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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 :
Leo & Marie-Jeanne 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

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

Wim Coorevits
.: coorevitswim1@hotmail.com
Annelies Carpentier
.: annelies_carpentier@hotmail.com
Kim Six
.: kim_six@hotmail.com

James Moors
Karongi (Kibuye)
Rwanda
.: james.moors56@gmail.com
Prospectie

Animatieteam
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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VRIENDENK R I NG N I EU W S

O

ef het is warm vandaag, we springen van een herfstachtige lente, direct in de zomer. Maar het doet
deugd, we hebben hier zolang naar verlangd. Nu kunnen
we in het heerlijk zonnetje, veilig samen buitenkomen.
Velen van onze werkende leden zijn reeds half of volledig
gevaccineerd, dus de tijd komt eraan dat we terug samen
kunnen werken. We wensen jullie allen nog veel goede
moed, ook deze coronatijd gaat voorbij, maar hou het
toch maar veilig, denk aan je medemensen. Niemand wil
op de valreep nog in het ziekenhuis belanden.

We kunnen onze vrijwilligers die vanuit hun kot maken
dat de vereniging verder draait, niet genoeg dankbaar
zijn. Nog even geduld en we kunnen terug samenwerken.
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.

n Rwanda zijn momenteel alle scholen geopend, de
kinderen zijn aan het laatste trimester begonnen en de
meesten staan voor de examens. Ook hier in België zitten
onze kinderen en kleinkinderen in de laatste maanden
van dit moeilijke schooljaar. We wensen hen een prima
eindresultaat en is het dit jaar iets minder, volgend jaar
komt alles weer goed! Ook in het gehandicaptencentrum
in Kamonyi zijn terug alle kinderen aanwezig.

De leerlingen en leerkrachten van het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg stapten ongeveer € 7.000
bij elkaar in hun jaarlijkse Solidariteitstocht (lees blz.7).
Hiervoor heel veel dank. Het geld zal dienen om arme
gezinnen te voorzien van toiletten en waterreservoirs.
Ook danken we heel speciaal alle mensen die ons helpen
door een storting te doen als steun voor de ‘Ontbijtactie
van Zonder Grenzen Meulebeke’. We kennen hiervan
het eindresultaat nog niet, daar de actie nog lopende is,
maar het belooft fantastisch te worden. Meer hierover in
een volgend tijdschrift.
We zijn het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heel
dankbaar voor hun subsidie van € 5.000 als steun aan de
kinderen in het gehandicaptencentrum in Kamonyi en
voor de herstelling van het dak van de slaapzaal. Tevens
danken we uit heel ons hart het gemeentebestuur van
Kruisem voor hun steun van € 1.500. Hiermee kunnen
onze Rwandese kinderen het nieuwe schooljaar starten
in september. Een speciale dank gaat ook uit naar Soroptimist Zottegem Zuid Oost-vlaanderen vzw. Met hun
storting van € 500 ondersteunen zij de bouw van een
huisje met bijhorende waterreservoir, douche en toiletruimte.

I

D

e laatste tijd was het in Rwanda bang afwachten,
er is een zware vulkaanuitbarsting in Goma bij
de grens met Rwanda. Veel vluchtelingen zitten opeengepakt in Goma (Congo) of trekken de grens met
Rwanda over. Mensen uit Gisenyi (grensstad in Rwanda) trekken dieper het binnenland in. Er zijn heel veel
aardbevingen, die men voelt en hoort tot ver in het
land. Laat ons hopen en bidden dat de Nyiragongo terug gaat slapen en er geen verdere uitbarstingen meer
komen. We hebben geen weet waar de sponsorkinderen, die in de streek van Gisenyi wonen, zich momenteel bevinden. We hopen dat ze in veiligheid zijn.
Dit hadden de mensen daar nu echt niet nodig naast alle
problemen met corona. Gelukkig lijkt de coronaepidemie
in Afrika minder erg dan bij ons, of is dit omdat we geen
juiste cijfers kennen? Wel moet men zich daar aan strikte regels houden. Ieder schoolgaand kind, groot en klein
draagt een mondmasker. Men kijkt strikt toe in de scholen op de hygiëne en handen wassen is er een prioriteit
geworden. Van zodra er ergens een uitbraak is wordt het
gebied volledig afgesloten, zo is dit momenteel het geval
voor Kibuyi en Mahokko dichtbij Gisenyi.

Tevens danken we uit gans ons hart al die lieve mensen
die ons hielpen met een extra steun van € 450, € 400,
€ 300, € 240, € 200, € 150, € 125 en € 100.
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FINANCIEEL VERSLAG 2020
Inkomsten
Subsidies
(verminderd met huursubsidie werkruimte)
Giften (steun + financiële adopties)
Activiteit opbrengst VKR (183A)
Activiteit door andere organisaties
Publiciteit in het tijdschrift
Rente
Andere financiële opbrengsten
Eindafrekening betaalde facturen
Terugbetaling verzendkosten
Totaal

€ 19.910,00 - € 3000.00 = € 16.910,00
€ 50930,99
€ 304,30
€ 8.538,44
€ 340,00
96.46
€ 15,50
€ 63,94
€ 10,00
€ 77.209,63

Uitgaven voor directe hulp aan Rwanda
Goederen voor Rwanda (toiletgerief, laptop)
Giften naar Rwanda
Totaal

€ 708,80
€ 60.000,00
€ 60.708,80

Uitgaven werking
Communicatiekosten (website) + verzendkosten
(postzegels)
Kantoorbenodigdheden

€ 1.324,20

Drukwerk tijdschrift

€ 1.001,80

Diversen ( relatiegeschenken, ontsmettingsmiddelen
corona, CO melder stockageruimte)
Verplaatsingskosten (vervoer goederen voor Rwanda)
Huur lokalen (stockageruimte, zaal) verminderd met
subsidie voor de huur
Activiteit kosten V.K.R. (drank en etenswaren eigen
gebruik, werkings- en didactisch materiaal)

€ 596.83
€ 172,28
€ 34,84
€3.135,09 – €3000,00 = € 135,09

€ 9,83

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

€ 247,61

Verzekering brand

€ 239,58

Jaarlijkse taks op de vzw’s (patrimoniumtaks)

€ 42,54

Jaarabonnement Assist Plus

€ 90,00

Verzendkosten van goederen naar Rwanda (bijdrage
container, kerstkaarten)
Diverse financiële kosten (kosten internationale
betalingen)
Zegelkosten, bankkosten, R.V.
Totaal uitgaven werking
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€ 134,50
€ 157,20
€ 84.99
€ 4.271,29

FINANCIEEL VERSLAG VAN WERKING IN RWANDA
2020
WEESKINDEREN EN JONGEREN UIT HET
CENTRE MEMORIAL GISIMBA
Schoolkosten lager,
secundair en
beroepsschool 1ste, 2de en
3de trimester
Kosten voeding, hygiëne
en medische verzorging.

Jaarlijks geschenk voor
de CMG kinderen

TOTAAL KOSTEN

Premies leraren, schoolgeld, uniformen,
schoolmateriaal, internaten, transporten,
hygiënisch materiaal enz.
Zeep, tandpasta, wasproducten, medicijnen,
ziekenkaspremies enz.
Beschermingsmiddelen tegen Covid 19:
mondmaskers, ontsmettingsgel, extra zeep
en extra voeding.
Kerstfeest of paasfeest voor de kinderen uit
het CMG. Wegens corona kon dit niet
doorgaan. Het opgehaalde geld werd
gebruikt om de gezinnen van deze kinderen
van extra voeding en Covid 19
beschermingsmiddelen te voorzien.
WEESKINDEREN

Rwfr.
8.430.636

Euro
7.945,93

3.757.455

3.541,43

0

0

12.188.091

11.487,36

Rwfr.
956.900

Euro
901,89

8.564.730

8.072,32

14.982.710

14.121,31

24.504.340

23.095,52

WERKING VOOR DE MINDERVALIDEN
Schoolkosten

Alle schoolkosten.

Kosten voeding, hygiëne
en medische verzorging
in het centrum en in de
gezinnen van de
gehandicapte kinderen.

Verblijfskosten in het centrum, medische
verzorging, medisch materiaal, kiné,
operaties, ziekenkaspremies enz.
Beschermingsmiddelen tegen Covid 19:
mondmaskers, ontsmettingsgel, extra zeep
en mobiele was - reservoirs.
Verbeteringswerken in het ‘Centre De
Révalidation pour enfants avec handicap’ te
Kamonyi: bevloering van de ontvangstkoer,
overkapping van de resterende paden en
plaatsen van bijhorende watertank en
beveiligingswerken
Aankoop materiaal voor de crèche.
MINDERVALIDEN

Bouwkosten

TOTAAL KOSTEN

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°116 - juni 2021
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FINANCIEEL VERSLAG VAN WERKING IN RWANDA
2020
GEZINSWERKING
Schoolkosten
kleuterschool, lager en
secundair 1ste, 2de en 3de
trimester
Kosten landbouw, vee en
handel
Kosten voeding, hygiëne
en medische verzorging

Woon– en bouwkosten

TOTAAL KOSTEN

Premies leraren, schoolgeld,
schoolmateriaal, internaten, uniformen,
transporten, hygiënisch materiaal enz.
Mest- en sproeistoffen, zaad- en plantgoed,
landbouwmateriaal, vee, huur akkers, huur
standje op de markt.
Doktersconsultaties, medicijnen, kledij en
schoenen, voeding en hygiëneproducten,
ziekenkaspremies.
Beschermingsmiddelen tegen Covid 19:
mondmaskers, ontsmettingsgel, extra zeep.
Bouw van een huis, doucheruimte en toilet
voor het gezin dos. A37a - eerste betaling.
Bouw keuken en toilet voor gezin dos. A2.
- laatste betaling.
Huur huisje voor gezin dos. A44.
In orde brengen van de aankooppapieren
van een terrein voor gezin dossier A10a.
GEZINSWERKING

Rwfr.
12.524.500

Euro
11.804,43

1.057.699

996,89

6.340.418

5.975,89

3.480.265

3.280,17

23.402.882

22.057,38

Rwfr.
82.200
461.450

Euro
77,47
434,92

3.642.400

3.432,99

3.660.787

3.450,32

7.846.837

7.395,70

67.942.150

64.035,96

V.K.R. WERKING
Bureelmateriaal
Communicatie

Kasboek, reçuboekjes, papier, lijm enz.
Telefoon- en internetkosten, fotokopies.

Transport en diversen

Verplaatsingskosten, verzekeringen,
premies, beschermingsmiddelen tegen
Covid 19 voor onze plaatselijke
medewerksters: mondmaskers,
ontsmettingsgel, extra zeep
Werkingskosten Rwandese medewerksters
+ huur twee burelen en één stockageruimte.
V.K.R.

Werkingskosten
TOTAAL KOSTEN

TOTAAL KOSTEN WERKING IN RWANDA IN 2019
Gemiddelde wissel 2019: 1.061 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!
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A ctiviteitenagenda :
T oeko m stige en voor b i j e activiteiten
Solidariteitstocht van het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg

O

p maandag 10 en dinsdag 11 mei trokken de leerlingen van het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg
eindelijk hun wandelschoenen aan voor de jaarlijkse solidariteitstocht. Bij deze tocht plaatsen wij steeds
een ander goed doel in de spotlights en zamelen geld in om hun werking te ondersteunen. Dit jaar kozen wij
voor de ‘Vriendenkring Kinderhulp Rwanda’.
Dat deze tocht 3 maanden later plaatsvond dan gepland (pfff,... corona) waren de meeste leerlingen tijdens de
wandeling snel vergeten. Wandelen in mei blijkt namelijk een heel stuk aangenamer te zijn dan wandelen in
februari. Waar wij normaal gezien met jaarlijkse regenbuien en een zeldzame sneeuwbui moeten afrekenen,
konden we nu in een aangename lentezon de tocht van 10 kilometer wandelen.
Ook nieuw dit jaar: de leerlingen wandelden per klasbubbel op verschillende dagen. Om onze meer dan 1000
leerlingen op een verantwoorde manier te laten wandelen moesten we hen spreiden over 12 wandelingen op
verschillende dagen. Ondanks die beperkingen (of misschien wel dankzij de beperkingen van het laatste jaar)
was de sfeer best uitgelaten en genoten de leerlingen van hun wandeling door het Heistse landschap.
Na de tocht merkten heel wat klassen zelfs op dat ze het net fijner vonden om in kleine groepjes te wandelen,
hierdoor konden ze onder andere hun leerkrachten ‘de pieren uit de neus vragen’ (Kempisch gezegde dat zoveel
betekent als serieus uitvragen).
Voor ons als organisatie toont de eindbalans positief, onze leerlingen hadden een halve dag de mogelijkheid om
hun boeken even te vergeten en tegelijkertijd konden we een mooie som ophalen voor Rwanda.
We slaagden erin om net geen 7.000 euro in te zamelen voor de ‘Vriendenkring Kinderhulp Rwanda’,
geld dat zij ongetwijfeld goed kunnen gebruiken in hun strijd om kinderen meer levenskansen te bieden.
Gilles Mannaert

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°116 - juni 2021
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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

Regio:

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

KBC Verzekeringen

Vandenbroucke BVBA
Markt 10
9770 Kruisem
Tel: 09 383 65 93 / Fax: 09 383 80 87 / GSM: 0475 60 84 85
Email: vdb@verz.kbc.be
Kantooruren: elke voormiddag 9.00u - 12.00u
Donderdag: gans de dag tot 18.00u

Wij komen ook aan huis

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

Vlaamse Ardennen
CommV

Waregemstraat 69
9771 Kruisem
Tel: 056 61 30 24

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°116 - juni 2021
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PROJECTEN IN OPBOUW 2020-2021
1.

Project bouw huisje met bijhorend toilet, doucheruimte en waterreservoir 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. De werken zijn ondertussen zo goed als
afgewerkt en op 16/04/2021 betaalden we de vijfde schijf van 2.205.199 FRW. = + € 2.205.
Van zodra onze medewerker James op werfbezoek kan gaan voor de oplevering en indien alles in orde is, wordt de
laatste schijf van 735.066 Rwfr. = + € 735 betaald. Tot nu toe was dit onmogelijk door de lockdown van de streek rond
Kibuye en het heel slechte, natte weer dat de wegen onberijdbaar maakte.

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: Het verzekeren van de primaire zorgen en toekomstperspectief bieden aan kinderen geboren uit
meestal nog kindmoeders. Het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel van de moeders door hen te betrekken
in een liefdevolle verzorging en opvoeding van hun kinderen.
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 was de crèche lange tijd gesloten, deze werd in april terug
geopend.
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PROJECTEN IN OPBOUW 2020-2021
Uitwerking project: een eerste deel klein materiaal ter waarde van 1.738.000 Rwfr. = € 1.638,08 werd reeds aangekocht. Voor het tweede deel, groter materiaal, werd op 18/04/2021, 2.614.500 Rwfr. = + € 2.614 betaald.
Momenteel is men bezig met het maken van 30 kinderbedjes met bijhorende kastjes, hiervoor hebben we een voorschot van 3.003.513 FRW. = + € 3.000 betaald. In een volgend tijdschrift tonen we jullie foto’s van het materiaal en de
bedjes.

3.

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

Gelijktijdig worden ook een aantal heel dringende 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 verblijven permanent 50 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.
Situatie: het centrum is open en de gehandicapte kinderen werden terug opgenomen. De start was moeilijk vanwege Covid-19. Er moest gewacht worden tot de vakantie van de kinderen om gemakkelijker te werken. De werken zijn zonder problemen en met respect voor de gezondheidsmaatregelen rond Covid -19 gestart.
Verloop van de werken: Eind maart betaalden we een eerste schijf van 2.500.000 FRW. = + € 2.000, kort daarna
werden de werken opgestart.
Op 12 april betaalden we reeds een tweede schijf van 4.000.000 FRW. = + € 4.000 dit na het afnemen van het dak en
het gieten van het beton. Nadat de nieuwe golfplaten op het dak gelegd werden en de vensters aangemaakt betaalden
we de derde schijf van 4.000.000 FRW. = + € 4.000.
Binnenkort betalen we een vierde schijf van 3.200.000 FRW.= + € 3.200 nadat ook de overige werken voltooid zijn.
Na bespreking van de werken, tussen de aannemer, de zusters en onze medewerker James volgt de oplevering en
wordt door onze vereniging de vijfde schijf van 860.964 FRW. = + € 861 betaald.

Wegnemen van het bestaand dak dat in slechte staat verkeerde.

Bekistingswerken en het storten van beton.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°116 - juni 2021
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Er wordt vlug doorgewerkt zodat de kinderen op tijd terug kunnen komen na de vakantie.

De metalen frames om het dak te kunnen leggen worden geplaatst.

Er worden ventilatieruimtes geplaatst omdat er onvoldoende verluchting was in de slaapzaal.

12
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PROJECTEN IN OPBOUW 2020-2021

De bestaande deuren lieten geen licht door, daarom werden er nieuwe openingen gemaakt.

Voor al deze werken werden in 2020 en 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°116 - juni 2021
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BRIEven VAN DE KINDEREN uit de gezinnen

Familie dos. A4b
Aan mijn lieve vriend

06/04/2021

Hallo mijn lieve vriend hoe gaat het met je?
Gaat het goed met je? Met mij is alles goed.
Ik hoop dat je geen problemen hebt door Corona.
Nu hebben we een paar weken vakantie en daarna
gaan we terug naar school. Ik heb mijn cijfers gehaald,
maar ik hoop je nog betere cijfers te tonen.
Op mijn school moest ik leren hoe ik kon voorkomen dat ik
Covid-19 kreeg.
Weet dat je me kunt vragen hoe je Covid-19 kunt voorkomen.
Je moet heel goed je masker dragen, je handen wassen
nadat je iemand groette. Je moet 1 meter afstand houden
tussen je vriend en jou.
Omdat ik van je hou moet ik je vertellen over Covid-19.
Ik wil je bedanken voor het betalen van mijn schoolgeld en dat
van mijn broer en omdat je om ons geeft.
Dank je wel. God zegene je.
Dit was je vriendin Hope, 13 jaar, volgt het 1ste middelbaar.

Familie dos. A4b

06/04/2021

Lieve familie, ik hoop dat het goed met jullie gaat.
Met mij gaat het goed.
Het is een genoegen om naar u te schrijven omdat het
een lange tijd geleden is.
Dit trimester was te lang voor mij maar ik heb geprobeerd
om het goed te doen.
Ze sloten de school zonder de examens van het eerste trimester te doen.
Toen we terug op school waren, deden we eerst examen
van het eerste trimester voor we aan het tweede trimester begonnen .
Ik hoop dat ik de score haal die u wilt dat ik haal,
want ik bereid me goed voor op mijn nationaal examen.
De laatste keer vroeg je me naar mijn hobby's. Mijn hobby is
boeken lezen als ik vrij ben, maar ik speel ook graag piano,
ook al ben ik er niet goed in. Maar binnenkort ben ik van plan
om me aan pianospelen te wijden om er meer over te leren.
Ik zou u willen vragen of u volgende keer misschien mij uw
foto wilt zenden zodat ik deze tot mijn genoegen kan bewaren.
Ik wil piano spelen voor u want dat is iets dat ik voor je wil doen,
ik droom er elke dag van. Ik droom ervan je te ontmoeten,
je vast te houden en te knuffelen. Moge God jullie zegenen.
Ik hou zoveel van jullie, van mijn lieve familie.
Roméo, 19 jaar, volgt het 3de secundair
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brieven VAN DE KINDEREN uit de gezinnen
Familie A36
Aan mijn ouders

04 april 2021

Hoe gaat het met jullie, mijn goede ouders?
Ik mis jullie zo erg! Vele dagen gingen voorbij zonder dat ik
kon vragen of jullie het goed maakten. Maar laat mij hopen
dat jullie het goed maken.
Op school gaat alles goed, daarom wil ik deze brief
schrijven om jullie te bedanken omdat jullie mij helpen bij alles.
Maar het was niet gemakkelijk om Kerstdag te vieren op school,
waar het onmogelijk was om een brief met wensen te sturen naar
jullie. Daarom wens ik jullie nu nog een gelukkig nieuwjaar 2021
en een vrolijk paasfeest.
Zoals jullie weten volg ik het 1ste middelbaar, we zitten in het
laatste trimester. Om deze laatste periode af te maken zal het
gemakkelijker voor me zijn, omdat ik het onderwerp begin te begrijpen
dat moeilijk was in het begin van dit jaar. En ik dank jullie nogmaals
omdat u mij helpt om naar deze school te gaan.
Ik heb veel kennis opgedaan door uw hulp, wees gezegend voor alles.
Dus ik wens jullie nog vele goede werken, en een gelukkig
nieuwjaar 2021 en vrolijk paasfeest.
Moge God jullie zegenen. Dank U.
Van uw zoon Elissa, 14 jaar, volgt het 1ste middelbaar.

Familie A36
Aan mijn ouders

04 april 2021

Ik omhels jullie met heel mijn hart en wens je een Vrolijk Paasfeest.
Alsook omdat het de eerste brief is dit jaar, wens ik u een gelukkig
nieuwjaar 2021. Ik hoop dat jullie het goed maken.
Het is zolang geleden, maar je moet weten dat ik me sterk hou,
zoals jullie me kennen!
Zo ook hoop ik dat bij je werk en je dagelijks leven alles goed gaat.
Hoe gaat het met je in deze tijd van het coronavirus? Voor ons, dankzij God,
gaat het goed, en ook voor mij en mijn familie.
Wij danken u voor de hulp die jullie ons toonden in deze tijd, wij wensen u
Gods zegen toe. Deze brief is om jullie te danken omdat ik nu in het zesde
middelbaar ben, sectie bouw, metselwerk. Ik dank jullie want dit alles komt
door jullie hulp, vanaf het lager tot nu. Ik heb het geluk jullie te mogen danken voor al jullie inspanningen om schoolgeld voor mij te betalen. Voor nu
en voor altijd vraag ik God jullie te zegenen. Ik ben klaar voor het nationaal
examen dat ik doe dit jaar. Jullie gaven me altijd moed bij alles en dit geeft
me vertrouwen dat ik succes zal hebben bij dit examen. Ook daarom heb ik
het gevoel in mijn hart dat mijn droom om de beste ingenieur te worden zal
uitkomen. Alles wat ik word is dankzij jullie hulp.
Zo ik wens jullie de zegen van God!
En mijn cadeau voor deze paasdag is om jullie een goed leven te wensen
voor altijd en eeuwig.
Olivier, 20 jaar, volgt het laatste jaar bouw.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°116 - juni 2021
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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: .......................................................................................................
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Scan de code voor meer
digitaal plezier op je telefoon!

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

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

