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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.

 Uit het verslag & briefwisseling van het 1ste kwartaal tussen Sandra, VKR en gezinnen

 Uit het verslag van Zuster Steven en Sandra.

 Publiciteit. 

 Activiteitenagenda

 Projecten in opbouw - 2019. 

 Our Rwandan Adventure. 

 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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U
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Het is half juni en wij allen verlangen reeds naar de aankomende zomer. Onze studenten moeten eerst nog door 
de examenperiode alvorens ze aan een welverdiende vakantie kunnen beginnen. We wensen hen nog veel stu-

diesucces! Aan al onze leden en vrijwilligers wensen we een deugddoende vakantieperiode toe.

Ons 30ste werkingsjaar is bijna in de helft en we konden reeds heel wat doen voor onze beschermelingen in Rwanda. 
Lees de verslagen van onze Rwandese medewerksters op blz. 4-5-6 en 7. Van de vier projecten die onze vereni-

ging dit jaar wil verwezenlijken is er reeds één afgewerkt en ook de anderen vorderen goed. Lees over dit alles op blz. 
11-12. 
We zitten niet stil en verschillende activiteiten zijn reeds voorbij en anderen komen er nog aan. We zijn steeds heel 
tevreden als we onze sponsors hierop ontmoeten, jullie allen zijn heel welkom. Lees hierover op blz.10.
Ook in Rwanda waren ze druk bezig! Lees het Rwandese avontuur van twee studentes van de Artevelde Hogeschool  
- Gent op blz.13-14 en 15.

Zoals ieder kwartaal willen we al onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors van harte bedanken voor hun 
trouwe steun aan onze Rwandese kinderen.

Ook deze afgelopen drie maanden hebben we reden om velen te danken. Zo danken we heel in het bijzonder het 
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen voor hun steun van €5.000 aan de kinderen met een beperking in Ka-
monyi.  Tevens danken we heel hartelijk Soroptimist Zottegem - Zuid-Oost vlaanderen v.z.w. voor hun steun 
van €750 waarmee ze eveneens de gehandicapte kinderen in Kamonyi steunen. Heel veel dank aan Rotary Kruis-
houtem voor hun steun van €1.500. Hiermee helpen ze onze vereniging om de vele schoolkosten te betalen voor 
onze Rwandese beschermelingen. Duizendvijfhonderd maal dank aan onze trouwe sponsors die liever naamloos 
blijven en die onze Rwandese kinderen steunden met €1.500. Ook danken we Liesbeth die de schoolkosten voor 
haar Rwandese familie ondersteunt en hiervoor €1.013 betaalde. We kregen ook dit jaar een extraatje van €226 
van Music For Life. Dank je wel aan allen die samenwerkten in de ‘Warmste week’. Tevens danken we al die lieve 
mensen die ons ook nu terug ondersteunden met een extra steun van €500, €250, €200, €150, €125, €120, €100.  

AL JULLIE STEUN MAAKT HET MOGELIJK DAT ONZE VERENIGING KAN BLIJVEN WERKEN!

SPECIALE OPROEP!!!
Hierbij doen we een speciale oproep naar jullie allen. Twee van onze oudste weesjongens hebben een cursus fotografie en 
film gevolgd. Nu zouden ze heel graag van deze ervaring hun beroep maken, maar het ontbreekt hen aan materiaal. Mis-
schien 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 fotograferen en filmen om zo dankzij de welstellenden van hun land, hun boterham te kunnen verdienen.  

Zoals elk jaar zamelen we terug schoolgerief in, alle schrijfgerief is bijzonder welkom! 
 

ALVAST HARTELIJK DANK!
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 Familie dossier A09 : Gezin bestaande uit vader Noël en moeder Julietta,  acht kinderen en één kleinkind. Drie 
van de kinderen studeren nog op kosten van onze vereniging. Jean-Pierre is 22 jaar zit in zijn laatste jaar beroepson-
derwijs Autotransmissie en controle. Hij behaalde 76,9 % in 2018. Génifa is 
15 jaar en volgt momenteel het 2de middelbaar. Ze behaalde 48,94% en slaagde na 
tweede zit. Fabrice is 13 jaar, volgt het 6de lager en behaalde in het 5de lager 75 %. 

Sandra: 
Zoals u het op de foto’s kunt zien die ik elke keer stuur, is deze meneer kapper, waarbij 
hij 1000 Frw per dag kan verdienen, want zijn tarief is 100 Frw voor een kind en 150 

Frw voor een volwas-
sene. En hij verbouwt 
ook zijn land. Fabrice en 
Jennifer gaan goed naar 
school zonder probleem.

Antwoord  V.K.R.: 
We zijn blij om te verne-
men dat de familie het 
goed stelt en dat de jongeren goed hun lessen volgen. 
Wanneer Génifa het moeilijk blijft hebben in het middelbaar 
zal ze beter naar een technische of beroepsrichting gaan. 
We hebben tot nu toe geen mooie foto van Génifa, gelieve 
haar de volgende maal te fotograferen. De schoolkosten voor 
Jean-Pierre, Génifa en Fabrice mogen verder betaald wor-

den, zo ook de ziekenkaspremie voor het gezin.

 Familie dossier A11c : Gezin bestaande uit vader Emmanuel en moeder Félicité en vier kinderen. De tweeling 
Kevine en Egide van 12 jaar, Divine is 9 jaar en Yvette 1 ½ jaar. 
 

Sandra: De kinderen hebben geen enkel probleem op school. Momenteel ontbrak enkel het schoolrapport van het kind dat 
Kevine heet. Dit rapport is in het bezit van Jeanne d’Arc.

Antwoord van V.K.R.: 
We zijn blij te vernemen dat  het gezin het goed stelt, maar we stellen vast dat de resultaten van de  kinderen op school 
zeer laag zijn. Wil hen motiveren om beter hun best te doen. We hebben nog steeds het rapport van Kevine niet ontvan-
gen. Gelieve ons dit zo vlug mogelijk door te sturen.  
De schoolkosten voor Kevine, Egide en Divine mogen verder betaald worden, zo ook de ziekenkaspremie voor het gezin.

U I T  H E T  V E R S L A G  E N  D E  B R I E F W I S S E L I N G  VA N  H E T 
1 S T E  K WA RTA A L  T U S S E N  S A N D R A ,  V. K . R .  E N  D E  G E Z I N N E N .

foto: Noël

foto: Fabrice

foto: Kevine foto: Divine foto: Yvette
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U I T  H E T  V E R S L A G  E N  D E  B R I E F W I S S E L I N G  VA N  H E T  
1 S T E  K WA RTA A L  T U S S E N  S A N D R A ,  V. K . R .  E N  D E  G E Z I N N E N .

 Familie dossier A12a -Familie Mujawayezu: alleenstaande  moeder met 5 kinderen. De oudste zoon Ntakiru-
timana is 18 jaar en helpt op het veld. Pascaline is 10 jaar,  volgde in 2018 het 3de  lager en behaalde 15,5 % 
De tweeling Fabrice en Francine zijn 5 jaar en gaan nog niet naar school.
 

Sandra: De dochter heeft geen enkel probleem op school. Ik ben Ntakirutimana aan het motiveren om beroepscursus-
sen te volgen. Fabrice en Francine zullen de kleuterschool starten in de maand januari 2020. Wij willen u er ook aan 
herinneren dat Mujawayezu op 17/02/2019 bevallen is 
van een jongen Jean Claude, nu heeft zij vijf kinderen. 

Antwoord van V.K.R.: 
Sandra, Pascaline behaalde vorig jaar 15,5%. Volgens ons 
heeft ze zeker een probleem op school. 
Gelieve naar de school te gaan en te kijken wat er aan 
de hand is met het meisje. Wil met Mujawayezu naar de 
vereniging gaan voor geboortebeperking, want het kan ab-
soluut niet dat ze kinderen blijft krijgen, die ze niet kan 
onderhouden. De schoolkosten voor de kinderen mogen 
verder betaald worden, zo ook de ziekenkaspremie voor het 
gezin. De huur voor een extra landbouwveld en een weinig 
extra voeding mag hen verder bezorgd worden. 

 Familie dossier A12b: Gezin bestaande uit vader Daniel en moeder Angélique en hun vijf kinderen.
Jeanine is 16 jaar, zit in het derde secundair en behaalde vorig jaar  66,6 %. Bosco is 14 jaar en volgt het 6de lager. 
Olivier van 13 jaar behaalde in  2018 in het 4de lager 48,2%. Olive is 10 jaar, volgde in 2018 het 3de lager en behaalde 
43,3 %. De jongste heet Valens  en wordt in november 4 jaar. 

Sandra: Al hun kinderen gaan naar 
school zonder probleem. Valens zal star-
ten in de kleuterschool in januari 2020.

Antwoord van V.K.R.: 
We kregen nog steeds geen officieel rap-
port 2018  van Bosco, wil hij verder 
schoolmateriaal ontvangen dan moeten 
we dit alsnog krijgen. Olivier en Olive 
doen het steeds slechter op school wat 
kan hier de oorzaak van zijn? Wil eens 
informeren op hun school. 
De schoolkosten voor de kinderen mogen verder betaald worden, zo ook de ziekenkaspremie 
voor het gezin. De huur voor een extra landbouwveld en een weinig extra voeding mag hen verder bezorgd worden.

 Familie dossier A18b: Alleenstaande moeder Diane met 4 kinderen. De oudste zoon Bienvenue van 22 jaar is 
afgestudeerd en studeert aan de universiteit. Dieumercie, 20 jaar  volgde in 2018 het 6de sec en behaalde 56,63 %. Hij 
zoekt werk. Michelle is 15 jaar,  volgt het 3de middelbaar en behaalde vorig jaar  60,4 %. 
Het jongste meisje Gabrielle is 3 jaar en gaat nog niet naar school.

Sandra: Dieumerci studeert goed zonder probleem en bovendien heeft hij goede cijfers. Maar dit gezin smeekt de orga-
nisatie Kinderhulp om de minerval te betalen voor hun kleine kind, Gabriella, die geboren is op 24/7/2016 en ook de 
kleuterschool zal starten in 2020.

Antwoord van V.K.R.: 
Dieumerci studeerde vorig jaar in het 6de middelbaar en is afgestudeerd. U schrijft dat hij goed studeert, gaat hij misschien 
ook naar de universiteit of wat studeert hij nu? Kan je ons bevestigen dat Gabiella een meisje is. V.K.R. zal de kosten voor 
de kleuterschool betalen.

foto: moeder Angelique 
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U I T  H E T  V E R S L A G  E N  D E  B R I E F W I S S E L I N G  VA N  H E T 
1 S T E  K WA RTA A L  T U S S E N  S A N D R A ,  V. K . R .  E N  D E  G E Z I N N E N .

 Familie dossier A20c : Gescheiden vrouw, ze is moeder van 4 kinderen. 
Beatrice  weigert haar oudste  kinderen op te voeden en heeft hen achterge-
laten aan de zorg van hun tante die zelf kinderen heeft. De vader is een arme 
vagebond. De kinderen komen in de vakanties bij de moeder.
Kelia is 10 jaar en zit in het 2de lager en behaalde in het 1ste lager 82,9 %.
Faustin is 9 jaar, volgt eveneens het 2de lager en behaalde vorig jaar 70,7 %. 
De moeder kreeg nog twee kinderen, Pamela is 2 jaar en er is onlangs nog 
een baby geboren.

Sandra: Tot nu toe draagt Beatrice zorg voor 
haar 2 kleine kinderen. Haar laatste kind is een 
meisje met de naam Priscilla. U herinnert zich 
dat de twee anderen bij hun tante zijn. Faustin 
en Kelia gaan nog steeds naar een privéschool. 
Het is hun tante die zorgt voor de minerval 
omdat zij  vastgesteld heeft dat zelfs de officiële 
school zo duur was omwille van het transport. 

Antwoord van V.K.R.: 

Kelia en Faustin mogen verder schoolgerief krij-
gen. Wil ons de juiste namen en geboortedatums bezor-
gen van de twee kleinsten. Heb je met Beatrice gesproken over ons voorstel om een veld voor haar te huren en haar zaden 
te bezorgen, zodat ze groenten kan kweken voor haar gezin en om te verkopen.Wil met haar naar de vereniging gaan die 
werkt rond geboortebeperking, zodat ze niet nog meer kinderen krijgt zonder vader om ervoor te zorgen. 
De ziekenkaspremie voor het gezin mag betaald worden.

foto:  Kelia -  Faustin     foto:  Pamela     

foto:  Moeder Beatrice met haar kinderen

foto:  Jean-Claude

foto:  Priscilla

 Familie dossier A20a: alleenstaande seropositieve moeder met haar zoontje J.Claude. J.Claude is 11 jaar en praat 
niet. Hij zit nog steeds in het 1ste lager, er is duidelijk iets mis met de jongen.

Sandra: Jean Claude gaat naar school maar ik twijfel eraan of er een verbete-
ring zal zijn met zijn studies. Ik plan om Claude naar Kamonyi (gehandicap-
tencentrum) te brengen en een onderhoud te hebben met zuster Rose of zuster  
Donathila, dan kunnen we zien wat wij voor hem kunnen doen.
Bovendien wil ik zijn school bezoeken omdat hij  30.000 frw betaalt voor zijn 
minerval, terwijl anderen 10.000 betalen per trimester.

Antwoord van V.K.R.: 

Wil het bezoek aan Kamonyi niet meer uitstellen. Hoe ouder de jongen wordt 
hoe moeilijker het zal zijn om aan zijn handicap te werken. De schoolkosten 
voor Claude mogen verder betaald worden, zo ook de ziekenkaspremie voor 
het gezin en een weinig extra voeding mag hen verder bezorgd worden.
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U I T  H E T  V E R S L A G  VA N  Z U S T E R  S T E V E N  E N  S A N D R A

Activiteiten in de voorbije periode.

De speurtocht naar hun moeder. 
Het was zeer moeilijk om toezicht te houden op deze kin-
deren die alleen woonden, vandaar dat de zusters op zoek 
gingen naar hun familie.
De vader zit levenslang in de gevangenis en als schadever-
goeding werd zijn kleine eigendom in beslag genomen.     
De buren maakten het leven van de moeder en haar kinde-
ren onhoudbaar. De moeder werd waanzinnig en vluchtte, 
ze werd opgevangen door de zusters van Calcutta. 
De kinderen die aan hun lot overgelaten werden, werden  
vagebond.  
Geleidelijk aan herstelde de moeder van haar zwaar trau-
ma en ze ging bij haar familie wonen. Ondertussen vonden 
de kinderen onderdak in Kamonyi in moeilijke levensom-
standigheden. Slachtoffer van de gezinssituatie en de be-
handeling van hun buren verborgen ze de ware toestand 
waar ze slachtoffer van waren.
Geleidelijk aan trachtte de moeder contact te hebben met 
haar kinderen, maar in het geniep, uit angst voor de gevol-
gen. Om te overleven waren de kinderen ondertussen op 
hun beurt dieven geworden.
Nu huurt de moeder een klein huisje en werkt ze als dag-
loner op het land. Psychologisch  is de moeder momenteel 
vrij goed en ze is gemotiveerd om terug samen met haar 
kinderen te leven. Ook de kinderen verlangden dit. 
Nu ze bij hun moeder zijn, lijkt coaching na school gemak-
kelijk. Het is een grote familie met  6 jonge kinderen, de 
moeder heeft nog drie jongere kinderen.
Ondertussen zijn de 3 oudste kinderen onder toezicht van 
de zusters en gaan ze naar school in ‘Rosa Mystica’.
Er wordt uitgekeken of er een huis kan gehuurd worden op 
een kleinere afstand van de school.
De 3 kinderen studeren goed, maar hebben meer toezicht 
nodig gedurende het weekend.  

Noden.

Hun onderhoudskosten, zoals kleding voeding, scho-
ling, worden reeds betaald door onze vereniging.
Men vraagt om 2 leraren te betalen voor weekendlessen 
= 15.000 x 2 = 30.000 Rwfr. ( * 30 euro per maand).
Huurgeld voor hun huis aan 15.000 Rwfr. (* 15 euro per 
maand).
Ook vraagt men de moeder te ondersteunen met een 
klein project, zodat ze zelf inkomsten kan  genereren 
voor hun toekomst.
Onze vereniging zal dit alles bespreken met de zusters en 
onze medewerkers Sandra en James.

Onze vereniging nam 3 verstoten kinderen onder haar bescherming.
Hieronder een samenvatting van de bespreking en de aanpak 

om deze kinderen zo goed mogelijk op te vangen.’’
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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 
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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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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

 

 

 

 28 juli 2019: PIKKELING  
 
   Internationaal folkloristisch oogstfeest in Hoeve ‘Hof ter Dromen’ Grote Baan 13, te
   9310 Herdersem, Oost-Vlaanderen. Zondag tussen 10u – 22 u. 
    www.de-pikkeling.be/

 25 augustus 2019:  MABATOBATO 
 
    Multicultureel festival in het park ‘Baron Casier’ te 8790 Waregem. 
    Zondag tussen 15 u en 20 uur.

 6 mei 2019: Voordracht in het Sint- Augustinusinstituut,  
Leopoldlaan 9, Aalst. 
 
Zoals vorig jaar waren we te gast in het Sint- Au-
gustinusinstituut waar we de werking van onze ver-
eniging voorstelden aan de leerlingen van het 7de 

jaar kinderzorg. 
Het gesprek kwam op gang in het verlengde van de 
televisiereeks ‘Terug naar Rwanda’. Met interesse 
volgden de leerlingen onze film ’Twee werelden in 
één land’ die de verscheidenheid tussen steden en 
platteland in Rwanda illustreerden en een beeld gaf 
van de vele facetten van de werking van 
Vriendenkring Kinderhulp Rwanda v.z.w.    

 21 mei 2019:  Rotary Kruisem

Zoals ieder jaar zijn jullie welkom op verschillende activiteiten waar je onze vereni-
ging kan ontmoeten. We wachten jullie op met een info- en verkoopstandje, jullie 

kinderen kunnen zich amuseren aan onze visput of kiezen een verrassingspakje. 

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

Onze voorzitster Marie-Jeanne mocht in naam van onze 
vereniging een cheque van € 1.500 ontvangen.  
We danken hierbij alle leden van Rotary Kruisem voor alle 
inspanningen die ze leverden in het voorbije jaar. 
Deze som 
wordt integraal 
besteed om de 
schoolkosten 
van de Rwan-
dese kinderen 
onder bescher-
ming van 
de vereniging 
te bekostigen.
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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

Drie bouwprojecten die onze vereniging wil realiseren in 2019 zijn reeds gestart. 
De bedragen van de bestekken zijn berekend aan de wissel €1 = 1.028 Rwfr. (wissel 2018)

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. 
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. Momenteel 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 bezetten met cement, vandaar dat deze 
reeds 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. 
De werken zijn beëindigd, zie foto’s. 

2. Afwerking in het gehandicaptencentrum van Kamonyi - Deel I.

We hebben de afwerking in twee delen opgesplitst. Na bespreking met alle betrokkenen is het  bestek van het eerste 
deel aanvaard en zijn de bouwwerken in april opgestart. Bestek eerste deel: 6.861.039Rwfr. = € 6.674,16.  
Deze bouwwerken omvatten de afwerking van de afwasruimtes, de dakbedekking, de installaties van waterreservoirs 
en het plaveisel. 

Verloop van de werken: 
a) Dakbedekking van de afwasruimtes
 De dakbedekking van de afwasruimtes is gestart met de plaatsing van metalen gebinten, goed gelast, gevolgd door 
een dakbedekking in golfplaten. Na de plaatsing van het dakgebinte is men overgegaan tot de aanpassing van de zelf-
dragende 28 BG metalen golfplaten. 
Aan het dak werden dakgoten geplaatst die het water naar het waterreservoir leiden. Daar men de uiteinden van de 

golfplaten moest verbergen was het nodig om een muurtje te 
bouwen.
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3. 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 zusters Bernardinen en verbonden aan de werking van de school 
‘Rosa Mystica’. Ze moet vooral dienen om kinderen van kind-moeders op te vangen. 
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 ondersteuning. 
We hopen dat we voor dit project steun kunnen krijgen via onze sponsors. 

P r o j e c t e n  i n  o p b o u w  -  2 0 1 9

b) Op dit ogenblik is men bezig met het  bouwen van de sokkels voor de waterreservoirs.

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

4.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 toelating 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. 
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Our Rwandan Adventure 

het Rwandees avontuur van twee studentes van de Artevelde Hogeschool

Hier zijn we weer.
Onze eerste week op GS Rosa Mystica zit er al bijna op. 
Deze week hebben we vooral zoveel mogelijk geobserveerd 
in zoveel mogelijk klassen en lessen. Ondanks dat we hier 
nu al even aanwezig zijn, blijven de vele handjes echter wel 
langskomen. Iets wat ons soms een beetje tegen staat.
Tijdens de observaties hebben we al heel wat zaken gevon-
den die gelijkend zijn op het onderwijs bij ons maar ook 
zaken die helemaal anders zijn.
Zo leren de kleuters al vanaf het eerste klasje (the baby’s) 
op het bord schrijven en tekenen en leren ze in het tweede 
klasje (middle class) al rekenen tot 7. In het derde klasje 
(top class) leren ze zelfs al lezen en schrijven. Allemaal su-
per leuke dingen die toch ook wat anders zijn dan bij ons.
Wat we hier het allergrootste verschil vinden is dat de kin-
deren hier het grootste deel van de tijd op hun stoel blijven 
zitten en weinig vrij spelen.
In de lagere school worden er telkens blokken van 40 min. 
(gezien het Rwandees tempo kan dit al uitlopen tot 50 min-
1uur) les gegeven en is er voor elk vak bijna een andere 
leerkracht. Dit principe kennen wij eerder pas vanaf de 
middelbare school.
Tijdens onze observatie vandaag werden we onverwachts 
uitgenodigd om de wekelijkse mis mee te volgen met alle 
klassen van het lager en het middelbaar. Dit was voor ons 
een hele ervaring aangezien alles in het Kinyarwanda was. 
O ja, hebben we eigenlijk al eens uitgelegd dat Kinyar-

wanda hier de 
officiële taal is 
en ook meteen 
een taal die je 
enkel hier kan 
gebruiken?
Na een hele 
week observe-
ren en nieu-
we indrukken 
kunnen we niet 
wachten om 
zelf aan de slag 
te gaan! Mor-
gen gaan we op 
gesprek bij de 
directie om te 

bespreken hoe we onze stage gaan indelen en wat we alle-

NA DE EERSTE WEEK

maal kunnen betekenen voor hen en omgekeerd. 
We zijn erg benieuwd wat hier uit komt. En willen vooral 
beginnen met de vraag wat hun verwachtingen en noden 
zijn. We houden jullie op de hoogte.

WIST JE DAT …

•     De kinderen hier erg beleefd zijn.
•     De kinderen thank you teacher zeggen.
•     De leerkrachten hier vaak iets voorzeggen en de  
       kinderen het herhalen.
•     De kinderen de antwoorden schreeuwen.
•     Er in elke klas tussen de 40 en 50 kinderen zitten.
•     De kinderen in de klas rechtop gaan staan als ze een    
      antwoord geven.
•     Alle kinderen kort haar moeten hebben omdat lang 
       haar voor afleiding kan zorgen.
•     Kinderen hier hun hand opsteken als ze het antwoord 
   weten en een soort knip met hun vingers doen  
       en roepen:  “teacher me teacher me’”
•     Dat de lessen in een blok van 40 minuten gegeven 
      worden.
•     Dat alle kinderen schooluniformen en verplicht witte
       sokken moeten dragen.
•     Dat de meisjes jurkjes of rokjes dragen en de jongens 
       broeken. 
•     Dat de kinderen voor elk vak een ander schrift en een
       andere leraar hebben.
•     Dat de kinderen de hele dag in hetzelfde lokaal 
       blijven en de leerkrachten wisselen van lokaal.
•     Dat wij nog steeds een bezienswaardigheid zijn! 
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Our Rwandan Adventure 
het Rwandees avontuur van twee studentes van de Artevelde Hogeschool

Na onze week observatie hadden wij een gesprek met de 
directrice om onze stage verder vorm te geven. Het gesprek 
werd verplaatst naar zondag. Dit was even een grote te-
leurstelling voor ons omdat we het weekend dan niet kon-
den gebruiken voor voorbereidingen.
Vrijdag vertrokken wij naar Kigali om ons visum op te ha-
len. We gingen met de bus en dit was een hele ervaring. 
Een schitterende ervaring. We kregen vanuit onze stage-
school iemand mee die ons zou begeleiden. Ik zal even uit-
leggen hoe de bus hier werkt:

Je loopt gewoon naar het ‘busstation’ en wacht daar tot 
er een bus komt. Dit kan 10 minuten duren maar ook 2 
uur. Dat weet je nooit van tevoren. Wij moesten maar 10 
minuten wachten en toen de conducteur (iemand die zegt 
wanneer de bus moet stoppen en geld in ontvangst neemt) 
zag dat er 2 blanken in de bus moesten, werd de hele bus 
leeg gehaald en mochten wij er als eerste in. Daarna werd 
de bus volgepropt met mensen. Een beetje raar om te zien 
dat lokale mensen een volgende bus moeten nemen omdat 
wij meereizen.
De bussen zien er uit zoals het busje hier op de foto. Ons 
record tijdens onze eerste busrit is 22. Wij hebben dus in 
totaal met 22 mensen in dit busje gezeten! Iedereen was 
super lief en je voelt je echt onderdeel van de cultuur. Onze 
busreis van een uur heeft ons €0,50 gekost. De bus rijdt 
naar een groot busstation in Kigali en van daaruit kan je 
verder reizen.
Wij namen opnieuw de taxi naar het migratiekantoor en 
we hebben ons visum! Daarna zijn we uit eten geweest in 
ons favoriete restaurantje: la Gallette. Na een nachtje bij 
onze vertrouwde zusters/nonnen in Kigali hebben we in 
een hotel met internet gewerkt.
Eind van de middag hadden we met de andere studenten 
van onze stage afgesproken. We sliepen die nacht in een 
hostel waar we meteen een ander leuk meisje uit België 
ontmoetten. Zij sloot die avond bij ons aan. De weg naar 
het hostel was een hele ervaring! 
We namen voor de eerste keer een motortaxi! Na eerst 8 

NA DE EERSTE WEEK...

motortaxi’s en zeker 4 locals rondom ons te hebben, is het 
ons toch gelukt om 2 motortaxi’s te nemen die de weg naar 
het hostel kenden. Bij de buren van het hostel klonk zo’n 
leuke muziek dat wij even gingen kijken. Toen Maayka aan 
de bewaker vroeg of we binnen mochten, leek dit geen pro-
bleem en zijn we met z’n allen op een huisfeestje beland! Er 
waren toevallig ook twee Nederlanders.
De volgende dag moesten we ook terug met de bus. Maar nu 
was de uitdaging groter. Zonder gids en op een busstation 
met ongeveer 100 bussen. Na heel wat rondvragen, persoon-

lijke begeleiding, stress en irritaties wer-
den we naar een ‘grote’ taxi geleid waar 
we met 10 mensen naar Kamonyi werden 
gebracht. Dus wanneer er genoeg mensen 
zijn functioneren taxi’s ook als bussen. 

Eenmaal terug op stage begonnen de vele 
gesprekken, met de directrice en de leer-
krachten. De communicatie met de leer-

krachten blijft moeilijk vanwege het Engels. De uitkomst 
van de gesprekken met de leerkrachten was niet helemaal 
zoals gehoopt. We hebben flink aan de rem moeten trekken 
om niet alle vakken over te nemen die we voorgesteld kre-
gen. Daarbij is het lastig om uit te leggen waarvoor wij stu-
deren. Jana voor kleuterjuf en Maayka voor pedagogisch 
coach. 
Voorlopig geeft Jana Engelse les in klas 2 van de basisschool 
en Maayka geeft Engels in klas 4 van de basisschool. 
Beide niet waarvoor we studeren maar we doen het graag. 
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Our Rwandan Adventure 
het Rwandees avontuur van twee studentes van de Artevelde Hogeschool

EEN MAAND IN RWANDA…

Maayka

Daarbij geven we English class voor de leerkrachten en leer-
lingen op zaterdag. Ook gaan wij workshops geven rondom 
lessen interactiever en visueler maken.
Jana ondersteunt ook de kleuter leerkrachten. Maar over 
ondersteunen lijken ze hier niet dezelfde idee te hebben. 
Helaas geven ze aan dat ze het niet mogelijk zien dat Jana 
ook echt les geeft bij de kleuters. Een grote teleurstelling.

Bijna elke dag ge-
nieten we van het 
uitzicht op ons fa-
voriete muurtje en 
maken we ook re-
gelmatig een wan-
deling. Heerlijk 
in deze prachtige 
omgeving. En met 
die paar woordjes 
Kinyarwanda ma-
ken we grote indruk 
op de mensen die 
we tegenkomen. Je 
hebt direct op een 

andere manier contact met hen omdat je kan laten zien 
dat je probeert je aan te passen aan hun cultuur en taal. 
Met ons gaat het goed. We vinden hier ons plek en zijn 
minder een celebrity. De vele gesprekken en de moeilijk-
heden rondom het duidelijk maken van onze stagedoelen 
kosten ons veel energie en maken ons met momenten een 
beetje moedeloos.

Inmiddels zijn we al een maand in Rwanda. Wat gaat de 
tijd toch snel. Het voelt echt al als ons plekje en we begin-
nen hier ook al de meeste mensen te kennen. Een vriende-
lijke goeie dag en hoe gaat het, gebeurt steeds meer.
De lessen zijn inmiddels echt begonnen en lopen goed. De 
ene dag beter dan de andere maar dat hoort erbij. In p2, 
de klas waar Jana les geeft, is het communiceren via Engels 
nog altijd een beetje moeilijk. In onze lessen proberen wij 

de kinderen zo min mogelijk op hun stoel te laten zitten. 
We spelen spelletjes, bewegen, zingen, liedjes enz. Ook op 
die manier leren ze de lesstof  maar op een interactieve 
manier. Iets wat wij de leerkrachten hier graag mee willen 
geven. 
Het jammere is alleen dat er in onze lessen geen leerkrach-
ten zitten! Dus daar gebruiken we de English Club voor. 
Dit hebben we zowel voor de leerlingen als voor de leer-
krachten. 
Bij de leerlingen zijn het extra uren Engels waarbij we 
hen vooral door spelletjes en kleine oefeningen meer ze-
kerheid willen geven over hun Engels. Met als doel dat ze 
meer Engels spreken als wij weg zijn. En ook rondom hun 
uitspraak gaan we aan de slag. De L en de R wordt hier 
namelijk constant omgewisseld in het Engels. Waardoor 
je prayground krijgt in plaats van playground en loom in 
plaats van room! Eigenlijk doen wij dus ook aan een soort 

logopedie. 
Maar we doen ook 
dansen en zingen! 
Waarbij we een Ne-
derlands liedje zelf 
omzetten naar En-
gels!
Inmiddels is Jana 
toch begonnen met 
af en toe in de kleu-
terklas te staan. Zij 
is verschillende och-
tenden aanwezig en 
pikt tijdens de les in 
op de onderwerpen. 
Aan de hand daar-
van biedt zij een 

spelletje of liedje aan. Iets dat de leerkracht gretig noteert 
in haar schrift.
Voor de leerkrachten geven wij workshops rondom het in-
teractief en visueel maken van de lessen. Hierbij hebben we 
eerst onze kennis en ervaringen hierrond gedeeld. 
Daarna hebben we de leerkrachten de opdracht gegeven 
om een les rondom natuur voor te bereiden en de les inter-
actief en visueel te maken. En wat hadden ze een leuke les! 
De les ging over huisdieren. Waarbij alle huisdieren waren 
getekend en wij als ‘leerlingen’ elke keer een beest moesten 
aanduiden. Dan hadden ze kleine papiertjes op de grond 
waar de dieren opstonden en moesten we aan de hand van 
een vraag steeds op het goede dier gaan staan. 
Toen Maayka vol trots ook een huisdier wilde noemen en 
zij vis zei werd ze heel raar aangekeken!
Natuurlijk hebben we met de leerkrachten ook rond de L 
en de R gewerkt. 
Want ja, de kinderen leren het van iemand!
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DOEL : ▪  De wees - en  verlaten kinderen  uit het weeshuis  Gisimba Memorial Centre.  
  ▪ Mindervalidekinderen.
  ▪ 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:



 é é n  G R O T E  F A M I L I E 

 Scan de code voor meer 
          digitaal plezier op je telefoon! 
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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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