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ONTSTAAN  :  De vriendenkring is gegroeid uit het persoonlijk contact van haar startende leden met de bevolking.

DOEL           :  Financiële, materiële en morele steun geven aan de noodlijdende Rwandese kinderen en hen zo een 
                           menswaardig bestaan en een betere kans tot ontwikkeling en toekomst geven.

CONTACTADRESSEN :
Familie Kinet - Laroy
Pastoor Senesalstraat 74,
9770 Kruishoutem
.: kinderhulp.rwanda@telenet.be 
': 09 383.62.63 

Voorzitter & Secretaris

Jaak Coorevits
Lindeknokstraat 27
9771 Kruishoutem
.: jaak_coorevits@hotmail.com
 

Schatbewaarder & Administratie

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

Boekhouding & Administratie

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

Animatieteam

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

Animatieteam

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

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 medewerksters Sandra en Jeanne D’Arc zorgen ervoor dat het geld op een goede manier
                           wordt  besteed.  Met het geld worden alle onkosten, zoals bijvoorbeeld voeding, medische verzorging  en  
   onderwijs van de kinderen betaald. 
                    2.  Materiële steun: Goederen  die  nodig  zijn  voor de kinderen, worden ter  plaatse aangekocht of worden vanuit  
	 	 	 België	opgestuurd,	gefinancierd	door	de	vriendenkring.
 3.  Morele steun: Door onder andere het correspondentieplan.
 
De  nodige  fondsen  worden  bekomen  door  het  project  ‘Een grote familie’.  Dit  is  een  adoptiesysteem  op afstand.
De  werkende  leden  organiseren  ook  allerlei  acties,  zoals  inzamelingen,  Rwanda - feesten, verkoop van  Rwandese  goederen  
zoals  prentkaarten enz....  Alsook door acties in scholen, steun van vrije sponsors en acties in samenwerking met andere
groeperingen.

HOE STEUNEN: 
      Door tante of nonkel te worden van de weeskinderen, meter of peter van de gezinnen in het project
      ‘Een grote familie’. Hiervoor stort men op IBAN: BE05 6455 9386 7175 - BIC: JVBABE22.

     Door vrije sponsoring ten name van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw op
     IBAN: BE39 6451 9410 5119 - BIC: JVBABE22.

Voor giften vanaf 40 Euro op jaarbasis ontvangt men van V.K.R. een fiscaal attest!

D O E L  -  S T R U C T U U R   E N   W E R K I N G   V A N   
V R I E N D E N K R I N G  K I N D E R H U L P  R W A N D A .

In 2015 is door het ministerie van financiën de toestemming verlengd tot 2020.
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 Doel, structuur en werking van de vriendenkring.

 Vriendenkringnieuws.

 Jaarlijks geschenk - Fiscale attesten - Wetgeving GDPR.

 Brieven van de kinderen en jongeren uit de gezinnen

 Publiciteit. 

 Ons bezoek aan het voormalige weeshuis C.M.G. 

 Activiteitenagenda 

 Fotopagina - enkele beelden van de gezinswerking 

 Reisverhaal. 

 Project ‘Een Grote Familie’.

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

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

I
N

H
O

U
D

 

We konden genieten van een lange nazomer. Nu is de herfst ingetreden met zijn vochtige killigheid.  
De winter staat voor onze deur, en we kijken nu reeds uit naar de gezelligheid van de kerst- en eindejaarsperiode. 

Voor het nieuwe jaar wensen we jullie
Tijd om van de kleine dingen te genieten

Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen

Humor om wat somber is te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen

Ook zijn we terug aan het einde van een werkjaar gekomen, dit is het laatste tijdschrift van 
2018. Lieve mensen denk aan jullie fiscaal attest en lees daarom aandachtig blz. 4. 

Ook zamelen we terug in om aan ieder Rwandees kind onder onze bescherming een 
kerstgeschenkje (jaarlijks geschenk) te kunnen bezorgen lees ook hierover meer op blz.4. 

We zijn blij jullie allen te kunnen danken voor de blijvende steun. Tantes, nonkels, meters, peters en sponsors, 
jullie zijn de belangrijkste schakel in de werking van onze vereniging, zonder jullie kunnen we niet blijven 

bestaan! Duizendmaal dank aan onze sponsors, die liever naamloos blijven, voor de €1.100 die zij schonken.
Tevens danken we allen die een extra inspanning leverden vorig kwartaal en ons €580, €450, €400, €250, €200, €150, 
€125, €120 en €100 schonken.

BELANGRIJK !!

We bereiden ons nu reeds voor op het nieuwe schooljaar in Rwanda begin 2019. 
Gooi afgedankte schoolspullen niet weg, want alles wat nog proper en bruikbaar is kan onze 
vereniging nog steeds goed gebruiken. Schoolgerief zoals pennenzakken, stylo’s, potlo-

den, scherpers enz… zijn altijd welkom. 
 

Jullie kunnen ons ook helpen fondsen te verzamelen door je aankopen en  
eindejaaraankopen ‘Online’ via Trooper te doen en onze vereniging te vernoemen. 
Dit kost jullie niets en onze vereniging kan hier een aardig centje mee verdienen. 

Meer uitleg hierover vind je op https://www.trooper.be/kinderhulprwanda

Music For Life - steun onze vereniging met een actie!
Iedereen zorgt voor iedereen. Dat wil Studio Brussel eind 2018 opnieuw bewijzen tijdens  

‘De Warmste Week’.  
De registratie van jouw actie kan vanaf begin september 2018 tot en met  

23 december 2018 om middernacht. 
Van 18 tot 24 december warmt Vlaanderen op tijdens Music For Life. 

Net als de voorbije jaren kan je ook onze vereniging steunen met een actie. 
Alle informatie via: https://dewarmsteweek.stubru.be/ 
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J A A R L I J K S  G E S C H E N K  -  F I S C A A L  ATT E S T 
We t g e v i n g  G D P R 

BELANGRIJK BERICHT IN VERBAND MET DE FISCALE ATTESTEN.

WETGEVING:  GDPR-PRIVACYVERKLARING.

HET JAARLIJKS GESCHENK:  MAAK EEN RWANDEES KIND BLIJ!
Naar jaarlijkse gewoonte doen we in de twee laatste tijdschriften via een stortingsformulier een oproep voor 
het jaarlijks geschenk. Omdat nieuwe leden niet goed weten wat dit inhoudt geven we jullie graag wat uitleg 
hierover.
Dit is een aparte, volledig vrijblijvende storting die buiten uw bijdragen voor tante/nonkelschap, meter/peter-
schap valt. De opbrengst van deze stortingen moet dienen voor:
 1. Een persoonlijk geschenkje voor ieder kind onder bescherming van de vereniging.
 2. Een extra hapje, een koek en drankje bv. cola, limonade, fruitsap voor het eindejaar.
Ook voor de Rwandese kinderen is het Kerst en Nieuwjaar. Graag delen we onze eigen feestvreugde met hen 
onder de vorm van iets extra. 

Wil je ons helpen om het bovenstaande waar te maken, stort dan op het nummer:
IBAN: BE39 6451 9410 5119  BIC:JVBABE22 met vermelding ‘Jaarlijks Geschenk’.

We danken alle mensen die hiervoor reeds hebben gestort!

Dit is het laatste tijdschrift voor 2018. Denk eraan lieve mensen om tijdig jullie bijdrage te storten. Dit is be-
langrijk voor jullie fiscaal attest, dat jullie zullen ontvangen in de loop van de maand februari 2019. 
Bedragen die op onze rekening toekomen na de derde werkdag van het nieuwe jaar 2019, komen niet meer in 
aanmerking voor het fiscaal attest van 2018.
Mogen we ook nogmaals vragen aan al onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors steeds jullie intern 
nummer te vermelden op al jullie stortingen, mails en briefwisseling.  Dit voorkomt heel wat zoekwerk bij het 
inboeken.
Ook vragen we aan jullie allen te storten:
  •      Altijd op de juiste naam van de persoon die het fiscaal attest wenst.
  •      Nooit op de naam van kinderen: voor bedragen gestort op naam van hun kinderen  
   kunnen de ouders geen fiscaal attest ontvangen.

We danken al onze sponsors voor hun begrip!

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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B r i e v e n  v a n  d e  k i n d e r e n  e n  j o n g e r e n  u i t  
d e  g e z i n n e n .

Familie dossier A2 

Hoe gaat het? Ik noem Benitha.
Ik zit in het eerste jaar van het secundair in Gisenyi.
Ik ben erg blij omdat je zo  om me geeft. Zie en weet dat 
jullie goede ouders zijn. Ik ben 13 jaar en ik ben geboren 
op 10 juli 2004. In mijn leven ben ik blij om mensen in 
mijn land te zien die van elkaar houden, net zoals Jezus 
van ons hield en alles opgaf, zodat we zouden kunnen 
leven. Het was je kind dat van je houdt
Ik wil eindigen met je het beste en de vrede van God te 
wensen.
 
Benitha, 14 jaar, volgt het 1ste middelbaar.
Behaalde in het 6de lager 52,8 %

Familie dossier A6a
 
Goede morgen beste ouders, 
Dank u voor wat u voor mij betaalt. 
Hoe gaat het met jullie, als jullie het goed maken is het 
OK. Ik schrijf deze brief naar jullie om te danken omdat 
jullie verder betalen voor mijn schoolkosten. Ik moet jullie 
vragen om mijn ouders verder te helpen, en verder te 
betalen voor mijn schoolkosten. Ik beloof dat ik verder een 
goede leerling zal zijn de komende dagen en jaren. 
Ik beloof ook dat wanneer jullie verder voor mijn school 
betalen in een goede school ik mij goed zal voorbereiden 
op mijn toekomst. 
God zal jullie zegenen omdat jullie voor zoveel mensen 
als ik zorgen. Daarvoor dank ik jullie heel erg. Moge God 
jullie zegenen, jullie trouwe,
 
Assouman, 11 jaar, volgt het 4de  lager.
Behaalde in het 3de lager 53,9 %.

Familie dossier A6b 

Beste vrienden die onze familie helpt.  
Hoe gaat het met jullie? 
Hoe voelen jullie je? Ik ben OK en voel me goed. Ik wil jullie 
danken voor jullie hulp en steun om goed te studeren en het 
leven van mijn familie te verbeteren. Ik schrijf deze brief op 
de eerste plaats om Kinderhulp te danken. Zowel ik als de 
andere kinderen van mijn familie. Jullie helpen mij in mijn 
leven en vooral in mijn studies sinds het kleuter tot nu ik in 
het zesde lager aan de Rukira academic school zit. Ik heb 
veel punten in het eerste trimester, dat steunt mij en geeft 
mij vertrouwen om op het einde van het derde trimester het 
Nationaal Examen te winnen. Dit door jullie hulp om mijn 
schoolkosten te betalen. Ik zal verder hard werken.
Moge God jullie zegenen en vrede brengen in jullie dage-
lijkse werk en hulp dat jullie geven om mij en mijn familie 
te steunen. Ik zal goed studeren, omdat jullie voor mijn 
schoolkosten betalen.
 
Jean de la Croix, 14 jaar, volgt het 6de  lager.  
Behaalde in het 5de lager  81,8 %.
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B r i e v e n  v a n  d e  k i n d e r e n  e n  j o n g e r e n  u i t  
d e  g e z i n n e n .

  Familie dossier A8
 

Beste Kinderhulp Rwanda,
Op de eerste plaats wil ik je bedanken voor de brief die je 
ons hebt geschreven. Moge God jullie zegenen omdat jullie 
ons helpen. 
Ik moet jullie eerlijk bedanken omdat jullie nooit stoppen 
om mij te helpen in mijn studies. Daarom waardeer ik 
jullie zoveel voor jullie hulp. Hier in Rwanda zijn we nu in 
het regenseizoen. Hoe is het bij jullie? Ik denk dat jullie OK 
zijn.  
Ik zal hier nu stoppen, want als ik begin te babbelen, kan 
ik niet stoppen. Dank je voor alles wat je al gedaan hebt en 
alles wat je nog plant om voor mij te doen.  
Heel veel dank,
 
Divine, 16 jaar, volgt het 2de secundair.
Behaalde in het 1ste secundair 54,50 %.

Familie dossier A9
 
Aan mijn helper,
In de naam van Jezus groet ik je! Hoe gaat het met je?
Met mij gaat het goed. Ik ben gelukkig dat ik deze brief 
kan schrijven, want ik wil je nieuws kennen en weten hoe  
je het maakt. Ik bedank je voor je ondersteuning.
Ik studeer zonder problemen omdat je mijn schoolkosten 
blijft betalen. Zo heb ik op school geen stress. Mijn studies 
in het 5de lager waren niet succesvol want ik was ziek. 
Ik dank je en wens dat God altijd bij u is en je zegent !!!

Fabrice 12 jaar, volgt het 6de lager.
Behaalde in het 5de lager 56 %

Familie dossier A10a 

Beste, ik kreeg je brief.
Heel erg bedankt, moge God je zegenen.
Ik ben gelukkig omdat jullie mij helpen, met bonen en 
schriften, zo kan ik gemakkelijk naar school gaan.
Ik probeer heel goed te studeren, want ik wil een goede 
leider worden.  
Laat mij u vertellen over de vragen in mijn leven.
Mijn eerste bezorgdheid, we hebben geen huis om in te 
leven met mijn moeder en mijn zuster.
Als het mogelijk is kunnen jullie een huis voor ons bou-
wen? Maar ik ben erg blij met jullie hulp.
Heel erg bedankt, ik heb je foto nodig als vriend.
Ik wil dat je me komt opzoeken als het mogelijk is, ik wil 
je groeten.
Het is jullie gelukkige Kevin.

Kevin 11jaar, volgt het 5de lager.
Behaalde in het 4de lager 56 %.
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B r i e v e n  v a n  d e  k i n d e r e n  e n  j o n g e r e n  u i t  
d e  g e z i n n e n .

  Familie dossier A11c
 

Ik, Niyonkuru Divine,
kind van Elineste,ik groet u, hoe gaat het met u? 

Ik wil u schrijven omdat ik u wil bedanken nu ik het 
1ste  lager heb beëindigd. Ik ben heel gelukkig. Ik ben geluk-
kig omdat ik een ziekteverzekering heb en omdat jullie mijn 
school betalen. 
Jullie zijn goede ouders, maar jullie zijn zo ver.
Ik wil u vragen om mijn schooluniform te betalen zodat ik 
verder kan studeren in 2018. Ik heb een kindje getekend en 
ik probeerde mijn best te doen om goede punten op school te 
halen.
Dank je wel. 

Divine, 8 jaar, volgt het 2de lager.
Behaalde in het eerste lager 68,3 %

Familie dossier A12a

Ik wil jullie danken voor alle goede dingen die jullie voor ons 
doen. Ook groet ik jullie, hoe gaat het? Dank U voor het beta-
len van de ziekenkasverzekering en de schoolkosten.
Ik wil jullie een schooluniform, een swaeter, kledij en sport-
kledij vragen.
Dank U van Pascaline, 

Pascaline, 9 jaar, volgt het 3de lager.
Behaalde in het 2de lager 52,6 %

Tekeningen  van Jean de Dieu, 10 jaar, volgt het 3de lager.
Behaalde in het 2de lager 56,5 %

Tekening van Kelia,  
7 jaar, volgt het 2de lager    
Behaalde in het 1ste lager 85 %

Familie dossier A19 a1                                 
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Waregemsesteenweg 162 - 164   
9770 Kruishoutem 
Tel. 09 383 52 60

sanitair - centrale verwarming: gas - mazout  
pellets. Vloer - en wandwarming

zonnepanelen - zonneboiler - ventilatiesystemen.

Gordijnen - Overgordijnen 
Stores - Verf - Behang

Mieke Verzelen
Enkel op afspraak
Gsm: 0478 55 61 37 

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

KBC Verzekeringen  
Vandenbroucke BVBA
Markt 10 
9770 Kruishoutem 
Tel: 09 383 65 93 / Fax: 09 383 80 87 / GSM: 0475 60 84 85 
Email: vdb@verz.kbc.be 
 
Kantooruren: elke voormiddag 9.00u - 12.00u 
Donderdag: gans de dag tot 18.00u Wij komen ook aan huis

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

Waregemstraat 69

9771 kruishoutem

Tel: 056 61 30 24 

Het mooiste dat 
je een kind  

kunt geven is 
een kans !!
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BEA MERCHIERS 
JAN HERMAN

KRUISHOUTEM
CENTRUM APOTHEEK

Uit sympathie

Betoncentrale 
Bouwmarkt & Tegels
www.desnercknv.be

Deinzesteenweg 29
 9770 KRUISHOUTEM

Kantoor K. Buré-Verschuere bvba

SPAREN - LENEN
VERZEKEREN

Kantoor K. Buré-Verschuere bvba
Knokstraat 2  

9770 Kruishoutem
Tel & fax 09/3836962

Erkend agent FSMA 43274
Ond nr 232 0463.473.621

Uit sympathie

Joop 
Verzele

Burgemeester LION NV 
 CAR-WASH 

Olsenesteenweg 64
9770 Kruishoutem

Alle merken

NV

9770 Kruishoutem
Waregemsesteenweg 118

Funeral Services Kris 
 

FSK Vanhoutteghem Bvba 
 

Warandestraat 32  
9770 Kruishoutem 

 
Tel. 09 - 383 00 83

Wij verhuizen binnenkort naar:
Nieuw Plein 2A
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B e z o e k  a a n  h e t  v r o e g e r e  w e e s h u i s :
‘ C e n t r e  M é m o r i a l  G i s i m b a ’

Deze voormiddag brengen we een bezoek aan het vroege-
re weeshuis ‘Centre Mémorial Gisimba’. Dit centrum dat 

we jarenlang onderhielden en steunden, werd gesloten door 
de staat. Alle weeskinderen in Rwanda werden in gezinnen ge-
plaatst. 
We halen Sandra en Jeanne D’Arc op in hun bureel. Om door 
Nyamirambo te rijden, de wijk waar het weeshuis zich bevindt moe-
ten we de stad dwarsen en geraken we in de file. Een vrachtwagen 
is bezig met een ongelooflijke hoge stapeling van goederen. Aan-
gekomen in het centrum worden we verwelkomd door Patrick, de 
zoon van papa Damas Gisimba het vroegere hoofd van het wees-
huis. Patrick heeft nu de leiding van het centrum dat deels dienst 
doet als een grote school. Tevens worden er buitenschoolse op-
vang en activiteiten voor buurt- en straatkinderen georganiseerd.  

We zijn blij verrast dat alles zo proper en goed onderhouden is. 
Rond de gebouwen werd er geplaveid en er is een nieuw bas-

ketbalveld aangelegd. We herkennen veel zaken van tijdens onze wer-
king voor het weeshuis. De containers die wij verstuurden, worden 
nog steeds gebruikt als opslagruimte. De waterputten, pompen en wa-
terreservoirs zijn nog steeds intact. Verschillende vroegere slaapzalen 
zijn omgebouwd tot klaslokalen. Andere slaapkamers en het bureel 
werden omgebouwd tot een grote animatieruimte. Als we aankomen 
is men met een groep jongeren aan het turnen. We bezoeken ook de 
bibliotheek, die onze vereniging opstartte en van meubels en boeken 
voorzag. Het doet deugd te zien dat deze nog in gebruik is. Verder 
bezoeken we nog de kleuterschool, die nog altijd in werking is en het 
naaiatelier dat gesloten is. 

Ondertussen komt ook Beatrice, de echtgenote van Damas, ons 
begroeten. Dan gaan we naar het zijgedeelte waar vroeger ook 

slaapzalen waren. Dit gedeelte wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de 
naschoolse opvang en allerlei activiteiten. Hierin is nu de teken- en 
schilderklas gevestigd. Bertrand Gisimba heeft de leiding hiervan en 
we zijn verbaasd over zijn kunstenaarstalent en de mooie werken die 
men er maakt. Verscheidene kinderen zijn aan het tekenen en  een 
kleine doofstomme jongen is verdiept in zijn schilderwerk. 

Daarna begeven we ons naar de muziekklas. Het wordt een blij weer-
zien met Javan en Jean-Claude. Beiden zijn weesjongens en Javan 
kennen we reeds van toen hij nog een baby was. Momenteel leidt hij 
de activiteiten rond muziek, Jean-Claude zit in de algemene werking. 
Het  koor onder leiding van Javan is aanwezig en treedt voor ons op, 
begeleid door Benita op het keyboard. Benita is de dochter van Da-
mas en Beatrice. De klare kinderstemmetjes zingen met hart en ziel 
en beroeren ons gemoed. We zijn ontroerd te zien wat hier allemaal 
verwezenlijkt wordt door de jonge mensen die onze vereniging opge-
leid heeft.  Wil ook jij hen horen zingen, dit kan met deze link: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / k i n d e r h u l p r w a n d a 
/videos/1368669989926443/ 

Ook komt een vader met 2 kinderen ons 
bedanken. Onze vereniging ondersteunt 
dit gezin met 4 studerenden kinderen.

⹂
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Ook komt ons een vader met twee van zijn kinderen begroeten en bedan-
ken. Onze vereniging ondersteunt dit gezin met 4 studerende kinderen, van 
wie de moeder krankzinnig werd na de genocide. 
Daarna heeft men een dansoptreden voor ons gepland in de animatieruimte. 
Er wordt door een grote groep kinderen en jongeren  gedanst dat het een 
lieve lust is om te zien. Na de gebruikelijke foto’s begeven we ons naar het 
huis van Damas en Beatrice. 

Damas blijkt heel erg ziek te zijn. We zijn blij hem te ontmoeten, al is 
het in deze slechte omstandigheden, we hebben immers meer dan 25 

jaar samengewerkt. Verder komt nog iemand van het bestuur van de v.z.w., 
waaronder het centrum valt, ons groeten. Hij dringt er bij ons op aan om 
alle foto’s en gegevens die we hebben te verzamelen. Het is een droom van 
hun v.z.w. om een tentoonstellingsruimte in te richten ter nagedachtenis aan 
de werking van het weeshuis. Daar onze vereniging van praktisch alle kin-
deren die ooit verbleven in het centrum foto’s en een dossier heeft, en ook 
van de volledige werking door de jaren heen, doen ze een beroep hiervoor 
op ons. We verzekeren hen dat wij reeds meer dan een jaar hiermee bezig 
zijn om alles op computer te zetten en alle foto’s in te scannen, doch dit is 
een reuze werk. Daar onze vereniging nog in volle werking is voor de nood-
lijdende kinderen, kan hier maar aan gewerkt worden als onze vrijwilligers 
tijd over hebben. Na dit bezoek rijden we naar de boerderij van het centrum, 
eveneens een vorig project van onze vereniging. Daar aangekomen zien we 
dat het volledige terrein beplant is. Het gebouw wordt bewoond door een 
bewaker en een alleenstaande vrouw met twee kinderen en wordt verhuurd 
als opslagruimte. We zien ook dat er een groot rood nummer op de muren 
staat, dit wil zeggen dat het gebouw weg moet omdat de staat een andere 
bestemming heeft voor de grond. Zo zie je maar dat er ook zaken zijn die 
niet lukken, ook al heeft men de beste bedoelingen. Het doet toch wel pijn 
als we bedenken hoeveel energie en tijd we in dit project gestoken hebben. 
Ondertussen is het reeds ver in de namiddag en hebben we van dit beklij-
vende bezoek honger gekregen. 

B e z o e k  a a n  h e t  v r o e g e r e  w e e s h u i s :
‘ C e n t r e  M é m o r i a l  G i s i m b a ’
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A C T I V I T E I T E N A G E N D A  -  t o e k o m s t i g e  
e n  v o o r b i j e  a c t i v i t e i t e n

• 16-12-2018: WZC HOME ST PETRUS -  
16de KERSTMARKT  zondag van 14 uur tot 17uur 

• 02-09-2018: CASA DEL MUNDO   
    Wereldfeest op de Oude Vismarkt in Aalst

• 10-10-2018: BENEFIETOPTREDEN BERT GABRIËLS: ‘Gelukzoeker’

Deze jaarlijkse kerstmarkt wordt opnieuw een gezellig marktgebeuren met 
ruimte voor een hapje en een drankje. 

 
Ook onze vereniging is er terug bij met een standje waar je enkele typische hand-
gemaakte producten van Rwanda kan aankopen. Misschien een tip voor een ori-
gineel kerstgeschenkje? De kindjes worden opnieuw verwend met leuke pakjes en 
de volwassenen kunnen zich laten verrassen met één van onze geschenken uit de 
tombola ‘Altijd prijs’. De geur van vers gebakken wafels, een lekker glaasje cava met 
een gezellige babbel brengen de wondere sfeer van het kerstgebeuren bij ons. 

Maak dat je erbij bent!

Op zondag 2 september trokken wij gewoonte getrouw te-
rug naar Casa del Mundo in Aalst.

In tegenstelling tot Mabatobato de week voordien was de zon 
deze keer wel van de partij en hoe!
Wij waren heel vroeg aanwezig en zagen hoe het sfeervolle 
plein langzaam overvol kwam te staan met allerlei standen. 
Een waaier aan infostanden, eetkraampjes met een wereld-
wijd aanbod (alles al even lekker), muziekoptredens, folklo-
ristische dansen. Kortom voor de bezoekers een heel breed 
aanbod. Het mooie weer maakte dat het behoorlijk druk was. 
Veel nieuwsgierigen voor de animatie, misschien iets minder 
voor de aangeboden informatie. Het was niet eenvoudig om 
mensen info te geven, maar de geïnteresseerden namen wel 
ruim de tijd voor een goede babbel waar-
bij we de kans kregen V.K.R. voor te stellen.  
Een paar mensen toonden zelfs interesse voor het pe-
ter/meterschap. Afwachten of dit ook een vervolg krijgt. 
De verkoop aan ons standje kwam wat aarzelend op gang, 
maar in de loop van de dag liep het helemaal los en konden 
we toch een aardig resultaat van € 218 bijeen halen.
Ondertussen hadden ook een aantal van onze medewerkers 
de handen vol om te helpen bij de grote drankstand op het 
centrale plein. Aan allen, die er die dag bij waren, een welge-
meende dank voor de geleverde inspanningen. 
Dit was meteen ook de laatste buitenactiviteit voor dit jaar.  

Op naar volgend jaar, met hopelijk evenveel succes!

Met ongeveer 140 aanwezigen zochten we die avond samen met Bert Gabriëls naar het geluk.
In dit avondvullend programma nam Bert ons mee met filosofische spitsvondigheden, hilarische situaties 

en recht-voor-z’n-raap-comedy in een zoektocht naar geluk. Overal zit wel wat geluk. Bert hakt het eruit met 
stevige grappen, scherpe observaties en veel harde meppen humor. Gabriëls gebruikt zijn titel in goudkleurige 
letterballonnen als decor en rangschikt die af en toe anders. Bijvoorbeeld tot geluk in spiegelbeeld. Hij zet zijn 
tanden even in een kwestie en laat de mensen er vervolgens over nadenken, maar hij bijt niet door. Alsof hij zijn 
toeschouwers de ruimte wil geven met zijn voorzet hun eigen gedachten te laten vormen naar geluk.
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E n k e l e  b e e l d e n  u i t  d e  g e z i n s w e r k i n g
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  R E I S V E R H A A L 
R w a n d a . . .  t w e e  w e r e l d e n  i n  é é n  l a n d . 

Vervolg van nieuwsbrief 105 blz 15

Donderdag 07/12/2017

Deze ochtend was het een heel gedoe. Het toilet op 
onze kamer blijft lopen, manager komt kijken en 

stelt vast dat hij het water van ons huisje volledig moet 
afsluiten. Hij vraagt ons te verhuizen naar een huisje ver-
derop. Dus in pyjama al onze spullen verhuizen, alvorens 
we een douche kunnen nemen. Er is een grote spleet in 
de vloer van onze nieuwe slaapkamer. We zijn bang voor 
nachtelijk bezoek van hagedissen of slangen en dus be-
sluiten we het gat te dichten door er onze bagage op te 
plaatsen. Geen zicht midden de slaapkamer, maar een 
mens moet zijn plan trekken.. Het zal wel lukken, we sla-
pen hier toch onze laatste nacht.
Marc wil ook wel eens een markt bezoeken dus rij-

den we naar de overdekte markt van Kibuye. Dit is 
een schouwspel vol van  kleuren en geuren. Men 
vindt er werkelijk alles. Marie-Jeanne en Monique  
laten zich verleiden en kopen enkele kleurrijke stofjes voor 
de naaiende thuisblijvers. Monique koopt ook een valies 

met inhoud (hierover later meer). Op het gelijkvloers 
vindt men naast stoffen en kledij ook schoenen, haar- en 
baby verzorgingsproducten, bloem, maismeel, rijst, sui-
ker enz…. Naaisters naaien op trapnaaimachines aller-
lei kledij op bestelling.  Er is ook een elektricien aan het 
werk, hij herstelt blijkbaar alles van G.S.M ’s tot televisie-
toestellen. Werkelijk alles verkoopt men hier. Een rij me-
talen traditionele kookvuurtjes (braises genoemd) staat 
netjes naast kommen gevuld met nagels, vijzen en allerlei 
ander klein metalen materiaal. Ondertussen lopen onze 
mannen naar boven naar de voedselafdeling. Wij blij-

ven beneden, 
want we ken-
nen dat geu-
rige spektakel 
van vis, vlees 
en vliegen. In 
de kleurrijke 
groenten af-
deling vinden 
we verse wa-
ren in al hun 
verscheiden-
heid. Op een groot vel plastiek ligt sorgo graan te dro-
gen, een mama geeft haar peuter te eten naast een bassin 
waarop geurige Isambaza (kleine visjes) zijn uitgestald. 
Op een stoel 
staat een  zelf-
g e m a a k t e 
popcornma-
chine. Onze 
mannen be-
studeren ze 
maar gera-
ken niet wijs 
uit de wer-
king ervan.  
Een kleine 
snotneus zit 
op de trap 
geduldig te 
wachten op 
zijn verko-
pende mama. 
Een vrouw 
sorteert brui-
ne boontjes 
terwijl een 
man de ma-
niokbladeren 
maalt in een 
zelfgemaakte 
mixer. Ter-
wijl onze 
mannen zich 
verder amu-
seren met het 
bekijken van 
vreemdsoor-
tige machines 
en toestan-
den, amuse-
ren wij ons 
met het be-
kijken van alle bedrijvigheid rond de markt. Mototaxi’s 
beconcurreren elkaar, mannen sleuren met grote zak-
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  R E I S V E R H A A L 
R w a n d a . . .  t w e e  w e r e l d e n  i n  é é n  l a n d . 

Vrijdag 08/12/2017

Zaterdag 09/12/2017

Vandaag vertrekken we om 11 uur richting Kigali.   
Een bezoek aan de pottenbakkers van Kamonyi 

wordt uitgesteld wegens de hevige regen. We stoppen 
voor een drankje en toiletgebruik  in het ‘Splendid hotel’. 
Aangekomen in de hoofdstad besluiten we eerst op zoek 
te gaan naar postkaarten en postzegels en vinden dit alles 
in de ‘Ikirezi Bookshop’. Bij onze aankomst krijgen we een 
warm welkom in onze thuishaven hotel ‘Iris’. Monique 
is van plan om die avond al wat goederen te verhuizen 
naar haar nieuwe valies. Doch deze is bewoond en wan-
neer ze de valies opent (gelukkig op het terras) vluchten 
de kakkerlakken langs alle kanten. Gelukkig weet men 
hier raad met die beestjes, die duchtig bestreden worden.  
Een meerdaagse insecticide kuur brengt uiteindelijk soe-
laas. We hebben weer iets bijgeleerd: koop geen valies 
op de plaatselijke markt. Die avond genieten we van een 
heerlijke varkenskotelet, het doet deugd om weer efkens 
in ons vertrouwd hotel te zijn.

Deze voormiddag brengen we 
een bezoek aan het vroegere 

weeshuis ‘Centre Mémorial Gisimba’ 
   
  u Lees Bladzijde 10 & 11

ken houtskool en kinderen komen om een snoepje be-
delen, iets dat we steeds in onze zakken zitten hebben.  
Daarna rijden we terug naar ‘Rwiza vilage’, waar Marc 
beslist om de gefrituurde Isambaza te proeven. Hij 
amuseert zich verder met het bekijken van de activitei-
ten in de keuken en neemt foto’s van de knappe kokkin.  
 
Monique en ik nemen een kop thee en bereiden de ko-
mende werking voor de vereniging voor, terwijl Leo en 
Mark de vissers aan het meer bezoeken alvorens ze uitva-
ren voor hun nachtvangst. Ze bekijken de dikke varkens 
die liggen te wachten op vervoer (via   de boot) naar Con-
go en amuseren zich met de plaatselijke jeugd.     
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DOEL : ▪  De wees - en  verlaten kinderen  uit het weeshuis  Gisimba Memorial Centre.  
  ▪ Mindervalidekinderen.
  ▪ Weeskinderendienietineenweeshuisverblijven
  ▪ Kinderenvangezinneninnood. 
   Aldezekinderensteunenvoorvoeding,kleding,geneeskundigeverzorging,
   scholing,huisvestingenanderenoodzakelijkheden.
   
      

HOE                    :  ▪ Dooreenadoptie-systeemopafstand.
   
WERKING        :  ▪ Wezoekenmensendiehettante-ofnonkelschapwillenaangaantenvoordele 
   vandezeRwandesekinderen. 
  ▪Wezoekenmensendiehetmeter-ofpeterschapwillenaangaantenvoordele 
   vandekinderenuitgezinneninnood.  
  ▪ Detantesennonkelsbetaleneenminimumbedragvan4Europermaandof 
   48Europerjaar.  
  ▪Depetersenmetersbetaleneenminimumbedragvan12,5Europermaandof 
   150Europerjaar.  
  ▪ Bijstortingvanminimum40 Euroopjaarbasisontvangtmenautomatischeen 
   fiscaal attest (ditontvangtUindeloopvandemaandfebruari). 
  ▪ Menwordtineersteinstantietanteofnonkel,meterofpetervandevolledige 
   groepkinderen,alhetgeldkomtsteedstengoedevandegansegemeenschap. 
   Laterishetmogelijkdatmeneenpersoonlijkopafstand-adoptiekindkrijgt
   toegewezenommeetecorresponderen,indienmenditzelfwenst. 

Viahetdriemaandelijkstijdschriftenonzewebsitewww.kinderhulprwanda.bekuntUdewerkingvan
devriendenkringvolgenenookhetwelenweevanonzebeschermelingen,viadebriefwisselingdiehierinis
opgenomen.Jekanonsookvolgenviafacebook:https://www.facebook.com/kinderhulp.rwanda 

Voorons,dieallenhetgelukhebben,geboren tezijnen te leven ineenwelvarendemaatschappij, isheteen
kleineinspanning,eenbeetjevanonzewelstandaftestaanentedelenmeteenRwandeesminderbedeeldkind. 
Onzekinderentelerendelenvanhunovervloed,metkindjesdiezelfshetallernoodzakelijkstemoetenmissen.

 
Misschien wil ook U zich daarom aansluiten tot die “ÉÉN GROTE FAMILIE”

en zo daadwerkelijk deze arme kinderen helpen in Rwanda.

Aarzel niet en stuur onderstaand strookje ingevuld terug naar het algemeen contactadres.

 
Ik ontvang graag de documenten die mij Tante - Nonkel  of Meter - Peter  maken in het project: 
 
“EEN GROTE FAMILIE”
Naam&Voornaam:...................................................................................
Straat&Nummer:.....................................................................................
Plaats:........................................................................................................
Telefoon/GSM:.................................................................... 
E-mail:.......................................................................................................                                                                                                                                     

▪MenseninBelgiëlatenkennismakenmetkinderenineenderdewereldlanden 
dekansgevenvanzeernabijdezekinderenookdaadwerkelijktehelpen.

Fam.Kinet-Laroy
PastoorSenesalstraat,74
B-9770Kruishoutem
Tel:+3293836263 
E-mail:info@kinderhulprwanda.be

Algemeen contactadres:
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  ▪  Mensen in België laten kennis maken met kinderen in een derde wereldland en                                        

   de kans geven van zeer nabij deze kinderen ook daadwerkelijk te helpen.
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