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 Lieve & Rudi 

in Rwanda
blz. 5 - 6A
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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 Kruisem
.: kinderhulp.rwanda@telenet.be 
': 09 383.62.63 

Voorzitter & Secretaris

Jaak Coorevits
Lindeknokstraat 27
9771 Kruisem
.: 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.

 Lieve en Rudi bezoeken onze projecten in Rwanda.

 Activiteitenagenda.

 Publiciteit. 

 Projecten in opbouw - 2019. 

 Brieven van kinderen en jongeren uit het weesuis C.M.G. geplaatst in gezinnen. 

 The Adventure Starts Now... 

 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
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De lente hangt in de lucht en tovert de eerste bloemen in onze perken. Ons eerste tijdschrift valt door omstandig-
heden wat later in jullie bus, maar we hopen dat jullie het terug met veel interesse zullen lezen. 

Het nieuwe werkjaar is al drie maanden gestart en we zijn reeds druk bezig met enkele nieuwe projecten (lees meer 
hierover op blz.10-11). 

Er was en is terug van alles te doen in onze vereniging, lees dit alles op blz.7. 

Twee medewerkers van de vereniging gingen onze projecten bezoeken, lees hun ervaringen op blz. 4 - 5 en 6. Ook zijn 
er momenteel twee studentes van de Artevelde Hogeschool aan het werk in Kamonyi. Hun avonturen kan je volgen in 
dit tijdschrift (lees blz.13 - 14 en 15). 

 

Ook in dit eerste tijdschrift van 2019 willen we niet nalaten al onze tantes/nonkels, peters/meters en sponsors 
te danken voor hun trouwe steun. Tevens danken we van harte het gemeentebestuur van Lebbeke voor hun 

steun van €3.500 en het stadsbestuur van Aalst voor hun subsidie van €2.489,93 beiden aan ons project ‘Bouw van 
een consultatieruimte, ontvangstruimte en bureel voor het gehandicaptencentrum ‘Centre De Jour Sainte Rita’ in Ka-
monyi’. Ook danken we oprecht het stadsbestuur van Waregem omdat ze de gehandicapte kinderen ondersteunden 
met €1.000. Via Music For Live kregen we €1.012,68, hierbij danken we heel speciaal schoenen Torfs en alle mensen 
die op ons stemden. Duizendmaal dank aan onze sponsors, die liever naamloos blijven, en onze Rwandese kinderen 
€1.000 en €1.500 schonken. Tevens danken we allen die een extra inspanning leverden vorig kwartaal en ons €500, 
€450, €400, €300, €200, €150, €125 en €100 schonken.

SPECIALE OPROEP!!!

Hierbij doen we een speciale oproep naar jullie allen. Twee van onze oudste weesjongens hebben een cur-
sus fotografie en film gevolgd. Nu zouden ze heel graag van deze ervaring hun beroep maken, maar het 
ontbreekt hen aan materiaal. Misschien zijn er wel mensen die hen hierbij kunnen helpen, vandaar deze 
oproep voor foto- en filmmateriaal zoals camera’s, lens (800), driepikkel, microfoon, belichting enz… 
We hopen dat ergens in jullie kasten iets ligt wat jullie niet gebruiken en dat deze jongens kan helpen 
hun droom waar te maken. Zo hopen ze in het rijke Kigali huwelijksfeesten en dopen te kunnen foto-
graferen en filmen om zo dankzij de welstellenden van hun land, hun boterham te kunnen verdienen. 

ALVAST HARTELIJK DANK!
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 •  Donderdag 21/02/2019

In de voormiddag brachten wij samen met 4 stagiaires van de Artevelde Hogeschool een bezoek aan het ‘Centre de 
Jour Sainte Rita’ in Kamonyi. Het gehandicaptencentrum is nagenoeg volledig afgewerkt. Er is wel nog wat werk aan 

de inkom met grote poort. Deze poort kan trouwens niet 
meer open omdat de rail waarop de poort loopt volledig 
is overspoeld met aarde die van de binnenplaats afloopt. 
Die binnenplaats moet nog afgewerkt worden, bij voor-
keur met een parkeerplaats, zodat een auto binnen kan 
rijden. Dit is belangrijk voor de minder mobiele kinderen. 
Verder moeten er paden aangelegd worden, breed genoeg 
om met een rolstoel te passeren. Ook is het noodzakelijk 
om alle gebouwen te verbinden met overdekkingen, zo-
dat ook bij hevige regenval, de kinderen zich gemakkelijk 
van het ene gebouw naar het andere kunnen verplaatsen. 

Zuster Donatilla zou ook graag de trap naar de grote 
zaal vervangen zien door een hellend vlak, zodat deze 

toegankelijk wordt voor iedereen. Later zou dit de kiné 
zaal kunnen worden, als nog enkele sponsors langskomen 
om hen voldoende materiaal te schenken. Ook moet er 
nog een kleine ruimte naast de keuken overdekt worden, 
waar de kinderen samen met hun begeleiders dan de vaat 
kunnen doen. Het is immers heel belangrijk dat ook kin-
deren met een beperking zoveel mogelijk het dagelijkse 
leven leren kennen. 
Verder is alles daar piekfijn in orde. Wij werden er door de 
zusters, mamans en kinderen heel goed ontvangen. 

Daarna brachten wij een bezoek aan de crèche vlak 
achter het centrum. Deze is nu nagenoeg ook volle-

dig afgewerkt (enkel nog het sanitair). Blijkbaar is dit al-
lemaal afgewerkt op krediet van de aannemer. Wel kregen 
zij enkele schenkingen van Europese weldoeners, om de 
werken op te starten.
Volgens zuster Donatilla heeft zij alles laten afwerken ge-
zien V.K.R. beloofd had hier in tussen te komen. 

Nadien brachten wij een bezoek aan de school ‘Rosa Mys-
tica’ waar de kinderen met een beperking inclusief onder-
wijs volgen en waar de twee stagiaires (Maayka en Jana) 
stage zullen lopen. Daar werden wij heel hartelijk ontvan-
gen met zang en dans door de kinderen.

L i e v e  e n  R u d i  b e z o e k e n  s a m e n  m e t  S a n d r a  
o n z e  p r o j e c t e n  i n  R w a n d a  -  f e b r u a r i  2 0 1 9
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L i e v e  e n  R u d i  b e z o e k e n  s a m e n  m e t  S a n d r a  
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In de namiddag brachten wij een bezoek aan de gehandicaptenopvang in de Bugesera. Ik moet bekennen dat ik na 
dit bezoek van de kaart was. Onvoorstelbaar onder welke mensonwaardige omstandigheden Madame Cécile en een 

vrijwilligster Marthe het onmogelijke doen om haar 20 vaste verblijvers liefde, zorg en toewijding te geven. 
 
Samen met nog een andere verpleegster heeft zij daar een 
klein dispensarium. Met de opbrengsten van dit dispensa-
rium verzorgt zij haar gehandicapten. Dat zijn 19 kinde-
ren (tussen 3 en 20 jaar) en 1 volwassen jongen. 
9 kinderen kunnen stappen, de overige niet. Het gaat om 
15 weeskinderen en 5 kinderen uit arme gezinnen. 
Naast haar eigen bewoners verleent zij ook kiné-zorgen 
aan 8 kinderen uit de buurt. Een zaaltje doet in de voor-
middag dienst als klasje, over de middag is dat dan de ref-
ter. 
Een aantal kinderen die niet kunnen stappen, liggen op 
een bed in de gammele kamertjes, de anderen liggen op 
een bedje onder een afdak op de binnenplaats. Zij slapen 
met twee of drie kinderen in een bed. 
Zij heeft momenteel een wachtlijst van 40 kinderen. 
Aan de overkant van de huidige gebouwen is er nog een 
volledig braakliggend stuk terrein ter beschikking van die 
instelling.

Nu ik er geweest ben, moet ik getuigen over wat ik ge-
zien heb. Dit is een situatie waar wij niet blind voor 

mogen blijven. Misschien kan James hier samen met San-
dra meer info over inwinnen, zodat het bestuur  van V.K.R. 
kan beslissen of en hoe hier hulp geboden kan worden.
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Rudi Beeckaert

Eerst gaan we op bezoek bij Jean Bosco. Dit is een gehandicapte weesjongen uit het vroegere weeshuis Centre Mé-
morial Gisimba. We bezorgen hem zijn hygiënisch pakket bestaande uit een tandenborstel, tandpasta, vaseline, 

toiletzeep, zeep voor de was, schoenpoets en toiletpapier. Alsook een kerstkaart van zijn tante. De  jongen die heel goed 
opgevangen wordt door zijn adoptiemoeder, een vroegere 
maman (opvoedster) van het weeshuis C.M.G., was over-
duidelijk heel blij met wat Sandra voor hem meebracht. 
 

Daarna gaan we op bezoek bij Théogène en Beatrice. Dit 
is een gezin met 5 kinderen tussen 2 en 14 jaar, beide 
ouders zijn aids sero-positief, de man is drankverslaafd. 
V.K.R. bouwde in 2018 een huisje voor het gezin en be-
taalt schoolkosten, ziekenkas en een weinig voeding voor 
de familie.  Een ontnuchterend bezoek en een duidelijk 
voorbeeld van hoe het niet moet. Het is er bijzonder vuil 
in en rond het huis. De konijnen zitten nog steeds op hok 
in huis, terwijl het eten (zoete aardappelen) buiten in de 
modder ligt. In het stalletje in aanbouw vonden wij ook 
een lege gin-fles. Een van de kinderen liep ook rond in huis 
terwijl hij op school had moeten zijn. Er is nog steeds geen 
elektriciteit (zij hebben ook nog geen offerte gevraagd).  
Hier moeten wij duidelijk overwegen hoe we de verdere 
hulp aanpakken en onder welke voorwaarden.

Ons derde bezoek brengen we  aan Beata en Jean. Beata 
heeft 3 kinderen, het laatste samen met haar nieuwe 

man. De schooluitslagen van de twee oudste kinderen zijn 
sinds de komst van de man en uiteraard ook een nieuw 
kindje steevast achteruit gegaan. Het huis wordt niet on-
derhouden. De grondplaat is op bepaalde plaatsen afge-
brokkeld, dit wordt gewoon opgevuld met zand ipv met 
cement. Beata moet voor alles instaan, voor de kinderen, 
de inkomsten en het onderhoud. Liefde maakt blind zegt 
men, maar hier is dit zeker het geval. We hopen maar dat 
er niet nog kinderen bij komen. Het is nodig dat we ook 
hier voorwaarden stellen, zodat Jean verplicht wordt de 
handen uit de mouwen te steken  en mee te werken aan de 
toekomst van zijn gezin. 

Op de terugweg legden we ook een onaangekondigd 
bezoek af bij een gezin in Kamonyi. Het gezin van 

Dancille, een gezin met 6 kinderen waarvan 5 gehandicapt. 
Twee van deze kinderen verblijven in het Centre de Jour in 
Kamonyi, waar ook Dancille werkt als maman. Hier heb-
ben we een voorbeeld van hoe het wel kan. Het huis en de 
omgeving lag er bijzonder proper bij. Ook de kamer-
tjes van de kinderen waren kraaknet. V.K.R. bouwde 
een huis voor het gezin en liet het in 2018 schilderen.

 •  Vrijdag 22/02/2019

L i e v e  e n  R u d i  b e z o e k e n  s a m e n  m e t  S a n d r a  
o n z e  p r o j e c t e n  i n  R w a n d a  -  f e b r u a r i  2 0 1 9
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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

 

 

 

 Vrijdag 29 maart 2019 - 20 uur tot 22 uur: ‘Het Wereldhuis’ 
Nieuwbeekstraat 35 - Aalst 
De Rwandese genocide, 25 jaar later  
Herinneringen en overpeinzingen van onze toenmalige ambassadeur.  
 
Boeiende infoavond met Johan Swinnen, ambassadeur in Kigali van 1990 tot 1994.
We hopen dat jullie erbij waren.

 Zondag 24 maart 2019 - 7 uur tot 10 uur: 

Ontbijt aan huis door ‘Zonder Grenzen 
Meulebeke’ ten voordele de Rwandese wees-
kinderen, kinderen uit arme gezinnen en 
kinderen met een beperking.  

De jaarlijkse ontbijtactie levert ontbijten in Meule-
bele, Oostrozebeke, Ingelmunster, Izegem, 
Ardooie, Pittem, Tielt, Dentergem, Wielsbeke, Wa-
regem, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Roeselare, 
Wingene, Kruishoutem en Deinze.  
Inschrijven kon tot en met 8 maart. 
Van harte dank aan allen die de Rwandese kinderen hiermee ondersteunden.

 21 - 22 en 23 november 2018: 

Leerlingen van de Kunsthumaniora Sint-Lucas – Gent,  
maken kunst voor de Rwandese kinderen. 

Gedurende drie dagen kregen wij (Malou De Baere-
maeker en Lina Michels, twee leerlingen van kunst-
humaniora Sint-Lucas in Gent) de kans te helpen 
bij Kinderhulp Rwanda in het kader van onze ‘soci-
ale stage’. Het was een openbaring voor ons en het 
gaat ons nog lang bijblijven. 
We kwamen toe in een gezellig kamertje en werden 
meteen warm (letterlijk en figuurlijk) en openhartig 
onthaald. Drie dagen lang lieten we onze creativi-
teit de vrije loop want wij waren verantwoordelijk 
voor het versieren van de kerstkaartjes. Bovenal 
hebben we veel bijgeleerd. We zijn heel dankbaar 
dat we een steentje (al was het maar een steentje 
van geluk) konden bijdragen door enkele kerst-
kaartjes te versieren om op te sturen naar Rwan-
da. Voor ons was dit slechts een kleine moeite 
maar voor de Rwandese kinderen heeft dit een veel 
diepere betekenis.
Alle mensen die zich vrijwillig inzetten om mensen 
te helpen, hoe ver ze ook wonen of hoe moeilijk 
het ook is, verdienen ons grootste respect. Onze 
ogen zijn daarom ook echt geopend en deze ervaring zullen we zeker in ons achter-
hoofd houden in de toekomst. 
Dankjewel, Marie-Jeanne en Leo en alle andere mensen die meehelpen in de v.z.w. 
voor deze mooie drie dagen.
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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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P r o j e c t e n  i n  o p b o u w  -  2 0 1 9

1. Bouw toilet en keuken voor dos. A2 
Familie bestaande uit een alleenstaande vrouw Epiphanie, die de zorg draagt 
over 5 kinderen van haar twee zussen. Eén broer is ook bij haar opgegroeid. De 
broer Jean de Dieu is afgestudeerd in het 6de sec met 59,8 %. Hij volgde het mid-
delbaar op kosten van de vereniging. De jongen is momenteel in het seminarie. 
Pacifique °2003, behaalde in   het  4de  sec 45,59 % en slaagde na herexamens. 
Bénita °2004 volgde het 1ste secundair en slaagde met 58,4%. Olga °2008 volgde 
in 2018 het 3de  lager en behaalde 87 % en Ange °2009 volgde in 2018 het 2de  

lager en behaalde 51,1 %. Deze 4 kinderen volgen school op kosten van V.K.R. 
Het jongste kind Amizero is 7 jaar.
Epiphanie is landbouwster, ze doet erg haar best om vooruit te geraken. Ze is 
met niets begonnen en heeft ondertussen een koe en enkele varkens. Momen-
teel is ze aan het sparen om het terrein achter haar huis aan te kopen, zodat ze 
meer landbouwgrond heeft. 
De familie heeft zelf een keuken gebouwd in adobe, maar konden deze niet be-
zetten met cement, vandaar dat deze reeds bijna kapot is. Ze hebben geen toilet 
en gingen vroeger naar het toilet aan de kerk, doch dit is nu niet 
meer toegelaten. Dus is het nodig dat er een toilet gebouwd 
wordt.
Bestek: toilet + keuken: 1.689.000 Rwfr. = + € 1.643. Dit bestek 
is nog in bespreking tussen de aannemers en kan nog aangepast 
worden. Van zodra gekend kunnen de bouwwerken aanvangen.

2. Bouw van twee huisjes voor arme gezinnen. 
Bestek bouw van één huis: 5.603.500 Rwfr. = + € 5.451. 
We wachten op de eigendomspapieren van de grond en de toe-
lating om te bouwen. Van zodra deze in orde zijn beginnen we 
met de bouw van het eerste huisje. 
We betaalden 90.000 Rwfr. (+ € 90) om het terrein op te meten 
en de papieren in orde te brengen.
Meer nieuws hierover in een volgend tijdschrift. 

3. Afwerking in het gehandicaptencentrum van Kamonyi.
James bracht de plannen en het totaal bestek mee uit Rwanda: 19.896.570 Rwfr. = + € 19.355.
We bespraken dit op de algemene vergadering. We vinden het duur en James zou een nieuw bestek laten maken door 
een andere aannemer. Van zodra de bestekken vergeleken en goedgekeurd worden, kunnen de bouwwerken starten.
Het gaat om de afwerking van de inkom van het centrum. 
Men zou ervoor zorgen dat een auto kan binnen rijden door de grote poort en er zou een parkeerplaats voorzien 
worden. Verder wordt overdekking geplaatst om droog van 
het ene gebouw naar het andere te kunnen. Een trap dient 
vervangen te worden door een hellend vlak. Tevens zou er 
een overdekking komen aan de gebouwen waar de kinderen 
verblijven, de paden eronder zouden geplaveid worden met 
tegels (breed genoeg voor een rolstoel) en er zou een afwa-
tering komen door plaatsing van 3 waterreservoirs van elk 
10.000 liter. 
Ook dient er nog een kleine afwerking te gebeuren aan een 
gebouw dat als afwasruimte voor de kinderen zou dienst 
doen. 

Hieronder 4 projecten die onze vereniging wil realiseren in 2019. We rekenen hiervoor op de steun van 
onze sponsors en hopen dat we binnenkort aan de slag kunnen gaan.

De bedragen van de bestekken zijn berekend aan de wissel €1 = 1.028 Rwfr. (wissel 2018)
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P r o j e c t e n  i n  o p b o u w  -  2 0 1 9

4. Afwerking crèche in Kamonyi.
Het totaal budget nodig voor deze crèche bedraagt 
21.813.825 Rwfr.  = + € 21.220.
Deze crèche is een realisatie van CEFAPEK van de zus-
ters Bernardinen en verbonden aan de werking van de 
school ‘Rosa Mystica’. Ze moet vooral dienen om kinde-
ren van kind-moeders op te vangen. 
Kinderen van kind-moeders worden in Rwanda, op 
de leeftijd van 2 maanden, toevertrouwd aan een op-
pas doordat de moeders nog studeren of gaan werken. 
Die kinderen worden later niet zelden het slachtof-
fer van misbruik, door de oppas of de arbeiders. De 
kinderen die uit deze kind-moeders geboren worden, 
worden in de gezinnen niet aanvaard. Met de bouw 
van een crèche willen ze deze kinderen opvangen.  

 
Dit project zal toezicht houden op de kinderen via de 
diensten van de crèche. Ook is er via deze dienst een 
rechtsbemiddeling, zodat deze kinderen in de burgerlijke 
stand geregistreerd worden.
Zuster Donatilla liet deze crèche bouwen op krediet van 
de aannemer. Door de dringende noodzaak wou ze de 
crèche opstarten bij het begin van dit schooljaar. Nu 
vraagt ze onze hulp om financieel in orde te komen met 
de aannemer.
De crèche werd in 2018 aanvaard door V.K.R. voor on-
dersteuning en we vroegen een subsidie van €1.000 aan 
bij de 4de pijler. We hopen dat we voor dit project nog 
meer steun kunnen krijgen via onze sponsors. Meer hier-
over in een volgend tijdschrift. 

Voor al deze werken worden in 2019 verschillende subsidies aangevraagd aan gemeenten en 
steden en we rekenen op de gulheid van onze tantes/ nonkels, meters /peters en vrije sponsors. 
Men kan onze vereniging hierbij helpen door een extra steun op rekening: 
IBAN: BE39 6451 9410 5119 met één van de mededelingen hieronder:  
1. Bouw toilet + keuken voor gezin.
2. Bouw huisjes.
3. Afwerking gehandicaptencentrum.
4. Afwerking crèche.
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Liefste Ouders,                                                     04/12/2018 

Ik schrijf deze brief om jullie te bedanken voor wat jullie 
doen voor mij. Mocht ik geld hebben, ik zou het jullie geven. 

Moge God jullie zegenen in alles. Ik zou andere mensen willen helpen 
zoals jullie ons helpen, omdat ik weet hoe het hier is. Het leven is niet 
gemakkelijk. In mijn dromen vlieg ik met Gods hulp naar Frankrijk.
Ik weet niet hoe ik jullie kan bedanken. De enige die dat weet 
is God. Jullie zijn goede mensen. In onze familie doen we 
ons best om geld te verdienen, om rond te komen. We heb-
ben veel nodig, maar we vertrouwen op God. Ik hou van jullie. 

Laissa, 13 jaar, volgt het 2de secundair.
Behaalde in het 1ste sec 42,5 % slaagde na herexamens.

Hallo,

Ik hoop dat je het goed stelt.
Met mij gaat het ook goed en ik hoop dat je geniet van het nieuwe jaar. 
Ik bedank je omdat je altijd zo voor mij zorgt. 
Ik zal van je houden tot aan het einde van mijn leven. Ik mis je, omdat 
het al lang geleden is dat ik je gezien heb. Ik zou je graag iets vragen, nl. 
wanneer ik afgestudeerd ben, zou je mij dan willen blijven helpen om 
materiaal te vinden waarmee ik een zaak kan opstarten ? In afwachting 
van je gunstig antwoord, Dank U, 
 

Moise, 21 jaar, volgt het 2de beroep lassen.
Behaalde in het 1ste beroep bouw 66,6 %.

Beste Marie-Jeanne,                                            27/01/2019 

Bedankt voor je brief. Hoe gaat het met jou? 
Groet je familie en vrienden ook. 
Als ik materiaal nodig heb, zal ik het haar (Sandra) vragen, 
maar wat als ik jou nodig heb ? Met mij gaat het goed. Marie-Jeanne jij 
bent speciaal voor mij. Als je terug naar Rwanda komt wil ik graag met 
je spreken. Bedankt voor alles wat je gedaan hebt, zoals mijn schoolgeld, 
materiaal enz. betalen. Wie kan ik vertrouwen en wie kan ik dit vertel-
len? Moge God jou en je familie zegenen en je elke dag vergezellen. Ik zie 
jullie graag, zoals jullie wel weten.

Mary, 17 jaar, volgt het 2de secundair.
Behaalde in het 1ste sec 45,2 % slaagde na herexamens.

Beste Ouders,

Hoe gaat het met jullie? Gelukkig Nieuwjaar! 
Ik wens jullie een voorspoedig en vredevol jaar 2019.
Ik dank jullie hartelijk voor alles wat jullie gedaan hebben voor mij in de 
lagere school. Ik hoop dat het in het secundair even goed zal gaan met 
mij. Ik beloof jullie dat ik erg mijn best zal doen in het secundair.
Mijn vakantie was heel plezierig, want ik heb bij mijn ouders kunnen blij-
ven in Kigali. Zij stellen het allebei goed. Op de school waar ik studeerde 
had ik veel vrienden en vriendinnen die me graag zagen. Wij waren geluk-
kig in de lagere school. Bedankt voor jullie steun, ik hou erg veel van jullie. 
Ik zal mijn best doen in het secundair, tot in het laatste jaar. Dank U, 
liefste ouders.

Aimée, 14 jaar, volgt het 1ste secundair.
Behaalde in het 6de  lager 70,6 %.

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  
h e t  C . M . G .  w e e s h u i s ,  g e p l a a t s t  i n  d e  g e z i n n e n

foto: klaar voor het internaat
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NAAR WAAR GAAN WE...

DE REIS…

Hoi, laten we eens beginnen met ons voor te stellen.
Wij zijn Maayka (studente Pedagogie van het Jonge Kind) en Jana 
(studente Kleuteronderwijs) en wij starten een Rwandees avontuur. De 
tickets zijn geboekt en maandag 18 februari stappen we het vliegtuig 
op richting Rwanda - Kamonyi om daar aan onze 3 maanden stage te 
beginnen.

In Rwanda verblijven we de eerste dagen in de hoofdstad Kigali. Daar-
na gaan we richting onze stageplaats in Kamonyi genaamd ‘Rosa Mys-
tica’. Wat we voorlopig weten is dat ‘Rosa Mystica’ een inclusieve school 
is: er zijn klassen waar zowel kindjes zonder beperking als kindjes met 
beperking samenzitten. Wat de beperkingen zijn, is nog één groot mys-
terie maar een uitdaging wordt het sowieso.

- Afscheid
Eindelijk was het zover: we zouden echt vertrekken. Nadat 
de koffers waren gepakt en verschillende malen waren ge-
checkt, konden we ons echt richten op ons vertrek. Het af-
scheid van ouders en liefkes was moeilijk. Maar het moest 
er eens van komen!
- Vliegen
In het vliegtuig kregen we een waar 3 gangen menuutje en 
hadden we onze eigen bioscoop. Oké dat klinkt misschien 
een beetje beter dan het was. We konden uit een selectie 
films en programma’s kiezen en kregen daarbij prachtige 
oortjes! Die je zo diep in je oren moest stoppen dat je bang 
was dat ze er voor eeuwig zouden zitten. Met als gevolg 
pijnlijke oren. Ja, er moet toch altijd wel wat te klagen zijn!

Our Rwandan Adventure 

het Rwandees avontuur van twee studentes van de Artevelde Hogeschool

Eenmaal aangekomen op de luchthaven van Istanbul be-
gon onze zoektocht naar de juiste gate en onze mega lange 
wandeling. Want het was echt, en dat is niet overdreven 
meer dan 20 minuten lopen. Maar we hebben het gevonden 
en ook onze laatste vlucht ging goed. Tijdens deze vlucht 
kregen we nog meer dingen. Een kussen, een dekentje, 
sokken, oordoppen en ook een oogmaskertje. Het grootste 
deel van onze vlucht hebben we films gekeken en gesproken 
over hoe laat het nu in Rwanda zou zijn. Beiden wisten we 
zeker dat het 1 uur later was dan thuis maar onze flight 
information in het vliegtuig zei iets anders. Ook hebben we 
tijdens onze reis goede gesprekken gehad en elkaar al een 
beetje leren kennen. Want ja hoe goed kennen we elkaar nu 
vroegen we ons af.

Eenmaal aangekomen in de luchthaven van Kigali na een 
vlucht met 2 uur vertraging, moesten we even aanschui-
ven voor onze paspoortstempels. Dit verliep ‘vlot’ op zijn 
Rwandees. (Lees ‘op ‘t gemakske’) maar we mochten zon-
der problemen doorlopen en zagen onze felgekleurde kof-
fers al liggen. Buiten de luchthaven werden we opgewacht 
door Jacques, een taxichauffeur gestuurd door de zusters. 
Hij hielp ons met de koffers en bracht ons tot onze slaap-
plek voor deze week.
Dinsdagochtend sliepen we een beetje uit en gingen 
we uitgebreid ontbijten in een hotel in de buurt. Na 
de brunch gingen we verder op pad. We gaan nu als 
Rwandezen door het leven met een echt Rwandees te-
lefoonnummer. Met ons nieuw nummer op zak trok-
ken we naar het Immigratiekantoor om ons 

stagevisum aan te vragen. Wat bleek: pour les visa 
vous devez venir entre 7h et 12h30. 
Wat dus de volgende dag betekent…
Dan maar wat winkelen en de stad verkennen… Met 
Saartje, Janne en Sofie erbij leken we een echte groep 
toeristen. Dit zorgde er dan ook voor dat we veel aan-
dacht kregen en in de vele kleine winkeltjes werden 
binnengelokt. Na deze goede en stevige wandeling 
(Het wordt duidelijk waarom Rwanda wordt beschre-
ven als ‘het land met duizend heuvels’) gingen we nog 
even naar onze kamers om ons op te frissen. ‘s Avonds 
aten we in een restaurantje ‘New Cactus’ van Belgi-
sche uitbaters. Erna kropen we onder de wol want 
moe waren we wel. 

DE WEG NAAR …

THE ADVENTURE STARTS NOW… 

foto: klaar voor het internaat
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Muraho, bite? (Hello, how is it going?) Onze eerste woord-
jes Kinyarwanda zijn een feit!
Woensdag 20/02 starten we de dag met een uitstapje naar 
het Immigratiekantoor om tot de vaststelling te komen dat 
we een document tekort komen om ons visum te verlen-
gen voor 3 maanden. Maar niet getreurd dat komt later 
in orde. We deden een tour georganiseerd door het Nya-
mirambo Women’s Center. Deze organisatie zet in op on-
derwijs en training van jonge vrouwen om ook hen meer 
kansen te geven in het leven. Hier leerden we van onze gids 
onze eerste woordjes Kinyarwanda en kregen we een heel 

Donderdag 21/02 kregen we de mogelijkheid om met 2 Bel-
gen, die hier zijn voor de VZW Vriendenkring Kinderhulp 
Rwanda, mee te gaan naar onze stageplaats in Kamonyi. 
We zouden een rondleiding krijgen door de school en door 
het centrum voor gehandicapte kinderen. Een ideale kans 
om onze stageplaats al eens te leren kennen. Met de auto 
was het maar een goed half uur rijden dus dat viel al mee. 
Eenmaal aangekomen werden wij liefdevol ontvangen in 
het centrum voor gehandicapten. Een mooi gebouw met 
zowel mooie gemeenschappelijke ruimtes als slaapkamers. 
Er is ook een leuke muziekruimte aanwezig en een fysio/
kine ruimte. Daarna gingen we naar de school waar we 
vriendelijk ontvangen werden door de directeur en wat uit-
leg kregen over de school. Er is een middelbare school, een 
basisschool, een kleuterschool en vanaf maart ook kinder-
opvang. 
De kinderopvang is speciaal voor misbruikte kind moe-
ders, dat wil zeggen vrouwen die misbruikt zijn en eigenlijk 
zwanger worden op het moment dat ze zelf nog een kind 
zijn. De kleuterklassen bestaan uit ongeveer 55 kinderen. 
We houden ons hart al vast! Wij zullen onze stage lopen in 
de kleuterklassen en in de basisschool. Na een introductie 
van de school gingen we kennis maken met de kleuters. Er 
werd voor ons gedanst en gezongen en het was een heuse 
Justin Bieber ervaring. Toen was het tijd om kennis te ma-
ken met de zusters. We werden heel hartelijk ontvangen en 
tot onze verrassing zijn er nog 3 Vlaamse studenten. We 

In het voorgaande konden jullie al veel lezen over wat we 
hier allemaal doen maar hoe gaat het nu met ons…Het 
vertrekken was niet voor iedereen gemakkelijk maar te-
gelijk waren we ook wel toe aan vertrekken. Jana zou het 
liefst per dag weten wat we op stage kunnen verwachten en 
Maayka laat het wat meer komen zoals het komt. Een goe-
de aanvulling op elkaar dus! Na de eerste nacht in Rwan-
da, kwam bij ons beiden het besef waar we aan begonnen 
zijn en ook de vraag waarom we hier aan begonnen zijn. 
Een dag met voor ons allebei wat tranen. Maar ook daar-
mee kunnen we gelukkig bij elkaar terecht en bij de lieve 
mensen om ons heen. De onwetendheid wat ons te wachten 

kregen direct te horen dat er op ons gerekend was met eten 
en onze tweede Rwandese maaltijd is een feit.
Daarna was het tijd om onze kamer te zien. We hebben 
2 aparte slaapkamers die samen uitkomen in een kleine 
woonkamer, of beter gezegd een kamer met een bureau. Het 
enige dat we missen is een kledingkast… Hopelijk kunnen 
we daar nog iets voor regelen want 3 maanden uit een kof-
fer leven heeft niet onze voorkeur! Verder hebben we buiten 
onze kamer een douchebak en een wc waar we met emmers 
koud water ons zullen wassen en zullen doortrekken. Het 
kennis maken met onze stageplaats en het ontmoeten van 
de super lieve zusters heeft onze spanning voor een groot 
deel weggehaald. We hebben er echt zin in. 

staat en wat er van ons verwacht wordt op stage, is voor 
een heel groot deel weggenomen toen we gisteren op onze 
stageplaats zijn geweest. Super liever zusters/nonnen en 
verrassend genoeg nog 3 Vlaamse studenten!
Een moment waar we het beide wel echt moeilijk mee had-
den was het ontmoeten van de kinderen. Niet omdat ze 
niet leuk zijn natuurlijk, maar het is een heuse Justin Bie-
ber ervaring. Er staan een 20 tal kinderen rond je te sprin-
gen en ze raken je overal aan, want ja een blanke zien ze 
niet zo vaak. Als je niet claustrofobisch bent, word je het ter 
plekke wel. We hopen dan ook beiden dat dit snel over is. 
Want een leven als celebrity is voor ons niet echt wegge-

Our Rwandan Adventure 
het Rwandees avontuur van twee studentes van de Artevelde Hogeschool

interessante tour door een buitenwijk waar de vrouwen les 
krijgen, zowel op taalvlak als naailessen. We zagen hoe de 
vrouwen allerlei zaken maakten zowel met de hand als met 
de naaimachine en we konden deze producten ook kopen! 
Tijdens de tour maakten we ook kennis met allerlei Rwan-
dese producten en gerechten en kregen we zelfs de kans om 
Rwandees te eten! 
Door deze tour hebben we ook de minder rijke kant van 
Rwanda leren kennen. Misschien wel het beeld dat de mees-
te mensen voor zich zien wanneer ze aan Rwanda denken. 
Maar geloof ons er is zoveel meer dan dat!

OYA (LE LE)…

DE EERSTE KENNISMAKING

HOE GAAT HET NU MET ONS?
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Vrijdag 22/02 Voorlopig laatste volle dag in Kigali. Op-
nieuw zijn we ’s ochtends vroeg vertrokken naar het migra-
tiekantoor. En eindelijk hadden we alle documenten en is 
ons visum aangevraagd. Hopelijk kunnen we het volgende 
week ergens ophalen. Nadat we klaar waren bij het mi-
gratiekantoor zijn we naar het genocide museum geweest. 
Een indrukwekkende en leerzame ervaring. De tuin waar 
de massa graven liggen en er veel symbolische monumen-
ten zijn viel ons een beetje tegen. Het is confronterend om 
de vele graven te zien maar sommige mooie betekenisvol-
le monumenten waren niet zoals we verwacht hadden. 
Zo was er een deel van de tuin waar er water doorheen 
liep wat symbool stond voor het Rwanda van vroeger, ten 
tijde van de genocide en nu. Het water bevindt zich eerst 
in een mooie ronde vijver dat symbool staat voor de sa-
menhorigheid die er heerste, vanaf daar stort het in een 
waterval naar beneden wat symbool staat voor de plotse-
linge ommekeer tijdens de genocide en daarna mondt het 
uit in een zesarmige ster die staat voor de wederopbouw. 
Helaas stroomde het water niet tijdens ons bezoek en was 
daardoor het effect minder. Vooral het museum heeft diepe 
indruk op ons nagelaten. 
Tussendoor zijn we in het café even wat gaan lunchen om 
bij te komen voor we naar het laatste deel gingen. Het her-
denken van de kinderen. Voor ons allen ook meteen het 
meest heftige. Grote foto’s van de kinderen met daarbij hun 
naam en leeftijd en hun interesses of lievelingseten. Maar 
ook de doodsoorzaak. En dat was schokkend, van dood-
geschoten tot tegen de muur geslagen. Dat doe je nog niet 

eens met een dier, aldus Jana.
Na ons bezoek zijn we even bij-gekomen in onze kamers 
en was het tijd Saartje, Janne en Sofie uit te zwaaien. De 
eerste avond dat we met z’n tweeën uit eten gingen en dus 
ook met z’n tweeën door de stad liepen. En we zijn echt al 
gewend aan de drukte en de cultuur. Het gevoel van veilig-
heid is er wel. Misschien helpen de soldaten die op elke hoek 
van de straat staan en de bewakers die voor elk gebouw 
staan hier ook wel bij. Een bijzondere gewaarwording. 
Maar geloof ons op echt elke hoek staat er iemand met 
een groot geweer en slapen er hele nachten bewakers voor 
de gebouwen. Het restaurantje was het leukste tot nu toe, 
want we zaten echt tussen de locals in plaats van met alleen 
maar andere blanke toeristen in het restaurant.
De volgende ochtend keken wij onze ogen uit. Het was zo 
rustig op straat, er reed geen auto en er was geen getoe-
ter. Iets wat je anders dagelijks ziet en hoort. Maar de rust 
kwam door Umuganda, vertaald samenkomen. Hierbij 
zijn alle winkels dicht en trekt de bevolking de straat op om 
samen schoon te maken en hun stad op te knappen. Van 
elk gezin moet er verplicht 1 gezinslid deelnemen. Van 8u 
tot 11u ligt alles in de stad stil en is iedereen op straat aan 
het opruimen, schoonmaken, repareren enz. 
Umuganda vindt plaats elke laatste zaterdag van de maand 
en is in 1962 direct na de onafhankelijkheid opgericht. Dit 
heeft er mede voor gezorgd dat het land sneller kon worden 
opgebouwd na de genocide. Misschien is zo een maande-
lijkse werkdag iets om bij ons te introduceren?! 

Zaterdag 23/02. We werden heel hartelijk ontvangen bij 
de zusters in Kamonyi en kregen al een uitbreiding van de 
kamer: een kast. Na een eerste koffie met Jules de Stroo-
per (Belgische koekjes) hebben we onze kamer ingericht, de 
kast gevuld en ons geïnstalleerd. We aten ’s avonds samen 
met de zusters en kropen toen voor de eerste nacht in onze 
nestjes. Op zondag sliepen we ons lekker uit en mochten we 
in de namiddag een ‘oudercontact’ bijwonen. En werden 
we voorgesteld aan maar liefst 140 ouders van de kinde-
ren van de lagere school. Er was een speciale tafel voor de 
directie die helemaal vooraan stond. Zie een jurytafel voor 
je! En 3x raden waar wij mochten zitten? Precies, ook aan 
die tafel. Het voordeel is dat meteen het hele dorp ons kent. 
We hadden een persoonlijke tolk dus het meeste konden we 
volgen. Er werden verschillende dingen besproken. Zoals de 
prijs van de lunch, les op zaterdag, de prijs van de school-

Our Rwandan Adventure 
het Rwandees avontuur van twee studentes van de Artevelde Hogeschool

legd. Maar ondanks de aanpassingen en de even moeilijke 
momenten kunnen we ons plekje steeds meer vinden in dit 
land. En kunnen we er zelfs al een beetje om lachen dat je 
echt door iedereen aangekeken wordt. 
Je denkt misschien dat is toch niet zo erg maar geloof ons,  

bus, het geven van huiswerk, communicatie naar de ouders 
toe…Vooral huiswerk was een belangrijke topic. Veel ou-
ders hebben moeite om hun kinderen te ondersteunen bij 
het huiswerk met het gevolg dat kinderen vaak hun huis-
werk niet maken. Een voorstel was daarom zaterdag les. 
Voor veel ouders een probleem aangezien de schoolbus dan 
niet rijdt. De meeste beslissingen gebeurden door te stem-
men, vingers omhoog en aantal vingers tellen. Daarnaast 
werd er ook een oudercomité gekozen. Ook dit gebeurde 
door te stemmen en door namen te roepen van geschikte 
kandidaten.
Aan het eind van de dag zochten we de zon op. Helaas was 
er nergens anders zon dan bovenop de hoogste muur van 
het dorp. Met een prachtig uitzicht en veel bekijks van de 
buurt en meteen vrienden geworden met een local.

ONZE MOND VALT NOG WEL EENS OPEN…

ALLE OGEN OP ONS GERICHT…

Maayka

je wordt er wel onzeker van en voelt je een beetje een in-
dringer. Gelukkig hebben we elkaar en vertrekken we za-
terdag naar onze stage. Want we hebben er heel veel zin in 
en hebben nog geen moment spijt gehad. 
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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-9770Kruisem
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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