kinderen, een schoolbrief en een rapport ontvangen.
Wat de opvolging van al deze kinderen in het project ‘Service de solidarité Saint Bernard’ betreft, willen we dat alle kinderen die door onze vereniging financieel ondersteund worden, opgevolgd worden door Sandra in samenspraak met de
zusters.
andra jij bent onze ogen en oren ter plaatse. Maar het is niet nodig dat je je mengt in de werking van de zusters voor
de kinderen. We zijn ervan overtuigd dat ze het goed doen. Onregelmatigheden zoals met Sifa dien je ons steeds te
melden, dit ben je verplicht aangezien dit deel uitmaakt van je job.
Ook zouden we graag zien dat je de 4 verstoten kinderen Eliphaz, Emmanuel, Prosper en Fidens samen met James bezoekt, zodat we hier een beter zicht krijgen op hun thuissituatie. De werking naar de kinderen toe, dat is de taak van de
zusters en daar gaan we ons niet in mengen. Jij dient de kinderen enkel nu en dan te bezoeken zodat je ziet hoe ze het
maken, en met de kinderen of de opvoedsters te spreken, zodat je ons kan bevestigen of ze al dan niet vooruitgang boeken.
Wat Teta betreft, daar het meisje terug in Rilima is moet er voorlopig voor haar geen betaling meer gebeuren voor onderhoudskosten in Kamonyi. Ik betaalde reeds alle facturen voor het orthopedisch centrum in Rilima (ons bezorgd door
zuster Steven).

S

C.M.G. kinderen.
V.K.R.: EP nr1V - Salua °18/07/2010: we hebben een correspondentie tante voor dit meisje, tante Caroline haar nummer is C 358/EP1. Wil deze boodschap aan Salua doorgeven en vragen om op al haar brieven aan haar tante dit nummer
te vermelden in de rechterbovenhoek. Wil haar motiveren om een brief naar haar tante te schrijven.
Antwoord Sandra: ik zal vragen dat Salua een brief schrijft aan haar tante.
V.K.R.: EP nr2V - Mara Diane °12/08/2004 – zit in een rolstoel, is gehandicapt aan de benen: is er reeds iets gebeurd
voor dit meisje? We betaalden in juni 150.000 Rwfr. voor de onderzoeken die moesten gebeuren.
Antwoord Sandra: Haar moeder is om het geld gekomen op 30/7/2018 omdat ze een afspraak had met de dokter op
1/8/2018. Ze zal ons de uitslag van het onderzoek laten weten.
Sandra: Nr. 1M - Christian ° 28/08/1998: het NCC vraagt nog steeds of de vereniging Christian wil helpen om een beroepsopleiding te volgen. U weet nog wel dat het NCC hem de kunstschool heeft doen verlaten en hem naar Iwawa, een
centrum dat zorgt voor vagebonden, gestuurd heeft. Het is reeds twee jaar dat NCC niets zegt aangaande Christian. En
vandaag vragen zij of de vereniging bereid is om hem te helpen een beroepsopleiding te volgen.
Antwoord V.K.R.: zit deze jongen nog in het Iwawa centrum? Hij kan nog een korte beroepsopleiding volgen. Hij mag
een schoolbrief binnenbrengen om een cursus van 1 jaar te volgen. We moeten weten wanneer hij wil starten. In 2019 is
het zijn laatste kans om deze cursus te volgen.
Antwoord Sandra: Hij heeft Iwawa verlaten en na enkele dagen werd hij betrapt bij het aanbrengen van vernielingen. De
politie heeft hem naar de gevangenis van Gikondo gebracht. Na een paar dagen kwam hij vrij maar na een paar weken
werd hij met andere jongeren betrapt bij het bestelen van mensen in de wijk. Nu is hij overgebracht naar de gevangenis
in Rilima.
V.K.R.: Nr 2M – Gadi ° 06/10/98: het is nodig dat de jongen dit jaar goede punten behaalt. Zo niet zal hij in 2019 een beroepsrichting moeten volgen, wil hij verder door onze vereniging ondersteund worden. Wil dit overbrengen aan de jongen.
Antwoord Sandra: Jawel, Gadi is ervan op de hoogte dat hij dit jaar goed moet werken.
V.K.R.: Nr. 8M. - Capitaine °20/01/1991: tot onze spijt kunnen we deze jongen niet meer helpen gezien zijn leeftijd.
Antwoord Sandra: Ik heb uw beslissing aan hem over gemaakt.
V.K.R.: Nr. 9M - Eric °12.04.2000: is Eric op internaat? Eric klaagt nog steeds in zijn brieven over een gebrek aan eten.
In de thuissituatie van Eric kan onze vereniging echter niet tussenkomen.
Antwoord Sandra: Eric is op internaat en ik zal uw bericht aan hem bezorgen.
V.K.R.: Nr. 18F - Germaine °12/07/1999: Germaine vraagt in haar brief van juni om een rekenmachine. Heeft ze al
een rekenmachine gekregen? Indien Germaine dit werkelijk nodig heeft voor haar studies dan mag je een rekenmachine
aankopen voor haar.
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Uit het verslag en de briefwisseling van het 1ste en 2de kwartaal
t u s s e n S a n d r a , V. K . R . e n d e C . M . G . k i n d e r e n .
Antwoord Sandra: Ik zal haar een rekenmachine in dit derde trimester van 2018 bezorgen.
V.K.R.: Nr. 21M – Javan °11/04/1992: we hebben zijn probleem besproken met het bestuur van V.K.R. Er is besloten dat
V.K.R. Javan zijn medische kosten, zijn medicatie en ziekenkaspremie ten laste neemt, mits voorlegging van de bewijsstukken. Ook blijven we zijn hygiëne, schoenen en kledij bekostigen. Tot onze spijt kunnen we hem geen huishuur, voeding of
loon toekennen. Het is nodig dat hij een loon vraagt aan de organisatie die samenwerkt met het C.M.G. en waarvoor hij
vrijwilligerswerk doet. Hij mag een schoolbrief binnenbrengen om een cursus van 1 jaar te volgen. We dienen te weten
wanneer hij wil starten. In 2019 is het zijn laatste kans om deze cursus te volgen. We laten hem dit ook weten in een brief.
Antwoord Sandra: Ik zal met Javan praten en hem vragen een schoolbrief te bezorgen.
V.K.R.: Nr. 23M – Kevin °05/01/1994: V.K.R. wil hem een beroepscursus mecanic laten volgen van 1 jaar, hij moet
hiervoor de schoolbrief binnenbrengen. We moeten weten wanneer hij wil starten. In 2019 is het zijn laatste kans om deze
cursus te volgen. We laten hem dit ook weten in een brief.
Antwoord Sandra: Ik zal met Kevin praten om hem een schoolbrief te laten bezorgen.
V.K.R.: Nr. Nr.24M - Moïse °05/09/1989: tot onze spijt kunnen we deze jongen niet meer helpen gezien zijn leeftijd.
Antwoord Sandra: Ik zal uw beslissing overmaken.
V.K.R.: Nr. 29M - Jean de Dieu ° 07/12/1987: tot onze spijt kunnen we deze jongen niet meer helpen gezien zijn leeftijd.
Antwoord Sandra: Ik zal hem uw beslissing overmaken.
V.K.R.: Nr. 30M - Musirasi °07/03/2003: hoe gaat het met de gezondheid van deze jongen, neemt hij medicatie voor
zijn Aids- probleem? Volgt hij nu gewoon secundair onderwijs, een technische richting of een beroepsrichting? Indien dit
jaar zijn schoolresultaat niet goed is en gezien zijn zwakke resultaten vorige jaren zou hij het best een technische of een
beroepsrichting volgen in 2019.
Antwoord Sandra: Ja, hij neemt zijn HIV/Aids medicatie. Momenteel volgt hij les op een normale secundaire school.
V.K.R.: Nr. 38M - Djibril °2002 en 39M – Beckam ° 2005: Djibril is reeds 16 jaar, zit hij in het 5deof het 6de leerjaar?
Indien zijn punten onvoldoende zijn zal het nodig zijn dat hij in 2019 een technische of een beroepsrichting kiest. Wat is
de juiste geboortedatum van Beckam, is het 2005 of 17/12/2003? Volgt hij het 5de of 6de lager? Indien zijn punten terug
onvoldoende zijn zal het nodig zijn dat ook hij in 2019 een technische of een beroepsrichting kiest.
Antwoord Sandra: Ik zal mij over hun geboortedatum informeren in het derde trimester. Ik zal ook vragen welk schooljaar zij momenteel volgen.
V.K.R.: Nr. 45M - Karim °08/06/1995: Karim vraagt of wij voor zijn autorijschool willen betalen. Dit kan onze vereniging niet toestaan, hij zal hier zelf voor moeten werken en sparen.
Antwoord Sandra: Ik zal de boodschap aan Karim overmaken.
V.K.R.: Nr. 61M -Bertin °03/01/2002: schrijft reeds twee jaar dat hij problemen heeft met zijn ogen. Sandra wil met
deze jongen naar een oogarts gaan. De kosten mogen doorgestuurd worden naar V.K.R. mits de juiste papieren in de
boekhouding komen.
Antwoord Sandra: Ik zal met Bertin naar een oftalmoloog gaan.
V.K.R.: Nr. 62F - Pascaline °20/04/1998: dit meisje mag de speciale vaseline zalf krijgen, ik stuur hiervoor een toestemming tot betalen door. Al haar medische kosten mogen doorgegeven worden met de officiële papieren, dan zal onze
vereniging kijken wat ze hiervan kan betalen.
Antwoord Sandra: Wij hebben de toestemming voor de medicamenten voor Pascaline ontvangen. Heel erg bedankt.
V.K.R.: Nr. 63F - Deborah °12/12/1999: Deborah vraagt in haar brief van februari om een wiskundeset en rekenmachine. Heeft ze dit gekregen? Indien Deborah dit werkelijk nodig heeft voor haar studies dan mag je dit aankopen voor haar.
Antwoord Sandra: ik zal haar de rekenmachine en de wiskundeset bezorgen.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°105 - September 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
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ACTIVITEITENAGENDA - voorbije activiteiten.

29-07-2018: PIKKELING

I

nternationaal folkloristisch oogstfeest in ‘Hoeve De Croes’ te
Meldert, Oost-Vlaanderen. www.de-pikkeling.be/
Het was prachtig weer die zondag. We hadden een zeer goede standplaats, vlakbij het grote podium en naast een mooie traditionele
zwiermolen voor de kinderen. Onder de internationale klanken van
buitenlandse groepen uit Mexico, Montenegro en Kenia liepen de
kinderen af en aan om een pakje te vissen in onze visput of een
verrassingspakje te openen. En terwijl het publiek genoot van een
wervelend en kleurrijk spektakel op het podium gaven wij info,
verkochten we een lotje of een Afrikaans handgemaakt spulletje.
Met een glaasje wijn in de hand en een heerlijk broodje met worst,
werden we opgenomen in de wondere wereld van andere culturen.
Kleurrijk uitgedoste groepen, de fanfare, vendelzwaaiers en oogsttaferelen passeerden de revue.
Deze 49ste editie van dit oogstfeest dat werd georganiseerd door de
VVV De Faluintjesstreek, een vrijwilligersorganisatie
die
kan rekenen op meer
dan 500 vrijwillige
medewerkers was terug een echt feest. Er
waren gemiddeld 20.000 bezoekers tijdens dit feestweekend. Opbrengst
voor onze vereniging €405, bedankt lieve mensen voor jullie steun.

26-08-2018: MABATOBATO

M

ulticultureel festival in het park ‘Baron Casier’ te Waregem,
West-Vlaanderen.
Op 26 augustus vond in
Waregem voor de zestiende keer Mabatobato plaats.
Een treffen van smaken,
geuren en kleuren van over
de hele wereld. Jong en oud komt daar aan zijn trekken met leuke
workshops, eettentjes met een wereldwijd aanbod, info-stands van verenigingen die op een of andere manier actief zijn in de Noord-Zuidwerking. Uiteraard kon ook een divers muziekaanbod hier niet ontbreken.
Ook wij waren van de partij met onze stand van de Vriendenkring. Naast
info over onze werking hadden wij voor de kleinsten de visput en voor de
minder kleinen onze verkoopstand en de tombola.
In de middag liep het park aardig vol, maar stilaan begon het te regenen.
Het publiek zocht bescherming onder de grote dranktent en het festivalplein liep langzaam leeg. Op de prachtige tonen van Los Callejeros kende
Mabatobato een vroegtijdig einde. Die dag hadden we, ondanks de regen,
toch nog €225,20 opbrengst. Volgend jaar zijn wij zeker terug van de
partij.

02-09-2018: CASA DEL MUNDO
Wereldfeest op de Oude Vismarkt te 9300 Aalst. Verslag hierover in het volgend tijdschrift.
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ACTIVITEITENAGENDA - toekomstige activiteiten.

• 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 via onze vereniging gaat het geld integraal naar onze
werking voor de Rwandese kinderen.

Combiticket  Bert Gabriëls & Khalid Benhaddou: €12 Soloticket  Khalid Benhaddou: €5
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°105 - September 2018
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Brieven van de kinderen en jongeren uit
de gezinnen.
Familie dossier A3
Tekening van Nshuti Gaël - 5 jaar.
Hij volgde in 2017 het 3de kleuteronderwijs.

Familie dossier A19c
29/05/2018
Aan mijn ouders en sponsors.
Eerst en vooral wil ik jullie allemaal groeten.
Hoe gaat het met jullie?
Dank je wel om voor ons een huis te bouwen en voor
de kleren en de schoenen. Ik doe mijn best op school en
studeer goed.
De schoolbenodigdheden heb ik goed ontvangen.
Moge God jullie zegenen.
Pascal - 11 jaar, volgt het 6de lager.
Behaalde in het 5de lager 34 %.

Familie dossier A6b
08/04/2018
Lieve vrienden van Kinderhulp.
Hoe gaat het met jullie? Hoe voelen jullie je? Ik voel me goed en ik geniet van de
Heilige dagen.
Ik kan je zeggen dat ik hard werk in het 4de middelbaar. Ook dank ik je voor jullie
hulp die me blij maakt. Omdat jullie me steunen door mijn schoolkosten te betalen.
Ik schrijf deze brief in de eerste plaats om Kinderhulp te danken voor het begrip.
Jullie helpen mij al mijn hele leven, vooral voor mijn opvoeding door mijn schoolkosten te betalen en mij boeken te geven wat heel belangrijk is.
Ook potloden en pennen. Nu studeer ik aan GS Kabore in de hogere graad in een
combinatie PCM (fysica, scheikunde en wiskunde).
Ik heb goed gepresteerd en haalde de 2de plaats met 75,5%.
Dat kan je zien op mijn rapport van het eerste trimester. Ik heb er vertrouwen in te
slagen voor de examens omdat ik geen problemen heb betreffende schoolkosten.
Het probleem dat ik heb, is dat ik geen grote tas heb om mijn schoenen, kleren, boeken
en ander gerief mee te doen naar school.
Ik heb een grote tas en schoudertas nodig. Ik zou graag voetbal spelen en ik behoor tot
de schoolploeg, dus vraag ik je of het mogelijk is om mij te steunen door voetbalkledij
en voetbalschoenen te bezorgen.
Ik nodig je ook uit om mij te bezoeken op school in Kabore in de buurt van Kibungo.
Ik wens jullie goede dagen en hoop dat jullie mij verder zullen ondersteunen.
Goede dagen en moge God jullie zegenen in al jullie werk.
John - 18 jaar, volgt het 4de middelbaar.
Behaalde in het 3de middelbaar 62,8 %.
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Brieven van de kinderen en jongeren uit
de gezinnen.
Familie dossier A26
Vraag naar steun om het laatste academisch project af te ronden.
Geachte heer, mevrouw,
Veel groeten van Emmanuel uit Kigali, Rwanda.
Ik krijg steun van Kinderhulp door hulp aan de familie van Française.
Ik wil je laten weten dat ik goed studeer en dat ik een paar uitdagingen heb
in mijn laatste jaar middelbaar automechanica.
Voor de laatste evaluaties heb ik een budget nodig om het eindproject te
betalen met een waarde van 80.000 Rwfr.
Ik moet ook stage doen om praktische kennis op te doen en om te verzekeren dat ik klaar ben om te werken.
Deze stage wordt betaald door de studenten en kost 60.000 Rwfr. per
maand en duurt 3 maanden.
Ik schrijf deze aanvraagbrief omdat deze kosten niet inbegrepen zijn in de
normale academische aanvraagbrief.
Mijn geliefde team, ik ben verplicht tot deze cruciale delen van het eindexamen. Ik droom ervan om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt.
Ik hoop dat uw steun mij zal helpen om zelfvertrouwen op te bouwen en
voor een betere toekomst te zorgen.
Ik kijk ernaar uit om een positief antwoord te krijgen en dank u.
Emmanuel - 19 jaar, volgt het 6de middelbaar.
Behaalde in het 5de middelbaar 53,3 %.

Familie dossier B04
02/04/2018
Beste ouders,
Dag mijn ouders van Kinderhulp, hoe gaat met
jullie?
Met mij is alles OK. Ik dank jullie heel erg.
Jullie zijn altijd zo belangrijk voor mij. Ik dank
jullie omdat jullie goede ouders zijn voor mij.
Ik dank jullie omdat jullie mij al heel mijn leven
helpen. Ik zie hulp voor mijn schoolkosten en
schoolmateriaal. Ik wil jullie vragen om mij te
steunen want tijdens de vakantie zou ik Engels
willen studeren.
Omdat ik in Engels een laag niveau haal.
Dit zou me helpen om volgend jaar een goed resultaat te halen
op het Nationaal examen en om mijn vaardigheden in het dagelijks
leven te verbeteren.
Ik dank u heel erg, moge God jullie zegenen.
Alexandrine - 20 jaar, volgt het 5de middelbaar.
Behaalde in het 4de middelbaar 67,5 %.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°105 - September 2018

13

REISVERHAAL
Rwanda... twee werelden in één land.
Vervolg van nieuwsbrief 104 blz 15
Maandag 04/12/2017

W

e worden gewekt door het gezang van de vissers op
het meer. De zon is terug van de partij en het belooft een schitterende dag te worden. Goed dat we lekker
uitgeslapen zijn, want het is een hele klimpartij tot aan
het restaurant. We genieten buiten van een
heerlijk ontbijt. Vandaag is het rustdag,
we hebben niets gepland. We nemen een
kijkje in het winkeltje
van ons logement en
vinden er mooie spulletjes voor thuis en voor ons V.K.R.
winkeltje. Daarna gaan we een wandelingetje maken tot
aan het meer maar we worden overvallen door een korte regenbui die de weg naar beneden spekglad maakt.
Dan maar verder wandelen naast de geasfalteerde weg,
waar we gepasseerd
worden door allerlei uitzonderlijk
vervoer.
Fietsen
hoog beladen met
bananentross en,
vrouwen met ongelofelijk grote packages op hun hoofd.
We weten niet hoe ze er in slagen om hun evenwicht te
bewaren onder hun zware lasten. We hebben onze zak
met zeepjes om uit te delen bij ons en algauw zijn we
omringd door lachende jonge vrouwen. Allen willen wel
zo’n heerlijk ruikend presentje. De
omgeving van het
meer is zeer mooi,
we bekijken de
boootjes die zwaar
geladen
worden
voor hun oversteek
naar Congo.
Ondertussen is Jean onze chauffeur aangekomen en besluiten we een ritje te maken. Hij voert ons langs een pas
aangelegde piste naar een nieuw bedevaartsoord. Een
vrouw leidt ons rond over het volledige domein. Het uitzicht is er prachtig, aapjes spelen er langs de waterkant.
Jean weet de mooiste plekjes wel te
vinden. Dan gaan
we op zoek naar
de post, we willen
kaartjes en postzegels. We vinden
de post maar geen
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kaartjes en postzegels. We passeren ook een kleine haven
waar men Primus bier en cement verscheept. Ondertussen hebben we dorst gekregen en rijden we naar het restaurant Emeraude om een fris pintje te drinken. We zitten hier vlakbij de Congolese grens en we besluiten naar
de grensovergang te rijden, waar we een goed zicht hebben op Bukavu met zijn hoge gebouwen op de heuvels
aan de overkant van het meer.
We passeren vele winkeltjes,
waarvoor allerlei zaken uitgestald zijn: hele stapels bassins,
emmers, toiletpapier enz…de
handel floreert hier blijkbaar
goed. Terwijl Jean voor ons
een karton flesjeswater gaat
kopen, bezien we al deze bedrijvigheid. Een vrouw probeert voor een winkel haar
kleine voorraadje ajuinen te verkopen. Ook hier ziet
men goed het verschil tussen arm en rijk als een dame
in een dure sportwagen zo maar over de ajuinen rijdt om
haar wagen te parkeren. We vinden het verschrikkelijk
voor de vrouw, die het aanziet en laat gebeuren, straatverkoop is immers verboden. Daarna gaan we naar ‘Hotel des Chutes’ we willen onze herinneringen toetsen aan
de huidige werkelijkheid. Tijdens een van onze eerste
reizen naar Rwanda vierden we hier kerstavond met de
familie van Leo. We drinken er een colaatje en de herinneringen aan allen die er nu niet meer zijn overspoelen
ons gemoed. We keuvelen tot de duisternis begint in te
vallen en de muggen ambetant beginnen te doen. Na een
heerlijke maaltijd in Restaurant Emeraude, kruipen we
rond 21.00 uur vroeg in ons nestje.

Dinsdag 05/12/2017

O

nze negende dag in Rwanda vangt aan. Om 10.30 uur
vertrekken we voor een lange rit langs het meer naar
Kirongi het vroegere Kibuye.
We rijden op een nieuwe asfaltweg en bewonderen de
adembenemend mooie omgeving waar we doorrijden.
We passeren hele heuvels vol
theevelden, waar mannen en
vrouwen de jonge theeblaadjes plukken. We zien terug
allerlei vervoer, dat handmatig met veel zweet de heuvels
opgeduwd wordt. We stoppen om het landschap te bewonderen en onze acacupa’s
(drinkwaterflesje gevuld met
een snoep en stylo) uit te delen aan de jeugd. We proberen moeizaam een babbeltje
te slaan met de vrouwen, met enkele woorden Frans, En-

REISVERHAAL
Rwanda... twee werelden in één land.
gels en Kinyarwanda trekken we onze plan. Soms moet
Jean de kinderen die te opdringerig worden tot kalmte
aanmanen, maar wij voelen ons goed, omgeven door die
lachende mensen. Ondanks hun armoede zien de mensen er tevreden en gelukkig uit, maar wie zal zeggen wat
er in hun leeft, na alles wat ze meemaakten in het verleden. Een Rwandees laat niet zo maar in zijn hart kijken.
Als we om 14.30 uur Kibuyi naderen moeten we plots
inhouden voor een jonge koe die aan zijn begeleider ontsnapt is, en pardoes in het midden van de weg gaat lopen. ‘Rwiza village’ onze overnachtplaats voor de volgende drie nachten, ligt
er nog mooier bij
dan bij ons vorig
bezoek. De planten
zijn veel gegroeid
en de natuur en de
bloemen maken het
geheel overweldigend mooi. We komen thuis, want men kent ons hier nog van ons vorig bezoek nu drie jaar geleden. De knusse Afrikaanse hutten
zijn nog juist zoals vroeger, wel met wat meer draden aan
de warmwaterboilers, waarschijnlijk door de vele herstellingen. Men is er terug aan het metsen en timmeren, want
ze breiden nog uit. Tot ‘s avonds genieten we van de zon
en het uitzicht en na een lekker avondmaal (visbrochettes
met frietjes en een mengeling van groentjes) gaan we
lekker dromen tussen de gordijntjes van ons hemelbed.

Woensdag 06/12/2017

O

ok vandaag is het schitterend weer. We vertrekken in
de voormiddag voor een bezoek aan Kibuye en omgeving. Eerst rijden we naar de genocide-herdenkingskerk van St Jean. Marc
die de eerste maal naar
Rwanda komt, wil ook
dit deel van Rwanda‘s
verleden leren kennen. Bij ons roept deze
plaats herinneringen
op van voor de genocide, toen we hier wandelden met Leo zijn
familie. We logeerden
vroeger in het nabijgelegen ‘Home St Jean’ en
sedertdien kunnen wij
het niet meer opbrengen om daar te logeren,
wetende dat er 11.000 mensen in en rond de kerk werden vermoord. Het interieur van de kerk is versierd met
kleurrijke mozaïeken en levendige glas-in-loodramen,
terwijl buiten in een klein bakstenen bijgebouw de beenderen worden getoond van enkele van de mensen die hier

zijn gedood. Monique en
ik zitten stil te mijmeren
in de koelte van de kerk,
terwijl een oudere vrouw
haar zorgen opdraagt
aan God. Na dit beklijvende bezoek, lessen we
onze dorst op het terras
van ‘Home St Jean’. Het
uitzicht is er nog altijd
even mooi als vroeger.
Ondertussen hebben we
afgesproken met een bootsman en een trip op het meer
gereserveerd. We genieten van de rust van het water, passeren oevers met bomen vol aalscholvers en andere veelkleurige vogels en zien een visarend. We maken een stop
op ‘Ile Napoleon’ zo genoemd omdat het van vorm op de
hoed van deze beroemde keizer lijkt. Het eiland is gekoloniseerd door vleermuizen. Leo, Marc en de bootsman
beklimmen de rots om zo dicht mogelijk de vleermuizen te naderen. Monique en ik nemen een rustige pauze
aan de oever van het meer en bekijken de meerkleurige
geitjes die springen tussen de rotsblokken. Daarna varen we langs het ‘Amahoro eiland’ dat er verlaten bijligt
en stoppen we aan het apeneiland. Deze guitige aapjes,
met hun opvallend blauw- rood geslachtsorgaan, komen
na de roep van de bootsman
en de aanblik van een banaan
onze boot opgesprongen. We
passeren de ‘Comoran lodge’
die hoog torent op de heuvel,
om ons terug naar ons beginpunt te begeven. Ondertussen
is het weer omgeslagen en we
zien in de verte de regen boven
het meer. We zijn blij dat de boottocht bijna ten einde is,
maar met zicht op de oever vallen we zonder benzine. De
bootsman wil er kost wat kost geraken zonder bij te vullen,
maar als schudden aan de benzinetank niet helpt, wordt
een andere boot ter hulp geroepen. Een weinig benzine
wordt bijgevuld en we meren veilig aan. Waarna we ons
begeven naar het nabijgelegen
‘Museum of Environment’ gebouwd door de Belgische Lode
Van Pee. Dit museum opende zijn deuren op 16 juli 2015.
Het gebouw bestaat uit twee
verdiepingen met een traditionele kruidengeneeskundetuin
op het dak. Het is het eerste en
enige milieumuseum op het continent dat zowel duurzame als niet hernieuwbare energiebronnen toont. Na dit
leerrijk gedeelte hebben we honger gekregen en rijden we
naar de ‘Comoran lodge’. Van op het terras genieten we
van een uitstekend avondmaal met schitterend zicht op
het meer.
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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.

