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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
.: annelies_carpentier@hotmail.com 

Kim Six
.: kim_six@hotmail.com 

Animatieteam

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

Administratie

James Moors
Karongi (Kibuye) 
Rwanda 
.: 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 2019. 

 Financieel verslag van werking in Rwanda  

 Fotoverslag: hulpgoederen voor de CMG kinderen 

 Publiciteit 

 Fotoverslag: project in opbouw 2020 

 Verslag gezinswerking 2020 

 Corona in Rwanda - Batwa keramiek 

 Project ‘Een Grote Familie’.
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We  willen jullie allen verder veel goede moed wensen 
in deze moeilijke Coronatijd.  Hou het allen gezond en zorg voor elkaar!

Terwijl we hier in België leren leven met Covid 19 
en al zijn beperkingen, is het in Rwanda eerder le-

ren overleven. Hieronder hetgeen we te weten komen uit 
onze contacten met Rwanda:
De Corona-pandemie houdt aan en het aantal nieuwe 
besmettingsgevallen neemt in Rwanda toe. Op 7 septem-
ber zijn dit de cijfers voor het coronavirus: besmettingen: 
4.374, overleden: 19 mensen, hersteld: 2.235, actieve ge-
vallen: 2.120, elke dag komen er 35-100 positieve geval-
len bij. 
Dit is wat we te weten komen vanuit Kigali, of dit juiste 
cijfers zijn, of dat dit enkel cijfers zijn wat de steden be-
treft, dit weten we niet. We veronderstellen dat het cijfer 
veel hoger ligt, dit door de beperkte mogelijkheid van ge-
neeskundige verzorging op het platteland. 

De maatregelen die in Rwanda worden genomen 
om corona te bestrijden zijn erg streng, wie ze niet 

respecteert, wordt gestraft. Men betaalt een geldbedrag, 
afhankelijk van de gemaakte fout. Het is noodzakelijk 
en verplicht om tussen 18.00 en 19.00 uur thuis te zijn.  
Als dat niet het geval is, loopt men het risico om in het 
stadion vastgehouden te worden en moet men een boete 
betalen voordat men wordt vrijgelaten. 
Verder is afstand houden(1m) en het dragen van mond-
maskers verplicht. Ook moet men de handen wassen en 
(of) ontsmetten als men een openbaar gebouw betreedt, 
of een bus of taxi neemt. 
Verder sluit men de gebieden af waar er veel coronageval-
len zijn, momenteel is terug een deel van de stad Kigali 
afgesloten. 
Vele mensen hebben het moeilijk omdat ze hun job kwijt 
zijn of niet kunnen uitvoeren wegens de coronamaatre-
gelen en ze bijgevolg niet betaald worden. Er wordt in 
sommige gezinnen honger geleden. Er zijn schrijnende 
toestanden, zo worden bv. de leerkrachten van de pri-
véscholen niet betaald. De leerkrachten van de officiële 
scholen worden verder betaald.  
Tot nu toe hebben we gelukkig geen weet van slachtoffers 

onder de door ons 
gesteunde kinderen en 
gezinnen. 
Wat betreft de heropening van scholen, zegt men dat 
het in januari 2021 zal zijn, maar men weet het niet ze-
ker. Het ministerie van Onderwijs zegt dat het zal af-
hangen van het goede resultaat van de bestrijding van 
Covid 19 (cijfers besmetting en genezingen). 
Momenteel maakt de regering meer klassen in elke 
school, dit om de afstandsregel te vergemakkelijken 
wanneer de school terug opengaat.

Ondertussen zit onze vereniging niet stil. Onze me-
dewerksters ter plaatse bezorgen aan de C.M.G. 

kinderen en hun opvanggezinnen extra zeep, mond-
maskers en desinfecterende handgel. Ook de door de 
v.z.w. ondersteunde gezinnen en de gezinnen van de 
gehandicapte kinderen krijgen dit. Tevens zorgen we 
voor extra voedsel ondersteuning waar dit nodig is.
Het werk van onze medewerksters in Rwanda is er niet 
op vergemakkelijkt, ze dienen zichzelf te beschermen 
als ze naar de gezinnen gaan. Ook is het nodig dat ze de 
gezinnen het belang van alle maatregelen aanleren, zo-
dat ook de gezinnen zichzelf leren beschermen. Voor-
al de afstandsregel is moeilijk op de heuvels, en wat te 
doen als er weinig of geen water is. 
 
Hopelijk laten onze trouwe sponsors ons niet in de 
steek en we danken alvast al onze tantes/nonkels,  
meters/peters en sponsors voor hun trouwe steun aan 
onze Rwandese kinderen. In deze moeilijke tijden is 
jullie steun levensnoodzakelijk voor heel veel kinderen.
Ook danken we heel speciaal het stadsbestuur van 
Deinze voor hun steun van €1.000 aan de Rwandese 
kinderen.  
Tevens danken we uit gans ons hart al die lieve mensen 
die ons ook dit kwartaal hielpen met een extra steun 
van €1.700, €1.600, €500, €400, €300, €250, €200, 
€150, €148, €125, €120 en €100.

Jull ie kunnen ons helpen 
fondsen te verzamelen 

in deze voor onze 
vereniging  

moeil i jke tijd. 
 

Dit kost jul l ie niets
en onze 

vereniging kan hier 
een aardig centje mee                                                      

verdienen.  

Doe je aankopen  
‘Online’ via Trooper   

en vernoem onze  
vereniging.  

 Bestel daarom via:  
https://www.trooper.be/

kinderhulprwanda
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F I N A N C I E E L  V E R S L A G  
2 0 1 9

Financieel verslag 2019   

Inkomsten 
  
Subsidies ( verminderd met huursubsidie werkruimte)       € 18.188,93 
Giften (steun + financiële adopties) € 42.920,80 
Activiteit opbrengst  VKR  (183A) € 1.284,58 
Activiteit door andere organisaties € 11.024,68 
Deelnamekost etentje € 770,00 
Publiciteit in het tijdschrift € 960,00 
Vergoedingen voor briefwisseling Rwanda 1.500.00 
Rente  € 123,10 
Totaal  € 76.772,09 

 
Uitgaven voor directe hulp aan Rwanda 
  
Goederen voor Rwanda (toiletgerief, puntenslijper) € 70,37 
Giften naar Rwanda € 90.000,00 
Totaal   € 90.070,37 

 
Uitgaven werking 
  
Communicatiekosten +  verzendkosten  € 1.096,79 
Kantoorbenodigdheden € 235,93 
Drukwerk tijdschrift (1 x 2018 en 4 x 2019) € 1.353,04 
Diversen ( relatiegeschenken, onderhoudskosten 
stockageruimte, …) 

€ 241,79  

Verplaatsingskosten (vliegtuigticketten, vervoer goederen 
Rwanda, parkeerticket) 

€ 1.368,00  

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) 

                                                                             
€ 158,87 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid € 246,83     
Verzekering brand € 230,36 
Jaarlijkse taks op de vzw’s (patrimoniumtaks) € 76,47 
Kosten etentje voor de werkende leden - 30 jaar VKR € 1291,15 
Jaarabonnement Assist Plus € 90,00 
Achterstallige onroerende voorheffing appartement Aalst 
(Legaat) 

€ 906,12 

Rechtzetting foutieve storting € 550,00 

Diverse financiële kosten (kosten internationale 
betalingen) 

€ 284,20 

Zegelkosten, bankkosten, R.V. € 125.24 
Totaal uitgaven werking   € 8.254,79  
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F I N A N C I E E L  V E R S L A G  VA N  W E R K I N G  I N  R W A N D A  
2 0 1 9

Financieel verslag van werking in Rwanda 2019 

WEESKINDEREN EN JONGEREN 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… 

13.837.319 13.878,96 

Kosten voeding, hygiëne 
en medische verzorging  

Zeep, tandpasta, wasproducten, medicijnen, 
ziekenkaspremies enz… 

1.628.354 1.633,25 

Jaarlijks geschenk voor 
de CMG kinderen  

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

40.700 40,82 

TOTAAL KOSTEN WEESKINDEREN 15.506.373 15.553,03 

   
          

WERKING VOOR DE MINDERVALIDEN 
  Rwfr. Euro 
Schoolkosten  Alle schoolkosten.  2.102.600 2.108,93 

Kosten voeding, hygiëne 
en medische verzorging  
 

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

10.778.077 10.810,51 

Bouwkosten Plaatsing afwasruimte, plaatsing citernes en  
vloerwerken in het ‘Centre De Révalidation 
pour enfants avec handicap’ te Kamonyi.  

6.861.039 6.881,68 

TOTAAL KOSTEN 
 

MINDERVALIDEN 19.741.716 19.801,12 
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GEZINSWERKING 
  Rwfr. Euro 
Schoolkosten 
kleuterschool, lager en 
secundair  1ste,  2de en 3de 
trimester 

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

15.329.080 15.375,21 

Kosten landbouw, vee en 
handel 

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

940.289 943,12 

Kosten voeding, hygiëne 
en medische verzorging  

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

4.283.061 4.295,95 

Woon– en bouwkosten Officiële registratie terrein voor de bouw 
van een huisje voor de gezinnen dos. A37a 
+  A37b. 
Bouw keuken en toilet voor gezin dos. A2. 
Huur huisje voor gezin dos.A44. 

1.948.230 1.954,09 

TOTAAL KOSTEN  GEZINSWERKING 22.500.660 22.568,37 

 
 

V.K.R. WERKING 
  Rwfr. Euro 
Bureelmateriaal Kasboek, reçuboekjes, papier, lijm enz… 125.700 126,08 

Communicatie Telefoon- en internetkosten, fotokopies. 
 

541.600 543,23 

Transport en diversen Verplaatsingskosten, verzekeringen, 
premies. 

2.965.000 2.973,92 

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

2.820.967 2.829,46 

TOTAAL KOSTEN   V.K.R. 
 

6.453.267 6472,69 

   

TOTAAL KOSTEN WERKING IN RWANDA IN 2019 64.202.016 64.395,21 

 
Gemiddelde wissel 2019:  997 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 ! 

 
 

 

 

F I N A N C I E E L  V E R S L A G  VA N  D E  G E Z I N S W E R K I N G  I N  R W A N D A 
2 0 1 9
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F OTO V E R S L A G :  
d e  C . M . G .  j o n g e r e n  k o m e n  o m  h u l p g o e d e r e n

Ook voor onze kinderen en jongeren is het een moeilijke tijd. Reeds van in maart kunnen ze niet naar school, 
dus ook niet op internaat, waar ze zeker waren van voeding.  
Nu verblijven ze in hun opvanggezinnen, die het vroeger reeds moeilijk hadden om hen te onderhouden en 

te voeden in de vakanties. Daarom waren ze heel tevreden dat ze terug tot bij Sandra konden gaan om hun pakket 
noodzakelijke hulpgoederen, en briefwisseling uit België op te halen.  
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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 kan geven  

is een kans.

Reg io : 
 Waregem -  

V laamse Ardennen 
 CommV
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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
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FOTOVERSLAG 
PROJECT IN OPBOUW - 2020

FOTOVERSLAG 
PROJECT IN OPBOUW - 2020

De bouwwerkzaamheden om de binnenplaats fase II af te ronden in het 
‘Centre de révalidation pour enfants avec handicap in Kamonyi’, hebben 
betrekking op het leggen van straatstenen en de overkapping van de door-
gangen voor de gehandicapte kinderen. Deze werken zijn gefinancierd door 
Kinderhulp Rwanda. Ze zijn in mei begonnen en zijn op enkele kleine aan-
passingen na beëindigd. Hieronder het verslag van deze werken.

Inleiding

Verloop van de werken
 Onderstaande foto’s tonen de plaatsing van de klinkers op de locaties opgegeven tijdens het projectontwikkelings-
bezoek.

De volgende foto’s tonen de overkapping van 
de doorgangen.
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FOTOVERSLAG 
PROJECT IN OPBOUW - 2020

FOTOVERSLAG 
PROJECT IN OPBOUW - 2020

Er werd een stoep rond de watertank geplaatst. De betonwerken voor de ingangspoort werden uitgevoerd.

Er werden verfraaiingswerken uitgevoerd 
bij de ingang aan de poort.

Er werden lampen geplaatst met  
bewegingsdetectoren.
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UIT HET VERSLAG EN DE BRIEFWISSELING OVER DE GEZINNEN - 2020 
TUSSEN V.K.R. EN SANDRA

FOTOVERSLAG 
PROJECT IN OPBOUW - 2020

De werken aan de binnenkoer in het centrum te Kamonyi 
zijn hiermee voltooid en werden perfect afgewerkt  over-
eenkomstig het ondertekende contract.

De volgende foto’s tonen de metalen banken voor de ont-
vangst van de bezoekers.

Het mangat werd bedekt met een metalen rooster en door een aanpassing met cement blokkeerde men het regenwater 
dat vroeger de gang binnenkwam.

Nota van V.K.R.: momenteel is het zo dat alle scholen in Rwanda nog steeds gesloten 
zijn, ter voorkoming van Covid 19.  Men overweegt om deze in januari 2021 terug te 
laten opengaan. Alle kinderen zullen in het nieuwe schooljaar in dezelfde klas blijven 
zitten als het jaar voordien.

Familie Dos A6b - familie bestaande uit vader Raymond, moeder Alphonsine en 
hun 5 kinderen. Jean °2000 volgde in 2019 het 5de sec en behaalde 69,29 %, 
Emmanuel °2002 volgde het 1ste beroep autotechniek en behaalde 40 %. 
Jean de la Croix °2004 volgde in 2019 het 1ste sec en behaalde 45,33 %. Aimable °2006 
behaalde in 2019 in het 4de lager 66,3 %. Eric °2009 volgde in 2019 het 2de lager en 
behaalde 78,5 %.

V.K.R. - uit onze brief van voor de Coronacrisis:  
We hopen dat alles goed gaat in het gezin. We verwachten een mooi eindresultaat in 
het 6de sec van Jean. Hij is dit jaar 20 jaar geworden en volgend jaar eindigt onze steun aan deze jongen. Hij kan wel 
nog een korte beroepsopleiding volgen op kosten van V.K.R. We hopen echt dat Emmanuel het dit jaar in het 2de beroep 
beter doet dan vorig jaar. Hij is 18 jaar en moet aan zijn toekomst denken, als het niet gaat in de huidige richting moet 
hij er echt aan denken om een gemakkelijker richting te kiezen, alvorens hij te oud hiervoor wordt. Wil dit nu reeds 
bespreken met de jongen en zijn ouders. Het is nodig dat ook Jean de la Croix °2004 een beter rapport heeft dit jaar. Zo-
niet is het beter dat hij een technische of beroepsrichting kiest volgend jaar, wil hij nog verder ondersteund worden door 
V.K.R. Wil dit nu reeds bespreken met de jongen en zijn ouders. We hopen dat Aimable ° 2006 en Eric °01/01/2009 ook 
dit jaar goed hun best doen op school. 

UIT HET VERSLAG EN DE BRIEFWISSELING OVER DE GEZINNEN - 2020 
TUSSEN V.K.R. EN SANDRA
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UIT HET VERSLAG EN DE BRIEFWISSELING OVER DE GEZINNEN - 2020 
TUSSEN V.K.R. EN SANDRA

Deze familie kreeg reeds vanaf 2007 op velerlei gebied hulp van onze vereniging. 
Buiten een noodgeval (bv. medisch probleem), kan de familie geen aanspraak meer maken op onze hulp. Enkel de zieken-
kaspremie en de schoolkosten van de kinderen zullen verder betaald worden door onze vereniging. 

Sandra - uit haar recente brief tijdens de Coronacrisis: over het algemeen gaat het goed met de familie, ze verkeren 
allemaal in goede gezondheid en de ouders leven in goede harmonie. We hebben de ziekenkaspremie betaald.

Familie Dos A8 - Familie bestaande uit Candide, alleenstaande moeder van zes volwassen kinderen en één stude-
rende dochter. Racheri °1999 studeerde vorig jaar af in het 6de middelbaar met 35%. Divine 

°2002 volgde in 2019 het 3de sec. en behaalde 75,25 %. 

V.K.R. - uit onze brief van voor de Coronacrisis:   
We hopen dat alles goed gaat in het gezin, waar alle 
kinderen ondertussen volwassen zijn. We hopen dat het 
jongste meisje Divine, die het 4de sec. volgt, ook dit jaar 
mooie punten behaalt. 
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 onze hulp. Enkel de ziekenkaspremie en de 
schoolkosten van Divine zullen verder betaald worden. Tevens kan Racheri nog 

een korte beroepsopleiding volgen op kosten van V.K.R. 

Sandra - uit haar recente brief tijdens de Coronacrisis: over het algemeen gaat het goed met de familie, ze hebben 
het geld ontvangen van de mutualiteit en danken ervoor. Niyirora Divine, die op een openbare school zit, presenteerde 
haar wens om van school te willen veranderen in 2021 omdat het te ver weg is en het voor het gezin moeilijk is om de 
transportkosten te betalen. Ze zegt dat ze een andere openbare school dichterbij kan vinden en vraagt toestemming om 
te veranderen. 

Familie Dos A9 - Familie bestaande uit vader Noël en moeder Julietta, ze zijn 
de ouders van 8 kinderen. De meesten zijn ondertussen volwassen. Dusen-
gimana Jean-Pierre °1997 volgde in 2019 beroepsonderwijs autotransmissie 
en controle en behaalde 70,3 %.  Génifa °2004 volgde in 2019 het 2de sec en 
behaalde 40,37 %, Niyomukiza Fabrice °2006 zat in 2019 in het 6de lager en 
behaalde 72,7 %.

V.K.R. - uit onze brief van voor de Coronacrisis:   
We hopen dat alles goed gaat in het gezin. Jean-Pierre is afgestudeerd en we 
zijn zeer tevreden met zijn goed resultaat en wensen hem veel succes bij het 
zoeken naar werk. In zijn brief vraagt hij of we hem willen helpen met materi-
aal om te kunnen werken, maar hij zegt ons niet over welk materiaal het gaat. 
Sandra en Sandrine wil hem dit vragen en aan ons laten weten. 
Het is nodig dat Génifa die het 3de sec. volgt, betere punten behaalt dit jaar. Zo niet is het nodig dat zij een technische of 
beroepsrichting kiest volgend jaar, wil zij nog verder ondersteund worden door V.K.R. Wil dit nu reeds bespreken met 
het meisje en haar ouders. Ook laat ze ons weten dat ze problemen heeft met haar ogen. Ze mag met jullie naar een 
oogarts gaan en V.K.R. zal hiervoor de kosten betalen. We hopen dat de jongste zoon Fabrice °2006, die dit jaar het 1ste 
sec. volgt, ook dit jaar goede punten behaalt. 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 ver-
eniging. Enkel de ziekenkaspremie en de schoolkosten van Génifa en Fabrice 
zullen verder betaald worden voor dit gezin. 

Sandra - uit haar recente brief tijdens de Coronacrisis:  
Over het algemeen gaat het goed met de familie, ze hebben het geld ontvangen 
van de mutualiteit en danken er hartelijk voor. Tuyikunde Génifa heeft ons 
haar medische verslagen getoond dat haar oogprobleem beschrijft. We denken 
dat het beter is als Jeanne D’Arc u een offerte stuurt om haar te laten behan-
delen. Aangenomen wordt dat een bedrag van 70.000 Rwf voldoende is voor 
transportkosten, medisch consult, medicatie en bril (indien nodig).
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CORONA IN RWANDA 
Batwa Keramiek 

De Twa van de Grote Meren, ook wel bekend als Batwa, zijn een Bantu- etnische groep die 
inheems is in het gebied van de 
Grote Meren in Afrika op de grens 

van Centraal- en Oost-Afrika. Als inheems 
pygmeeënvolk wordt algemeen aangenomen 
dat de Twa de oudste nog bestaande popula-
tie van het gebied van de Grote Meren is. Ze 
vormen een minderheidsgroep in Rwanda. 

Vroeger waren de Batwa jagers–verzamelaars. Vanwege 
het kappen van de bossen voor landbouw, houtkap, ont-
wikkelingsprojecten en het creëren van beschermde gebie-
den, werden de Twa gedwongen de bergbossen te verlaten. 
Omdat ze geen toegang hebben tot hun voorouderlijke 
land en niet meer hun traditionele culturele en economi-
sche activiteiten kunnen uitoefenen, zien de Batwa hun 
aardewerk nu als een uitdrukking van hun identiteit. Hoe-
wel het niet langer winstgevend is sinds geïndustrialiseerd 
aardewerk goedkoop beschikbaar kwam, blijven de Batwa 
traditioneel aardewerk produceren vanwege zijn culturele 
en sociale betekenis. Ze beschouwen het niet alleen als een 
voorouderlijke traditie, maar het heeft ook een maatschap-
pelijk belang in hun huidige samenleving. 

Tijdens onze reizen door Rwanda hebben we deze bevol-
kingsgroep in Rwanda leren kennen. We werden er steeds 
warm onthaald gedurende verschillende bezoeken. 

Na lange tijd, na véél te lange tijd, eindelijk terug wat nieuws uit Gatagara, Rwanda, van onze pottenbakkers-
families. Laat ons beginnen met het goede nieuws: voorlopig is iedereen OK. Er zijn bij onze mensen géén 
besmettingen gemeld, géén Covid ziekenhuisopnames, géén overlijdens .

Dàt is alvast een geruststelling.
Helaas is dat niet het eind van het verhaal. De strenge Co-
vid maatregelen, en de opgelegde beperkingen die op een 
ietwat strengere manier dan bij ons worden afgedwongen, 
zorgen er echter voor dat het leven er voor de armen uit 
de samenleving (en dat is het grootste deel van de bevol-
king) vooral uit bestaat dat er wordt teruggeschakeld naar 
'overlevingsmodus'. 

Dat is voor de Batwa bevolking die door discriminatie en 
uitsluiting het al eeuwenlang hard te verduren hebben, 
een nog groter probleem. Zij hebben al helemaal geen 
reserves, verliezen door de Corona beperkingen ook nog 
eens het grootste deel van hun al zo minieme inkomen, en 
daardoor ook vaak de mogelijkheid om zich ook nog eens 
in te dekken tegen allerlei ziekteproblemen, gezondheids-
zorgen, wanneer ze er bvb niet meer in zouden slagen hun 
mutualiteitsbijdragen te betalen...

⹂ Zware emo-tik ook voor onze mensen er bovenop: er mag 
blijkbaar in Coronatijden niet gedanst of gezongen worden. ⹂

Hieronder een recent artikel over de Batwa van Rwanda. 
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CORONA IN RWANDA 
Batwa Keramiek 

Voorlopig kreeg ik wat beperkte achtergrondnieuw-
tjes over volgende punten en activiteiten: 

1. De pottenbakkersactiviteiten liggen zo goed als stil, 
omdat de plaatselijke markt ook zo goed als volledig 
is stilgevallen; door de lockdown is (of was) reizen zo 
goed als overal verboden, grenzen zijn gesloten, geen 
toeristen die toch een niet onbelangrijk deel van de 
afzetmarkt vormden. Géén inkomsten dus, de potten-
bakkerijen zijn trouwens lange tijd volledig gesloten 
geweest (net als ander bedrijfjes trouwens). 

2. De landbouw- en veeteelt activiteiten worden herno-
men, doorgaans in kleinere groepjes, met in acht name 
van afstanden, waar enigszins mogelijk met gebruik van 
mondmaskers (of wat daarvoor moet doorgaan). Dit 
is voor alle betrokkenen nu de belangrijkste activiteit 
geworden. Zorgen voor voedsel, om niet terug te vallen 
tot vroegere toestanden van gemiddelden van 0 tot 1 
maaltijd per dag, met alle bijkomende gezondheidspro-
blemen er bovenop. 
Voorlopig proberen wij daarin te ondersteunen door 
een aantal voedselbedelingen en hygiënische voorzie-
ningen als extra te voorzien, om op zijn minst de gezin-
nen wat te ondersteunen met een aantal basisproducten 
(maïsmeel, maniokmeel, olie, wat zout, suiker, en zeep/
ontsmettingsmiddelen). 

3. Daarnaast zorgde de klimaatproblematiek, de twee 
laatste jaren, er ook voor dat nogal wat schade werd 
aangericht aan de huisjes door zware stortregens, ziek-
tes en sterfte in de kleine veestapeltjes. Daarom worden 
nu in kleinere groepjes én in de kleine woonkernen 
solidariteitsacties gevoerd om te voorzien in o.a. ado-
bestenen om herstellingen te doen. Een aantal geitjes 
werden terug aangeleverd onder de vorm van rotatieve 
microkredieten, om de motivatie op peil te houden en 
niet in lethargische toestanden terug te vallen. 
 
4. Voorlopig zijn scholen nog altijd gesloten, er is nog 
geen verder nieuws, of die heropenen in september dan 
wel in januari.

 

Ik schrijf dit alles met gemengde gevoelens. Blij omdat 
er (voorlopig toch) geen massale problemen zijn rond 
besmettingstoestanden met Covid 19. Maar  toch wel 

met heel wat onzekerheden omwille van de beperkte test-
mogelijkheden, én de toch lichtjes stijgende curves, en de bezorgdheid over de levensomstandigheden en restricties 
waarmee een groot deel van de bevolking te maken krijgt.

Zware emo-tik ook voor onze mensen er bovenop: er mag blijkbaar in Coronatijden niet gedanst of gezongen wor-
den. Ik veronderstel omwille van mogelijke social distance problemen... 
Een beknotting van hun levensvreugde, zelfs in barre omstandigheden. Ook dàt zal hen zeer zwaar vallen.                

Dirk Vanhaeren     https://dirkvanhaeren.blogspot.com/  
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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:
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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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