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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.

 Financieel verslag 2018.

 Financieel verslag van werking in Rwanda 2018. 

 Gelukkige kinderen in het gehandicaptencentrum van Kamonyi. 

 Publiciteit. 

 Activiteitenagenda

 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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Hier zijn we dan terug met een nieuw tijdschrift. De zomervakantie loopt op zijn einde, we wensen onze kinderen 
hier in België een goede start in het nieuwe schooljaar. In Rwanda is op 4 augustus het derde trimester begonnen.

Dit tijdschrift is er één met heel veel cijfers. Onze vereniging wil zo open mogelijk zijn naar haar sponsors toe, daarom 
publiceren we op blz. 4, 5 en 6 de financiële verslagen van 2018. 

Eind 2020 plant onze vereniging een inleefreis naar Rwanda. Het is de bedoeling om naast een bezoek aan 
onze projecten, de cultuur en de schoonheid van Rwanda’s natuur te ontdekken. Geïnteresseerden die graag met 

ons mee reizen kunnen contact opnemen via de maatschappelijke zetel van onze vereniging.

Zowel in Rwanda als in België is men druk bezig. De werkzaamheden aan het gehandicaptencentrum gaan ver-
der. Het verslag van de eindafwerking van het eerste deel 

(dakbedekking, afwasruimtes, afwasbekkens, waterreservoirs, 
overdekkingen) komt in ons volgend tijdschrift. Ook de crè-
che draait op volle toeren, een 40-tal kinderen tussen 2 en 6 
jaar worden er opgevangen. Wat de bouw van de huisjes voor 
twee arme gezinnen betreft, men is nog steeds bezig met het 
in orde brengen van de nodige papieren. Het ziet er naar uit 
dat dit meer tijd vraagt dan we dachten. 
Een extra steuntje voor bovenstaande projecten is nog steeds 
welkom op het nummer BE39 6451 9410 5119. 
Hier in België staan er ook enkele activiteiten op het program-
ma. Het zou leuk zijn om elkaar te ontmoeten op één van deze 
toekomstige activiteiten en ook van de voorbije activiteiten 
kan je een verslag vinden op blz.10,11 en 12.  

Deze afgelopen drie maanden hebben we reden om velen te danken. Zo danken we heel hartelijk al onze tantes/
nonkels, meters/peters en sponsors voor hun trouwe steun aan onze Rwandese kinderen. Ook willen we de 

groep van ‘Zonder Grenzen Meulebeke’ bedanken voor al hun inzet. Er werden 2.290 ontbijten klaargemaakt en 
thuisbezorgd, dit resulteerde in een cheque van € 8.500 aan onze vereniging. 

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! 
Ook is welkom kleine (hotel)flesjes shampoo, bodylotion, douche- en bath gel. Zo ook nepjuweeltjes.

VEEL DANK AAN HEN DIE ONS REEDS MATERIAAL BEZORGDEN. 

Tevens danken we uit gans ons hart het solidariteitsfonds voor hun steun van €3.000 aan de kinderen met 
een beperking onder onze bescherming. Tevens danken we de missienaaikring van Eine voor hun inzet. De 
lakens, handdoeken, pennenzakken, toiletzakjes enz… zijn heel welkom in Rwanda.   Tevens danken we al 
die lieve mensen die ons ook nu hielpen met een extra steun van €500, €250, €200, €180, €125, €120, €100. 
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F I N A N C I E E L  V E R S L A G  2 0 1 8

Inkomsten 
  
Afrekening legaat 2016     € 3.394,12 
Subsidies (verminderd met huursubsidie werkruimte)      € 12.105,30 
Giften (steun + financiële adopties) € 46.446,98 
Activiteit opbrengst  VKR  € 1.424,20 
Activiteit door andere organisaties € 10.394,27 
Andere inkomsten  € 16,50 
Publiciteit in het tijdschrift € 1.160,00 
Terugbetaling vliegtuigtickets en visa  € 1.488,49 
Rente  € 181,06 
Totaal :   € 76.610,92 
 
Uitgaven voor directe hulp aan Rwanda 
  
Giften naar Rwanda: € 90.150,00 
Goederen voor Rwanda  € 37,33 
Prospectiekosten € 0,00 
Totaal :    € 90.187,33 

 
Uitgaven werking 
  
Communicatiekosten +  verzendkosten € 979,32 
Kantoorbenodigdheden € 381,19 
Drukwerk tijdschrift € 1.086,10 
Diversen (relatiegeschenken, onderhoudskosten 
stockageruimte, …) 

€ 121,35  

Verplaatsingskosten (vliegtuigtickets, vervoer 
goederen Rwanda, parkeerticket) 

€ 1.923,52  

Huur stockageruimte verminderd met subsidie van 
gemeente Kruishoutem voor de huur 

 € 0,00  

Activiteit kosten V.K.R. (drank en etenswaren eigen 
gebruik, werkings- en didactisch materiaal) 

                                                                             
€ 81,21 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid € 245,94     

Verzekering brand € 220,69 

Jaarlijkse taks op de vzw’s (patrimoniumtaks) € 356,87 

Jaarabonnement Assist Plus € 90,00 

Diverse financiële kosten (kosten internationale 
betalingen) 

€ 241,70 

Zegelkosten, bankkosten, R.V. € 95.07 

Totaal uitgaven werking   € 5.822,96  
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WEESKINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING UIT HET 
CENTRE MEMORIAL GISIMBA 

  Rwfr. Euro 
Schoolkosten lager, 
secundair en 
beroepsschool 1ste,  2de en 
3de trimester 

Premies leraren, schoolgeld, uniformen, 
schoolmateriaal, internaten, transporten, 
hygiënisch materiaal enz… 

      11.823.359 11.501,32 

Kosten voeding, hygiëne 
en medische verzorging  

Zeep, tandpasta, wasproducten, medicijnen, 
ziekenkaspremies enz… 

1.453.378 1.413,79 

Jaarlijks geschenk voor 
de CMG kinderen  

aankoop koeken + drankjes Kerstfeest voor 
de kinderen uit het CMG. 

45.000 43,77 

Afwerking bouw 
waterreservoir voor 
gezin met gehandicapte 
jongen uit het CMG  

Installatie van waterreservoir van 5000 liter, 
+ kosten nazicht.  

72.167 70,20 

TOTAAL KOSTEN WEESKINDEREN 13.393.904 13.029,08 

            
WERKING VOOR DE MINDERVALIDEN 

  Rwfr. Euro 
Schoolkosten  Alle schoolkosten.  1.779.100 1.730,64 

Kosten voeding, hygiëne 
en medische verzorging  
 

Verblijfkosten in het centrum, medische 
verzorging, medisch materiaal, kiné, 
operaties, ziekenkaspremies enz… voor     
19 gesteunde kinderen. 

10.413.730 10.130,09 

Bouwkosten Cementeren en schilderwerken van 2 huisjes   
voor gezinnen met gehandicapte kinderen.  
Afwerking bouw wasruimte in het 
gehandicaptencentrum te Kamonyi 
Bouw consultatie- en ontvangstruimte en 
bureau in het gehandicaptencentrum te 
Kamonyi 
 

18.187.869 17.692,48 

TOTAAL KOSTEN 
 

MINDERVALIDEN 30.380.699 29.553,21 
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V.K.R. WERKING 
  Rwfr. Euro 
Bureelmateriaal Kasboek, reçuboekjes, papier, lijm enz… 107.400 104,47 

Communicatie Telefoon- en internetkosten, fotokopies. 
 

356.900 347,18 

Transport en diversen Verplaatsingskosten, verzekeringen, 
premies. 

2.438.000 2.371,60 

Werkingskosten  Werkingskosten Rwandese medewerksters 
+ huur twee burelen en één stockageruimte. 

2.475.342 2.407,92 

TOTAAL KOSTEN   V.K.R. 
 

5.377.642      5.231,17 

 
GEZINSWERKING 

  Rwfr. Euro 
Schoolkosten 
kleuterschool, lager en 
secundair  1ste,  2de en 3de 
trimester 

Premies leraren, schoolgeld, 
schoolmateriaal, internaten, uniformen, 
transporten, hygiënisch materiaal.  
 

17.929.692 17.441,33 

Kosten landbouw, vee en 
handel 

Mest- en sproeistoffen, zaad- en plantgoed, 
landbouwmateriaal, vee, huur akkers, huur 
standje op de markt. 

851.824 828,62 

Kosten voeding, hygiëne 
en medische verzorging  

Doktersconsultaties, medicijnen, kledij en 
schoenen, voeding en hygiëneproducten, 
ziekenkaspremies. 

3.100.031 

 

3.015,59 

Woon– en bouwkosten Installatie van een waterreservoir 5000 l + 
bouw van een huisje + toilet voor gezin 
dos.A19c. Huur huisje voor gezin dos.A41. 
Afwerking dak + toilet van huisje voor 
gezin dos. A6b. 

5.522.583 5.372,16 

TOTAAL KOSTEN  GEZINSWERKING 27.404.130 
 

26.657,70 
 

   

TOTAAL KOSTEN WERKING IN RWANDA IN 2018          76.556.375 
 

74.471,18 

Gemiddelde wissel 2018:  1.028 Rwfr. = € 1   
  

Deze werking was alleen mogelijk 
dankzij de financiële steun van al onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors. 

 
VAN HARTE DANK VOOR UW TROUWE STEUN ! 
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GELUKKIGE KINDEREN IN hEt GEhANDICAptENCENtRUm VAN KAmoNyI 

f o t o :  J a m e s ,  m e d e w e r k e r  V K Rv z w 
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Waregemsesteenweg 162 - 164   
9770 Kruisem 
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 Kruisem 
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 Kruisem - tel. 09/380 11 80

Waregemstraat 69

9771 Kruisem

Tel: 056 61 30 24 

Het mooiste dat 
je een kind  

kunt geven is 
een kans !!
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BEA MERCHIERS 
JAN HERMAN

KRUISEm
CENtRUm ApothEEK

Uit sympathie

Betoncentrale 
Bouwmarkt & tegels
www.desnercknv.be

Deinzesteenweg 29
 9770 KRUISEm

Kantoor K. Buré-Verschuere bvba

SPAREN - LENEN
VERZEKEREN

Kantoor K. Buré-Verschuere bvba
 

Nieuwplein 2 A 
9770 Kruisem 

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 Kruisem

Alle merken

NV

9770 Kruisem
Waregemsesteenweg 118

Funeral Services Kris 
 

FSK Vanhoutteghem Bvba 
 

Warandestraat 32  
9770 Kruisem 

 
Tel. 09 - 383 00 83



10 V.K.R. vzw © - N°109 - September 2019  www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°109 - September 2019

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  a c t i v i t e i t e n  

 
 25 augustus 2019: MABATOBATO  
 
multicultureel festival in het park ‘Baron Casier’ te 8790 Wa-
regem. Zondag tussen 15 u en 20 uur. We wachten jullie op 
met een info- en verkoopstandje, jullie kinderen kunnen zich 
amuseren aan onze visput of kiezen een verrassingspakje.     

 1 september 2019:  CASA DEL MUNDO 
 
Locatie:oude Vismarkt, onderwijsstraat, ‘t Gasthuys - 
Stedelijk museum te 9300 Aalst. 
Zondag tussen 12u en 20 uur.  onze vereniging is aan-
wezig met een info- en verkoopstand, visput en verras-
singspakjes voor de kinderen. ook kan men onze mede-
werkers terugvinden in de algemene werking en de bar. 
Casa del mundo is een ideale familie-uitstap.        

 22 november 2019:  Gezinsvoorstelling 
“DE BINNENZAK VAN DE ZIEL” - Kurt De-
francq  

CC De mastbloem, Waregemsesteenweg 22, 
9770 Kruishoutem (Kruisem). Vrijdag van 19.30 
u tot 21.30 uur.
Geschiedenis is nog nooit zo brandend actueel 
geweest en dat is precies wat acteur & theater-
maker Kurt Defrancq met zijn voorstelling 
‘De binnenzak van de ziel’, wil benadrukken. 
In de theatervoorstelling wordt de link tussen de 
geschiedenis van WoII en de huidige vluchtelin-
genproblematiek sterk naar voren gebracht. 
Een voorstelling voor iedereen van 12 tot 102 
jaar. Liefst voor ouders samen met hun kinderen 
of grootouders met hun kleinkinderen.           

 december 2019: ‘KRUISEM for life’

meer hierover in ons volgende tijdschrift.    
onze vereniging is terug ingeschreven bij music for Life en 
hoopt op een warme week samen met  mensen van Kruisem die 
iets willen ondernemen voor de Rwandese kinderen. 
Heb je een idee, contacteer ons!

Zoals ieder jaar zijn jullie welkom op verschillende activiteiten waar je onze ver-
eniging kan ontmoeten. onderstaande twee 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 exoti-
sche specialiteiten. ook aan de kinderen is er gedacht en ze 
worden er verwend met spelletjes en workshops.
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A C t I V I t E I t E N A G E N D A 
v o o r b i j e  a c t i v i t e i t e n  

 

 16 juni 2019:  CAFÉ RWANDAISE 
 
Rondehuisjesdreef 32, 9031 in Drongen. 
Koffie, thee en Rwandese shop vanaf 14.00 uur .
Het idee was snel ontstaan : we doen een café in de tuin. Samen met Bart, Els en Herman beslisten we vorig jaar 
om tijdens de Kermis van Drongen 2019 een activiteit te doen om centen te verzamelen voor Vriendenkring 
Kinderhulp Rwanda. 
Zo gezegd zo gedaan. Mits enkele noodzakelijke 
voorbereidingen maar vooral door alle vrienden, 
kennissen en familie warm te maken om een pot 
koffie te komen drinken, was er een fantastisch ‘Café 
Rwandaise’ 
Zondag 16 juni startte zwaar bewolkt maar werd al 
snel een zonnige (dus dorstige) dag. Meerdere da-
mes bakten Vlaamse lekkernijen om te serveren bij 
de Rwandese koffie. Gezellige babbels van vele vrien-
den, kennissen en familie, de hulp van velen bij het 
serveren van drank en lekkers, de korte regenbui, de 
jeugd van Drongen en een vlotte opkuis maakten 
van Café Rwandaise een groot succes. 
We kijken uit naar de tweede editie van ‘café Rwandaise’ volgend jaar! 
Café Rwandaise’ was een groot succes en schonk € 1.108 aan de Rwandese kinderen. 
 
Dank je wel Katleen, Bart, Els, Herman en al jullie vrienden voor al de inzet.      

 29 maart 2019: DE RWANDESE GENOCIDE,  25 JAAR LATER  
 
In ‘Het Wereldhuis’ Nieuwbeekstraat 35 te 9300 Aalst.   
Herinneringen en overpeinzingen van onze toenmalige ambassadeur.  
In de lente van dit jaar stond onze ex-kolonie meer dan ooit in the 
picture. Aanleiding was de 25ste verjaardag van de genocide die 
begon op 6 april 1994. Wie herinnert zich niet de documentaire-
reeks ‘Terug naar Rwanda’ waarin bevoorrechte getuigen van de 
volkerenmoord het gesprek durfden aangaan met de tegenpartij? 
In elke aflevering maakten we kennis met het verhaal van een paar 
protagonisten. Meer zelfs, Canvas bracht hen samen rond de tafel om 
gevoelige antwoorden te krijgen op pijnlijke vragen. Johan Swinnen, 
voormalig ambassadeur in Kigali, kwam niet aan het woord. Reden 
genoeg voor het Vredeshuis om hem op 29 maart uit te nodigen. Hij 
maakte immers van dichtbij mee hoe de situatie in Rwanda verslech-
terde in de periode vóór de genocide.  
 
Hoe was dit mogelijk?
Dé vraag die op ieders lippen stond, klonk als volgt: waarom zijn zoveel Rwandezen in de val(kuil) getrapt van 
de radicalisering? Johan Swinnen antwoordde genuanceerd zoals het een diplomaat betaamt, met concrete her-
inneringen en kritische overpeinzingen. We moeten teruggaan tot 1959 wanneer een sociale revolutie plaats-
vindt waarbij de Hutu-meerderheid de Tutsi-minderheid van de macht verdrijft. Duizenden Tutsi ’s vluchten 
het land uit, vooral naar Uganda. 
In 1962 volgt de onafhankelijkheid, met vanaf 1977 Juvénal Habyarimana als president. Aanvankelijk heeft hij 
een goede reputatie wegens de investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuurwerken. Er ging 
toen ook veel aandacht naar de mensenrechten. In de loop der jaren echter neemt de corruptie toe en schrikt 
men niet terug voor politieke moorden. 

v e r s l a g :  K a t h l e e n   D e  Z u t t e r

f o t o :  J o h a n  S w i n n e n
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De Tutsi-vluchtelingen willen terugkeren
Twee jaar later ontstaat een groot probleem: de Tutsi-vluchtelingen willen terugkeren naar hun land. Ze leven 
in mensonterende kampen wat een vruchtbare bodem is voor radicalisering. Habyarimana reageert hierop te-
rughoudend: Rwanda is al overbevolkt en bovendien een arm land. Hoe kan zijn regime hen een menswaardig 
bestaan verzekeren? Daartoe houdt het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen een enquête over wie terug 
wil, hun opvang, hun integratie, de economische mogelijkheden, enz. In september 1990 wordt een delegatie van 
het FPR uitgenodigd om in Kigali via overleg een oplossing te zoeken… Maar dat stuurt zijn kat, integendeel: 
op 1oktober 1990 valt het rebellenleger vanuit Uganda Rwanda binnen. Met als gevolg: 1 miljoen ‘ontheemde’ 
Rwandezen!

Ambitie en hoop in tijden van crisis en oorlog
Door deze gewapende strijd komt de regering van Habyarimana voor twee uitdagingen te staan. De eerste is 
vrede bevorderen via de dialoog met het FPR, de tweede een interne democratisering op gang brengen. Zo komt 
er een nieuwe grondwet op 10 juni 1991 met daarin bijvoorbeeld uitdrukkelijk de keuze voor een meerpartij-
enstelsel, een onafhankelijke rechtsstaat en persvrijheid. Zo waren er in augustus 1990 maar drie kranten toege-
laten, een jaar later veertig. Dus ondanks het leed en de crisis omdat een deel van het land bezet wordt door de 
FPR, leeft er ook nog hoop en ambitie. Op vrij korte tijd komen er liberale hervormingen en in augustus 1993 
de Arusha-akkoorden. Die voorzien zowel een politieke als militaire machtsdeling  met het FPR, met binnen de 
22 maanden verkiezingen. 

Haatcampagnes en politieke moorden
Deze vredes- en hervormingsdynamieken legitimeerden en versterkten elkaar. Maar ze gingen ook gepaard 
met dramatische ontsporingen zoals schendingen van het staakt-het-vuren, massale slachtpartijen, honderd-
duizenden boeren op de vlucht in eigen land, wederrechtelijke aanhoudingen en politieke moorden. Vooral op 
Hutu-leiders die opkomen voor een gematigd sterk centrum. Een nieuwe partij ‘Hutu ’s First’ waarschuwt voor 
een terugkeer naar de politieke situatie van vóór 1959 nl. een overheersing door de Tutsi-minderheid. De Hutu 
Power-beweging verdeelt wapens onder de bevolking en richt milities op zoals de Interahamwe. Radio Télévisi-
on Libre des Mille Collines kant zich tegen de Arusha-akkoorden en start opruiende racistische haatcampagnes, 
vlot gepresenteerd en afgewisseld met toffe muziek. De president en zijn schoonfamilie worden ervan verdacht 
doodseskaders te organiseren, terwijl rebellenleider Kagame verweten wordt de radicalisering in de hand te 
werken met aanvallen en bezettingen die aanzienlijke ellende veroorzaken.

Bijna één miljoen lijken
Wanneer op 21 oktober 1993 de Hutu-president Melchior Ndadaye van buurland Burundi vermoord wordt door 
Tutsi-militairen, betekent dit een mokerslag voor het vredesproces in Rwanda. Hij belichaamde immers een 
geslaagd democratiseringsproces in Burundi. Het extremisme neemt nog toe en president Habyarimana verliest 
zijn sereniteit. Hij is boos omdat duidelijk wordt dat de bevolking niet meer gelooft in democratie, machtsdeling, 
stabiliteit en vrede. Voeg daarbij dat het FPR nooit reclame zal maken voor de verkiezingen…  Op 6 april 1994 
komen Habyarimana en de nieuwe Burundese president om bij een aanslag op het vliegtuig dat hen terugbracht 
van een topontmoeting in Dar es Salaam, de hoofdstad van Tanzania. Die dag barst de genocide los die meer 
dan honderd dagen zal duren en pas in juli eindigt wanneer het rebellenleger de Hutu ’s drijft tot over de grens 
met Congo.  

Een duurzame wederopbouw?
Een kwarteeuw later heeft de wederopbouw geleid tot onmiskenbare resultaten. Wie via het chaotische Congo 
naar Rwanda reist, komt in een andere wereld terecht. Orde, discipline en organisatie hebben bijvoorbeeld geleid 
tot een spectaculaire vooruitgang op het gebied van onderwijs, volksgezondheid en infrastructuur. Bovendien 
heeft het regime onder leiding van Paul Kagame gezorgd voor een aantrekkelijk investeringsklimaat en zet het 
volop in op digitale en technologische innovatie. Of dit ontwikkelingsmodel duurzaam is, zal de toekomst uit-
wijzen. Zijn alle Rwandezen mee? Zorgen de rapporten van Human Rights en de Verenigde Naties voor een 
verbetering op het vlak van mensenrechten? In elk geval, we hopen samen met Johan Swinnen “dat de stabiliteit 
van het land duurzame grondvesten krijgt en dat de leiders en de bevolking zich met voortschrijdend inzicht 
herkennen in een brede consensus, die geborgenheid, zekerheid en veiligheid waarborgt aan alle Rwandezen, 
zonder onderscheid.”                                                                                                            Verslag: Stefaan Van den Abbeele

A C t I V I t E I t E N A G E N D A 
v o o r b i j e  a c t i v i t e i t e n  
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Our Rwandan Adventure 

het Rwandees avontuur van twee studentes van de Artevelde hogeschool

HIER ZIJN WIJ WEER. 
TERUG VAN WEGGEWEEST

Deze week is revision week. Dat wil zeggen dat wij de 
hele week alle leerstof aan het herhalen zijn. Want vol-
gende week hebben de kinderen examen. Ze hebben 
examen van alle vakken. Alle vakken zijn:
•	 Mathematics
•	 Kinyarwanda
•	 Social	studies
•	 Religion
•	 Creative	arts
•	 English
•	 Science	and	elementary	technology
•	 French
•	 Sign	language
•	 Sport
Deze vakken krijgen ze verspreid door de week. Waar-
van alle schooldagen duren van 7.20u t/m 17u. Met 2 
pauzes van 20 minuten en een lunch pauze van 1u40.
Wanneer ze niet alle examens halen moeten ze in dat 
jaar blijven zitten. Dit heeft als gevolg dat er kinderen 
in het 4de lager zitten van tussen 8 en 12 jaar oud en 
in het 2de lager zijn de leerlingen tussen 6 en 11 jaar. 
Doordat het een inclusieve school is, hebben we bei-
den ook een kind van 15 jaar in de klas. Dit zijn alle-
bei kinderen met een beperking.
Omdat de leerkracht in het 4de lager nog niet klaar 
was om Engels te geven neemt Maayka op dit moment 
even het hele vak op. Daarom dat ze ook het examen 
voor volgende week heeft gemaakt. Gelukkig hebben 
we dit goed kunnen voorbereiden! 

Afgelopen weekend waren wij opnieuw in Kigali. Dit 
keer samen met Janne en Saartje, de andere studen-
ten van onze opleiding. En hier zijn ook meteen onze 
plannen voor stage op een Montessori school zeker 
geworden. De 1ste  week van april gaan wij een week 
stage lopen op een Montessori school in Kigali. Daar 
is een kleuterschool en een kinderdagverblijf. Jana en 
Saartje zullen in de kleuterschool staan en Janne en 
Maayka zullen in het kinderdagverblijf aan de slag 
gaan en werken rondom de ontwikkeling van kinde-

ren of contact met de ouders. 
Een boeiende week.
Daarna zijn de scholen 2 weken dicht en is de eer-
ste week van deze vakantie, de herdenking van de 
genocide. Dit belooft ook een heftige en boeiende tijd 
te worden waarbij wij zeker een aantal herdenkingen 
zullen bijwonen.

EXAmENS oVERAL
Laten we beginnen met onze examen-week op GS 
Rosa Mystica. Tijdens deze week hielden we toezicht 
tijdens het examen Engels in onze ‘eigen’ klas: Maayka 
in het 4de lager en Jana in het 2de lager. De leerlingen 
maken hun examen en moeten dit examen bijhouden 
tot iedereen klaar is. Dan mogen ze het afgeven en 
moeten ze in principe leren voor het examen van die 
namiddag of de volgende dag. 
Dit is na zo een lange concentratie niet gemakkelijk 
voor de meeste kinderen.
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Our Rwandan Adventure 
het Rwandees avontuur van twee studentes van de Artevelde hogeschool

Op dinsdag had Maayka op eigen initiatief een inter-
view geregeld met een vader van 2 kinderen. Een heel 
interessant gesprek waarbij de vader aangaf dat hij 
het niet gemakkelijk vond om 2 kinderen op te voeden 
in Rwanda. Vanwege de armoede en door het gebrek 
aan ondersteuning vanuit de overheid. 
De uitspraak zoals wij die kennen: ‘it takes a whole 
village to raise a child’, herkende hij niet. Dit wil na-
tuurlijk niet zeggen dat het niet zo kan zijn, maar zo 
was het voor deze vader.
Tot 5 jaar worden de kinderen wel opgevolgd door een 
bureau zoals wij kind en gezin of het consultatie bu-
reau kennen. Na 5 jaar ligt deze verantwoordelijkheid 
volledig bij de ouders.
Op woensdag ging Jana op ‘examenbezoek’ in de kleu-
terklas. Dit vond ze best raar, aangezien dit in België 
niet wordt gedaan. Ze hielp mee met het examen Frans 
en pre-reading. Ze moest hierbij de opgave voorlezen 
en wat de kleuter antwoordde moest ze opschrijven en 
punten op geven.

Op donderdag gingen we op bezoek bij een partner-
school om met de directeur te praten over het onder-
wijs. Na een ritje van 25 min. over de eerste echte 
hobbelweg voor ons, kwamen we in de school toe en 
kwamen we tot de conclusie dat er enkel leerlingen 

aanwezig waren… Dus liep er een leerling om een 
leerkracht en konden we na enige tijd toch in gesprek 
gaan met enkele leerkrachten. Dit gesprek vonden we 
beide heel interessant en de aangegeven informatie en 
noden gaven ons beide hetzelfde idee: dezelfde work-
shop geven aan deze leerkrachten zoals wat we doen 
in Rosa Mystica! Dit plan krijgt hopelijk vorm na de 
vakantie!
In de namiddag gingen we met 2 begeleidsters (een 
zuster en een kleuterjuf) naar de markt met 1 doel: 
Afrikaanse leuke kledij of een leuke stof om er kledij 
van te laten maken. En het is gelukt! Ondanks dat we 
waarschijnlijk de eerste blanken waren in die streek en 
we veel nagekeken en gevolgd werden, hebben we elk 
een stofje gevonden. 
Nu nog vragen, aan onze zuster die lesgeeft in naaien 
of een naaister in de buurt, of het mogelijk is om er 
iets moois van te maken! (Het bovenste is van Jana en 
het onderste van Maayka)  
Op vrijdag hadden we een druk programma en dus 

een plan: langsgaan op school en na het laatste exa-
men, onze koffers pakken voor Kigali, een presentatie 
voor de leerkrachten en in de namiddag vertrekken 
naar onze airbnb in Kigali. Maar alles gebeurde op 
zijn Rwandees: traag en steeds anders.
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Our Rwandan Adventure 
het Rwandees avontuur van twee studentes van de Artevelde hogeschool

EVEN BIJpRAtEN

Maayka

Voor de paasvakantie deden we beiden stage van een 
week ergens anders. Namelijk in een internationale 
Montessori crèche en kleuterschool genaamd:
‘Happy Hearts’. We kregen deze kans, omdat er daar 
in de komende jaren misschien ook stages aangebo-
den worden. Jana liep samen met Saartje haar stage 
in de kleuterschool en Maayka samen met Janne in de 
crèche.
De methode, vooral gericht op het zelfstandig werken 
is totaal anders dan op onze andere stageplek. 
Mede daarom heel interessant. En we waren plots niet 
meer de enige blanken. Want er zaten kinderen van 
over de hele wereld waarvan hun ouders voornamelijk 
expats zijn. Een heel andere publiek dan in Kamonyi. 
Om een beeld te geven. Janne en Maayka waren al 2 
dagen ontroerd dat een tweeling van de crèche, elke 
dag door hun beide ouders werden weggebracht. 
Toen we dit tegen onze collega’s zeiden begonnen ze te 

lachen en zeiden ze: ‘but that is her driver’.
Deze week hadden we de mogelijkheid om een week 
participerend te observeren. We deden mee met de 
werking en speelden/leerden mee met de kinderen en 
diens begeleiders/leerkrachten.
Na deze interessante week startte onze vakantie. 
Maayka kreeg bezoek van Iwein, haar lief. Het begin 
van de vakantie brachten we door in Kigali met z’n 
vijven. De eerste week van de vakantie was de her-
denking van de genocide, 25 jaar geleden dus extra 
bijzonder. Aan deze herdenkingen wilden wij graag 
deelnemen.
We liepen mee met de ‘Walk to Remember’ van het 
parlement tot aan het Amahoro-stadium waar des-
tijds duizenden mensen zijn omgekomen. Daar was 
een plechtigheid waar ook internationale ministers en 
leiders aanwezig waren die hun steun kwamen betui-
gen. Er werd een vuur aangestoken door alle 25-jari-
gen van Rwanda, een vuur dat 100 dagen zal branden. 
Zolang als de genocide heeft geduurd. Daarna werden 
de namen van de omgekomen families voorgelezen, 
door dezelfde 25-jarigen. In totaal waren er ongeveer 
150, 25 jarigen aanwezig, wij denken alle 25-jarigen 
die er zijn in Rwanda. 
Als laatste kreeg iedereen in het stadion een kaarsje en 
werden die aangestoken. Een prachtige zicht.

Op maandag 8 april bezochten we de herdenking van 
de ‘Belgian Peacekeepers’ waar Belgische paracom-
mando’s zijn gesneuveld. Deze herdenkingsweek heeft 
ons geraakt en ons nog beter laten inzien hoe heftig de 
genocide is geweest. 
 

Bijzonder om mee te maken.

Het begon bij het langsgaan op school: het 4de lager 
had al gedaan met het examen en de leerkracht zei 
dat het beste nu is om Engels tegen hen te spreken. 
Dus wat denken de 2 muzungu’s (blanken): laten 
we dan een English clubje houden voor een uurtje.  

Toen Jana vertelde dat we English Club gingen doen, 
zijn onze trommelvliezen bijna gesprongen van hun 
enthousiaste gejuich! We deden enkele uitspraakoefe-
ningen op L en R en leerden ze ‘I like the flowers’ aan 
in canon!
Maar hierdoor moesten we ons ook wat haasten met 
het pakken… We pakten onze koffers voor een week 
stage in de Montessorischool ‘Happy Hearts’ en 2 we-
ken vakantie erna. En ook hier veranderde het plan: 
de koffer die we samen wilden delen, bleek toch te 
klein te zijn dus vulden we de mooie felroze koffer van 
Maayka met al onze spullen.
Na een korte lunch hielden we een presentatie voor 
de leerkrachten van zowel kleuter- lager als secundair 
onderwijs. We gaven hen een beeld van wat we al ge-
daan hebben tijdens de stage en wat we nog graag wil-
len doen in de nabije toekomst. Er was als verassing 
voor ons, ook een moment van ‘verwelkomen’ omdat 
hier eerder geen kans voor was geweest. Waardoor het 
ook hier wat uitliep.

Toch konden we relatief tijdig vertrekken naar Kigali 
om ons te settelen in onze airbnb voor de komende 
10 dagen.
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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 
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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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