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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 :
Leo & Marie-Jeanne 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

Wim Coorevits
.: coorevitswim1@hotmail.com

Annelies Carpentier
.: annelies_carpentier@hotmail.com 

Kim Six
.: kim_six@hotmail.com 

Animatieteam

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

Projecten & 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, 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.

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 2020 is door het ministerie van financiën de toestemming verlengd tot 2026.

Voor giften vanaf 40 Euro op jaarbasis ontvangt men van V.K.R. een fiscaal attest!
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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!

Het is reeds maart van het nieuwe werkjaar en het is 
nodig dat we hoopvol blijven ondanks alle proble-

men waar we momenteel mee worstelen. 
Optimistisch blijven, verder doen wat kan, en de moed 
niet verliezen is de boodschap. 

Maar het is ontmoedigend als we begin februari, terug 
heel veel administratie in orde brachten voor alle beta-
lingen aan Rwanda en dan vernemen dat onze plaatse-
lijke medewerksters in Kigali, terug thuis in lockdown 
zitten. Met als gevolg dat het bezoek aan de gezinnen 
en de families van de gehandicapte kinderen wordt uit-
gesteld. Nochtans zijn deze bezoeken nu heel hard no-
dig. Sommige gezinnen verloren hun inkomen door de 
coronacrisis. Sommigen zijn bijkomend belast doordat 
hun gehandicapt kind nog steeds niet kan opgevangen 
worden in het gehandicaptencentrum in Kamonyi. Ge-
lukkig zijn de meeste van de C.M.G. kinderen op inter-
naat. Maar ook voor hen is het moeilijk, daar ze vijf in 
de plaats van drie maanden op internaat blijven en niet 
naar huis kunnen tussen 2 november en 2 april. Ze kun-
nen ook niet bezocht worden, omdat reizen tussen de 
districten verboden is. Enkel zeer uitzonderlijk kan men 
een vergunning krijgen van de politie (lees blz.14). We 
hopen dat ze tijdens de paasvakantie om hun noodza-
kelijke goederen kunnen komen bij Sandra en Sandrine. 
Want na een vakantie van 2 weken, vertrekken ze te-
rug voor 12 weken op internaat. Ook denken we eraan 
om de gehandicapte kinderen die nog thuis verblijven, 
mits we een speciale vergunning krijgen om te reizen, 
met een gehuurde auto naar het centrum te brengen.  
Deze kinderen missen de voor hen zo noodzakelijke be-
handeling nu reeds een vol jaar. 

Gelukkig kunnen onze bouwprojecten wel doorgaan, 
doordat het vervoer van goederen per vrachtwa-

gen toegestaan is. Zo verlopen de werken aan een huisje 
met bijhorend toilet en doucheruimte voorspoedig (lees 
blz.4). Binnenkort geven we toestemming voor de aan-
koop van een tweede deel noodzakelijke goederen voor 
de crèche en starten we tijdens de paasvakantie de ver-
dere renovatie in het gehandicaptencentrum te Kamonyi 
(lees blz.5-6). 
Er staat ook reeds een ander project op stapel: de renova-
tie van een klein huisje (dit bespreken we in een volgend 
tijdschrift).         

Beste vrijwilligers we zijn jullie dankbaar, voor jullie 
inzet vanuit jullie ‘kot’. Wat verlangen we ernaar om 

onze ganse groep eens terug samen te zien. 
Ook onze trouwe sponsors laten ons niet in de steek. 
Dank je wel aan al onze tantes/nonkels, meters/peters 
en sponsors voor hun trouwe steun. Tevens danken we 
uit gans ons hart al die lieve mensen die ons hielpen met 
een extra steun van € 1.500, € 500, € 450, € 400, € 350, € 
300, € 200, € 250, € 150, € 125 en € 100. 
We  zijn het provinciebestuur West-Vlaanderen heel 
dankbaar voor hun toegezegde steun van € 6.090 waar-
van we reeds € 4.763 ontvingen. Het geld zal besteed 
worden aan de aankoop van bedjes en ander groot ma-
teriaal voor de crèche in Kamonyi. Een speciale dank 
gaat ook uit naar het gemeentebestuur van Lebbeke, hun 
storting van € 3.100 ondersteunt de verdere renovatie 
van het centrum voor kinderen met een beperking in 
Kamonyi. Tevens danken we uit heel ons hart het stads-
bestuur van Waregem voor hun steun van € 1.250 aan 
de crèche. Tevens danken we de gemeente Kruisem voor 
de € 500 noodhulp die we kregen, hiermee voorzagen we 
onze Rwandese medewerksters en onze beschermelingen 
van maskers, ontsmettingsgel en zeep ter bescherming 
tegen Covid 19. 
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V e r s l a g :  P R O J E C T E N  I N  O P B O U W 
 2 0 2 0  -  2 0 2 1

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

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

Verloop van de werken: op 25/11/2020 werd de bouw 
van het huis opgestart. Na opmaking van het contract 
met de aannemer betaalde onze vereniging een eerste 
schijf van 2.940.265 Rwfr. = + € 2.940. Nadat een groot 
deel van het metselwerk aan het huis, het bijgebouw en de 
fundering van het waterreservoir was gedaan, betaalden 
we op 15/01/2021een tweede schijf van 2.940.265 Rwfr.  
= + € 2.940. Na de dakbedekkingswerken werd op 
12/02/2021 een derde schijf betaald van nog eens 2.940.265 
Rwfr. = + € 2.940. Daarna wordt het pleisterwerk en de 
elektriciteit in de woning aangebracht, het toilet en het 
waterreservoir geplaatst en afgewerkt. Een vierde schijf 
van 2.940.265 Rwfr. = + € 2.940 zal betaald worden nadat 
men ons foto’s doorstuurt van de plaatsing van de deuren 
en het waterreservoir. Op het einde van de werken wordt er 
een zesde schijf betaald van 2.205.199 = + € 2.205. Daarna 
gaat onze medewerker James terug op werfbezoek voor de 
oplevering en indien alles in orde is wordt de laatste schijf 
van 735.066 Rwfr. = + € 735 betaald. 

Werfbezoek: hieronder een verslag door James (Belgische 
medewerker van V.K.R.), van zijn tweede werfbezoek. Dit 
toont aan dat het niet altijd gemakkelijk is om tot bij de 
gezinnen te geraken. 
We zijn om 4 uur ‘s morgens vertrokken, maar het duurt 
al meer dan een uur om tot op de asfaltweg te geraken 
(5-6 km). De weg van Karongi (Kibuye) tot Muhanga 
(Gitarama)is een lijdensweg  vol putten en kuilen, 

gedeeltelijk gedicht maar dat is juist gevaarlijk want er zijn 
er ook die niet gedicht zijn en als je een beetje snelheid 
neemt zit je er direct in vast.
Om 9.30 aangekomen in Ruyenzi, daar heb ik Emmanuel 
opgepikt om met mij door te rijden naar Rwamagana.
In Kigali worden plots alle vrachtwagens van de baan 
gehaald omdat verwacht wordt dat de president zal 
passeren. 

Ik vroeg aan mijn medereiziger hoe lang het zou duren en 
hij is het de politie gaan vragen, maar zij wisten geen uur. 
Na deze info zijn wij een alternatieve weg gaan zoeken om 
er toch te geraken. Dat is gelukt maar het was middag voor 
we op de werf waren. 
Op de terugweg rond 15 uur was de president nog 
steeds niet gepasseerd. Het was 18 uur toen ik terug thuis 
was, dus het was een lange dag.
George (Rwandese aannemer) had met dezelfde problemen 
te maken. Ik ben hem onderweg tegengekomen en hij had 
de waterput en de binnendeuren bij zich. 
De werf zag er goed uit, de ramen en deuren zullen er 
ondertussen wel instaan. Ik heb George gevraagd foto’s te 
nemen hiervan. De vloeren en muren zijn gecementeerd, 
enkel het voegwerk ontbreekt. De goten hangen en nu 
het waterreservoir er is, zullen deze ondertussen wel al 
aangesloten zijn. De paadjes buiten waren op enkele kleine 
afwerkingen ook gereed.
Zodra George de foto’s doorstuurt mag de volgende schijf 
betaald worden.

         2. Project inrichting crèche, die deel uitmaakt 
van het Centre de Révalidation pour enfants avec 
handicap in Kamonyi. 
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 
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V e r s l a g :  P R O J E C T E N  I N  O P B O U W  
2 0 2 0  -  2 0 2 1

         3. Project dakherstelling in het Centre de Réva-
lidation pour enfants avec handicap in Kamonyi.
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 platen-
dak waarvan de meeste platen helemaal doorgeroest 
zijn.  Gelijktijdig worden ook een aantal heel dringen-
de werken aan de slaapzaal gedaan. Men voorziet de 
vervanging van de kapotte vensters, er komt een betere 
ventilatie en een deel van de vloer wordt vernieuwd, 
schilderwerken zijn eveneens noodzakelijk.

Begunstigden van het project: in het centrum verblij-
ven permanent 45 kinderen met een handicap. Daar-
naast 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.

Huidige situatie: ook hier gooide de coronapandemie 
roet in het eten. Verschillende van de zusters kregen 
covid, zo ook de zuster die alles voor ons bespreekt. 
Omdat onze medewerksters thuis in lockdown zaten, 

liepen we veel vertraging op met onze werking voor de 
gehandicapte kinderen. Zo ook met dit project. 
Na een volledige sluiting van het centrum in maart, 
keerden in november 2020 de oudste gehandicapte 
kinderen (vanaf het 4de leerjaar) terug. In januari volg-
de een groep kleinere kinderen. Momenteel zijn er 34 
kinderen in het centrum. De overige kinderen verblijven 
nog thuis in hun gezin en zullen terugkomen van zodra 
dit kan. Tegenwoordig kunnen verplaatsingen alleen 
binnen elk district. Openbaar vervoer tussen de distric-
ten is verboden. Daar deze kinderen in verschillende 
districten wonen is het nodig om voor hen een speciale 
vergunning te krijgen. We hopen dat onze medewerk-
sters deze kinderen terug naar het centrum kunnen 
brengen na de vakantie in april. 

Besluit: we zullen de werken opstarten tijdens de vakan-
tie van de kinderen tussen 2 en 19 april 2021.

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.

Huidige situatie: als gevolg van de Covid19 pandemie is de crèche 
nog steeds gesloten, men verwacht dat deze in april terug open 
gaat.
Aankoop van allerlei klein en educatief materiaal voor de crèche, 
ter waarde van 1.738.000 Rwfr. =  € 1.638,08 is gebeurd. Door 
de pandemie verliepen de aankopen moeizaam, daar niet alles 
verkrijgbaar was en men zich niet vrij kon verplaatsen.

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.

 1,50 M
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A C T I V I T E I T E N A G E N D A  -  
To e k o m s t i g e  e n  v o o r b i j e  a c t i v i t e i t e n

B R I E V E N  V A N D E  K I N D E R E N I N  D E  G E z I N N E N 

Familie dossier  A39        

Onderwerp: :  
bedanking aan de organisatie Kinderhulp

Heel veel dank voor jullie liefde. Hoe gaat het met jullie? 
Dank je wel om altijd mijn schoolgeld te betalen en te 
zorgen voor mijn schoolmateriaal.
Dank je wel voor de voeding die jullie ons gegeven hebben. 
Ik beloof je om mijn best te doen op school van zodra we 
terug naar school mogen.

Heel erg bedankt

Ik ben Carine, 7 jaar, ik volg het 1ste leerjaar

Hoe graag we ook zouden deelnemen aan onze gewone activiteiten, Covid 19 belemmert alle grote evenementen. 
Dus we verwachten niet dat er een Ontbijtactie, Café Rwandaise, Pikkeling, Casa Del Mundo, Mabatobato of iets 

anders….komt in 2021. Ook is het niet waarschijnlijk dat we op presentatie kunnen in de scholen. 
Toch zien we er nu reeds naar uit om al onze 
medewerksters en medewerkers van nabij te-
rug te zien. Want werken vanuit je kot is toch 
heel iets anders dan samenwerken, samen la-
chen, samen feesten. 
Maar we blijven hoopvol, misschien kan het 
toch nog dit jaar, als we allen ons spuitje kre-
gen en niet meer bang moeten zijn elkaar ziek 
te maken. 
We voorzien geen toekomstige activiteiten in 
2021, maar hadden wel een succesvolle voor-
bije activiteit op het einde van 2020 waar we 
graag eens bij stil staan.

DE WARMSTE WEEK

Zoals ieder jaar kregen alle Rwandese kin-
deren onder de bescherming van onze ver-

eniging een kerst- en nieuwjaarskaartje. Ook 
de komende verjaardagen werden niet ver-
geten. Deze activiteit werd dit jaar georgani-
seerd via de warmste week. Veel dank aan alle 
schrijfsters die dit waar maakten, jullie inzet 
was hartverwarmend!
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B R I E V E N  V A N D E  K I N D E R E N I N  D E  G E z I N N E N 

Familie Dos. A6a
 
Lieve ouders,

Dank je voor de mooie brieven die je me ieder jaar schrijft. Nu vraag ik om mijn 
schoolkosten te betalen omdat Covid19 in de wereld kwam. 
Na 2020 moest ik in 2021 naar het 3de lager gaan, maar ik moet verder gaan in het 2de 
lager door Covid 19. Wil je a.u.b. mijn schoolkosten verder betalen? 
Maar ik zal proberen mijn best te doen om goede resultaten te behalen in 2de lager.
Ik ben gelukkig met het betalen van de schoolkosten van mijn broer en mijn zus en 
anderen. Draag zorg voor u zelf mijn ouders en ook voor 
Sandra Ingabire, dat God u moge zegenen.

Uw liefhebbende zoon  
Asman, 9 jaar, volgt het 2de lager.

Lieve ouders,

Dank je wel voor de mooie brieven die je aan mij schrijft. 
Dat maakt dat ik mij goed voel en ik weet dat ik sterk ben 
door jullie mooie brieven.
Hoe gaat het met jullie? Ik mis jullie omdat ik geen foto’s zie 
van jullie. Kan je mij a.u.b. uw foto bezorgen?
Dank je om mij te motiveren in mijn studies. Wanneer ik niet op school ben heb ik mijn vrienden die niet in
dezelfde klas zitten, geholpen. Ik leer hen wat ze niet goed begrepen hebben. Ik kijk naar films en ontspanningsprogram-
ma’s die mij door mijn studies interesseren. Ik maak me klaar voor de toekomst. 
Mijn broers stellen het goed, vooral mijn jongste broer. Hij is zo grappig en hij maakt anderen gelukkig.
Dank je omdat jullie voor mij zorgen sinds ik geboren ben in 2003. Jullie waren er voor me en jullie gaven mij de mooi-
ste kaart. God ziet ons en mooie bloemen graag. Bovendien dank ik jullie om geduld te hebben met mijn broer want hij 
maakt veel fouten. Hij haalt geen goede resultaten op school. Ik beloof je dat ik in de tijd die ik nog thuis ben door Covid, 
zal proberen hem goede dingen bij te brengen en hem fier te maken door hard te studeren zoals ik doe. Zoals je weet heb 
ik een jong broertje. Ik zou je willen zeggen dat hij hoewel hij met twee jaar nog jong is, hij intelligent is. Ik zou je willen 
vragen als het goed is dat hij na Covid 19 naar de kleuterschool mag, via jullie. 
Nu ben ik gelukkig om jullie te schrijven voor we terug naar school gaan. Zoals je weet zit ik in het 3de secundair.  Ik heb 
National Examen eind mei 2021 omdat ik goed geslaagd ben in de lagere school en ik goede punten behaalde. Ik weet dat 
ik hard genoeg kan studeren om goede punten te behalen, beter dan in het 6de lager. Ik heb de steun nodig van jullie in 
jullie gebeden. Ik weet dat God geeft wat ouders vragen voor hun kinderen. Het is nodig dat jullie bidden voor mij en mijn 
broer, omdat we examens doen in dezelfde maand 
van hetzelfde jaar. 
Ik weet en ik geloof in Jezus Christus, dat we zullen 
slagen door jullie gebed en jullie liefde. Voor we nu 
terug naar school gaan bid ik voor jullie, dat God 
jullie beschermt en jullie sterkte geeft in al wat jul-
lie doen in het dagelijkse leven en voor Sandra In-
gabire, dat God haar sterkte geeft en haar en haar 
familie beschermt.
Dank je zo erg mijn lieve ouders. Ik ben gelukkig dat 
ik jullie in mijn leven heb, omdat jullie maken wie 
ik ben. Dat ik in het Engels kan praten en schrijven 
en ik ben klaar om Frans te studeren, al weet ik dat 
dit moeilijk is. 

Heel erg bedankt lieve ouders, ik zie jullie graag. 
Moge God u zegenen.

Dit is een kleine brief van jullie liefhebbende  dochter Florence, 18 jaar, volgt het 3de middelbaar.
Fam. dos. A6a 



8 V.K.R. vzw © - N°115 - maart 2021  www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°115 - maart 2021

www.garage-martin.be - info@garage-martin.be 
Deinzesteenweg 91 - 9770 Kruisem - Tel. 09/380 11 80

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Het mooiste dat je 
een kind kan geven  

is een kans.

Reg io : 
 Waregem -  

V laamse Ardennen 
 CommV

Jullie kunnen ons ook helpen fondsen te verzamelen  
door je aankopen ‘Online’ via Trooper te doen  
en onze vereniging te vernoemen.  
Dit kost  jullie niets en onze vereniging  
kan hier een aardig centje mee verdienen. 
 
Bestel daarom via  
https://www.trooper.be/kinderhulprwanda
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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

NV

Funeral Services Kris 
 

FSK Vanhoutteghem Bvba 
 

Warandestraat 32  
9770 Kruisem 

 
Tel. 09 - 383 00 83

Waregemstraat 69

9771 Kruisem

Tel: 056 61 30 24 
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B R I E V E N  V A N  D E  C . M . G .  J O N G E R E N 

Liefste ouders, 

Mag ik beginnen met jullie te groeten, hoe gaat het met jullie? 
Ik hoop dat alles met jullie OK is lieve ouders. Ik dank God dat 

jullie niet besmet werden door het Corona virus. Veel mensen heb-
ben heel erg geleden onder Covid-19, maar God heeft ons ertegen 
beschermd. Wij zijn God daar zeer dankbaar voor.  
 
Met mij gaat het ook goed. Ik heb geen symptomen van Covid-19 ge-
had en ik stel het goed met mijn familie. Mag ik jullie eerst en vooral 
danken voor het voedsel dat we kregen om te eten. Wij hebben dat 
heel erg gewaardeerd vooral omdat in deze tijden veel mensen zich 
zorgen maakten hoe ze aan iets te eten konden geraken, maar jullie 
waren daar om ons te ondersteunen.  
Ik waardeer dit echt en ik bid tot God omdat Hij jullie nog meer 
zou geven dan wat jullie aan ons konden geven. Binnen een paar 
dagen gaan we terug naar school. Ik beloof dat ik mijn best zal doen 
om goede punten te behalen. Niettegenstaande het moeilijk is om te 
studeren gezien de voorbije maanden waarin er geen school was, zal 
ik mijn best doen om hard te studeren.  
Mag God jullie bijstaan in alles wat jullie willen. Ik hoop dat het 
jullie verder goed gaat. Dank u voor wat jullie deden en nog zullen 
doen. Ik stel het goed en ook met mijn familie gaat alles goed.

God is altijd met u. Ik hou heel veel van jullie.
Aimée, 15 jaar, volgt het 2de secundair.

Lieve ouders,                                                        13 november 2020
 

Is alles goed met jullie? Ik ben zo gelukkig deze brief te kunnen 
schrijven. Dit keer weet ik niet hoe ik jullie kan bedanken omdat jul-
lie mij hebben geholpen tijdens deze lange periode dat we niet naar 
school konden gaan. 
Ik dank u heel erg.  
Ik heb nooit zo iemand gezien als jullie met een hart om andere 
mensen te helpen. Ik dank jullie voor het voedsel dat jullie ons gege-
ven hebben. Wij waren er slecht aan toe, wij hadden niets te eten.  Ik 
vergat jullie te zeggen dat ik nog altijd sterk ben, zelfs na deze harde 
periode. Maar ik heb een droom dat ik op een dag een goed leven zal  
hebben en dat ik ook anderen zal kunnen helpen.  Ik ben ook blij dat 
we terug naar school gaan.  
Ik zal zo hard werken als ik  kan zodat ik diegene ben die een goede 
toekomst kan maken zoals ik die  wil. Mag ik nog iets vragen? Kun-
nen jullie mij een boek geven om te lezen? 
Een boek dat mij zal helpen om mij te ontwikkelen. De laatste keer 
had ik een boek met de naam “The 6 most important decisions you’ll 
ever make”. Als je mij nog een boek zou kunnen geven, zou dit mij 
ook helpen.  

 Ik hou meer van jullie dan jullie kunnen denken.
 Uw dochter Laissa, 15 jaar, volgt het 3de secundair. 
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B R I E V E N  V A N  D E  C . M . G .  J O N G E R E N 

Dag mijn lieve ouders!                                              11 december 2020                    
 
“Laat dit nieuwe jaar voor  jullie vreugde en geluk brengen”

Hoe gaat het met jullie? Hoe gaan jullie om met het Corona virus? 
Ik hoop dat het goed gaat met jullie en ik betreur het indien er bij jullie gestorven zijn aan 
Corona. Ik wil jullie danken voor jullie liefde voor mij en voor jullie zorgen, 
jullie open hart dat jullie blijven tonen voor mij. Momenteel is er niets dat ik 
kan doen om jullie terug te betalen voor alle liefde die jullie voor mij hebben. 
Ik kan u enkel maar bedanken, dat is alles wat ik kan doen.
Liefste ouders, ik wil jullie terug om een gunst vragen. Ik kreeg al het geld wat 
nodig was voor mijn transportkosten maar met Corona is alles veranderd ook 
het transport. Mijn school heeft mijn afdeling nog anderhalve maand extra 
gegeven om de lessen goed af te werken. Ik wil u dus vragen indien jullie mij 
nog wat geld kunnen geven voor het transport (60.000 Rwfr.).
Ik hoop op een positief antwoord 

Dank u.
Uw dochter Denise, 22 jaar, is afgestudeerd in het 6de middelbaar met 
58,8 %, volgt een vervolmakingscursus Hotelerie.

Beste Kinderhulp,                                                    12 november 2020

Hier ben ik terug. Hoe gaat het met jullie? Wij doen het hier goed, we zijn OK. 
Hoe is het met het Corona-virus bij jullie?  
Is het aan het uitbreiden of verminderen? Hier is het coronavirus langzaam 
aan het verminderen en de dingen gaan terug zoals voor Corona. Ik wil jullie 
eerst en vooral bedanken voor jullie vriendelijkheid tegenover ons, voor het 
schenken van voedsel en zeep en voor de mondmaskers die jullie ons en onze 
familie gaven. De steun die jullie gaven, toont ons en onze familie jullie vrien-
delijkheid. Onze familie, mijn tante en haar man, vroegen ons jullie hiervoor 
ook in hun naam heel erg te bedanken. Ze vroegen ons jullie het allerbeste te 
wensen in alles wat jullie doen en dat God jullie mag zegenen. 

Aan Kinderhulp   11 november 2020

Dag aan onze ouders! 
Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het daar?

Hier in Rwanda gaat het in alles goed met ons.  
Ik hoop dat jullie het goed stellen en dat alles OK is.  
Ik schrijf jullie om jullie te danken voor alles wat jullie gedaan heb-
ben om mij te helpen in deze periode van het Corona virus. 
Jullie zorgen zo goed voor mij, bijvoorbeeld door mij wat materiaal 
te geven om thuis te gebruiken en voedsel.  
Heel erg bedankt. Ik zal jullie altijd blijven bedanken en bidden voor 
jullie zodat jullie niet opgeven.  
Moge God jullie zegenen in alles wat jullie doen. Nu ga ik naar 
school. Ik zal zeer hard studeren en iets wat minder goed gaat op school negeren 
zodat ik een goed resultaat kan halen.  
Zoals jullie heb ook ik uw gebed nodig. Hier wil ik eindigen.
Ik hou zeer veel van jullie. 
 
Van Naomi, 21 jaar, volgt het 4de  sec toerisme.  
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B R I E V E N  V A N  D E  C . M . G .  J O N G E R E N 

Heel veel dank voor alles wat jullie voor mij en mijn familie gedaan 
hebben. Dank je wel om ons te helpen met voedsel gedurende 
deze harde tijd van de Covid-19 pandemie.
Ook dank omdat jullie mij de mogelijkheid gaven een psy-
chiater te consulteren. Dit heeft mij heel veel geholpen en het 
veranderde zeker en vast mijn leven. Voor het geval ik meer 
hulp nodig zou hebben, zal ik het jullie laten weten.

Dank u en mogen jullie gezegend worden.
Jean Paul, 16 jaar, volgt het 1ste middelbaar.

Dag lieve ouders,                             12/11/2020
      
Hoe gaat het daar met jullie, ik hoop dat jullie het 
goed stellen. 
Ik dank jullie voor alles wat jullie doen. Ik waar-
deer dit zo veel. En ook voor alles wat jullie ons 
gaven, rijst en al het voedsel, heel erg bedankt.
Wat studeren betreft: ik geef de voorkeur aan 
taalvakken omdat ik alles probeer te verstaan. En 
wat mijn rapport betreft, ik beloof dat ik het zal 
overhandigen. Niet boos worden, ik probeer mijn 
best te doen. Dank je voor het begrip, ik zal jullie 
niet teleurstellen. Ik zal hard werken zodat ik jullie 
tevreden stel.
Heel erg bedankt om voor mij te zorgen. Ik waar-
deer dit zo zeer.

Love Kinderhulp
Assia, 19 jaar, 2de middelbaar.

Ik wil jullie bij deze dus bedanken voor dit alles.
Beste ouders, ik heb een vraag voor jullie die me al lang bezighoudt 

en die ik nu ook wil stellen. Ik zou jullie willen vragen of jullie ons 
kunnen helpen met het uitbouwen van onze toekomstige zaak als we onze 

middelbare school hebben afgewerkt. Zoals jullie weten beëindigen een aan-
tal van ons onze studies en we gaan een gewoon en moeilijk leven leiden.  
We hebben een klein bedrijfje nodig dat ons helpt in ons verdere leven, 
 zonder jullie steun. 

Dat is wat ik denk. Is het mogelijk dat jullie ons zouden helpen om ons 
klein bedrijfje, dat ons vooruit kan helpen, op te zetten? Wat denken jullie 
van mijn idee? Ik kijk al uit naar jullie antwoord. Als jullie ja zeggen, geen 
probleem en als jullie neen zeggen zal ik dat ook accepteren omdat jullie 
fantastische ouders zijn die weten wat we verdienen. Ik ga hiermee afsluiten, 
ik hoor jullie later, in jullie volgende brief. Ik hou heel veel van jullie en wens 
jullie het allerbeste. 

Moge God jullie zegenen ! 
David, 21 jaar, volgt het 6de  secundair. 
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UIT DE BRIEFWISSELING TUSSEN DE VERENIGING 
IN RWANDA & BELGIË

Om te beginnen kunnen we zeggen dat 2020 goed was 
begonnen totdat de Covid 19-pandemie arriveerde. 

Het was helemaal niet gemakkelijk voor ons en onze ge-
zinnen. We danken jullie hartelijk dat jullie er altijd voor 
ons zijn. We zijn allemaal in goede gezondheid met onze 
families en we hopen dat het goed met jullie gaat, want 
het is onze grootste wens om jullie terug te zien. 

Op kantoor: samen hebben we verschillende diensten 
verleend aan de kinderen van het C.M.G. en aan de 
gezinnen. We hebben bijeenkomsten gehad om erachter te 
komen wat we in verschillende situaties kunnen doen en 
om te reageren op e-mails van de vereniging. 

In het veld: over het algemeen en zoals gewoonlijk was 
het de taak van Sandra en Sandrine om hygiënische 
producten en schoolmateriaal aan te schaffen voor de 
kinderen van het C.M.G. Al deze materialen werden  
verpakt en verdeeld. Na de distributie hebben we rappor-
ten gemaakt om de organisatie te laten weten hoe de klus 
is geklaard. We hebben ook gecorrespondeerd en vertaald 
zodat deze naar de organisatie konden worden gestuurd.
We kochten ook voedsel en hygiënische materialen, 
verpakten alles en verdeelden het onder de families in de 
verschillende delen van het land en namen foto's om naar 
jullie te sturen. 

In de boekhouding: zoals gewoonlijk zorgde Jeanne 
D'Arc voor al het boekhoudkundig werk. Het doorgeven 
van de verschillende verzoeken voor de kinderen van het 
CMG, familiedossiers A & B. Ze verzorgde de correspon-
dentie met de zusters voor de verschillende werkzaam-
heden, het afhalen van geld en het in orde brengen van 
betalingen. Ze nam ook de tijd om Sandrine de boekhou-
ding voor de vereniging aan te leren. Sandrine bedankt 
jullie voor deze geweldige kans.
Over het algemeen hebben we als medewerkers veel 
gedeeld door samen te werken en we hebben gemerkt dat 

als er wederzijdse hulp is, de klus goed wordt geklaard. 
We zijn van plan om verder goed samen te werken in het 
belang van de vereniging. We proberen alle problemen op 
te lossen die ons door jullie worden gemeld, het probleem 

met de reçu’s en andere. We kunnen je vertellen 
dat meer dan 50% van de tekorten zijn opgelost 
en we hopen dat alles binnenkort in orde zal zijn.  

Bescherming tegen Covid 19: we respecteren 
de instructies en veiligheidsmaatregelen omdat 
het waar is dat het hier bij ons serieus wordt. 
We gebruiken de maskers en desinfecterende gels 
goed en danken jullie omdat jullie ons hiermee 
helpen. We vroegen in de apotheek om de prijs 
van operatiehandschoenen zodat ze eventueel 
gebruikt konden worden waar nodig?  
Een pakket kost 10.000 Rwf (+€10). 

Wensen: nogmaals, heel erg bedankt, want we 
hadden niets tekort en jullie hebben er alles aan 
gedaan om ervoor te zorgen dat wij en onze 

families in goede conditie konden blijven, mogen jullie 
hiervoor gezegend worden.
Ook al was dit jaar niet gemakkelijk, we danken God dat 
we het goed hebben afgemaakt en we hopen op het beste 
voor het jaar 2021.  
We wensen jullie een gelukkig nieuwjaar 2021,  
een jaar van goede gezondheid, voorspoed, vreugde en 
geluk. Onze groeten aan alle leden van Kinderhulp.
Wij danken u ook hartelijk voor het sturen van de wens-
kaarten voor Kerstmis en Nieuwjaar 2021. 

Betreft: Familie Dossier A 46 - Dancilla: hieronder het 
volledige rapport over de nieuwe familie.
Familie bestaande uit moeder met 7 kinderen. De vader  
Cyrile is overleden op 20/12/2020.
6 van de 7 kinderen hebben een zware lichamelijke en 
psychische handicap.

Op 24 december 2020 bezocht Sandra de familie van 
Dancilla om haar het geld (200.000 Rwf = + € 200) te 
geven voor de begrafeniskosten van de vader. Ze bezorgde 
ook voedsel: 10 kg rijst, 10 kg bonen, 10 kg aardappelen, 
10 kg sorghomeel, 5 kg sojameel, 1 kg suiker, 2 kg melk-
poeder, 1 liter olie, alsook 4 stukken waszeep en 9 stukken 
toiletzeep zoals gevraagd door de organisatie.

De moeder van de familie bedankt u hartelijk voor uw 
hulp, aangezien ze zegt dat ze geen hulp heeft gekregen 
van de zusters of anderen. Ze vertelt dat alleen Marc 
en Valentine naar de begrafenis konden gaan omdat de 
andere kinderen er niet bij konden zijn en ze opgesloten 
bleven in het huis.
Ze was erg blij te weten dat haar familie is uitgekozen om 
regelmatig geholpen te worden en bedankt u daarvoor 
hartelijk.
De moeder van het gezin werkte met de zusters in het 
gehandicaptencentrum te Kamonyi, waar ze 20.000 Rwf 

V.K.R. RWANDA - Rwandese medewerksters Jeanne 
D’Arc, Sandra, en Sandrine - 30/12/2020 
Betreft: jaarverslag 2020
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per maand ontving, maar ze zegt dat ze voorlopig niet zal 
terugkeren omdat ze er voor haar kinderen moet zijn en 
voor haar vee moet zorgen en moet cultiveren. Ze voegt 
eraan toe dat het de vader was die voor de 4 kinderen 
zorgde, die niets voor zichzelf kunnen doen en die altijd 
iemand nodig hebben voor hun noodzakelijke behoeften. 
De moeder vraagt aan de vereniging om haar te helpen 
met een driemaandelijkse bijdrage om iemand te betalen 
die haar kan helpen bij het planten en oogsten op hun 
veld. Aangezien het zo moeilijk is om dit allemaal alleen 
te doen en ook op alle kinderen te passen. De familie bezit 
24 hennen, 1 koe en 3 geiten. 

VKR BELGIË - december 2021: 

Onze vereniging besliste om de familie op te nemen 
in haar werking ‘Een grote familie - gezinswerking’ 

We kennen de problematiek van het gezin, dat voor het 
overlijden van de vader goed voorzag in zijn eigen noden. 
Twee van de kinderen werden reeds ondersteund voor de 
schoolkosten en in 2017 bouwde V.K.R. een huisje voor 
het gezin. Onze vereniging betaalde de begrafeniskosten 
voor de vader en voorziet in een driemaandelijkse steun 
van 30.000 Rwfr. (+ € 30) om een landbouwer te betalen 
die de moeder kan helpen om haar veld te bewerken. Ook 
voorzien we een kleine steun met voedsel en hygiënisch 
materiaal zo lang dit nodig is.  

VKR RWANDA - zuster Steven 21 januari 2021:  
Vlug wat kort nieuws.

Corona viert hoogtij in Kigali! Sinds eergisterennacht 
is de grootstad afgesloten en is geen circulatie toe-

gelaten zonder speciale politie toelating.  De scholen zijn 
gesloten voor het externaat, de internen blijven verder op 
school. De winkels zijn gesloten buiten de voedingswaren 
en farmacie en de markt voor voedingswaren. Overal 
controle van de politie. ... Voor twee weken en dan verder 
afwachten...
Daardoor zijn Jeanne d’Arc en de beide medewerksters in 
huisarrest. De afgewerkte dossiers zullen dus even moeten 
wachten tot rond eind januari.

Met heel wat moeite ben ik er gisteren in geslaagd om 
Teta* op te halen in Rilima en naar Kamonyi te voeren! 
Tussen Kigali ville en Rilima 7 politiecontroles, waarom 
op de baan.... Gelukkig voorzien van het doktersattest en 
een bijhorend document van de reisroute Kigali-  
Rilima-Kamonyi-Kigali. Telkens aftekenen met stempel 
voor vertrek naar de volgende etappe. Gezien het om 
medische redenen ging en een interne leerlinge, lukte het: 
ze waren beleefd en lieten ons door.

Teta was zeer gelukkig. Ze is verlost van de plaasters 
maar moet wel nog oefeningen hebben. Met nieuwe steun 
apparaten, (cannes) die nu verplaatsbaar zijn om aan te 
passen aan de groei. Ze stapt terug wat beter en rechterop. 
De benen zijn nog stram van de vele plaasters. Nieuwe 

afspraak voor controle binnen 2 maand. Gezien de school 
startte sinds maandag en ze slechts twee weken les krijgen 
om dan examen te doen voor het eerste trimester van 
vorig jaar, hebben wij de keuze gemaakt haar over te 
brengen naar de school. Anders riskeert ze opnieuw een 
schooljaar te verliezen en dit werkte op haar gemoed en 
dat na al die inspanningen! Alles moet snel gaan want het 
nieuwe schooljaar start onmiddellijk in september. Het 
was onmogelijk een foto te nemen door de zware regen en 
doordat alles snel moest gaan om klaar te komen voor de 
avondklok om 18 uur. De chauffeur moest nog 2 uur te 
voet naar huis want met de motor is verboden. Dus waren 
wij om 16 uur reeds Kigali binnen.  Het bijzonderste is dat 
alles goed verliep. Kamonyi zal zorgen voor een foto ...

Ik ontving de resultaten van de andere kinderen die reeds 
op school waren en in het centrum zijn:
*Liliane: 73,6% 2de op 40 lln,,  Eric 64,5% 14de op 40 lln.,  
Prince 64,5% en Nadine 54,5%.
De factuur van Teta zal ik doorsturen als ik de scan ont-
vang.

Ik ben nog niet volledig in form maar echt aan de betere 
hand. Dus kan de uitgestelde oogoperatie nu doorgaan 
bij dokter Piet: cataract aan linkeroog. Voorzien morgen 
de 22ste in de late voormiddag en dan blijf ik bij hem tot 
zaterdag of zondag volgens de situatie...Hopelijk is alles 
OK bij jullie. 
Het allerbeste. Vele groeten en tot wederhoren in de loop 
van volgende week als het lukt... Van harte Zuster Steven.

*Teta is een gehandicapt meisje onder bescherming van 
V.K.R. Ze was in het orthopedisch centrum van Rilima 
voor operatie en verdere behandeling van haar beide 
benen.
*Gehandicapte kinderen onder bescherming van V.K.R.

VKR BELGIË - 26 januari 2021:

We hopen dat jullie allen het nog steeds goed stellen. 
Van ons hier in België is er niet zo’n goed nieuws, 

want twee van onze medewerkers hebben Covid 19. Tot 
nu toe kunnen ze thuis blijven om uit te zieken en we 
hopen dat ze beiden goed herstellen. Onze vereniging doet 
haar best om te blijven werken, wat niet gemakkelijk is nu 
er geen vergaderingen mogelijk zijn en alles via mail en 
online moet gebeuren. Ook bij jullie slaat de Covid hard 
toe met terug een lockdown als gevolg.
We hebben reeds het meeste betaald van hetgeen er dient 
te gebeuren in de toekomst. Zodat jullie na de lockdown 
onmiddellijk aan het werk kunnen. Wil deze betalingen 
eens goed bekijken en ons melden moest er een betaling te 
kort zijn.
 
Werking: in onze vorige brief hebben we gevraagd hoe 
jullie het werk planden tijdens de half – lockdown, we kre-
gen hier geen duidelijk antwoord op. Nu jullie in volledige 
lockdown zijn, hadden we graag geweten welke moge-
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lijkheden jullie hebben om via internet sommige zaken te 
doen.
Autorisations voor de kleuters en lagere schoolkinderen 
jonger dan het 4de leerjaar: we hopen zo vlug als het kan 
hiervoor de autorisations te ontvangen. Kunnen jullie 
van thuis uit via mail contact opnemen met de gezinnen 
of de scholen van deze kinderen om aan de schoolbrieven 
te geraken? Zodat jullie de autorisations thuis kunnen 
opmaken en naar ons doorsturen. Wie van jullie heeft hier 
de mogelijkheid voor? 

Familie dos. A10a:  we hebben de aankooppapieren 
ontvangen van de grond, maar wachten nog steeds op 
de bouwvergunning om te kunnen starten met bouwen. 
Tevens wachten we op een nieuw bestek van Georges, dat 
hij ter nazicht naar James mag sturen. Gelieve Georges 
te verwittigen. Het huis mag niet groter zijn dan het huis 
van dos. A37a, maar kleiner. De kosten mogen niet hoger 
zijn, maar lager. 

Familie dos. A20a: we zijn bereid het huisje te herstellen 
van Spéciose. We kregen hier reeds een bestek van door 
van Georges. We aanvaarden niet de aanleg van elektrici-
teit voor het gezin van Cyliaque en Solange, daar dit gezin 
geschorst is wegens meerdere misbruiken. In bijlage het 
bestek waar deze kosten uit zijn verwijderd. Gelieve aan 
Georges te vragen om hier een contract voor op te maken. 
(betaling in drie schijven) en dit ter nazicht naar James te 
sturen.  
 
Aanpassingen op autorisations (toestemmingen tot be-
talingen): als we een vraag hebben over een autorisation 
dan duiden we dit aan met *???. Gelieve dit steeds aan te 
passen of te verduidelijken. Zo vroegen we op 02/09/2020, 
op de autorisation van voeding voor het gezin van Eric 
- reçu 175/10 uit hoeveel personen dit gezin bestaat. We 
kregen hier geen antwoord op, gelieve ons dit alsnog te 
laten weten. 

Oude computer Ezekiel: kan Sandrine ons specifiëren 
welke problemen er met de computer zijn? 

Verplaatsingskosten: we hebben jullie verplaatsingskos-
ten betaald voor de maand januari, deze verplaatsings-
kosten zullen jullie niet opgebruiken, daar jullie maar een 
halve maand naar het bureel mogen gaan werken. Deze 
verplaatsingskosten worden in mindering gebracht bij de 
betaling van de verplaatsingskosten voor maart. 

V.K.R. RWANDA - Rwandese medewerksters Jeanne 
D’Arc, Sandra, en Sandrine 2 februari 2021:

Het gaat goed met ons en het spijt ons heel erg dat 
twee medewerkers aan Covid 19 lijden. Voor ons 

hier in Rwanda gaat het nog niet goed, we zitten thuis 
nog steeds opgesloten in de stad Kigali omdat het aantal 
besmettingen erg hoog is. We hopen dat het snel weer nor-
maal wordt, want de genomen maatregelen helpen goed. 

Bedankt voor de betalingen die zijn gedaan en we zullen 
je vertellen of er nog iets ontbreekt. Zodra de lockdown 
eindigt, gaan we gewoon door met het werk. 

Werking: op het moment dat we volledig opgesloten zit-
ten, werken we via internet, organiseren we ons voor ver-
gaderingen en verschillende operaties via internet. Sandra 
vond een paar ontbrekende reçu’s en ze trof een afspraak 
met Jeanne D’Arc om ze allemaal te overhandigen. De rest 
van de ontvangsten zonder rechtvaardiging werden ook 
aan Jeanne D’Arc gegeven.
Autorisations voor jonge kinderen en kinderen van de ba-
sisschool jonger dan het 4de  leerjaar: we doen wat we kun-
nen gezien niet alle gezinnen toegang hebben tot internet, 
maar we nemen telefonisch contact met ze op. Sommigen 
zoeken en proberen ons de schoolbrieven van de kinderen 
te sturen. We proberen een paar schoolbrieven te verwer-
ken die we hebben, en er is al veel naar u verzonden. 

Familie Dos.A10a: we vertellen het aan Georges zodat 
hij het devies in orde kan brengen en ter controle naar 
James kan sturen. 
 
Familie Dos. A20a: Sandra heeft het bericht al aan Geor-
ges doorgegeven en hij gaat het juiste doen en het bestek 
doorgeven aan James voor controle. 

Aanpassingen aan autorisations: onze excuses voor 
deze fout die niet meer zal voorkomen. Het gezin van Eric 
bestaat uit 7 personen (2 meisjes, 3 jongens, moeder en 
vader). Het gezin verloor nog een kind dat stierf. 

Ezechiëls oude computer: er is een probleem met de 
batterij, de adapter is deffect, het besturingssysteem crasht 
elke keer en ik kan niet goed presteren. Ik moet meer ma-
noeuvreren om het te gebruiken en ik leen altijd die van 
mijn man, zodat ik al mijn rapporten goed kan afmaken.

Reiskosten: we begrijpen uw bericht over de reiskosten 
voor de maand januari 2021 die niet volledig zijn gebruikt 
omdat we momenteel in lockdown zitten. 
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DOEL : ▪  De wees - en  verlaten kinderen  uit het weeshuis  Gisimba Memorial Centre.  
  ▪ Mindervalidekinderen.
  ▪ Kinderenvangezinneninnood. 
   Aldezekinderensteunenvoorvoeding,kleding,geneeskundigeverzorging,
   scholing,huisvestingenanderenoodzakelijkheden.
   
      

HOE                    :  ▪ Dooreenadoptie-systeemopafstand.
   
WERKING        :  ▪ Wezoekenmensendiehettante-ofnonkelschapwillenaangaantenvoordele 
   vandezeRwandesekinderen. 
  ▪Wezoekenmensendiehetmeter-ofpeterschapwillenaangaantenvoordele 
   vandekinderenuitgezinneninnood.  
  ▪ Detantesennonkelsbetaleneenminimumbedragvan4Europermaandof 
   48Europerjaar.  
  ▪Depetersenmetersbetaleneenminimumbedragvan12,5Europermaandof 
   150Europerjaar.  
  ▪ Bijstortingvanminimum40 Euroopjaarbasisontvangtmenautomatischeen 
   fiscaal attest (ditontvangtUindeloopvandemaandfebruari). 
  ▪ Menwordtineersteinstantietanteofnonkel,meterofpetervandevolledige 
   groepkinderen,alhetgeldkomtsteedstengoedevandegansegemeenschap. 
   Laterishetmogelijkdatmeneenpersoonlijkopafstand-adoptiekindkrijgt
   toegewezenommeetecorresponderen,indienmenditzelfwenst. 

Viahetdriemaandelijkstijdschriftenonzewebsitewww.kinderhulprwanda.bekuntUdewerkingvan
devriendenkringvolgenenookhetwelenweevanonzebeschermelingen,viadebriefwisselingdiehierinis
opgenomen.Jekanonsookvolgenviafacebook:https://www.facebook.com/kinderhulp.rwanda 

Voorons,dieallenhetgelukhebben,geboren tezijnen te leven ineenwelvarendemaatschappij, isheteen
kleineinspanning,eenbeetjevanonzewelstandaftestaanentedelenmeteenRwandeesminderbedeeldkind. 
Onzekinderentelerendelenvanhunovervloed,metkindjesdiezelfshetallernoodzakelijkstemoetenmissen.

 
Misschien wil ook U zich daarom aansluiten tot die “ééN GROTE FAMILIE”

en zo daadwerkelijk deze arme kinderen helpen in Rwanda.

Aarzel niet en stuur onderstaand strookje ingevuld terug naar het algemeen contactadres.

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

▪MenseninBelgiëlatenkennismakenmetkinderenineenderdewereldlanden 
dekansgevenvanzeernabijdezekinderenookdaadwerkelijktehelpen.

Fam.Kinet-Laroy
PastoorSenesalstraat,74
B-9770Kruisem
Tel:+3293836263 
E-mail:info@kinderhulprwanda.be

Algemeen contactadres:



 é é n  G R O T E  F A M I L I E 

 Scan de code voor meer 
          digitaal plezier op je telefoon! 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 N
ie

ts
 u

it
 d

ez
e 

p
u

b
li

ca
ti

e 
m

ag
 g

eb
ru

ik
t 

w
o

rd
en

 z
o

n
d

er
 d

e 
to

es
te

m
m

in
g

 v
an

 V
K

R
v

zw
 ©

 
  ▪  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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