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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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Het werd een zomer zoals we er nog geen gekend 
hebben, de overvloed aan regen bracht grote el-

lende met zich mee. Overstromingen spoelden bij velen 
hun volledige bezit weg en maakten hen dakloos. Nu het 
voorzichtig nazomert denken we aan alle slachtoffers en 
wensen we hun veel goede moed om verder te gaan en 
hun dagelijkse leven terug op te nemen. 

Ondertussen krijgen we, dankzij de vaccinaties tegen 
covid 19, stilaan een beetje van onze vrijheid terug. 

Onze schoolkinderen begonnen een nieuw schooljaar 
en hopelijk wordt het een normaal jaar, zonder veel be-
smettingen, schoolsluitingen en internet studeren. Ook 
in Rwanda start men op 11 oktober het nieuwe school-
jaar. Laat ons hopen dat het niet terug wordt zoals de 
laatste twee jaren, die gekenmerkt werden door lock-
downs, schoolsluitingen en voor de internen hele lange 
trimesters waarin ze niet naar huis konden. Men had 
twee schooljaren nodig om één volledig schooljaar af te 
ronden in Rwanda. We wensen dan ook alle studenten 
in binnen- en buitenland een succesvol en aangenaam 
nieuw schooljaar toe en duimen dat het goed mag gaan.

Onze vrijwilligers hebben hun kot verlaten en begin-
nen voorzichtig terug samen te werken. We hadden 

op 30 augustus onze eerste vergadering en iedereen is blij 
dat dit niet meer via internet moet. Bedankt vrijwilligers 
omdat jullie vol moed verder doen. Ook onze trouwe 
sponsors blijven ons ondersteunen. 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 € 300, € 250,  
€ 200,  € 125, € 150, € 120 en € 100. 
Dat men onze vereniging in zijn hart draagt, bewijst de 
steun die we kregen voor de ‘Ontbijtactie van Zonder 
Grenzen Meulebeke’, ondanks het feit dat er geen ontbij-
ten konden bezorgd worden. We kregen van 219 mensen 
steun voor een totaal bedrag van € 9.004. Dit is werke-
lijk fantastisch, heel hartelijk dank hiervoor. We danken 
ook onze trouwe sponsor die ons hielp met een steun van  
€ 3.000 voor onze werking voor de gehandicapte kinde-
ren in Kamonyi. Ook danken we de lieve mensen die de 
Rwandese kinderen verder helpen en ons terug verrasten 
met € 1.000. 

“De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen.”
“Zolang armoede bestaat, is er geen echte vrijheid, de uitdaging om armoede uit te roeien niét 
opnemen, zou een misdaad tegen de mensheid zijn.  “ ask all humanity now to rise up”.  
                                                                                                                                   Nelson Mandela

OPROEP:
Onze vereniging zoekt mensen die naar Rwanda reizen en in hun bagage een zak hulpgoederen willen mee-
nemen voor onze vereniging. Er staat voor ieder kind een eindejaarsgeschenkje klaar doch we zien geen 
mogelijkheid om deze naar Rwanda te krijgen. Betaalde zendingen zijn niet meer mogelijk, daar deze grote 
problemen geven bij de Rwandese douane. 

BELANGRIJKE MEDEDELING: 
Hiermee kondigt de vereniging een inzamelstop aan. Daar er voorlopig geen medewerkers vertrekken ge-
raken de goederen niet meer in Rwanda. Mensen die nog ingezameld hebben voor ons, mogen de goederen 
nog steeds brengen, je mag erop rekenen dat ze een menslievende bestemming krijgen.
Wat we wel nog kunnen gebruiken zijn allerlei kaartjes. Nieuwjaarskaartjes hebben we momenteel voldoen-
de, dus deze hoeft u niet meer te sparen. Vooral verjaardagskaartjes voor oudere jongens hebben we tekort.  
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Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 19/07/2021 - 
algemeen: 
We hopen dat jullie het nog steeds goed maken. Volg de 
regels van de volledige lockdown goed op. We zijn wel 
bezorgd nu jullie hierna de C.M.G. 
jongeren terug willen ontvangen, of 
is dit reeds gebeurd? Vraag ze niet 
allemaal gelijktijdig en neem de 
coronamaatregelen streng in acht. 
Jonge mensen kunnen drager zijn 
zonder zelf ziek te worden, maar 
wel anderen besmetten, die er mis-
schien wel ziek van worden. 
Daar het nieuwe schooljaar vlug 
nadert hierbij enkele richtlijnen om 
in acht te nemen alvorens de auto-
risations op te maken en de scholen 
te betalen. Het is ook nodig de jon-
geren hier reeds van op de hoogte te 
brengen, zodat ze de juiste school-
brief aan Jeanne D’Arc geven. We 
gaan hier streng op toezien. Wil er 
ook voor zorgen dat we van allen zo 
rap mogelijk een schoolrapport ontvangen.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters,  
algemeen: 
We zijn allemaal in orde zo ook onze families, godzij-
dank. Het gaat nu wat beter, we zijn uit de totale opslui-
ting en we zijn goed aan het werk. Aanstaande maandag, 
16/08/2021, zullen wij de kinderen van het C.M.G. ont-
vangen om hen het materiaal van de vakantie te geven, 
omdat zij het op het ogenblik echt nodig hebben. Wij 
zullen de maatregelen in acht nemen om elke vorm van 
besmetting te voorkomen.
Aangezien wij de kans zullen hebben om bijna alle kin-
deren te ontmoeten, zullen wij hen erop wijzen dat zij 
de juiste schoolbrieven moeten inleveren, zoals door de 
organisatie wordt gevraagd. Het enige probleem is dat 
geen enkel kind zijn rapport heeft teruggekregen om-
dat de regering in verband met Covid de opdracht had 
gegeven alle kinderen na hun examens uit de scholen te 
evacueren, zodat wij nog steeds met de scholen samen-
werken om te proberen zoveel mogelijk documenten van 
de kinderen terug te krijgen.

1. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 
19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
EP n°1 - Salua °18/07/2010 : – Is de huid van het meisje 
volledig genezen, zo niet mag er terug huidzalf aange-
kocht worden. Het is nodig dat jullie hiervoor een autori-
sation aanvragen. Volgens onze gegevens volgt het meisje 
het 4de lager in een officiële school, wil erop aandringen 
dat ze heel goed haar best doet om betere punten te beha-
len. Indien haar punten niet beteren zal ze na het 6de lager 
een beroepsrichting moeten kiezen, wil ze nog gespon-
sord worden door V.K.R.

Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters:  
Met Salua gaat het goed en haar huid is voorlopig beter. 
Als ze nog huidproblemen heeft, houden we u op de 
hoogte. We gaan opnieuw met haar praten, zodat ze zich 

kan inspannen om goede studiere-
sultaten te behalen. 

2.      Uit de mail van V.K.R. 
naar Rwanda op 19/07/2021 – 
C.M.G.-jongeren: 
EP n°2 - Diane (gehandicapt 
meisje) °12/08/2006 - Volgens 
onze gegevens volgt het meisje 
het 1ste secundair in een dure pri-
véschool. Het is nodig dat ze een 
andere minder dure, liefst officiële 
school zoekt dichter bij haar huis. 
Momenteel zijn de verplaatsings-
kosten veel te hoog. Wil zij nog 
gesponsord worden door V.K.R. 
dan moeten de verplaatsingskosten 
minder worden. Wil dit meedelen 
aan de mama. 

Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters:  
Wij zullen het bericht over de school- en reiskosten 
doorgeven aan de moeder van het gezin, zodat zij een 
andere school kan zoeken voor Diane, die goedkoper is 
en dichter bij hun huis. 

3. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 
19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
EP n°2b - Sarah Mara °05/06/2005. Volgens onze gege-
vens volgt het meisje het 2de secundair en is ze op inter-
naat in een officiële school. We hopen dat zij mooie pun-
ten behaalt dit schooljaar. Zij kan op internaat blijven in 
deze school en wordt verder gesponsord door V.K.R.. 
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters:  
Sarah Mara doet altijd haar best om het goed te doen op 
school. We zullen jullie boodschap doorgeven en haar 
aanmoedigen om hard te werken.

4. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 
19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
EP n°2c - Enid °11/01/2011: Volgens onze gegevens volgt 
het meisje het 4de lager in een dure privéschool. Het is 
nodig dat zij volgend schooljaar naar een officiële school 
gaat om haar lagere studies te volgen, wil zij nog gespon-
sord worden door V.K.R. Wil dit meedelen aan de mama.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters: 
Wij zullen de boodschap doorgeven aan de moeder van 
het gezin, zodat zij een officiële en minder dure school 
voor Enid zoekt. 

5. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 
19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
EP n°2d - Jackson °19/09/2015 – Zit in de eerste kleu-
terklas in een dure privéschool. De jongen kan de kleu-
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terschool blijven volgen in dezelfde school, maar het is 
nodig dat hij naar een officiële school gaat om zijn lagere 
studies te volgen, wil hij nog gesponsord worden door 
V.K.R. Wil dit meedelen aan de mama.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters:  
We zullen de boodschap doorgeven aan de moeder van 
het gezin, zodat zij op zoek gaat naar een officiële en 
minder dure school voor Jackson. 

6. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 
19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
EP n°3 - Kevine °18/04/2006 - Vol-
gens onze gegevens volgt het meis-
je het 2de secundair in een officië-
le school. We hopen dat zij betere 
punten behaalt dit schooljaar wil 
ze op deze school blijven en verder 
gesponsord worden door V.K.R. Zo 
niet moet ze een technische of be-
roepsrichting kiezen.
Antwoord uit Rwanda van onze 
medewerksters:  
Het gaat goed met Kévine en wij 
zullen de boodschap doorgeven, 
zodat zij haar best doet om goede 
schoolresultaten te behalen. 

7. Uit de mail van V.K.R. 
naar Rwanda op 19/07/2021 – 
C.M.G.-jongeren: 
EP n° 4 - Monique °2004 - Volgens onze gegevens volgt 
het meisje het 3de secundair in een officiële school. We 
hopen dat Monique even goede punten behaalt zoals de 
vorige twee jaren. Zij kan op deze school blijven en wordt 
verder gesponsord door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters:  
Monique doet het goed en wij gaan de boodschap door-
geven, zodat zij goede schoolresultaten zal behalen. 

8. Uit de mail van V.K.R. 
naar Rwanda op 19/07/2021 – 
C.M.G.-jongeren: 
N° 9F – Jeanine °2003 - Volgens 
onze gegevens volgt het meisje het 
4de secundair in een nieuwe school. 
Het is een school van de dochter van 
de vrouw van de president. In deze 
school geeft men al het nodige ma-
teriaal gratis. We hopen dat Jeanine 
even goede punten behaalt zoals de 
vorige twee jaren. Momenteel be-
taalt V.K.R. niets voor deze school, 
ook geen schoolmateriaal. Zij kan 
op deze school blijven maar wordt 
verder opgevolgd door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze 
medewerksters: Ja Jeanine, zit op 

een goede school en werkt goed. We gaan de boodschap 
doorgeven, zodat ze in contact met de organisatie blijft. 

9. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 
19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
N° 9 M - Eric °12.04.2000 - Volgens onze gegevens volgt 
de jongen het 4de middelbaar in een officiële school. Het 
is nodig dat de jongen, gezien zijn leeftijd, betere pun-
ten behaalt dit jaar anders is het noodzakelijk dat hij een 
beroepsrichting kiest wil hij verder gesponsord worden 
door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters: Wij 

zullen de boodschap doorgeven aan 
Eric, zodat hij op school beter werkt 
dan gewoonlijk.  

10.  Uit de mail van V.K.R. 
naar Rwanda op 19/07/2021 – 
C.M.G.-jongeren: 
N° 26F - Marie °26/12/2003 – Hoe 
gaat het nu met de gezondheid van 
Marie? Als ze nog zalf nodig heeft 
kan hiervoor een autorisation aan-
gevraagd worden. Volgens onze ge-
gevens volgt het meisje het 2de of het 
3de middelbaar in een officiële school. 
Het is nodig dat Marie, gezien haar 
leeftijd, betere punten behaalt dit jaar 
anders is het noodzakelijk dat zij een 
gemakkelijkere richting, een techni-

sche of beroepsrichting kiest wil zij verder gesponsord 
worden door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters: 
Wij zullen informeren naar Marie haar gezondheid en 
houden u op de hoogte. We zullen ook het bericht over 
haar studie doorgeven. 

11. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 
19/07/2021– C.M.G.-jongeren: 

N° 30M - Musirasi °07/03/2003 - 
Volgens onze gegevens volgt de jon-
gen het 3de middelbaar in een officië-
le school. Het is nodig dat de jongen 
betere punten behaalt dit jaar en ook 
goede punten haalt op het nationaal 
examen. Anders is het noodzakelijk 
dat hij een gemakkelijkere richting, 
technische of beroepsrichting, kiest 
wil hij verder gesponsord worden 
door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze 
medewerksters: 
Wij zullen het bericht doorgeven, 
maar Musirasi heeft zich reeds 
bij de organisatie gemeld om zijn 
studies in een technische richting 
voort te zetten.foto: Bertrand

foto: Elie 
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12. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 
19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
N° 38M - Djibril °2002 - Volgens onze gegevens volgt de 
jongen het 5de of is het 6de lager in een privéschool. Ge-
zien zijn leeftijd en zijn zeer slechte punten in het lager 
is het nodig dat de jongen na het 6de lager een korte niet 
moeilijke beroepsopleiding volgt, wil hij nog gesponsord 
worden door V.K.R.  
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters: 
Djibril zit in de 6de leerjaar en wij zullen het bericht 
doorgeven zodat hij alvast op zoek kan gaan naar een 
school voor ambachtsonderwijs. Wij houden u op de 
hoogte. 

13. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 
19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
N° 39M - Beckam °2005 - Volgens onze gegevens volgt 
de jongen het 5de of is het 6de  lager in een privéschool. 
Gezien zijn leeftijd en zijn zeer slechte punten in het lager 
is het nodig dat de jongen na het 6de lager een korte niet 
moeilijke beroepsopleiding volgt wil hij nog gesponsord 
worden door V.K.R.  
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters: 
Beckam zit in de 6de klas en we zullen doorgeven dat hij 
al op zoek gaat naar een ambachtsschool. We houden u 
op de hoogte van het vervolg.

14. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 
19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
N° 43F - Aimée °15/04/2005 – Het meisje verlangt er he-
vig naar om haar moeder terug te vinden, ze schrijft dit 
in iedere brief. Sandra, spreek met Aimée en vraag haar 
wat ze nog weet over haar moeder. Is het mogelijk om 
haar te helpen, door het NCC* aan te spreken of zij even-
tueel iets meer weten. Ook kan je helpen door een oproep 
te plaatsen via de radio, is dit betalend gelieve hiervoor 
een autorisation aan te vragen. Hoe gaat het nu met de 
oogproblemen van Aimée. Indien het nodig is om naar 
de dokter te gaan, vragen jullie een autorisation aan. Vol-
gens onze gegevens volgt het meisje het 2de middelbaar in 
een officiële school. We hopen dat ze even goede punten 
behaalt zoals het vorig jaar. Zij kan op deze school blijven 
en wordt verder gesponsord door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters:  
Sandra ging na waar Aimée’s moeder (Thérèse) was en 
dit is wat ze vond. Eerst dacht Aimée dat haar moeder in 
de priorij in Kabgayi woonde. Dus ging Sandra naar het 
Centrum Saint Kizito dat verschillende mensen met ver-
schillende problemen opvangt en zij zeiden dat zij haar 
helemaal niet kenden. Sandra vroeg het aan de NCC 
die op hun beurt zeiden dat zij niet wisten waar zij was, 
maar door informatie van haar vroegere woonplaats, 
zeiden zij dat zij in Rutsiro woonde in de congregatie 
van de zusters van Calcutta en dat zij vaak veranderd is 
in verhouding tot haar problematiek. 

Na deze informatie 
werd Aimée ge-
vraagd ons te laten 
weten wanneer zij 
haar wilde opzoe-
ken en zij zei dat zij 
erover dacht haar 
misschien tijdens de 
volgende vakantie op 
te zoeken en dat het 
voor haar het belang-
rijkste was te weten 
waar zij was en hoe 
het met haar ging.

15. Uit de 
mail van V.K.R. 
naar Rwanda 
op 19/07/2021 – 
C.M.G.-jongeren: 
N° 47F - Laïssa 
°24.12.2005 - Volgens 
onze gegevens volgt 
het meisje het 2de 
of is het 3de middel-
baar in een officiële 
school. Ze koos voor 
een nieuwe school, 
zonder medeweten 
en toestemming van 
V.K.R.. We hopen 
dat ze dit jaar betere 
punten behaalt dan 
de twee vorige jaren. 
Indien ze ook dit jaar 
slechte punten be-
haalt is het nodig dat 
ze een gemakkelijkere 
richting, technische 
of beroepsrichting 
kiest, wil zij verder 
gesponsord worden 
door V.K.R.
Antwoord uit Rwan-
da van onze mede-
werksters:  
Laïssa zit in het twee-
de middelbaar, wij 
zullen de boodschap 
doorgeven omdat zij 
beter zou werken en 
goede schoolresulta-
ten zou behalen en 
omdat ze steeds door 
de organisatie zou 
worden gesteund.*NCC  ...  plaastingsdienst van de Rwandese overheid

foto: Eric

foto: Salua

foto: Marie
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Br ie fwisse l ing  -  schoo l jaar  2021/2022  van  de 
C . M . G .  j o n g e r e n  –  D e e l  1 .

16. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
N° 57F - Denise °17/01/1999 – We hopen dat Denise haar 
vervolmakingscursus ‘Hotelerie’ van drie maanden kon 
volgen met goed resultaat. We dienen haar attest nog te 
krijgen. Onze hulp aan het meisje is hiermee beëindigd, 
maar we hopen nog eens iets van haar te horen.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters:  
Wij zullen Denise vragen ons haar certificaat van prestatie 
te overhandigen en wij zullen de boodschap doorgeven 
zodat zij in contact blijft met de organisatie.

17.Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 19/07/2021 – 
C.M.G.-jongeren: 
N° 58F - Patricie °24/02/2000 - Volgens onze gegevens 
volgt het meisje het 4de jaar in een officiële technische 
school. We hopen dat ze terug excellente punten behaalt 
dit jaar. Hoeveel jaar moet het meisje nog doen alvorens ze 
afgestudeerd is in het middelbaar? 
Zij kan op deze school blijven en wordt verder gesponsord door V.K.R. 
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters: 
Patricie heeft nog twee jaar te gaan om haar middelbaar onderwijs af te maken. 
We zullen haar aanmoedigen om het goed te doen zoals gewoonlijk.

18. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
N°59M - Bertrand °01/05/2006 - Volgens onze gegevens volgt de jongen het 6de lager in een privéschool.  
We hopen dat hij mooie punten behaalt dit schooljaar en een goede uitslag heeft bij het nationaal examen.  
Het is nodig dat hij volgend jaar naar een officiële school gaat wil hij bij zijn middelbare studies gesponsord worden 
door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters: 
Wij zullen het bericht doorgeven aan Bertrand, dat hij naar een officiële school gaat zodat hij door de organisatie 
wordt gesponsord.

19. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
N° 61M - Bertin °03/01/2002 -  Volgens onze gegevens volgt de jongen het 2de middelbaar in een officiële school. 
We hopen dat hij terug goede punten behaalt in dit schooljaar. 
Hij kan op deze school blijven en wordt verder gesponsord door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters: 
Wij zullen de boodschap van de organisatie overbrengen aan Bertin.
 
20. Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda 
op 19/07/2021 – C.M.G.-jongeren: 
N° 63F - Deborah °12/12/1999 - We hopen 
dat Deborah haar vervolmakingscursus ‘web 
designer’ van drie maanden kon volgen met 
goed resultaat. We dienen haar attest nog te 
krijgen. Onze hulp aan het meisje is hiermee 
beëindigd, maar we hopen nog eens iets van 
haar te horen.
Antwoord uit Rwanda van onze mede-
werksters: 
Wij zullen vragen om het 
certificaat dat Deborah voor haar opleiding 
heeft behaald aan ons te bezorgen en wij 
zullen haar vragen in contact te blijven 
met de organisatie.

foto: David
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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 

 Stokstraat 30,
B-9770 Kruishoutem.

Tel: 09 383 65 15
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Briefwisseling naar onze medewerksters in Rwanda  
- gezinskinderen - Deel 1. 

Deel 1.    Het vervolg in een volgend tijdschrift.    
Kruisem, augustus 2021

Familie dossier A6b
Gezin bestaande uit vader Raymond en moeder Alphonsine, ouders van 5 kinderen 

waarvan nog 3 studerende. 
We hopen dat Jean °03/2000 terug goede punten behaalt in het 6de secundair. Emma-
nuel °2002 volgt momenteel het technisch onderwijs level 2. Het is nodig dat hij betere 
punten behaalt, anders dient hij een gemakkelijker richting te kiezen op beroepsniveau 
wil hij verder ondersteund worden door V.K.R.  Het is eveneens nodig dat Jean de la 
Croix °2/08/2004, een beter rapport heeft in het 2de secundair. Anders is het nodig dat  
hij volgend schooljaar een technische of beroepsrichting kiest wil hij verder ondersteund 
worden door VKR. We hopen dat Stephen ° 27/10/2006 even goede punten behaalt in 
het  5de lager. We hopen dat ook Eric °01/01/2009 even goede punten behaalt in het 
3de lager, zoals vorig schooljaar. Deze familie kreeg reeds veel hulp sinds 2007. Buiten 
een noodgeval (bv. medisch probleem) kan de familie geen aanspraak meer maken op 
steun van V.K.R. Enkel de ziekenkaspremie en de schoolkosten worden verder betaald. 

Familie dossier A11c: 
Gezin bestaande uit vader Emmanuel en moeder Félicité, ouders van 4 schoolgaan-

de kinderen. 
We hopen dat alles goed gaat in dit gezin en dat de kinderen dit schooljaar betere punten behalen. Heeft het meisje Ke-
vine °15/10/2006 nog steeds een andere sponsor voor haar schoolkosten? We hopen dat Egide °15/10/2006 goede punten 
behaalt in het 6de leerjaar. Indien niet, dan is het nodig dat hij volgend schooljaar een technische of beroepsopleiding kiest 
wil hij verder ondersteund worden door VKR. We hopen dat Divine °04/09/2010 betere punten behaalt in het 4de leerjaar. 
Sandra en Sandrine, wil navragen of het mogelijk is dat het meisje bijlessen krijgt door haar leraar. Laat ons weten wat 
dat zou kosten. Hoe gaat het nu met de gezondheid van Yvette °25/12/2017? Gaat het beter met de medicijnen die ze 
nu neemt? Het is nodig dat het meisje volgend schooljaar naar de kleuterschool gaat als dit kan met haar gezondheid. 
Bespreek dit met de ouders. Voor deze familie mag verder de ziekenkaspremie, de schoolkosten en medicijnen voor Yvette 
betaald worden door V.K.R.

Familie dossier A12a: 
Gezin bestaande uit alleenstaande moeder Josephine, een volwassen zoon en 4 kinderen onder de 12 jaar. 

Hoe gaat het nu met de mama van het gezin, drinkt ze nog zoveel? Woont de oudste zoon Ntakirubimana °25/05/2001 
nog thuis, helpt hij mee om de familie te onderhouden? De kinderen hebben schoenen nodig, Sandra en Sandrine het 
is nodig dat jullie hiervoor zorgen.  De kinderen vragen dit in hun brieven. Mogelijks verdrinkt de mama het geld voor 
de schoenen? Wil dit opvolgen. Zijn jullie reeds met de mama naar de 
vereniging voor geboortebeperking geweest? Wil dit niet uitstellen! 
Misschien is het aan te raden om haar de prikpil te laten geven. 
Het kan niet dat deze vrouw kinderen blijft krijgen die ze zelf niet 
kan onderhouden, zonder een vader om voor hen te zorgen. Is er 
een mogelijkheid om de vrouw ergens te laten begeleiden voor haar 
alcoholprobleem? We hopen dat Pascaline °12/04/2009 dit school-
jaar betere punten behaalt. Sandra en Sandrine, wil navragen of het 
mogelijk is dat het meisje bijlessen krijgt door haar leraar. Laat ons 
weten wat dat zou kosten. Gaan  Fabrice °05/03/2014 en Francine 
°05/03/2014 regelmatig naar de kleuterschool? Hoe gaat het met de 
baby Jean Claude °17/02/2019? Voor dit gezin mag verder gewerkt 
worden zoals voorheen: er mag betaald worden voor de ziekenkas-
premie, een beperkte hoeveelheid voeding en hygiënemateriaal, de 
huur van een veldje en de schoolkosten van de kinderen.
 

Familie dossier A12b: 
Gezin bestaande uit vader Daniel en moeder Angélique, ouders van 5 kinderen. 

We hopen dat Jeanine °24/08/2003 goede punten behaalt in het 4de secundair. Het is nodig dat Bosco °2005 en Oli-
vier°12/2006 goede punten halen in het 6de lager. Indien niet dan is het nodig dat ze daarna een technische of beroeps-
richting kiezen willen ze volgend schooljaar ondersteund worden door VKR. Dubbelt Ingabire Olive °26/12/2009 haar 
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Briefwisseling naar onze medewerksters in Rwanda 
- gezinskinderen - Deel 1. 

4de leerjaar? 
Hopelijk zijn haar punten dit jaar beter. Misschien kan ze bijlessen krijgen. Laat 
ons weten wat dit zou kosten. Hoe maakt Valens °17/11/2015 het in de eerste 
kleuterklas? Het is nodig dat Sandra of Sandrine kledij en schoenen bezorgen 
aan de kinderen. Voor dit gezin mag verder gewerkt worden zoals voorheen: er 
mag betaald worden voor de ziekenkaspremie, een beperkte hoeveelheid voe-
ding en hygiënemateriaal, de huur van het veldje en de schoolkosten van de 
kinderen door V.K.R..

Familie dossier A18b: 
Gezin bestaande uit een alleenstaande moeder Diane en haar 4 kinderen.

We hopen dat het gezin het goed stelt en dat de 2 oudste jongens het goed doen 
op de universiteit. Hoe gaat het met Michelle °19/03/2004, we hopen dat ze 
mooie punten behaalt in het 4de secundair. Hoe stelt  Gabrielle het in de 1ste kleu-
terklas? Deze familie kreeg sinds 2008 al heel wat hulp. Buiten een noodgeval 
(bv medisch probleem) kan de familie geen aanspraak meer maken op hulp van 
V.K.R.. Enkel de schoolkosten van Michelle en Gabrielle zullen verder betaald 
worden door V.K.R.

Familie dossier A19a1: 
Gezin bestaande uit moeder Béatha, vader Jean en hun 3 kinderen. 

We hopen dat de familie het goed stelt en dat de ouders voldoende aandacht geven aan de scholing van de kinderen. We 
zijn blij te vernemen dat het huis van mama Béatha goed hersteld is door Georges. We weten niet of James de werkzaam-
heden reeds kon nazien. Wij stuurden een toestemming om 60.000 FRW. (+ € 56) te betalen om de papieren van de grond 
op naam van Béatha te zetten. Graag hadden we gehad dat Sandra of Sandrine mee gaat met Béatha naar de autoritei-
ten, zodat we zeker zijn dat dit gebeurd is. Hoe heeft Jean de Dieu °19/09/2008 het gedaan op school? Hopelijk heeft hij 
betere punten in het 4de leerjaar. Heeft hij de avondlessen kunnen volgen die hem hierbij moeten helpen? We hopen dat 
het ook met Kelia °09/04/2011 beter gaat in het 4de leerjaar nu ze avondlessen kreeg. Maakt  Alia °09/10/2017 het goed in 
de kleuterschool? Kunnen jullie ons laten weten of de school waar de kinderen naar toe gaan een officiële of privéschool 
is? Voor dit gezin mag verder gewerkt worden zoals voorheen: betaling van de ziekenkaspremie, een beperkte hoeveelheid 
voeding en hygiënemateriaal en de schoolkosten van de kinderen.

Familie dossier A19b: 
Gezin bestaande uit vader Venuste en moeder Madeleine ouders van 7 

kinderen waarvan nog 2 studerende. 
We hopen dat de familie het goed maakt.  Danieli °1999 volgt nog steeds stage 
bij onze medewerker James. Deze stage van 6 maanden werd verlengd tot het 
einde van 2021. We hopen dat Diogène °02/2000 in het 4de sec. uitstekende pun-
ten behaalt. Deze familie kreeg reeds hulp sinds 2008. Buiten een noodgeval (bv 
medisch probleem) wordt geen hulp meer gegeven. Enkel de ziekenkaspremie, 
de schoolkosten van Diogène en de stagekosten van Daniel worden nog betaald 
door VKR.

Familie dossier A19c: 
Gezin bestaande uit vader Théogène en moeder Béatrice en 5 kinderen 

tussen  4 en 16 jaar. 
We zijn blij om te vernemen dat de ouders terug samen wonen, hopelijk kunnen 
ze hun geschillen opzij zetten en aan hun kinderen denken. We hopen ook dat 
ze hun drankprobleem oplossen. Het zal voor de kinderen een zeer moeilijke 
periode geweest zijn, mede met alle covid problemen. We hopen dat Liliane 
°28/02/2005 in het 3de secundair goede punten heeft behaald, of dubbelt ze haar 
2de secundair? Indien niet dan is het nodig dat ze volgend schooljaar een technische of beroepsrichting kiest  wil ze vol-
gend schooljaar ondersteund worden door VKR.  Hoe doet Pascal °08/04/2007 het in het 1ste secundair? We hopen een 
correct rapport te krijgen van de schooluitslagen van Sala °04/04/2010 die nu het 4de lager volgt. Welk schooljaar heeft 
Théophile °15/07/2013 gevolgd, volgde hij het 2de lager of dubbelde hij het 1ste lager?  We hopen dat Bernard °24/02/2017 
het goed maakt in de 1ste kleuterklas. Voor dit gezin mag verder gewerkt worden zoals voorheen: ziekenkaspremie, een 
beperkte hoeveelheid voeding en hygiënemateriaal en de schoolkosten van de kinderen worden betaald door V.K.R.
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Briefwisseling naar onze medewerksters in Rwanda 
-  gezinskinderen. 

Familie dossier A20a: 
Gezin bestaande uit alleenstaande ziekelijke 

moeder Spéciose met 1 zoon.
We danken jullie omdat je met Claude en zijn moeder naar 
de dokter ging. Gelieve ons zo vlug mogelijk een bestek door 
te sturen van de voorziene kosten voor Claude, zodat we 
dit en het bestek van Spéciose kunnen voorleggen aan het 
bestuur.  Jullie mogen Spéciose geen enkele belofte doen dat 
dit aanvaard zal worden. We hebben in het verleden reeds 
heel veel gedaan voor dit gezin en tot nu toe zien we geen 
enkele vooruitgang. In alle geval, als de moeder blijft drin-
ken heeft het geen zin en zal de hulp stopgezet worden, wil 
dit uitgebreid met haar bespreken. James heeft de herstellin-
gen aan het huisje nagezien en alles is goed uitgevoerd door 
Georges. We betalen hierbij dan ook de laatste schijf. Op de 
foto’s zien we dat er geen toiletgebouw meer is, waar is dit 
naartoe, is dit afgebroken? Of woont de familie niet meer 
in het huisje dat we voor hen bouwden? Voor dit gezin mag 
verder gewerkt worden zoals voorheen: ziekenkaspremie, 
een beperkte hoeveelheid voeding en hygiënemateriaal en 
de schoolkosten voor Claude mogen betaald worden.

Familie dossier A20c: 
Gezin bestaande uit alleenstaande moeder Béatrice 

en haar 4 kinderen.
Hoe gaat het met dit gezin en met de landbouw van 
Beatrice, wat teelt ze en hoe is haar opbrengst? James heeft 
de situatie bekeken en alvorens we de bedden aankopen 
moet er iets gedaan worden aan het huis. We  zullen 
dit voorleggen op de komende vergadering. Verblijven 
de kinderen Kelia ° 27/08/2009 en Faustin °15/08/2010 
nu volledig bij de moeder? We hopen dat ze even goede 
punten behalen als vorige jaren. Beide kinderen volg-
den in 2020/2021 het 3de lager? Het is nodig dat Pamela 
°10/10/2017 en Priscilla ° 21/10/2018 het schooljaar 
2021/2022 naar de kleuterschool gaan, anders krijgen ze 
te veel achterstand. Voor dit gezin mag verder gewerkt 
worden zoals voorheen: ziekenkaspremie, een beperkte 
hoeveelheid voeding en hygiënemateriaal, huur veldje en 
de schoolkosten van de kinderen worden betaald door 
V.K.R.   

Familie dossier A20d: 
Gezin bestaande uit vader  Emmanuel en moeder Alp-
honsine ouders met 3 kinderen. 
We hopen dat het gezin het goed stelt. We hopen dat Mi-
reille °27/11/2008 goede punten haalt in het 6de leerjaar 
en op het nationaal examen, zodat ze volgend jaar een 
goede start kan nemen in het secundair. Hoe deed Mer-
veille °21/10/2013 het in het 2de leerjaar? We rekenen erop 
dat ze goede punten behaalde. Hoe gaat het met baby Elve 
°29/04/20? De schoolkosten mogen verder betaald worden 
voor de kinderen door V.K.R.

Familie dossier A23: 
Gezin bestaande uit vader Pascal en moeder Espéran-

ce , ouders van 6 kinderen. Twee kinderen stierven,  twee 
kinderen zijn volwassen en twee kinderen studeren nog.
We hopen dat de volledige familie het goed maakt en 
dat Jozef het goed doet op de universiteit zo ook dat hij 
door zijn werkzaamheden de vereniging verder regelma-
tig kan terugbetalen. Hoe is het met de punten van Diane 
°27/04/2010 deed ze het goed in het 4de leerjaar? We kregen 
nog geen bericht terug van de correspondentietante over 
een eventuele briefwisseling. Voor dit gezin mag verder 
gewerkt worden zoals voorheen: ziekenkaspremie, huur 
standplaats markt, huur veldje en de schoolkosten van Di-
anne mogen verder betaald worden door V.K.R.

Familie dossier A27: 
Gezin bestaande uit alleenstaande moeder Dorothée 

met haar acht kinderen.
Daar alle kinderen volwassen zijn en afgestudeerd, beëin-
digen we de hulp aan deze familie. Marie Madeleine en 
Jean kunnen, als ze dat willen, nog een korte beroepsoplei-
ding van 3 maanden volgen op kosten van V.K.R. 
Ze dienen nog dit jaar hiervoor een bestek binnen te bren-
gen, anders verliezen ze hun kans. Wil de familie hiervan 
op de hoogte brengen.

Familie dossier A32:  
Gezin bestaande uit alleenstaande moeder Rosine en 

drie kinderen.
Van James hebben we vernomen dat Thérèse °10/10/2008 
terug bij haar moeder woont. Dus is het nodig dat San-
dra en Sandrine haar schoolresultaten opvolgen. Dit is 
belangrijk want het meisje pubert en begint naar de jon-
gens te kijken. Hoe gaat het met de kleine jongen Kami-
kazi °24/02/2017? Het is nodig dat hij volgend schooljaar 
naar de kleuterschool gaat. Hoe heet de baby geboren in 
2020, is het een meisje of een jongen? Hoe maakt het gezin 
het? Volgens onze gegevens is er een nieuwe man in het 
leven van moeder Rosine. Deze man zou rijk zijn en bereid 
zijn om de studiekosten voor de kinderen te betalen. Klopt 
dit? Sandra en Sandrine wil dit alles gaan bekijken en be-
spreken en ons op de hoogte brengen. We wachten nog om 
toezeggingen te doen in verband met betalingen voor de 
schoolkosten tot we de situatie kennen.
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BRIEVEN VAN DE KINDEREN UIT DE GEzINNEN

Familie dos. A23                                        
  

Mijn lieve ouders                                             18 februari 2021                      
 

Hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het 
goed, ook al is  het leven niet makkelijk met 
het coronavirus. 
Ik weet dat het een probleem van de hele 
wereld is, maar God zal ons ertegen be-
schermen. 
Ik zou willen dat jullie me vertellen hoe het 
met jullie gaat en of alles goed met jullie is. 
Ik schrijf u deze brief om u te bedanken voor 
uw onbeperkte hulp die u me blijft geven. 
U gaf me alles wat ik nodig had vanaf mijn 
kindertijd tot nu. 
Heel erg bedankt, moge God je zegenen 
voor alles.
Zoals u weet heb ik goede cijfers behaald en heb ik me ingeschreven voor 
de universiteit en ik ben blij dat ik u kan vertellen dat ik ben toegelaten en 
dat de beurs waar ik om vroeg gegarandeerd is. 
Nu ben ik van plan om te beginnen met studeren in maart van dit jaar voor een hoger diploma als wegen-
werkingenieur, aan het IPRC in Kigali. Dit alles is te danken aan uw zorg, hartelijk dank. 
Maar, bij de inschrijving moet een student 62.000 FRW. betalen voor inschrijvingsgeld, schoolkaart, biblio-
theekkaart, administratiekosten, enz. .... en ik vraag uw hulp om mij met dit geld te helpen. Ik heb ook een 
schooltas nodig van 20.000 RwFr. en schoenen want die zijn duur voor mij, en schriften. Hartelijk dank voor 
het lezen van deze brief, ik hoop dat je me zult helpen. 
God zij met u allen, heb goede tijden, tot ziens.

Met vriendelijke groeten,

Joseph, 21 jaar, was de 1ste van zijn klas in de richting ‘road construction’ met  82,03 % 
V.K.R  besliste om de jongen een lening te geven voor zijn universitaire studies.
Hij betaalt deze lening  maandelijks af,  door klusjes op te knappen in de bouw.

Familie dos. A20c

Gegroet,                                                  5 juli 2021

Ik dank u voor het betalen van mijn schoolgeld 
en ziektekostenverzekering.
Ik doe het goed op school en ik was de vijfde van 
mijn klas met 77% in het eerste trimester.
Ook al heb ik niet beter gewerkt dan voorheen, 
alstublieft stop niet met mijn schoolgeld te 
betalen.
Ik zou je graag willen bezoeken.

Dank u  .
 
Kelia, 12 jaar, volgde het 3de lager.
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Drie grote projecten van dit en vorig jaar zijn afgewerkt,
en één project is opgestart. Hieronder een overzicht:

Project bouw huis met bijhorend toilet, doucheruimte en 
waterreservoir voor gezin dossier A37a. 

Kostprijs: 14.701.325 Rwfr. (+ € 13.856) het huis het toilet en de 
doucheruimte zijn afgewerkt en opgeleverd.

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

Gelijktijdig werden ook een aantal heel dringende werken aan 
de slaapzaal gedaan. De kapotte vensters werden vervangen, er 
kwam een betere ventilatie en een deel van de vloer werd vernieuwd. 
Ook werd alles opnieuw geschilderd. 
Kostprijs: 14.560.964 Rwfr. ( + € 13.724) de werken zijn afgewerkt en opgeleverd.

Project bouw huis met bijhorend toilet en doucheruimte voor gezin 
dossier A10a alleenstaande moeder Geneviève (wees verstoten door 

haar familie) en haar twee kinderen. 
Na veel problemen kwamen de papieren voor de bouw van het 
huisje uiteindelijk in orde en konden we op 10/08/2021 het 
contract met de aannemer ondertekenen en de eerste schijf van 
2.776.127 Rwfr. (+ € 2.617) betalen aan de bouwfirma. 
De werken zijn opgestart en James ging samen met de aannemer 
Georges een eerste maal naar de bouwwerf. 

Kostprijs: Huis: 9.377.460 Rwfr. (+ €8.838,32)
                  Toilet en doucheruimte: 2.716.065 Rwfr. ( + € 2.560)
                  Waterreservoir: 1.787.110 Rwfr. ( + € 1.684,36)

          Totaal prijs: 13.880.635 FRW. ( + € 13.083) 

Project inrichting crèche, die deel uitmaakt van het ‘Centre de Ré-
validation pour enfants avec handicap in Kamonyi’. 

Kostprijs eerste deel klein materiaal: 1.738.000 Rwfr. (+ € 1.638) is 
aangekocht en betaald.
Kostprijs tweede deel groter materiaal: 2.614.500 Rwfr. ( + € 2.464) is 
aangekocht en betaald.
Kostprijs derde deel 30 kinderbedjes, matrasjes en kastjes: 5.411.190 
Rwfr. ( + € 5.100) zijn gemaakt, geleverd en betaald.

foto vlnr: Geoges, familie, James 
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Project herstelling huisje van Dos.A19a1. 
Een zeer arm gezin bestaande uit vader en moeder met drie kinderen. Dit is een huisje dat hersteld werd 

op kosten van onze vereniging. Na een tijd kwam de buitenlaag in cement los.
Daar het hier om een fout van de aannemer ging, heeft de bouwfirma dit huisje op eigen kosten hersteld.

Het huisje is één van de eerste huisjes die onze vereniging 
bouwde en er waren dringende herstellingen nodig.
Zo werden de muren opnieuw bezet met cement en er werd er 
een versteviging aangebracht rondom de muren van het huis. 
Ook werd een goot aangebracht om het water af te voeren en 
een regenpijp.
Verder werd het plafond in het huis vernieuwd en er werd 
elektriciteit aangelegd in het huis.

Kostprijs: 2.415.814 Rwfr. ( + € 2.277) het huisje is afgewerkt 
en opgeleverd.

Naast de vier grote projecten hadden we ook enkele kleinere dringende projecten uit te voeren.

Project herstelling huisje van Dos.A20a + dos. A20c. 
Dit is een arm gezin bestaande uit twee alleenstaande moeders met samen 5 kinderen tussen 3 en 13 jaar.  
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DOEL : ▪  De wees - en  verlaten kinderen  uit het weeshuis  Gisimba Memorial Centre.  
  ▪ Mindervalidekinderen.
  ▪ Kinderenvangezinneninnood. 
   Aldezekinderensteunenvoorvoeding,kleding,geneeskundigeverzorging,
   scholing,huisvestingenanderenoodzakelijkheden.
   
      

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

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

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

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

en zo daadwerkelijk deze arme kinderen helpen in Rwanda.

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

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

▪MenseninBelgiëlatenkennismakenmetkinderenineenderdewereldlanden 
dekansgevenvanzeernabijdezekinderenookdaadwerkelijktehelpen.

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

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

   de kans geven van zeer nabij deze kinderen ook daadwerkelijk te helpen.
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