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DOEL - STRUCTUUR EN WERKING VAN
VRIENDENKRING KINDERHULP RWANDA.
ONTSTAAN : De vriendenkring is gegroeid uit het persoonlijk contact van haar startende leden met de bevolking.
DOEL

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

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

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

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

Voorzitter & Secretaris

Schatbewaarder & Administratie

Boekhouding & Administratie

Annelies Carpentier
.: annelies_carpentier@hotmail.com
Kim Six
.: kim_six@hotmail.com
Animatieteam

Rudi Beeckaert
Kouterstraat 94
8650 Merkem
.: rudi.beeckaert@skynet.be

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

Administratie

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!
In 2015 is door het ministerie van financiën de toestemming verlengd tot 2020.
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V R IENDEN K RIN GN IEU W S

H

et einde van 2019 nadert nu vlug, zo ook het huidige werkjaar. We denken reeds aan een nieuw werkjaar 2020,
waarin we hopen terug veel te kunnen betekenen voor de Rwandese kinderen en jongeren.
Hierbij wensen we jullie allen nu reeds
een Zalig Kerstfeest en een gelukkig, gezond en vreugdevol 2020!
Laten w e el kaar omarmen en v erwarmen me t de
o n b e v ang en he i d v an e en k i n d !
Dan onts taat er i ets w onderl ijks, waarb ij
he t l i cht van Kers tmi s zi chtb aar en v o el b aar w o rdt .
Dan k rijgen w e een warm en w onderbaar Ni euwjaar!

D

eze laatste drie maanden is het terug fijn 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. Zij zijn de funderingen
van onze vereniging.
Tevens danken we uit gans ons hart het stadsbestuur van Deinze voor hun steun van €1.000 aan het bouwproject
in het gehandicaptencentrum ‘Centre De Jour Sainte Rita in Kamonyi’. Tevens danken we al die lieve mensen die ons
ook nu hielpen met een extra steun van €500, €250,€200, €180, €125, €120, €100.

BELANGRIJK !!
We bereiden ons nu reeds voor op het nieuwe schooljaar in Rwanda begin 2020.
Gooi afgedankte spullen niet weg, want alles wat nog proper is en bruikbaar is welkom in onze vereniging.
Schoolgerief zoals pennenzakken, stylo’s, potloden, scherpers enz… zijn altijd welkom.
Jullie kunnen ons ook helpen fondsen te verzamelen door je aankopen en eindejaaraankopen ‘Online’ via Trooper te
doen en onze vereniging te vernoemen. Dit kost jullie niets en onze vereniging kan hier een aardig centje mee verdienen.
Bestel daarom via: https://www.trooper.be/kinderhulprwanda
DE WARMSTE WEEK
Steun onze vereniging met een actie! Iedereen zorgt voor iedereen.
Dat wil Studio Brussel eind 2019 opnieuw bewijzen tijdens ‘De Warmste Week’.
Ga naar https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/vriendenkring-kinderhulp-rwanda-vzw
en registreer jouw actie voor de Rwandese kinderen.
Dit kan vanaf 18 september 2019 tot en met 23 december 2019 om middernacht.
Van 18 tot 24 december fleuren we onze outfit op met het vlammetje en
warmt Vlaanderen op tijdens deze warmste week!
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°110 - December 2019
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J A A R L I J K S G E S C H E N K - F I S C A L E ATT E S T E N - G D P R

HET JAARLIJKS GESCHENK : MAAK EEN RWANDEES KIND BLIJ !
Zoals ieder jaar doen we in het laatste en het voorlaatste tijdschrift een oproep aan onze sponsors om te storten voor een jaarlijks geschenk.
Voor degenen die nieuw zijn in onze vereniging graag een woordje uitleg hierover. Met deze stortingen zorgen
we ervoor dat er ieder jaar, rond kerstdag of nieuwjaar, iets speciaals gebeurt voor de kinderen onder onze
bescherming.
Het kan zijn dat we hiermee een uitstap bekostigen, een klein geschenkje bezorgen of een gezellig samenzijn
plannen met een hapje (nootjes, koek, fruit, broodje) en drankje. Zo laten we de Rwandese kinderen meedelen in onze feestvreugde, geven we een stukje van onze overvloed tijdens die dagen aan hen die zo weinig
hebben.
De stortingen voor het jaarlijks geschenk staan los van je maandelijkse of jaarlijkse bijdrage (tante-nonkelschap, meter/peterschap) aan onze vereniging. Deze actie is volledig vrijblijvend, het is een warm extra, rechtstreeks uit jullie goede hart, een stukje liefde voor de minderbedeelde kinderen tijdens de feestperiode.
Stort hiervoor op het nummer:
IBAN: BE39 6451 9410 5119 met vermelding ‘Jaarlijks Geschenk’
We danken alle mensen die hiervoor reeds hebben gestort en nog zullen storten!

BELANGRIJK BERICHT IN VERBAND MET DE FISCALE ATTESTEN.
Dit is het laatste tijdschrift voor 2019. Denk eraan lieve mensen om tijdig jullie bijdrage te storten. Dit is
belangrijk voor jullie fiscaal attest, dat jullie zullen ontvangen in de loop van de maand februari 2020.
Bedragen die op onze rekening toekomen na de derde werkdag van het nieuwe jaar 2020, komen niet meer in
aanmerking voor het fiscaal attest van 2019.
Mogen we ook nogmaals vragen aan al onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors steeds jullie intern
nummer te vermelden op al jullie stortingen, mails en briefwisseling. Dit voorkomt heel wat zoekwerk bij het
inboeken.
Ook vragen we aan jullie allen te storten:
•  Met de juiste naam (voor-en achternaam) van de persoon die het fiscaal attest wenst.
•  Nooit uit naam van kinderen. Voor bedragen gestort uit naam van hun kinderen kunnen de ouders geen        
fiscaal attest ontvangen.
We danken al onze sponsors voor hun begrip!

WETGEVING: GDPR - PRIVACYVERKLARING.
Privacy en Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw.
De nieuwe regels rond de bescherming van je persoonlijke data zijn een feit. Vriendenkring Kinderhulp
Rwanda vzw vindt jouw privacy en de bescherming van jouw gegevens belangrijk.
Daarom hebben we ons privacybeleid (https://kinderhulprwanda.be/gdpr.html) aangepast. Alle wijzigingen
zijn erop gericht om beter te begrijpen hoe wij je gegevens verwerken en welke rechten je hebt. Je kunt jouw
persoonlijke gegevens opvragen en laten aanpassen via info@kinderhulprwanda.be. Deze nieuwsbrief ontvang
je omdat je in onze mailinglijst staat. Je kan je op ieder moment uitschrijven door ons daarvan op de hoogte te
brengen.
Ben je tevreden zoals het nu is en ontvang je nog graag onze nieuwsbrief?
Prima, dan hoef je niks te doen.
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BRIEVEN VAN K I N D E R E N I N D E G E Z I N N E N

Familie dos. A 02

24/07/2019

Beste ouders van Kinderhulp Rwanda,
Ik ben blij jullie deze brief te schrijven. Allereerst groet ik jullie,
hoe gaat het, hoe voelen jullie zich? Ik voel me OK.
Ik wens dat al jullie taken en doelen in het dagelijks leven lukken.
God zij met jullie, hij zal jullie helpen bij al jullie problemen.
Bedankt voor alles wat jullie voor mij doen. Ik ben erg blij omdat
jouw steun mij en mijn familie helpt. God zegene jullie en moge
God jullie helpen om te groeien in alles wat jullie doen.
Welk woord kan ik gebruiken om jullie te danken.
Nu ga ik eindigen, maar onthoud altijd dat ik van jullie hou
en ik wil bereiken, wat jullie wensen.
Ik hou zoveel van jullie. Ik wens jullie het allerbeste.
Succes bij alles wat jullie wensen. Thanks !!
Pacifique, 16 jaar, volgde in 2019 het 4de secundair.
Hello beste ouders, hoe gaat het!

24/07/2019

Ik ben erg blij om deze brief te schrijven,
omdat ik wil weten hoe het met jullie gaat en je vertellen
hoe het met ons is. In het dagelijks leven gaat het prima
en mijn studies stijgen met 9%. Ik geloof dat mijn punten in
het derde trimester weer zullen toenemen, als God het wil.
Met mijn familieleden gaat het prima, niemand is ziek,
allemaal zijn ze in orde. Ik wil jullie heel erg bedanken voor
jullie goede werken. Jullie helpen me bij mijn studies en
helpen mijn zussen met hun studies. Ik ben heel blij omdat
jullie mijn familie helpen en ons jullie liefde laten zien.
Ik wens jullie veel succes met jullie activiteiten.
Ik mis jullie en ik hou zoveel van jullie.
Ik ben klaar en wens jullie vrede, geluk en al het goede van God
en zijn zoon.
Benitha, 15 jaar, volgde in 2019 het 2de secundair.

Familie dos. A 11c
Aan mijn ouders waar ik van hou, hoe maken jullie het?
Hier Egide, de reden waarvoor ik schrijf naar u, is om jullie
te bedanken voor alle goede dingen die jullie doen voor mij.
Zoals het betalen van mijn ziekenkas, schooluniform,
boeken en schrijfgerief.
Het is waar, we hebben soms slechte punten, maar ons leven
is niet gemakkelijk, en hierdoor kunnen we niet goed studeren.
Het is alsof ik een probleem heb met horen, soms hoor ik niet
goed. Ik ben dankbaar voor de punten die ik heb, want dit
komt door de hulp van God. Dank U.
Egide, 13 jaar, volgde in 2019 het 5de lager.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°110 - December 2019
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BRIEVEN VAN K I N D E R E N I N D E G E Z I N N E N

Familie dos. A 12a
Hoe maakt u het mijn ouders?
Het is Pascaline die schrijft.
Alles goed met jullie, ik hou zoveel van jullie.
U helpt ons met onze ziekenkas, ons schooluniform,
onze boeken en ons schrijfgerief.
Moge God u beschermen en zegenen.
Van harte dank.

Pascaline, 10 jaar, volgde in 2019 het 4de lager.

Familie dos. A23
Beste ouder waarvan ik hou,

30/09/2019

Hoe maakt u het? Ik en mijn familie maken het goed.
Ik wil je danken voor alles wat jullie voor mij doen.
Jullie doen veel goeds, jullie betalen mijn schoolgeld,
en geven mij schoolmateriaal. Nu zit ik in het 3de lager.
Volgend jaar zal ik naar het 4de gaan en ik heb goed
gestudeerd zonder veel problemen.
Ik zou je schoenen en een schooltas willen vragen voor
volgend jaar, zodat ik mijn boeken kan wegbergen.
Ik wou dat ik je kon zien, want je bent een goede persoon
en ik hou zoveel van je.
Tot ziens, veel plezier en de vrede van God zij met u.
Diane, 9 jaar, volgde in 2019 het 3de leerjaar.

Familie dos. A27
Beste Vriendenkring,
Ik wil eerst en vooral U groeten, hoe gaat het met jullie?
Met mij gaat het goed. Eerst en vooral wil ik danken omdat
jullie mijn schoolkosten betalen.
We zijn eind april het trimester begonnen, dit was goed.
De termijn begon zo goed mogelijk, maar helaas werd ik
ziek van bronchitis. Ik bracht de resterende dagen ziek door.
In juni ging ik voor een industriële stage. Ik heb het goed
gedaan zoals gepland. Ik moest het in vier weken doen.
Daarna ging ik terug naar school. Het was perfect,
ook al heb ik door mijn ziekte sommige modules gemist,
ik heb mijn best gedaan om goed te werken in de examens,
ik kreeg 62 punten.
Samengevat was trim. II toch nog goed en ik wil je bedanken voor alles wat je voor me doet. Ik sprak al met Sandra
over de computer, de prijs van een computer is tweehonderd tachtig duizend Rwandese frank.
Moge God met u zijn.

Paul Marie Madeleine, 20 jaar,
volgde in 2019 het 5de secundair.
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Familie dos. B01
Aan Kinderhulp Rwanda,

2/08/2019

Hallo beste ouders. Gaat het goed met jullie?
Ja, de trimester was heel lang op school, het was OK.
Maar de hevige zonneschijn was dodelijk, maar vandaag regent
het.
Ik heb het geweldig gedaan dit trimester en behaalde 85%;
Het was de eerste keer, ik was blij.
Moge de Heer uw handen blijven zegenen.
Ik wens jullie een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 2020.
Ik weet dat ik u ook zal schrijven volgend jaar.
Shalom, 16 jaar, volgde in 2019 het 5de sec. - elektronica.

Familie dos. B04
Aan mijn ouders van Kinderhulp,
Met mij gaat het prima, met mijn familie gaat het ook
goed, de vakantie was leuk en mijn studies zijn prima.
In de vakantie hielp ik mijn ouders in huis.
Ouders van kinderhulp bedankt voor het onderwijs
dat ik kan volgen dank zij jullie, omdat mijn ouders niet
in staat zijn mij hierin te steunen.
Jullie doen alles, zodat ik een goede toekomst zou hebben.
Dank u uit heel mijn hart, moge God u blijven zegenen.
Fiston, 16 jaar, volgde in 2019 het 1ste middelbaar.
				
		

Beste ouders,

04/08/2019

Mijn ouders van Kinderhulp, ik groet jullie.
Ik hoop dat jullie het goed maken, met mij is het OK.
Ik waardeer het dat jullie mij steunen, jullie zijn goede ouders.
Blijf me a.u.b. steunen, zodat ik mijn studie kan verder zetten.
Jullie zijn heel, heel belangrijk in mijn dagelijkse leven, omdat
jullie altijd voor mij gezorgd hebben. Hartelijk dank.
Ik wil jullie vertellen dat ik in dit derde trimester mij voorbereid op het nationaal examen, ik hoop dat ik slaag.
Van harte dank, moge God jullie zegenen en ik wens
jullie mooie momenten.
Alexandrine, 21 jaar, volgde in 2019 het 6de secundair.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°110 - December 2019
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H et mooiste dat je een kind kan geven
is een kans.

Waregemstraat 69
9771 Kruisem
Tel: 056 61 30 24

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
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Alle merken

Uit sympathie
CENTRUM APOTHEEK
KRUISEM

Waregemsesteenweg 118
9770 Kruisem

BEA MERCHIERS
JAN HERMAN

NV
Deinzesteenweg 29
9770 k R U I s E M

Betoncentrale
Bouwmarkt & Tegels
www.desnercknv.be

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

Funeral Services Kris
FSK

Vanhoutteghem Bvba
Warandestraat 32
9770 Kruisem
Tel. 09 - 383 00 83

Uit sympathie
Burgemeester

Joop
Verzele

LION NV
CAR-WASH
Olsenesteenweg 64
9770 Kruisem

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°110 - December 2019
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PROJECT IN OPBOUW - 2019

Afwerking van het gehandicaptencentrum van Kamonyi – deel I.
Verslag van de werken voor de afwerking van de afwasruimtes, dakbedekking, de installatie van waterreservoirs en het plaveisel van het centrum voor kinderen
met een handicap te Kamonyi. 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 en volledig afgerond. Bestek eerste deel: 6.861.039Rwfr. = € 6.674,16.
Verloop van de werken:
1. Dakbedekking van de afwasruimtes.
De bouwwerken van de dakbedekking van de afwasruimtes zijn gestart met de plaatsing van een metalen
gebinte, goed gesoldeerd, gevolgd door een dakbedekking in golfplaten. Na de plaatsing van het dakgebinte
is men overgegaan tot het plaatsen van de zelfdragende
28 BG Golfplaten. Aan het dak heeft men de 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 dat deze
uiteinden van de golfplaten verbergt.
2. Installatie van de waterreservoirs.
Er werden sokkels gebouwd voor de waterreservoirs.
Na het plaatsen van de sokkels, werden de waterreservoirs van 10 000 l geplaatst.
De foto’s tonen de plaatsing van de waterreservoirs en
het installeren aan het wasac-net
3. Constructie afwasplaats.
Daarna begon de voorbereiding van de constructie
van de afwasplaats die de kinderen gaan gebruiken om
te leren zelf de afwas te doen. Na de afwerking van de
afwasplaats werd er ook een tafel in beton gebouwd
waarop borden kunnen geplaatst worden om te drogen.

10
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PROJECT IN OPBOUW - 2019
4. Plaveisel.
Hier ziet u de voorbereiding van de plaats waar het
plaveisel moet gelegd worden.
Nadat het plaveisel gelegd was, werden de randen
beschermd met een omboordsel uit beton en geprefabriceerde boordstenen.
Na controle door de verantwoordelijke zusters van
het centrum samen met de medewerker van V.K.R.
werden de werken opgeleverd.

De eindejaarspost.
20 - 21 en 22 november 2019 kwamen opnieuw twee leerlingen van de kunsthumaniora ‘Sint Lucas te Gent’ helpen om onze Kerst- en Nieuwjaarspost voor de Rwandese kinderen klaar te maken.
In het kader van hun sociale stage lieten ze drie dagen lang hun creativiteit de vrije loop en maakten ze, met een
tekening, van ieder kaartje een waar kunstwerkje. Voor de Rwandese kinderen hebben deze gepersonaliseerde
kaartjes een veel diepere betekenis dan je zou denken.
Het geeft hen het gevoel dat ze niet alleen zijn op de wereld en dat andere mensen aan hen denken en bezorgd
zijn in hun toekomst. Dank je wel Beau en Abbe omdat jullie hier aan meewerkten.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°110 - December 2019
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ACTIVITEITENAGENDA
To 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
Op 15 december 2019:
KERSTMARKT IN WZC
HOME SINT-PETRUS van 14.00 tot 17.00 uur.
Het is de 17de keer dat de kerstman op bezoek komt in het home en zorgt voor
ambiance en plezier tijdens dit gezellig marktgebeuren. Ook onze vereniging
is terug van de partij met originele geschenkjes voor onder de kerstboom. Het
zou leuk zijn jullie te ontmoeten in deze warme kerstsfeer.
We kijken er naar uit!



 Van 18 tot 24 december 2019:

KRUISEM FOR LIFE tijdens de DE WARMSTE WEEK
Steun onze vereniging met een actie. Ga naar https://dewarmsteweek.be/ en
registreer jouw actie voor de Rwandese kinderen. Dit kan vanaf 18 september 2019 tot en met 23 december 2019 om middernacht.
Laat ook jouw vlammetje de warmste week opfleuren!
22 november 2019:
Gezinsvoorstelling “DE BINNENZAK VAN DE ZIEL” - Kurt Defrancq
in CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22, 9770 Kruishoutem (Kruisem).



Na een bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen keer je terug naar huis met een onbehaaglijk gevoel. Hoe
is zoiets ooit kunnen gebeuren? Tienduizenden mensen die van daaruit getransporteerd werden naar vernietigingskampen. ‘Dit is een voltooid verleden tijd’, wil je denken. Onderweg naar huis razen de zware trucks je
voorbij. Vrachtwagens waarin mensen op de vlucht zich verstoppen in de hoop op een beter leven. Dit is de
tegenwoordige tijd. Hoe komt het dat zoiets kan gebeuren? Tijd om daar een voorstelling over te maken en
ze overal, in elk dorp, in iedere school, in elk godvergeten gat te gaan spelen. Kurt Defrancq werkte voor dit
project samen met auteur Herwig Deweerdt en de Dossinkazerne.
De Binnenzak van de Ziel is een voorstelling voor iedereen van 12 t.e.m. 102 jaar. Liefst voor ouders samen
met hun kinderen of grootouders met hun kleinkinderen.
25 augustus 2019:
Mabatobato - Multicultureel festival in het park ‘Baron Casier’
te 8790 Waregem.
Voor de 17e keer op rij toverde het park Casier zich om tot een tropisch
paradijs vol geuren en kleuren uit de hele wereld. Het resultaat was een
heerlijk exotische mix van (wereld)muziek en dans, een wereldkinderdorp vol workshops en een Zuiderse cultuur- en foodmarkt! Tijdens
deze snikhete zomernamiddag waren ook de vrijwilligers van onze vereniging ter plaatse. Bedankt lieve mensen voor jullie steuntje dat onze
kassa spijzigde met 250 euro.



1 september 2019:
Casa Del Mundo - Oude Vismarkt,
Stedelijk Museum te 9300 Aalst.
Op dit wereldfeest kon je genieten van optredens, workshops, een wereldmarkt en gezellige terrasjes waar je kon proeven van allerlei exotische specialiteiten. Je kon er aankopen doen uit verre landen…. voor
een eerlijke prijs natuurlijk! Noord - Zuid organisaties stelden er hun
projecten voor en verkochten hun producten, zo ook onze vereniging.
Samen met jullie hadden we een aangename namiddag die ons
244 euro bezorgde voor de Rwandese kinderen en jongeren.
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Our Rwandan Adventure
het Rwandees avontuur van twee studentes van de Artevelde Hogeschool

E V E N B I J P R AT E N
(vervolg van tijdschrift 109 - blz. 15)
Jana stippelde met Janne en Saartje hun route uit om het
land te ontdekken en ook Maayka en Iwein deden dit. Samen hadden we besloten om, in het midden van de vakantie, in het noorden van het land aan het Kivu-meer een
huisje te huren met ons vijven. Dit zorgde er wel voor dat
onze routes ook erg gelijklopend waren. Oeps! Dan toch
niet zo’n gesplitste vakantie…
Zowel
Maayka
en Iwein als Jana,
Saartje en Janne
namen gedurende
de hele vakantie
het openbaar vervoer doorheen het
land. Niet altijd zo
makkelijk, maar
zeker een aanrader als je echt tussen de locals wilt
vertoeven.
De vakantie startte met een uitstap naar het Kings palace museum in Nyanza. Daar zagen we de koninklijke authentieke hutten en
koeien.
Daarna met een bus naar Butare waar we de eerste blue
ball monkeys hebben gespot! In Butare, nu gekend als
Huye, bezochten
we het Etnografisch,
nationaal
museum, de grote
kathedraal en de
universiteit met
grote tuin en nog
meer apen!
Van Butare zijn
we naar Kitabi
gereisd om te overnachten in het Eco
Centre waar je
met een prachtig uitzicht op heuvels vol theeplantages kan
wakker worden. Tijdens ons verblijf in het Eco Centre de-

den we enkele hikes (wandelingen) met een lokale gids in
de omgeving, langs theeplantages, spelende kinderen, communiteitswerkers…
We namen na het weekend de bus naar Gisenyi om enkele dagen in ons huisje met privéstrand
te vertoeven. Dit
was de ideale plek
om te werken aan
ons bruin kleurtje.
Met een bootje bezochten we een plaatselijke koffiefabriek en
zagen we hoe koffie tot
stand wordt gebracht.
Hierna keerden we terug naar Kigali voor onze laatste
dagen vakantie en onze echte toeristen uitstap. Namelijk
met een grote jeep en gids naar het Akagerapark, een
safari park.
We hadden
via via een
gids gevonden die ook
Nederlands
sprak (onze
gids komt
ook voor als
tolk in de
serie,
‘Terug naar
Rwanda’ (AANRADER).
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Superleuk, want wanneer je alles met gidsen moet doen
wil je ook wel eens een wat meer ontspannend tripje.
We waren zeer vroeg vertrokken. Eenmaal in het park zaten we na een klein uur al vast in de modder. Gevolg: auto
duwen terwijl je tussen de zebra’s en buffels staat. Ook eens
meegemaakt! We hebben de hele dag rondgereden en veel
dieren gezien. We sliepen in tenten in het park, terwijl je
in je tent lag kon je de nijlpaarden en apen horen! Wat een
ervaring. De volgende dag trokken we met de jeep verder
en hebben we het hele park doorkruist.
Bij het verlaten van het park was onze score wat dieren
betreft: zebra’s, buffels, olifanten, giraffen, nijlpaarden, krokodillen, leguaan, varaan, waterbokken, wrattenzwijnen,
impala’s, bavianen, blue ball monkey apen, zee arenden en
heel veel vogels.
De laatste 2 dagen zijn we in Kigali gebleven. Maayka heeft
Iwein nog meegenomen naar haar stage en naar de lieve
zusters. De zusters waren zeer enthousiast.
Zondag zijn we teruggekeerd naar onze stage en is Iwein
weer op het vliegtuig gestapt.
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HOE IS HET MET ONS?
Vanop onze favoriete plek, een muurtje met uitzicht over
de vallei en in de verte Kigali, schrijven wij een nieuw
stukje.
Want we schrijven wel over onze stage, ervaringen, indrukken enz. maar hoe gaat het intussen met ons?
Wij zijn nog altijd blij hier te zijn en nog volop aan het
genieten. De stage loopt goed en we zien echt vooruitgang
in Engels bij de kinderen en leerkrachten. Dit geeft toch een
gevoel dat we iets bijdragen.
Afgelopen week hebben we een tussentijdse evaluatie gehad, die zeer positief was en de directie gaf aan een grote
meerwaarde van onze stage te zien. Dat maakt ons toch
wel gelukkig. Ook wij blijven leren. Hoe de mensen hier
alles rustig en op hun eigen tempo doen, hoe zorgzaam de
kinderen naar elkaar toe zijn, de dankbaarheid naar ons
en de creativiteit van de kinderen.

allemaal vertrokken. Dus voor de komende 3 weken, ja we

weten het is nog maar 3 weken, zijn we hier nog met
ons tweetjes. Iets waar we ook naar uitkijken.

De kriebels en de zin om naar huis te gaan zijn er inmiddels
ook. Een gevoel dat na de vakantie om de hoek is komen
kijken. Misschien omdat onze spanningsboog ook ten einde
loopt. De behoefte aan vertrouwde mensen om ons heen en
het gewone thuis komt steeds meer. De hopen schoolwerk
die wij nog te verzetten hebben dragen hier misschien ook
toe bij. Beiden, beseffen we nog niet helemaal dat de 3 1/2
maand bijna voorbij zijn, want wat gaat het snel.
De komende 3 weken zullen we nog drukke agenda’s hebben om hier alles nog waar te maken. Maar die gaan we
vol motivatie in en we zullen nog volop genieten, van het
mooie land, de kinderen, de mensen, de lieve zusters die
een beetje moeders zijn en elkaar. Tot snel!

De andere Vlaamse studenten in Kamonyi, zijn inmiddels
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M IILLI IEE
éééénn GGRROOTT EE FF A M
DOEL

:

▪
	      	 ▪
		
▪
			
			

De wees - en verlaten kinderen uit het weeshuis Gisimba Memorial Centre. 
Mindervalide kinderen.
Kinderen van gezinnen in nood.      		
Al  deze  kinderen  steunen  voor  voeding, kleding, geneeskundige verzorging,        	
scholing, huisvesting en andere noodzakelijkheden. 

:	

WERKING
:	 ▪ We zoeken mensen die het tante - of nonkelschap willen aangaan ten voordele
			 van  deze Rwandese kinderen.
		
▪ 	We zoeken mensen die het meter - of peterschap willen aangaan ten  voordele
			 van de kinderen uit gezinnen in nood.
		
▪ De tantes en nonkels  betalen een minimum  bedrag van 4 Euro per maand   of
			 48 Euro per jaar.
		
▪ 	De peters en meters betalen een minimum bedrag van 12,5 Euro per maand of
			 150 Euro per jaar.
		
▪ Bij storting van minimum 40 Euro op jaarbasis ontvangt men automatisch een
			
fiscaal attest (dit ontvangt U in de loop van de maand februari).
		
▪ Men wordt in eerste instantie tante of nonkel, meter of  peter  van de volledige
			 groep  kinderen, al  het geld komt steeds ten goede van de  ganse gemeenschap.
			 Later  is  het mogelijk dat men een persoonlijk op afstand - adoptie kind krijgt 	
			 toegewezen om mee te corresponderen,  indien men  dit zelf wenst.
Via  het  driemaandelijks tijdschrift  en onze website  www.kinderhulprwanda.be kunt U  de werking   van
de vriendenkring volgen en ook het wel en wee van onze beschermelingen, via de briefwisseling die hierin is
opgenomen. Je kan ons ook volgen via facebook: https://www.facebook.com/kinderhulp.rwanda
Voor ons, die allen het geluk hebben, geboren te zijn en te leven in een welvarende maatschappij, is het een
kleine inspanning, een beetje van onze welstand af te staan en te delen met een Rwandees minderbedeeld kind.
Onze kinderen te leren delen van hun overvloed, met kindjes die zelfs het allernoodzakelijkste moeten missen.
Misschien wil ook U zich daarom aansluiten tot die “één GROTE FAMILIE”
en zo daadwerkelijk deze arme kinderen helpen in Rwanda.
Aarzel niet en stuur onderstaand strookje ingevuld terug naar het algemeen contactadres.


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

Algemeen contactadres:
Fam. Kinet - Laroy
Pastoor Senesalstraat, 74
B-9770 Kruisem
Tel: +32 9 383 62 63
E-mail: info@kinderhulprwanda.be

E-mail: .......................................................................................................
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Scan de code voor meer
digitaal plezier op je telefoon!

Niets uit deze publicatie mag gebruikt worden zonder de toestemming van VKRvzw
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   de
de kans geven van zeer nabij deze kinderen ook daadwerkelijk te helpen.
▪ Door een adoptie - systeem op afstand.
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en                                       
▪▪  Mensen
Mensen in België laten kennis maken met kinderen in een derde wereldland en

