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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
Karongi (Kibuye)
Rwanda
.: 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, Jeanne D’Arc en Sandrine 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 2020 is door het ministerie van financiën de toestemming verlengd tot 2026.
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V R IE NDENKRINGNI EU W S

Jullie kunnen ons helpen fondsen te verzamelen in deze voor onze
vereniging
moeilijke tijd.
Dit kost jullie niets
en onze
vereniging kan hier
een aardig centje mee
verdiene n.
Doe je aankopen
‘Online’ via Troop e r
en vernoem onze
vereniging.
Bestel daarom via:
https://trooper.be/
kinderhulprwanda

Lieve mensen, we staan voor eindejaarsfeesten zoals nooit voorheen.
We zullen hen missen allen die op deze feestdagen niet bij ons kunnen zijn, onze
kinderen, kleinkinderen en vrienden. Maar laat ons hoopvol zijn, aan het einde van
iedere tunnel is er licht.
We wensen jullie daarom de kracht om het licht te bewaren in jullie hart, zodat het na deze moeilijke tijd kan schijnen voor allen die ons lief zijn.

Laat ons met Kerstmis dromen
van geluk die de zon laat schijnen
achter de wolken.
Van geluk dat ons laat lachen, knuffelen,
kussen en graag zien.
Van een veilig plekje voor iedereen.
Voor 2021 wensen we jullie
heel veel
Lente ‘hoop’
Zomerse ‘warmte’
Herfst ‘geluk’
Winterse ‘geborgenheid’

N

a een zware periode waarin onze medewerksters in
Rwanda al de kinderen, jongeren en gezinnen onder
onze bescherming voorzagen van beschermingsmiddelen tegen covid 19 en voeding (zie blz. 13- 14), is er nu verbetering
in Rwanda. De scholen begonnen vanaf 2 november de deuren
te openen, het gehandicaptencentrum in Kamonyi opent op 23
november haar deuren. We hopen dat dit alles niet leidt tot een
heropflakkering van het virus.
Ondanks haar moeilijke en beperkte werking hier in België is
onze vereniging volop bezig met de voorbereidingen van enkele projecten in Rwanda (lees blz.5).
In deze periode van het jaar willen we al onze vrijwilligers
bedanken omdat ze ook dit jaar hun blijvende inzet toonden.
Meestal vanuit hun ‘kot’ hielpen ze de vereniging overleven.

W

e hopen dat we volgend jaar, als de volledige werking
terug opstart, weer kunnen rekenen op onze volledige
groep vrijwilligers.
Tot nu toe laten onze trouwe sponsors ons niet in de steek en
daarom danken we 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.
Tevens danken we uit gans ons hart al die lieve mensen die
ons ook dit kwartaal hielpen met een extra steun van
€ 3000, € 1.000, € 699, € 500, € 400, € 350, €250, € 200,
€ 150, € 125 en € 100.

We willen jullie allen verder veel goede moed wensen
in deze moeilijke Coronatijd. Hou het allen gezond en zorg voor elkaar!
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°114 - december 2020
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ZENDINGEN NAAR RWANDA
Momenteel staan er twee zendingen naar Rwanda op stapel.
We danken de vereniging ‘Licht in het Duister - Rwanda’ omdat we goederen
mochten toevoegen aan hun zending voor dokter Piet Noë in Rwanda.
Ook danken we onze trouwe nonkel Rudy Malfait, die bezig is met het vullen
van een vrachtwagen bestemd voor Rwanda, waarin we heel wat goederen
kwijt konden.
Zo vertrekken er:
Twee rolstoelen voor het Gehandicaptencentrum in Kamonyi.
1 rollator voor het Gehandicaptencentrum in Kamonyi.
3 kunstbenen + 5 krukken voor het Orthopedisch centrum in Rilima.
Verder 11 zakken met diverse goederen voor de weeskinderen en jongeren,
het gehandicaptencentrum en de crèche in Kamonyi.
Deze bevatten heel veel schoolgerief zoals rugzakken, sporttassen en boekentassen, pennenzakken gevuld met schrijfgerief, passers, latten, tekendriehoeken, en schriften. Daarnaast heel veel bureelmateriaal voor onze werking in
Rwanda. Verder kleurboeken en knutselboeken, educatief speelgoed en boekjes voor het lager, de kleuterschool en de crèche. Een grote hoeveelheid drinkbekers voor de crèche en een groot karton met leesboeken voor onze jeugd.
Ook twee grote zakken met schoenen vervolledigen de zending.
Voor al deze goederen danken we al onze trouwe schenkers, we danken ook
heel speciaal ‘De missiekring van Eine’, Marc, Herman, nonkel Eddy en
tante Anneke.
Tevens danken we peter Leo en meter Marie-Jeanne, die alles netjes verpakten en wegbrachten naar Wereldmissiehulp te Boechout en bij Rudy in
Zwijnaarde.
We hopen dat alles veilig vertrekt naar Rwanda in de loop van december en
duimen voor een voorspoedige zeereis en een vlotte aankomst en douanering
in Rwanda.

DEWARMSTE WEEK

O

ok dit jaar heeft onze vereniging allerlei wenskaartjes ingezameld voor onze
beschermelingen in Rwanda.
Toen we echter vernamen van de kunstschool Sint Lucas in Gent dat de sociale stage niet kon doorgaan in november wegens de coronamaatregelen, zaten we
eventjes met de handen in het haar. Wat nu gedaan? Sturen we dit jaar geen kerstpost
naar al onze beschermelingen in Rwanda?
Onze kinderen en jongeren in Rwanda zijn het
gewoon om ieder jaar, rond de feestperiode, een
leuk kaartje met persoonlijke wensen en tekening
te krijgen van onze vereniging. Hierbij werden we
reeds verschillende jaren goed geholpen door een
tweetal studenten, die in het kader van hun sociale stage ons een week kwamen helpen.
Wat nu, als we geen hulp kunnen krijgen van de
studenten? Hoe gaan we het redden om die vele kaartjes klaar te krijgen?
De warmste week brengt hiervoor licht in deze donkere periode. Vele mensen halen hun mooiste handschrift naar
boven en schrijven met veel liefde Engelstalige Kerst - en Nieuwjaarswensen.
De pakketjes met kaartjes, vooropgestelde wensen en namen van de kinderen worden klaargemaakt op de maatschappelijke zetel en aan huis gebracht bij de lieve schrijfsters en schrijvers.
Wil ook jij een (schrijf)handje helpen ga dan naar https://dewarmsteweek.be/

Veel dank bij voorbaat!
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V erslag : P ro j ecten in op b ouw 2 0 2 0 / 2 0 2 1
1.

Project inrichting crèche.

Hulp aan de crèche die deel uitmaakt van het Centre de Révalidation pour enfants avec handicap in Kamonyi.
Door aankoop van allerlei noodzakelijke goederen zoals educatief materiaal, bedjes, lakens, kastjes, verzorgingstafel enz.
Bestek aankoop allerlei klein materiaal: 3.905,15 euro.
Bestek aankoop bedjes en toebehoren: 9.334,50 euro.
Doel van het project: In Rwanda is het misbruik van jonge meisjes
nog steeds een groot probleem, ook binnen de gezinnen. Schrijnend is dat zwangere meisjes nadien door de familie verstoten
worden gezien zij de familie tot schande zijn.
De kinderen geboren uit deze meestal nog kindmoeders, hebben
een groot tekort aan primaire zorgen en bijzonder weinig toekomstperspectieven. In deze crèche worden deze kinderen opgevangen, met liefde omgeven en zelfrespect bijgebracht. Op die manier worden ze direct geholpen. De moeders worden ook bij de verzorging en opvoeding betrokken
zodat zij indirect mee kunnen genieten van de geboden zorg. Dit vergroot hun verantwoordelijkheidsgevoel en biedt
hen de mogelijkheid hun kinderen met enig perspectief in de maatschappij te brengen.
Met deze aankopen willen wij de norm van een crèche in de huidige maatschappij zoveel mogelijk benaderen.

2.

Project dakherstelling in het Centre de Révalidation pour enfants avec handicap in Kamonyi.

3.

Project bouw huisje met bijhorend toilet en doucheruimte voor gezin dossier A37a.

Het gehandicaptencentrum is een referentiecentrum en wordt volledig gerenoveerd. Met deze fase is de renovatie
nagenoeg afgewerkt. Bij een bezoek van onze medewerkers ter plaatse begin 2020 werd vastgesteld dat het dak van de
slaapzaal heel dringend aan vervanging toe is. Het is een platendak waarvan de meeste platen helemaal doorgeroest
zijn en sommige zelfs grote gaten vertonen. Bij deze gelegenheid worden ook een aantal heel dringende werken aan
de slaapzaal aangepakt. Een aantal kapotte vensters moeten vervangen worden, er moet betere ventilatie voorzien
worden, een deel van de vloer moet vernieuwd worden, schilderwerken zijn noodzakelijk.
Begunstigden van het project: in het centrum verblijven permanent 45 kinderen met een handicap. Daarnaast worden heel wat
kinderen bediend die ter plaatse komen voor revalidatie, logopedie, enz. In totaal doen ongeveer 611 mensen beroep op dit centrum, allemaal kinderen met een handicap.
Aan het centrum zijn 12 dagcentra, inclusief beroepsonderwijs,
een inclusieve kinderopvang, een inclusieve referentie kleuterschool en een inclusieve lagere en middelbare school verbonden.
Tegelijkertijd bereikt dit centrum ook onrechtstreeks heel wat
mensen uit het district Kamonyi. Zij worden betrokken bij de integratie van de kinderen in de omgeving. Dit doen ze door toelichtingsvoordrachten, bezoeken aan dagcentra, organiseren van
feesten per sector waar kinderen met een handicap de hoofdrol
krijgen.
Begunstigden van het project: het zeer arme gezin staat reeds jaren op de wachtlijst, maar het vroeg een zeer grote inspanning om alle nodige papieren voor de bouw rond te krijgen. We zijn hun sponsors hier in België bijzonder dankbaar omdat ze er bleven in geloven en met hun bijdrage bleven sparen om mee te helpen om dit mogelijk te maken.
Bestek huis: 10.106.110 Rwfr. = + € 10.106
Bestek: toilet en doucheruimte: 2.716.065 Rwfr. = + € 2.716
Bestek regenwaterreservoir: 1.879.150 Rwfr. = + € 1.879

Voor al deze werken worden in 2020 / 2021 verschillende subsidies aangevraagd aan provincies, gemeenten
en steden en we rekenen ook op de gulheid van onze tantes/ nonkels, peters/meters en vrije sponsors.
Men kan onze vereniging hierbij helpen door een extra steun op rekening:
IBAN: BE39 6451 9410 5119 met de mededeling: inrichting crèche of bouw huisje of dakherstelling.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°114 - december 2020
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Brieven van de C . M . G . j ongeren .
Beste Kinderhulp
Eerst dank ik God omdat jullie het goed maken en er
niemand ziek is.
Ik en mijn familie maken het ook goed, niemand is ziek!
Ik denk dat we allen een goed leven hebben dank zij God.
Het is nodig dat ik jullie dank voor wat je voor mij doet.
Bedankt voor alles! Jullie betalen mijn schoolkosten,
jullie geven me materiaal, hartelijk bedankt.
Je helpt mij om een student te zijn, ik denk dat ik niet zou
studeren zonder jullie hulp. Ik dank de Heer omdat wij u hebben.
God zegene u op je weg samen met je familie.
Help alstublieft mijn familie, we zijn arm, we hebben geen geld
om het huis te betalen waarin we met mijn gezin leven.
Alstublieft kan je mijn familie en mijn mama helpen met de
betaling, zodat we in ons huis kunnen blijven.
Bedankt voor je antwoord.
Dat God je helpt op je weg, we houden zoveel van je.
Mijn familie dankt jullie.

Kevine, 14 jaar, volgt het 2de secundair.
Beste ouders,

11/09/2020

Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het ook goed.
Ik probeer mezelf bezig te houden met wat er nu gaande is,
deze pandemie neemt echt toe.
Voor ons zullen de scholen open gaan in januari, en het jaar wordt
herhaald, dat is zo triest, maar we zullen hard werken.
Ik wil het nationaal examen doen, a.u.b. bid voor mij dat ik slaag,
ik ben erg nerveus.
Maar het is oké, het belangrijkste is om hoop te hebben in het leven.
Dus bedankt omdat jullie er voor mij zijn, ik waardeer de hulp die u
mij geeft enorm.
Ik hou zo veel van jullie.

Monique, 16 jaar, volgt het 3de secundair.
Beste ouders,

19/06/2020

Hoe gaat het met jullie? Eerst en vooral groet ik jullie omdat
ik jullie heel erg mis en ik hoop dat jullie het goed maken
en ik hoop dat jullie goed gezond zijn.
Nu deed ik het heel goed op school, maar er kwam een probleem
met het coronavirus, het heeft gemaakt dat we moesten stoppen met
onze cursussen. Want ik deed mijn best om het eerste semester af te
maken in het tweede secundair. Maar ik zou willen dat het zou
kunnen eindigen zodat ik mijn studie kan voortzetten.
Mijn familie maakt het goed. Mijn moeder kan niet praten
(doof – stom), maar dit is geen groot probleem.
Ik hou heel veel van jullie, mijn lieve ouders.

Aimée, 15 jaar, volgt het 2de secundair
6
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Brieven van de C . M . G . j ongeren .
Beste ouders, het is met Laisa,

11/09/2020

Bedankt voor je mooie brief, ik denk dat je het goed maakt.
Voor mij is het leven als een grote draaimolen!
Aan het einde van een dag dank ik God, want het is moeilijk
om geld te vinden voor huis en eten, maar we doen ons best.
Het is een moeilijke tijd vanwege covid-19. We studeren niet meer op
school, maar we studeren thuis, maar ik hoop dat we op een dag weer
naar school zullen gaan. Zelfs als de tijd en jaren doorgaan zonder op
ons te wachten.
Maar we danken God dat we nog steeds leven zonder enige ziekte.
Ik hoop dat ook jullie allen het goed maken zonder enig probleem.
Ik wil je duizend keer bedanken omdat je ons op het juiste moment
helpt, wanneer we je nodig hebben: je bent de beste, belangrijkste
en lieve ouder die ik ooit in mijn leven heb gehad.
Ik wou dat ook ik in de toekomst kan helpen zoals jij ons helpt met
kinderhulp Rwanda.
Ik geef een dikke kus aan alle actieve leden van
Vriendenkring Kinderhulp Rwanda a.s.b.l.

Laisa, 15 jaar, volgt het 2de secundair.
Hallo kinderhulp,

23/07/2020

Hoe maakt u het? Met mij gaat het goed. Hier in Rwanda, is het probleem het coronavirus, maar onze God beschermt ons.
Ik wil je bedanken voor het betalen van een bril, die me helpt om
te zien. God zegene je, deze bril maakt dat ik in de klas ook alles
vooraan kan zien, dus heel erg bedankt.
Nu zijn we in vakantie vanwege het probleem met het coronavirus.
In mijn gezinsleven gaat het heel goed, dankzij God.
We bidden nog steeds voor je, zodat je sterk blijft, om voor ons te
kunnen zorgen.
Laat me hier eindigen, we blijven steeds te samen, op een dag zien
we elkaar terug. We hebben ook uw gebeden nodig om zo hierdoor
sterker te worden.
Ik hou van God en God houdt van u.

Naomi Patricie, 20 jaar, volgt het 4de midelbaar,
richting toerisme.
Beste ouders,

23/06/2020

Allereerst dank ik u voor al uw liefde en hulp. Ik hoop dat het met
jullie allemaal goed gaat, zelfs als de covid 19 pandemie er is.
Bedankt voor het helpen met school en thuis.
Mijn volledige familie maakt het goed en ik beloof om alles te doen
wat ik kan om jullie gelukkig te maken, want jullie doen steeds
goede dingen voor ons.
Bedankt voor Sandra omdat ze ons materiaal geeft, snel en netjes.
Dank jullie en mogen jullie gezegend zijn.

Bertrand, 14 jaar, volgt het 6de lager.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°114 - december 2020

7

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

8
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Waregemstraat 69
9771 Kruisem
Tel: 056 61 30 24

Alle merken

Uit sympathie

BEA MERCHIERS
JAN HERMAN
Waregemsesteenweg 118
9770 Kruisem

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°114 - december 2020
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Brieven van de C . M . G . j ongeren .
Onze lieve ouders,

9/09/2020

Ik groet en dank u allereerst voor al uw hulp, moge God altijd
met jullie zijn om u te beschermen tegen Covid 19.
Ik zou jullie graag om hulp willen vragen voor mijn moeder,
ze heeft oogproblemen en het is niet gemakkelijk met de covid
pandemie, daarom zoek ik hulp.
Bedankt dat je me hebt geholpen om mijn ogen te laten
behandelen, ik weet zeker dat het zal bijdragen aan mijn studies
en ik beloof goede cijfers te halen. En ik weet zeker dat mijn
toekomst nu beter zal zijn zodat ik mijn moeder kan helpen.
Moge God jullie altijd beschermen en ik wil jullie altijd gelukkig
maken.
God zegene jullie, onze lieve ouders.

Bertin, 18 jaar, volgt het 2de secundair.

Beste Kinderhulp,

9/09/2020

Hallo! Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed.
Ik ben dankbaar voor alles wat je voor ons doet.
We waarderen het enorm.
Zijn er veel mensen getroffen door het virus covid-19?
Als dat zo is, bidden we voor jullie en hopen dat jullie niet
besmet raken. Moge ieder van jullie doorgaan met het voorkomen
en zorgdragen voor zichzelf. Moge de almachtige God jullie beschermen in deze pandemische situaties.
In ons land zijn er ook een groot aantal besmettingen maar we
hopen de situatie meester te blijven.
Moge God met jullie allen zijn en bedankt voor alles wat je ons
hebt gegeven.

Deborah, 21 jaar, afgestudeerd aan het middelbaar,
volgt een cursus webdesign.

Beste ouders,

9/09/2020

Ik wil je allereerst bedanken, in de hoop dat je veilig en sterk
bent in deze moeilijke tijden van covid 19.
Voor ons is het erg moeilijk, iedereen probeert zichzelf te
beschermen door thuis te blijven en afstand te houden van elkaar.
We vragen ons nog steeds af wanneer we weer naar school kunnen
gaan. Thuis is het moeilijk, mijn moeder is haar baan kwijtgeraakt,
het is niet gemakkelijk om eten te vinden en de algemene levensstandaard te houden.
Ik zou graag een verzoek willen doen, ik wil terug naar het ziekenhuis
voor een borstcontrole. Soms heb ik pijn in mijn borst, en ook voor
mijn ogen ik denk dat mijn bril niet meer helpt.
De dokter zei dat ik terug moest komen voor controle.
Altijd bedankt voor uw aandacht en moge God u zegenen.
We groeten en danken u voor uw reactie.

Affisa, 19 jaar, volgt het 5de secundair.
10
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Brieven van de C . M . G . j ongeren .
Hallo! Beste ouders van Kinderhulp,

19/06/2020

Hier is David, hoe maken jullie het??
Het is een tijdje geleden dat we elkaar nog spraken,
maar ik ben blij nog eens met je te praten. De brief die jullie mij
zonden heb ik gelezen en ik was er blij mee.
Hoe is je lockdown daar ??
Onze lockdown is erg slecht omdat eten een probleem is,
dus het is moeilijk thuis, maar we zijn nog steeds aan het
vechten om het voorkomen van deze pandemische
Covid-19, door elke dag onze handen te wassen, elke dag
gezichtsmaskers te dragen en andere voorzorgsmaatregelen
te nemen. Bedankt voor alles wat je voor ons doet, het is geweldig
en God zegene je voor alles wat je doet.
Hoe is uw klimaat daar? Hier zijn we in het droge seizoen !!
Het is hier in Rwanda erg warm. Hoe is uw quarantaine?
God zegene u voor alles wat u voor ons doet.
Je bent onze ouders, ons alles. Hartelijk bedankt
Moge God u de hele tijd zegenen.

David, 20 jaar, volgt het 6de secundair.
(vrije vertaling)

21/07/2020

Hallo, gaat het goed met je?
Ik wil je zien, kom me bezoeken, ik wil je als vriend spreken.
Je bent mijn vriend en dit geeft me een gelukkig hart.
Deze dagen is het nodig om mensen te zien, dit zou goed zijn en
mij gelukkig maken.
Ik vind het nodig dat we elkaar kunnen ontmoeten en spreken en
samen naar het Akagera nationaal park gaan. OK!
Moeder zal je bezoeken met de taxi in Kigali.
Vriend “Ik hou van je” Dank je wel!

Thierry, 15 jaar volgt het 1ste middelbaar
(hij is doof-stom)
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Brieven van de kinderen in de gezinnen
Familie dos. A10a.
Kayonza District

26 juni 2020

Mijn beste,
Bedankt voor het geven van eten. Eerst wil ik je groeten,
hoe maak je het? Met mij gaat het goed, want ik was niet
ziek. Ik, mijn moeder en mijn broer Kevin wij zijn gelukkig
met het eten dat jullie ons bezorgden.
Ik heb je ook nodig om me te helpen om een huis te bouwen
om in te wonen, voor mij en mijn moeder en mijn broer.
Als we een huis hebben, zullen we erg blij zijn, omdat we nu
het grote probleem van het huis hebben.
Ik heb je ook nodig om in september naar school te gaan.
Ik geef mijn rapport aan Sandra, zodat je me kunt helpen
om mijn schoolgeld te betalen.
Oké, laat me eindigen, mijn God zegene u, het is uw kind

Kelia, 9 jaar, volgt het 2de lager.

Familie dos. A11c.
Beste ouder,

30 juni 2020

Ik ben de zoon van Nyamucahakomeye, ik zat in het
6de lager, maar door de pandemie van covid 19
stopte de school.
Dank je voor al je hulp, voor de mutualiteitspremie, het
schoolgeld, schoolmateriaal en andere schoolbenodigdheden.
Moge je altijd gezegend zijn en beschermd tegen covid 19.
Dank je.

Egide, 14 jaar, volgt het 6de lager.
Familie dos. B 04.
Beste ouders,

17 november 2020

Mijn ouders van Kinderhulp, hallo.
Ik denk dat het goed met je gaat, met mij gaat het goed en met mijn
familie zoals ouders, broers en zussen ook.
Ik blijf je waarderen omdat jullie goede ouders zijn.
Ik dank jullie heel hartelijk, om de laatste jaren tot nu aan mij te
denken. Ik apprecieer dit heel, heel erg. Bij het begin van dit jaar
werd mij gevraagd om een beroep te studeren, door middel van een
cursus. Maar mijn school heeft beslist om niet meer te starten dit
jaar en zal pas volgend jaar open gaan. Ik heb een andere school gevonden om dit jaar te starten, maar dan ben ik verplicht om schoolgeld toe te voegen voor deze richting. Het is 21.600 Frw. dus ik zou
het heel erg waarderen als je dit betaalt.
God zegene je en heb fijne momenten. Dank je.

Alexandrine, 22 jaar, eindigde het 6de middelbaar.
Volgt nu een cursus snit en naad.
12
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Fotoverslag: hulpgoederen voor onze beschermelingen

T

oen we vernamen dat ook Rwanda getroffen werd
door de Covid 19 pandemie, kwam onze vereniging
in actie. We gaven aan onze medewerksters ter plaatse,
Sandra en Sandrine, de opdracht om extra zeep, maskers,
ontsmettingsproducten en extra voedsel aan te kopen.
Nadat ze uit lockdown waren, begonnen ze aan dit grote bijkomende werk, het verdelen van al deze goederen.
De C.M.G. kinderen kwamen zelf tot aan de stockageruimte om de goederen af te halen. Daarna bezorgden
Sandra en Sandrine alle overige hulpgoederen aan huis.
Het was niet altijd gemakkelijk om al onze beschermelingen te bereiken. Sommige gebieden waren nog steeds
afgesloten om de pandemie in te dijken. Daar stelde zich
het probleem dat sommige ouders hun job verloren en
dat er hierdoor voedselschaarste was in de gezinnen.

M

omenteel gaat het beter in Rwanda. Vanaf 2 november, na 8 maanden volledige sluiting, begon
men stilaan de scholen terug te openen. Eerst mochten
de oudste scholieren starten vanaf het 4de leerjaar en alle
klassen van het middelbaar. Voor de lagere klassen en de
kleuterscholen is het nog afwachten, wanneer deze terug
mogen beginnen is nog niet geweten. Het gehandicaptencentrum in Kamonyi opent terug haar deuren op 23 november en daar zijn we heel blij om. Zo krijgen ook deze
kinderen terug de nodige zorgen. De kinderen die het
meeste zorg behoefden zijn ondertussen opgenomen geweest in het orthopedisch centrum in Rilima of Gatagara. Dit was het geval voor Teta en voor Velve. Voor zover
we weten is gelukkig niemand van onze beschermelingen
ziek geweest van Corona, wel wordt het voor sommigen
hoogtijd dat ze aangepaste zorgen en kiné krijgen.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°114 - december 2020
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Fotoverslag: hulpgoederen voor onze beschermelingen
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UIT HET VERSLAG VAN SANDRA & SANDRINE OVER DE BEZOEKEN AAN
DE FAMILIES & GEHANDICAPTE KINDEREN REGIO KIBUNGO EN BUTARE
Familie Dossier A05 - Familie van de gehandicapte jongen Aimée:
Over het algemeen gaat het goed met de familie. Aimée verkeert in goede
gezondheid. Ze kregen voedsel, toiletzeep, gels en mondmaskers.
De moeder bedankt jullie hartelijk voor al jullie hulp en belooft haar best te
doen om Aimée in goede conditie te houden tot hij terug op school zit in het
gehandicapten centrum van Kamonyi.
Familie van de gehandicapte kinderen Liliane, Prince en Alphonse:
Het gaat goed met de familie en ze verkeren allemaal in goede gezondheid, zoals
je op de foto’s kan zien. Ze kregen voedsel, toiletzeep, gels en mondmaskers.
Ze bedanken jullie heel erg.
De vader was niet aanwezig omdat hij in Kigali werkt.
Familiedossier A10a - Mukanshimiyimana Géneviève:
Het gaat over het algemeen goed met de familie, ze hebben voeding, toiletzeep,
gels en mondmaskers gekregen. Met betrekking tot de aankoop van de grond
gingen we naar de autoriteiten om de 50.000 Rwf te betalen die ze aan V.K.R.
had gevraagd, zodat ze de papieren kon afronden. Toen we daar aankwamen,
merkten we dat ze te weinig geld had gevraagd en dat 15.000 Rwf ontbrak om de
overdracht (naamswijziging van de eigenaar van de grond) af te ronden.
Dit geld werd ook betaald aan de autoriteiten in de regio Nyamirama, zoals de
organisatie had bevolen. Goed ondertekende en verzegelde documenten worden u
binnenkort toegestuurd. Een voordeel is dat we de aangekochte grond konden gaan
bekijken. We hebben de maten genomen om er zeker van te zijn dat de oppervlakte
echt klopt, zoals Geneviève had verklaard.
Familie Dossier A19a1 - Familie Béatha:
In het algemeen maakt de familie het goed en ze hebben de voeding, toiletzeep,
ontsmettingsgels en mondmaskers ontvangen.
Zij zijn jullie bijzonder dankbaar voor al jullie hulp.

Familie Dossier A19b - Familie van Madeleine:

De familie dankt jullie voor al jullie hulp. De goederen ter preventie voor covid 19
zijn gegeven, ook aan de jongeren van de familie, zoals gevraagd door de vereniging. De familie dankt ook omdat de vereniging Daniel helpt met zijn stage, dit
garandeert een betere toekomst voor hem.
Noot van de redactie: Daniel is een jongen van 20 jaar die ondersteund werd voor
zijn studies door V.K.R. Hij volgde een beroepsopleiding als timmerman en behaalde uitstekende resultaten. Hij vroeg aan V.K.R. hem het nodige materiaal aan te
kopen, zodat hij zelfstandig zou kunnen werken. Na overleg besloot de vereniging
hem eerst een stage te laten doorlopen in de schrijnwerkerij bij James (Belgische
medewerker, woonachtig in Rwanda). Onze vereniging betaalt hiervoor de kosten.
Tot nu toe is James tevreden over de jongen en Daniel heeft aan de vereniging gevraagd om zijn stage te verlengen tot het einde van het jaar.
Dit is dan ook toegestaan.

Familie Dossier A19C - Familie van Théogène:

In het algemeen maakt de familie het goed. Ze hebben de
voeding, toiletzeep, gels en mondmaskers ontvangen.
Ze danken jullie voor alle hulp.
Familie van Velve, een gehandicapt kind: de familie
woont in Butare meer precies in Gisagara. Op het moment
van ons bezoek was Velve niet aanwezig.
Hij is opgenomen in Gatagara (orthopedisch centrum) om verder goed opgevolgd te worden, nu hij niet in het
centrum van Kamonyi kan zijn. Zijn zuster verblijft bij hem op dit moment. We vonden de vader, de moeder en zijn
twee broers thuis. Ze hebben de hulpgoederen van de vereniging ontvangen en zijn hier heel dankbaar voor.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°114 - december 2020
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▪
	      	 ▪
		
▪
			
			

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: .......................................................................................................

16

V.K.R. vzw © - N°114 - december 2020



Scan de code voor meer
digitaal plezier op je telefoon!

Niets uit deze publicatie mag gebruikt worden zonder de toestemming van VKRvzw

HOE

	

   de
de kans geven van zeer nabij deze kinderen ook daadwerkelijk te helpen.
▪ Door een adoptie - systeem op afstand.

©

		
	
			
en                                       
▪▪  Mensen
Mensen in België laten kennis maken met kinderen in een derde wereldland en

