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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 RIE NDENKR INGN IEU W S

T

oen de regering op vrijdag 13 maart de ‘lock
down’ afkondigde konden we moeilijk inschatten wat dit zou gaan betekenen voor onze vereniging. De zaterdag daarop werd de eerste coronabesmetting in Rwanda vastgesteld en werden de
drie stagiaires, die stage liepen in de school van
Kamonyi, verplicht om naar huis te komen (lees
hun verslag op blz. 13-14-15-16). Ook onze medewerksters Sandra, Jeanne D’Arc en Sandrine
werden verplicht om thuis te blijven. De scholen
in Rwanda werden gesloten en alle weeskinderen
moesten naar hun pleeggezin. Ook de kinderen in
het gehandicaptencentrum van Kamonyi werden
naar huis gestuurd. Tegelijkertijd viel ook in België
de gezamenlijke werking voor onze vereniging stil.
Ieder probeerde zo goed als het ging vanuit zijn kot
verder te werken.

O

ok werd de ontbijtactie van ‘Vriendenkring
Zonder Grenzen Meulebeke’ die gepland was
voor 22 maart afgebeld.
Gelukkig kon de organisatie rekenen op veel morele en financiële steun. Zo schonken veel mensen
het geld van de 2.291 verkochte ontbijten volledig
of gedeeltelijk aan het goede doel. ’Zonder Grenzen Meulebeke’ kon zo de reeds opgelopen kosten
betalen, maar heeft nog €6.400 over om aan onze
vereniging te schenken. Hiervoor sturen we allen
een grote dank je wel!
We denken dat het dit jaar, een jaar zonder activiteiten wordt voor onze vereniging. Pikkeling in
Aalst en Mabatobato in Waregem zijn reeds afgemeld. Over Casa Del Mundo hebben we nog geen
nieuws. Dit alles betekent zeker €4.000 inkomsten
verlies, wat heel veel is voor een kleine vereniging
zoals de onze. Maar we geven de moed niet op en
werken rustig verder, ieder van uit zijn eigen kot.
Sorry dat er nog geen persoonlijke bedankingen
verstuurd zijn aan onze grote sponsors, dit is een
gevolg van het werken in eigen kot, dat alles toch
wel moeilijker maakt.

I

n Rwanda, zijn ondertussen de werkzaamheden
in Kamonyi terug opgestart (lees blz.4,5,6,7) en
het is voorzien dat ook onze drie medewerksters
terug kunnen werken op 1 juni. Dit is zeer nodig,

Jullie kunnen ons helpen fondsen te verzamelen in deze voor
onze
vereniging
moeilijke tijd.
Dit kost jullie niets en
onze vereniing kan hier
een aardig centje mee
verdienen.
Doe je aankopen
‘Online’ via T r oop e r
en vernoem onze
vereniging.

want er zijn grote problemen in de gezinnen
Bestel daarom via:
en bij de weeskinderen
https://www.trooper.
die een groot tekort
be/kinderhulprwanda
aan voeding hebben.
Ze sturen berichtjes
naar Sandra om hen te helpen, maar zolang de
medewerksters zich niet vrij kunnen verplaatsen
is het onmogelijk om hen te helpen. We voorzien
alvast bijkomende fondsen om de grootste noden
op te vangen.

E

r zal veel werk zijn in juni en veel bijkomende
kosten voor onze vereniging, daarom hopen we
vurig dat onze trouwe sponsors ons niet in de steek
laten en we danken alvast al onze tantes/nonkels,
meters/peters en sponsors voor hun trouwe steun
aan onze Rwandese kinderen. We danken ook uit
heel ons hart de Provincie Oost-Vlaanderen van
wie we €5.000 ontvingen voor de gehandicapte kinderen van Kamonyi. Ook danken we de gemeente
Kruisem omdat ze ons ook dit jaar ondersteunen
voor onze stockageruimte. Tevens zijn we dankbaar voor de €1.000 die we kregen van de Koepel
van de Vlaamse Noord-Zuidwerking voor ons
project ‘Aankoop en installatie van materiaal voor
de kiné-ruimte en aankoop van pedagogisch materiaal voor de crèche’. Van harte dank aan Soroptimist Zottegem Zuid-Oost Vlaanderen v.z.w. die
ook onze gehandicapte kinderen van Kamonyi ondersteunden met €500. Tevens kregen we €286,63
van de Warmste week, dank hiervoor aan allen die
dit mogelijk maakten.
Tevens danken we al die lieve mensen die ons ook
dit kwartaal hielpen met een extra steun van €500,
€450, €300, €250, €125 en €100.
We wensen jullie allen veel goede moed in
deze moeilijke Coronatijd.
Hou het allen gezond en zorg voor elkaar!
Ook sturen we een grote ‘DANK’ aan allen
in de ZORG, hier en in Rwanda.
We hebben veel respect voor jullie, jullie
zijn de ‘WARE HELDEN’
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FOTOVERSLAG PROJECT IN OPBOUW 2020.
Inleiding:
Klein dringend werk: het plaatsen van de beschermingsrollen met prikkeldraad op de afsluiting en de installatie van
de bijkomende watertank in P.V.C. in het ‘Centre de révalidation pour enfants avec handicap in Kamonyi’ zijn begonnen in de maand februari. Deze werken worden gefinancierd door Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.
Verloop van de werken:
1. Plaatsen van metalen staven op de muren om de prikkeldraadbescherming aan vast te maken en het plaatsen
van deze prikkeldraadbescherming (ter voorkoming van diefstal).

2.

Constructie van de sokkel in steenpuin om het plaatsen van de watertank van 10.000 liter mogelijk te maken.

Afgewerkte sokkel met daarnaast de watertank
In werkelijkheid zijn de werken bijna ten einde.
De twee watertanks moeten enkel nog met elkaar
verbonden worden. Daar we momenteel in het regenseizoen zitten, staat de bestaande tank steeds
vol met water.
We moeten dus wachten tot het water opgebruikt
is om de dringende kleine klussen af te werken en
over te gaan tot de oplevering.
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FOTOVERSLAG PROJECT IN OPBOUW 2020.
Inleiding:
De bouwwerkzaamheden om de binnenplaats fase II af te ronden, hebben betrekking op de voorbereiding van
de locatie, het effenen van de grond, het leggen van straatstenen en vervolgens het aanbrengen van de buizen,
de afdekking van de doorgang voor de auto’s en de voetgangers die de kinderen met een handicap naar het centrum in Kamonyi brengen. Deze werken zijn gefinancierd door Kinderhulp Rwanda en zijn in mei begonnen.
Verloop van de werken:
1. Grondwerken om de palen voor de overkapping te plaatsen. Overkapping voor de doorgang van een auto en
van de bezoekers van het centrum. Het begin van de werken werd vertraagd door Covid 19 dat de hele wereld
heeft geteisterd. Maar op vandaag werden de voorwaarden voor bouwwerken versoepeld. Daardoor zijn we
zonder problemen begonnen met inachtneming van alle normen tegen Covid 19.

Plaatsen van metalen palen om de overkapping voor te bereiden.

Na het plaatsen van de palen werden die vol gestort
met beton om ze te beveiligen en sterker te maken.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°112 - Juni 2020
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FOTOVERSLAG PROJECT IN OPBOUW 2020.

Constructie van wanden en opvulling ervan, met bescherming van bestaande muren.
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FOTOVERSLAG PROJECT IN OPBOUW 2020.

Afwerking van de wanden van het terrein.

Bevloeringswerken te beginnen met de ondervloer.

Herplaatsing van de afsluiting.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°112 - Juni 2020
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Regio:

Waregem -

Vlaamse Ardennen
CommV

H et mooiste dat je
een kind kan geven
is een kans.

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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Waregemstraat 69
9771 Kruisem
Tel: 056 61 30 24

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°112 - Juni 2020
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UIT HET VERSLAG EN DE BRIEFWISSELING 2020
TUSSEN Sandra, Sandrine, James en V.K.R. over de gezinnen.



Familie Dos A2 : familie bestaande uit moeder Epiphanie en 5 kinderen. Pacifique °2003 volgde in 2019 het
5de sec en behaalde 49,62%, Bénita °2004 volgde in 2019 het 2de sec en behaalde 49,27 %, Olga °2008 volgde in 2019
het 4de lager en behaalde 78,81%, Ange °2009 volgde in 2019 het 3de lager en behaalde 81,6 % en Amizero °2012.
James (Belgische medewerker in Rwanda van V.K.R.):
Het is Epiphanie die in de problemen zit. Sinds verleden jaar ondervindt ze vele pesterijen met zelfs schade aan het
huis nu, door mensen die vooral jaloers zijn. Het is begonnen door iemand die een stuk grond gekocht heeft naast het
stuk grond dat ze bewerkt. Verleden jaar heeft die de grenspalen willen verleggen om zo een stuk van haar af te nemen.
Jeando is toen daar geweest en heeft de zaken rechtgetrokken, echter op deze vergadering was een lokale autoriteit
aanwezig die zich ferm boos gemaakt heeft tegenover Jeando. Daarna zijn de doegedoe* en de akagera* (*plaatselijke
overheden) haar beginnen lastigvallen toen Jeando weg was. Er is een groep uit Ruhengeri die er woont en van daaruit
zouden de problemen komen. Ze hebben nu gedreigd drugs bij haar te vinden en dat ze zo het gevang in zou vliegen. Er
zijn weinig opties. Het huis verkopen en ergens anders gaan wonen is eentje en misschien het meest aan te raden. Het
andere is er een bezoek gaan brengen met Sandra en Sandrine om te zien of we druk kunnen leggen bij de plaatselijke
overheden. Maar ik vrees dat deze groep niet graag een blanke ziet afkomen, daar moeten we nog over nadenken. Ik
heb er geen probleem mee maar komt het de zaak ten goede? Er zou al iemand, onschuldig, meer dan een maand in het
gevang zitten door een constructie opgezet door deze groep. Ik weet ook niet of al deze info volledig juist is, maar er is
een groot probleem, dat is zeker. Ik kan Jeando vragen het volledig relaas op papier te zetten voor jullie, indien gewenst.
Antwoord van V.K.R.:
Van James hebben we vernomen dat Ephipanie geplaagd wordt door mensen uit de omgeving en dat de autoriteiten
hierin meegaan. We weten niet goed wat we ervan moeten denken. Het is altijd iets met Ephipanie, het lijkt me een
moeilijke vrouw die niet gauw tevreden is. We denken hierbij aan de problemen die er rond de bijlessen voor Ange en
Olga waren. Zou het ook misschien aan Ephipanie zelf liggen, die niet goed overeen kan komen met anderen? We ontkennen niet dat ze een moeilijk leven heeft, en hebben respect omdat ze tot nu toe voor de kinderen van haar zussen heeft
gezorgd. Maar ze heeft het geluk dat ze reeds veel geholpen is door onze vereniging. Deze hulp startte in 2008 toen we de
familie toestonden om de boerderij van het C.M.G. te runnen.
Ook daar liep het vlug mis. Naast heel veel verschillende problemen konden
ze o.a. niet overeenkomen met hun geburen. We hebben toen eerst een huis
voor hen gehuurd en op 29/08/2011 hun huidige huis en grond aangekocht.
Een van de voorwaarden bij deze aankoop van het huis was dat ze er min.
10 jaar zouden blijven wonen. Het huis werd gerenoveerd op kosten van
V.K.R. er werd een waterreservoir geplaatst en er werd in 2019 een toilet
en doucheruimte gebouwd. Ze hebben dus alle ondersteuning gekregen van
V.K.R. dat ze maar konden krijgen. Gedurende de 12 jaar dat we deze familie ondersteunen zijn er nog niets anders dan problemen geweest op alle
gebied.
We zouden aanraden om alvorens te verkopen eerst samen met Sandra,
Sandrine en James naar de autoriteiten te gaan om het probleem te bespreken. Kan men de toestand niet aanklagen in het district en (of) op het
gerecht. Graag kennen we jullie mening hierover. Want zo maar toegeven
aan al dat gekonkel is niet de ideale oplossing.
Als er toch moet overgegaan worden tot de verkoop, dan is het nodig dat er
een rekening geopend wordt waarop het geld van de verkoop gestort wordt,
dit onder toezicht van Sandra en James. De familie mag niet aan het geld kunnen zonder de toestemming van James.
Het liefst zouden we echter hebben dat het geld van de verkoop op de rekening van de vereniging gezet wordt in afwachting van de aankoop van een nieuw huis. Het geld mag enkel dienen om een nieuwe woning aan te kopen en de verhuiskosten te betalen. V.K.R. heeft beslist dat we hen niet helpen om te verhuizen of hier iets voor betalen. Onze vereniging
zal hen ook niet helpen bij het zoeken naar een nieuwe woning, hierbij moeten Théogène en Jean De Dieu maar helpen.
V.K.R. zal de nieuwe woning niet renoveren, geen nieuw waterreservoir, toilet of doucheruimte plaatsen.
De enige ondersteuning die deze familie verder nog kan krijgen is steun voor de ziekenkaspremie en steun voor de
schoolkosten van 4 kinderen: Pacifique, Bénita, Olga en Ange. Als Ephipanie met de kinderen gaat wonen buiten het
werkingsgebied van Sandra, dan zal men zelf met de schoolbrieven en rapporten tot bij Sandra moeten gaan. We gaan
geen enkele toegeving op dat gebied meer doen, geen schoolbrief of geen rapport betekent het einde van de hulp van
V.K.R. aan het kind. We willen dat van zodra de coronacrisis afgelopen is, Sandra en Sandrine dit alles goed uitleggen
aan Ephipanie en dat James dit ook goed uitlegt aan Jean de Dieu, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.
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UIT HET VERSLAG EN DE BRIEFWISSELING 2020
TUSSEN Sandra, Sandrine, James en VKR over de gezinnen.



Familie Dos A4b : familie bestaande uit alleenstaande moeder Noëlla met twee kinderen. Roméo °2002
volgde in 2019 het 2de sec en behaalde 48,3 % en Hope °2007 volgde in 2019 het 6de lager en behaalde 58,6 %.

Sandra:
Na haar uitzetting uit Zambia is ze samen met haar kinderen waarvoor ze
zorgt en ze drijft handel. De ziekteverzekering is betaald. Noëlla vraagt kapitaal van minimaal 100.000 Rwf om avocado’s te gaan verkopen. Ze heeft
echt geen middelen en daarom heeft ze hulp nodig om haar te ondersteunen.
Hope bereidt zich voor op de middelbare school, wat betekent dat ze haar
schoolbrief zal bezorgen nadat de nationale resultaten zijn gepubliceerd. Ze
werkte goed op school en behaalde goede resultaten.
Romeo was ziek tijdens ons bezoek, maar we denken dat het momenteel beter
met hem gaat.
Antwoord van VKR:
We hopen dat Roméo en Hope goede punten behalen in 2021, nu hun moeder
Noëlla terug in Rwanda is en hen kan helpen en motiveren. We hopen dat
ondertussen de gezondheid van Romeo goed is.
Deze familie kreeg reeds hulp van onze vereniging vanaf 2007, op velerlei gebied. Buiten een noodgeval (bv. medisch probleem), kan de familie geen aanspraak meer maken op hulp van onze vereniging. Enkel de ziekenkaspremie
en de schoolkosten van de kinderen zullen verder betaald worden door onze
vereniging voor dit gezin.

............................................................................................

Familie Dos A6a: familie bestaande uit moeder Stéphanie en vader Asman met hun 4 kinderen. Florence °2003
volgde in 2019 het 2de sec en behaalde 65,63 %. Asmani ° 2007 volgde in 2019 het 5de lager en behaalde 43,1 %.
Asman °2012 volgde in 2019 het 1ste lager en Assoumani °2018 is nog te klein om naar school te gaan.
Sandrine:
Stéphanie vraagt hulp voor haar zoon Asman die nog altijd geen officiële school gevonden heeft want de dichtstbijzijnde officiële school bevindt zich op 7 km van hun woonplaats. Daarom is het kind op zijn vorige school gebleven. Het is
zeer moeilijk voor hen om de schoolkosten te betalen want ze hebben bijna geen geld. Ze heeft ook nog steeds een schuld
tegenover de school en vraagt aan V.K.R. om steun voor de schoolkosten voor haar kind..
Stéphanie wil graag een handeltje opzetten maar heeft daar niet de middelen voor. Ze vraagt 80.000 Rwf steun aan
V.K.R. Op dit moment maakt ze papieren zakjes en verdient daarmee 7.000 Rwf/ maand om haar gezin te voeden.
Antwoord van V.K.R.:
Dit gezin heeft nu 4 kinderen en moet eraan denken dat een vijfde kind
niet meer zal ondersteund worden door onze vereniging. Is Sandra reeds
met Stéphanie naar een vereniging geweest voor geboortebeperking? Zo
niet is het nodig dat Sandra of Sandrine dit alsnog doen.
Stephanie heeft reeds hulp gekregen om een handeltje op te zetten en
heeft reeds verschillende handeltjes gehad, die niet lukken. Bijgevolg
komt ze niet meer in aanmerking om op dit gebied geholpen te worden
door onze vereniging. Wil ze steun krijgen voor een handeltje dan moet
ze zich wenden tot een organisatie die microkredieten toestaan, zoals
Duterimbere of R.I.M. Heeft vader Asman nog steeds werk, wat doet
hij nu?
We hopen dat de drie kinderen het goed doen op school, vooral Asmani
moet beter zijn best doen. Het is nodig dat de ouders aandacht schenken aan zijn schoolprestaties en hem helpen bij zijn huiswerk. Stephanie heeft middelbare studies gedaan, dus kan ze dit. Stephanie moet
goed begrijpen dat we, door de schoolkosten van Asman te betalen in de
privéschool we hiermee een uitzondering voor haar maken. We hebben
geen schoolbrief die deze uitgaven verantwoorden, dus is het nodig dat
we deze alsnog krijgen, zo ook zijn rapport van 2019. De schoolkosten
en de ziekenkaspremie mogen verder betaald worden voor dit gezin.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°112 - Juni 2020
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Our Rwandan Adventure
het Rwandees avontuur van drie studentes van de Artevelde Hogeschool - Gent

Janne - Sarah - Delphine

NOG 100 DAGEN
EN HET IS ZOVER!
Op zaterdag 15 februari stappen wij vol spanning het vliegtuig op richting Kigali. Daar zullen wij de eerste dagen verblijven bij de zusters. Onze eerste week zullen wij ons visum in orde brengen voor de volgende 3 maanden. Tijdens
onze eerste dagen in Rwanda zullen we ook het Genocidemuseum bezoeken. Dit doen we voor onze stage zodat we
ons beter kunnen inbeelden wat de bevolking heeft meegemaakt. Na onze eerste dagen in Kigali zullen wij richting
Kamonyi vertrekken. Daar zullen de plaatselijke zusters
ons met open armen ontvangen. Dit weten we doordat we
al heel wat warm contact hadden via WhatsApp.
We zijn heel benieuwd wat ons te wachten staat en tellen
ongeduldig af!
ONZE EERSTE KENNISMAKING
MET RWANDA



17/02/2020
Met een klein hartje vertrokken we na 1,5 uur vertraging
richting Kigali. Door de opkomende storm Dennis hadden we bij het opstijgen heel wat turbulentie. Maar we
zijn veilig aangekomen na een rechtstreekse vlucht van 8
uren. Na het regelen van ons Rwandees telefoonnummer
reden we met de taxi naar ons verblijf voor de komende 4
dagen: Soeurs Bernadines te Kigali. Tijdens onze taxirit

twee andere Belgische studentes ons visum gaan regelen
bij de immigratie. Dit was echter geen succes. Na heel lang
wachten kregen we te horen dat we niet over de juiste papieren beschikten om ons visum te krijgen. Dit moeten we

regelen in Kamonyi waar onze stageschool is.
In de namiddag zijn wij het genocidemuseum gaan bezoeken. Dit was heel heftig en aangrijpend. We zijn blij dat we
dit bezoek gedaan hebben, het is een mooie herdenking van
de slachtoffers.
Voor de komende dagen staan er nog enkele dingen op de
planning. Morgen hebben we een afspraak met Sandra van
Vriendenkring Kinderhulp Rwanda. In de namiddag zoeken we wat verfrissing op aan het zwembad hier om de
hoek.
We tellen af naar donderdag omdat we dan eindelijk naar
onze plek gaan waar we zullen verblijven voor de komende
drie maanden. Daar kunnen we ons installeren en zicht
krijgen op hoe onze dagen/weken er zullen uitzien. Maar
we leven vooral van dag tot dag!
ONZE EERSTE WEEK IN
KAMONYI

konden we volop genieten van de ‘duizenden heuvels’ van
Rwanda. We voelen ons hier al goed thuis door de warme ontvangst van de zusters. Vandaag zijn wij samen met

12

V.K.R. vzw © - N°112 - Juni 2020

Our Rwandan Adventure

het Rwandees avontuur van drie studentes van de Artevelde Hogeschool - Gent



24/02/2020
Muraho! Ondertussen zijn we goed geïnstalleerd in Kamonyi voor de komende 3 maanden. Doordat we bij de
zusters verblijven hebben we meteen ook 10 nieuwe mama’s erbij. En zal je ons ook naar huis kunnen rollen,
want hier wordt strenge controle gevoerd op de hoeveelheid die we eten: ‘You always eat a little bit, you need to
eat more! Feel at home!’ We kunnen je garanderen dat ze
niet de doorsnee zusters zijn zoals je denkt. Ze zijn eigenlijk best wel hip en lopen allemaal met een smartphone
rond die wel op een tablet lijkt. Daarnaast hebben ze een

enorm goed gevoel voor humor. De communicatie loopt
niet altijd even vlot. Zuster Hariette beschrijft het als:
‘Mijn Frans is ‘ziek’ en moet dringend naar het ziekenhuis, maar daar geraak ik niet.’ Ook op de school werden
we goed ontvangen door de kinderen en de leerkrachten.
Er wordt gestreden om ons hand te mogen vasthouden, dit
met tranen inbegrepen als het hen niet lukte. Vrijdagnamiddag zaten we samen met de leerkrachten van nursery
(kleuteronderwijs). Dit gesprek liep niet van een leien dakje door de taalbarrière die er tussen ons is. Waardoor we
onze week met een dipje afsloten. Maar dit weekend konden we onze batterijen goed opladen en zien we het terug
zitten om volgende week van start te gaan. Zelfs als we het
met handen en voeten moeten uitleggen, we maken er het
beste van. Of zoals ze in de babyclass zeggen:
“We always move... forward!”
ONZE EERSTE STAGEWEKEN
 12/03/2020
Mwiriwe (goedenavond),
We hebben onze eerste stageweek er al opzitten. Het was
een leuke maar een vermoeiende week. Dit kwam deels
door de grootte van de klassen. Zo stond Janne in de babyclass met maar liefst 58 kinderen. Delphine en Sarah stonden elk in de middle class waar ze elk 35 kinderen hadden.

Onze twee klassen zitten in dezelfde ruimte met slechts een
halve muur (lees houten plaat) tussen waardoor we elkaar
voortdurend horen.
Onze weekdagen zien er als volgt uit:
We starten de dag om half 8 met de morning circle. Daarin zingen we liedjes, doen we dansjes, leren ze hoe ze moeten marcheren in het leger en leren ze hoe op de catwalk
te lopen. We merken dat er weinig variatie is waardoor
we hen nieuwe ideeën
bijbrachten. Zo leerden
we hun het dansje van
follow the leader en
maakten we een welkomstliedje begeleid
door Janne met haar
ukelele.
Om 10 voor 8 gaan de
kinderen per klas in
de rij staan. Dan is het
tijd om het volkslied
te zingen en samen te
bidden.
Om 8 uur gaat iedereen naar zijn eigen
klas, dan kan de lesdag
beginnen. Deze eindigt
om half 12. Van 14u
tot 17u bereiden we
samen met de leerkrachten de volgende dag voor. We proberen samen te bedenken hoe we de lessen leuker kunnen
maken.
We sloten onze weekdag af met mee te sporten met het
lager en secundair, zo’n 500 a 600 leerlingen.
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Uit de lessen konden we besluiten dat wij helemaal niet
zo lenig zijn en zij veel beter kunnen dansen dan wij. Volgende week vrijdag zullen wij deze sportles geven. Na de
schooldag zetten we ons weekend in met een potje volleybal met een aantal leerlingen en leerkrachten. Omdat we
zo opgingen in het spel, hadden Delphine en Sarah blauwe
plekken (Janne noemt het ook wel aanstelleritis).
Zaterdagochtend vertrokken we met de bus richting het
Kivu meer. Het was een rit van 4u met heel veel bochten

en putten in de weg. Toen we dachten het ergste al gehad
te hebben begon een dame voor Janne uit het raam over
te geven.
Het schone uitzicht van het Kivumeer maakte snel alles goed. We maakten een boottocht van 4u waarbij we
naar verschillende eilanden voeren. Als eerste gingen we
naar Monkey island, waar we toch 1 aap hebben gezien.
Vervolgens bezochten we de drie andere eilanden. We
klommen tot aan de top. Dit kostte bloed, zweet en tranen. Maar het prachtige uitzicht maakte alles
goed. Zondag gingen we
2 uurtjes kajakken. We
genoten van de stilte en
het uitzicht.
Maandag begonnen we
vol goede moed aan een
nieuwe stageweek. Janne en Delphine ondersteunden de leerkrachten in de autisme klas.
Sarah in de top class.
We beginnen onze
draai te vinden. Zoals
gewoonlijk vloog de
week voorbij.
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VRIJDAG DE DERTIENDE

16/03/2020

Op donderdag 12 maart zagen we een zwarte kat passeren.
Janne voorspelde toen dat vrijdag de 13de niet veel goeds
zal brengen. En gelijk had ze... we kregen het advies om
terug te keren naar België wegens het coronavirus. Wat
eerst een advies bleek te zijn werd snel een verplichting.
We kunnen het niet vatten maar we weten dat dit de beste
keuze is voor ieders veiligheid. Zaterdag werd in Rwanda
de eerste besmetting vastgesteld met als gevolg dat de overheid de volgende dag alle scholen, winkels, kerken... sloot.
Veel kunnen we hier niet meer doen. Met spijt in ons hart
verlieten we dinsdagochtend het mooie Rwanda. We zeggen hier geen vaarwel maar wel tot ziens!
Zoals jullie weten hebben wij een inzamelingactie gedaan
voor onze stageschool. Door ons vroegtijdig vertrek hebben
we hier een groot deel nog niet kunnen benutten. In België
bekijken we aan welke goede doelen we dit geld kunnen
schenken. Een overzicht vind je hieronder zodat jullie weten waar jullie centjes naartoe zijn gegaan.

vaak alleen voor en zijn heel kwetsbaar. Meer informatie
vindt u op: https://www.kinderhulprwanda.be/
Hier schenken wij (jullie) 400 euro aan.
Ten tweede kozen wij VZW UMUBANO. Hun missie
klinkt als volgt: ‘De samenwerking tussen Rwanda en
Vlaanderen stimuleren met het oog op duurzame ontwikkeling van land en volk waarmee wij vriendschap gesloten
hebben. Dit in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Die duurzame ontwikkeling van volk en land moet ertoe leiden dat
armoede en honger gebannen worden uit Rwanda. Meer
informatie vindt u op: https://umubano.be/umubano/
Hier schenken wij (jullie) 400 euro aan.
Als laatste kozen wij ervoor om 567 euro aan ARTSEN
ZONDER GRENZEN te schenken. Dit doel kozen wij omdat deze organisatie op dit moment, meer actueel is dan
ooit. Zij bieden onder andere medische hulp aan mensen
die te kampen hebben met levensbedreigende situaties: bij
gewapende conflicten maar ook bij natuurrampen en epidemieën. Denk maar aan het coronavirus.

INZAMELACTIE
23/03/2020
Beste vrienden,
Enkele maanden geleden kochten velen van jullie een zakje snoep ten voordele van G.S. Rosa Mystica in Rwanda.
Wegens het coronavirus konden wij helaas onze stage hier
niet verderzetten. Normaal gezien zouden wij dit geld gebruiken om de speelplaats op te knappen door middel van
leuke schilderingen op de grond en muren, en om duurzaam materiaal aan te kopen voor in de klassen. Helaas
stak het coronavirus daar een stokje voor.
Delphine, Sarah en ik gingen op zoek naar andere mogelijkheden om het bedrag nuttig te spenderen. Ten eerste
kwamen wij bij ‘VZW VRIENDENKRING KINDERHULP RWANDA’. Deze organisatie ligt ons nauw aan
het hart omdat ze samenwerken met G.S. Rosa Mystica.
Het hoofddoel van deze organisatie is om alle kinderen
kans te geven op onderwijs. De vereniging betaalt alle internaat-en schoolkosten voor de vroegere weeskinderen uit
het weeshuis C.M.G., die nu in gezinnen geplaatst zijn. Zij
steunen ook het centrum in Kamonyi waar kinderen met
een beperking terecht kunnen. Kinderhulp Rwanda gelooft in de ontwikkeling van kinderen als voorwaarde voor
een betere toekomst. Een vader en een moeder is je basis,
daarbij ben je thuis. Jammer genoeg ontbreekt deze basis
voor de weeskinderen en kinderen met een beperking. Het
is een basis die ieder kind nodig heeft om op eigen kracht
de wereld te kunnen ontdekken. Vele kinderen in Rwanda
hebben echter één of beide ouders verloren. Zij staan er

Voor onze stage begon, kregen wij te horen dat de school
nood had aan Engelstalige kinderboeken. Wij kochten met
een deel van het bedrag ook 10 boekjes. (zie foto) Daarnaast schenken wij ook 250 euro rechtstreeks aan onze
school G.S. Rosa Mystica.
Bij deze willen wij jullie nog eens bedanken om massaal
zakjes snoep te kopen.
Met pijn in ons hart namen wij vorige week dinsdag afscheid van het prachtige Kamonyi in Rwanda. Maar zoals
het motto van babyclass (kleuterschool) ons zegt:
“We always move forward!”
Janne - Sarah - Delphine

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°112 - Juni 2020

15

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!
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HOE

	

   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

