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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

Vreugdevol Kerstfeest en een heel gelukkig 2022!
We wensen jullie allen voor het Nieuwe jaar
Veel rust om van het kleine te genieten
Licht en zonneschijn om jullie te laten stralen
Kracht om elke tegenslag te overwinnen
Liefde en vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is in te kleuren
Tijd om te ontspannen en te dromen

H

et is terug winter, we zitten volop in een 4de
coronacrisis en wachten met een bang hart af wat
de toekomst zal brengen. Worden het eindejaarsfeesten
samen met onze kinderen, kleinkinderen en vrienden?
We moeten hoopvol blijven en onze gedachten gaan uit
naar allen die het minder goed hebben dan wij, naar de
zieken, de eenzamen…
We denken ook aan iedereen in de zorgsector, we bidden en hopen dat ze volhouden met heel veel liefde voor
hun patiënten. We zijn hen bijzonder dankbaar!
n Rwanda is het rustig met de corona. Alle gebieden
zijn terug open en de kinderen gaan naar school. We
hopen van harte dat het zo zal blijven.
De vaccinaties verlopen er vlot, men spreekt van een
boete voor iedereen die zich niet wil laten vaccineren.
Onze medewerksters ter plaatse doen hun best om alle
schoolkosten en andere kosten te betalen van de ondertussen 176 kinderen onder de bescherming van onze
vereniging. Ook kregen we een mooie getuigenis uit
Rwanda, van één van de vroegere weeskinderen uit het
C.M.G. (lees blz. 7).

I

I

n België is onze vereniging goed aan het werk, nu
terug wat meer vanuit ons kot, maar we worden dit
ondertussen gewoon. Jammer dat onze laatste activiteit,
een kerstmarkt waar we ons reeds op verheugden, terug

is afgelast. Gelukkig konden we de sociale stage nog
doen (lees blz.13).
We danken dan ook al onze trouwe vrijwilligers die niet
opgeven en dapper verder werken.

G

elukkig laten ook onze trouwe sponsors ons niet
in de steek, want anders zou het moeilijk worden
zonder één enkele activiteit. Daarom danken we uit gans
ons hart onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors voor hun gewaardeerde steun.
Een heel bijzondere dank gaat uit naar de gemeente
Lebbeke voor hun steun van € 3.100 voor het project
‘Bouw van een huisje met bijhorende waterreservoir,
douche- en toiletruimte’. We danken hierbij ook nonkel
Eddy voor zijn geweldige steun door ons te vertegenwoordigen in het GROS.
Ook danken we heel speciaal Rotary Club
Kruishoutem voor hun ondersteuning met € 1.500 voor
de studiekosten van de Rwandese kinderen. Ook het
stadsbestuur van Deinze zijn we bijzonder dankbaar
voor hun steun van € 1.000 aan het project ‘Bouw van
een huisje met bijhorende waterreservoir, douche- en
toiletruimte’. Tevens danken we uit gans ons hart al die
lieve mensen die ons gedurende dit kwartaal hielpen
met een extra steun van € 500, € 400, € 300, € 250,
€ 200, € 150, € 125 en € 100.
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Briefwisseling-schooljaar 2021/2022 van de
C.M.G. jongeren – Deel2.
1.
Uit de mail van V.K.R.
naar Rwanda op 19/07/2021 –
C.M.G.-jongeren:
N° 68M - Gidéon °18/03/1996 - We
hopen dat Gidéon zijn vervolmakingscursus ‘Culinary Arts’ van zes
maanden kon volgen met goed resultaat. We dienen zijn attest nog te
krijgen. Onze hulp aan de jongen is
hiermee beëindigd, maar we hopen
nog eens iets van hem te horen.
Antwoord uit Rwanda van onze
medewerksters: N° 68M - Gédéon.
Hij volgt nog steeds zijn opleiding
en wij zullen hem om zijn getuigschrift vragen als hij klaar is. Hij zal
worden gevraagd contact te houden
met de organisatie.
Via facebook vernamen we dat Gedéon geslaagd is als barista.

om ten goede te veranderen. We
zullen haar aanmoedigen om ook
goede schoolresultaten te behalen.
Sandra zal met haar school spreken
om haar schoolrapport te krijgen.

foto: Gidéon

3. Uit de mail van V.K.R.
naar Rwanda op 19/07/2021–
C.M.G.-jongeren:
N° 71M - David °10/04/2000 Volgens onze gegevens volgt de
jongen het 6de middelbaar in een
privéschool. We hopen dat hij terug excellente punten behaalt in
dit schooljaar. Hij kan na volgend
schooljaar nog een vervolmakingscursus volgen op kosten van V.K.R.,
daarna valt hij buiten onze werking.
Antwoord uit Rwanda van onze
medewerksters: N° 71M - David.
Wij hopen ook dat hij goede resultaten heeft behaald bij zijn nationaal
examen, daar hij altijd goed heeft
gewerkt. Wij zullen de boodschap
van de organisatie doorgeven, zodat hij aan een opleiding denkt.

2.
Uit de mail van V.K.R.
naar Rwanda op 19/07/2021 –
C.M.G.-jongeren:
N° 71F - Affissa °12/01/2001 - Volgens onze gegevens volgt het meisje
het 5de middelbaar in een officiële
school of is het toch een privéschool?
Geef ons de juiste naam door van de
4. Uit de mail van V.K.R.
school. We hopen dat Affissa goede
naar Rwanda op 19/07/2021 –
punten behaalt dit schooljaar. Het
C.M.G.-jongeren:
is nodig dat Affissa volgend jaar op
N° 72F Assia °27/07/2002 - Volinternaat gaat in dezelfde school als
gens onze gegevens volgt het meisje
dit jaar, wil ze verder gesponsord
het 3de middelbaar in een officiëfoto: Ornella
worden voor haar studies door de
le school. We hopen dat zij mooie
vereniging. Dat ze externe mocht
punten behaalt dit schooljaar.
zijn dit schooljaar en we hiervoor
Assia kan op deze school blijven
haar verplaatsingskosten betaalden
en wordt verder gesponsord door
was een uitzondering. Affissa moet
V.K.R.
begrijpen dat ze gezondheidsredeAntwoord uit Rwanda van onze
nen niet kan blijven inroepen om
medewerksters: N° 72F Assia. Wij
een uitzondering te krijgen. Onzullen de boodschap van de organiderzoek wees uit dat er niets aan de
satie overbrengen.
hand was met haar maag. We be5. Uit de mail van V.K.R.
grijpen haar ongerustheid, na haar
naar Rwanda op 19/07/2021 –
operatie, maar nu is het nodig dat ze
C.M.G.-jongeren:
vooruitkijkt en aan haar toekomst
N°74M Elie °16/06/2002 – Hoe gaat
gaat denken. Trouwens veelvuldige
het nu met de huidziekte van Elie,
verplaatsingen zijn een bijkomend
is deze onder controle? Indien er
risico voor covid 19. Volgend jaar is
nog medicatie nodig is vraag hierhet jaar van haar eindexamen en het
voor een autorisation. Volgens onze
is nodig dat ze zich dat jaar volop
foto: Jean-Paul
gegevens volgt de jongen het 5de middelconcentreert op haar studies
baar in een officiële school. We hopen dat hij terug excelAntwoord uit Rwanda van onze medewerksters:
lente punten behaalt in dit schooljaar. Elie kan op deze
N° 71F - Affissa.
Wij zullen de boodschap van de organisatie doorgeven school blijven en wordt verder gesponsord door V.K.R.
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Briefwisseling - schooljaar 2021/2022 van de
C.M.G. jongeren – Deel 2.
Antwoord uit Rwanda van onze
medewerksters: N°74M Elie.
Wij zullen het bericht doorgeven en
u op de hoogte houden als hij meer
medicijnen nodig heeft. Zijn rapport werd ingeleverd.
6.
Uit de mail van V.K.R.
naar Rwanda op 19/07/2021 –
C.M.G.-jongeren:
N°75F - Ornella °21/06/2010 - Volgens onze gegevens volgt het meisje
het 4de lager in een officiële school.
We hopen dat zij betere punten behaalt dit schooljaar. Ornella kan op
deze school blijven en wordt verder
gesponsord door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze
medewerksters: N°75F - Ornella.
Wij zullen de boodschap van de organisatie overbrengen.
7.
Uit de mail van V.K.R.
naar Rwanda op 19/07/2021 –
C.M.G.-jongeren:
N°89M - Jean Paul °25/09/2004 –
Hoe gaat het nu met de geestelijke
gezondheid van de jongen? Indien
er nog problemen zijn, aarzel niet
om terug een autorisation aan te
vragen voor verdere behandeling.
Volgens onze gegevens volgt de jongen het 2de middelbaar in een officiële school. We hopen dat Jean Paul
betere punten behaalt dit schooljaar
in deze nieuwe school. Indien hij
ook dit jaar slechte punten heeft, is
het nodig dat hij een gemakkelijkere
richting, technische of beroepsrichting, kiest wil hij verder gesponsord
worden door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze
medewerksters: N°89M - Jean Paul.
Wij zullen de boodschap van de organisatie doorgeven en zullen hem
vragen het te zeggen als hij denkt
dat hij nog meer sessies nodig heeft.

foto: Olivier

foto: Claudien

Karim betere punten behaalt dit
schooljaar. Indien hij ook dit jaar
slechte punten heeft, is het nodig
dat hij een gemakkelijkere richting,
technische of beroepsrichting, kiest
wil hij verder gesponsord worden
door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze
medewerksters: N°107M - Olivier.
Hij volgt onderwijs aan een officiële school. Zoals u op de foto's
hebt kunnen zien, heeft hij de hygiënische materialen en zijn cadeau
ontvangen. De organisatie had hem
ook gevraagd een beroepsoriëntatie
te volgen, maar aangezien hij goede
punten heeft behaald, kan hij misschien toch proberen zijn huidige
studie voort te zetten. Hij haalde
58,36% en werd 18e op 40 leerlingen in zijn klas.
9. Uit de mail van V.K.R.
naar Rwanda op 19/07/2021 –
C.M.G.-jongeren:
N°116M - Claudien °18/12/2001 Volgens onze gegevens volgt de jongen level 3 in de secundaire school
‘Saint Jozef le travailleur (ESSIT)’.
Is dit een officiële of privéschool.
Zit hij in een technische of beroepsrichting? Het is nodig dat de
jongen, gezien zijn leeftijd, dit jaar
goede punten haalt. Indien hij ook
dit jaar slechte punten heeft, is het
nodig dat hij een gemakkelijkere
richting, technische of beroepsrichting, kiest wil hij verder gesponsord
worden door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze
medewerksters: N°116M
Claudien. Wij zullen de boodschap
overbrengen

10. Uit de mail van V.K.R.
naar Rwanda op 19/07/2021 –
C.M.G.-jongeren:
N°117M – Christophe °04/06/2001
– Hoe gaat het nu met Christophe?
We weten dat de jongen ongelukkig
8.
Uit de mail van V.K.R.
is in zijn gezin en ernaar verlangt
naar Rwanda op 19/07/2021 –
dit te verlaten. Volgens onze gegeC.M.G.-jongeren:
foto:
Christophe
vens is hij momenteel externe in het
N°107M - Olivier °28/07/2006 eerste middelbaar. Gezien zijn leeftijd en
Volgens onze gegevens volgt de jongen
het 1ste middelbaar in G.S. St Francois D’Assise de Kansi, zijn vorige schoolresultaten is het echt noodzakelijk dat
is dit een privé of officiële school? We hopen dat Olivier de jongen interne wordt en een beroep aanleert. Hij zou
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°118 - december 2021
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Briefwisseling - schooljaar 2021/2022 van de
C.M.G. jongeren – Deel 2.
automechanica willen leren, maar we denken
dat deze richting te moeilijk voor hem zal
zijn, dat hij iets moet kiezen op beroepsniveau, niet op technisch niveau. Wil de pleegmoeder erop wijzen dat de jongen volgend
jaar meerderjarig is en hij zelf kan beslissen
om op internaat te gaan om zo aan zijn toekomst te werken.
Als ze dit belet, dan kan Sandra in eerste instantie de plaatsingsdienst en andere staatsinstanties (commune, district, onder wie de
jongen valt) hiervan op de hoogte stellen. De
diefstal van het schoolgeld dit schooljaar kan
een drukkingsmiddel tegenover de pleegmoeder zijn. In alle geval mag er nooit geld
of andere goederen aan de moeder gegeven
worden. De jongen is oud genoeg om alleen
om zijn materiaal te komen alvorens hij op
internaat vertrekt. We hopen dat jullie strikt
met deze regelgeving van V.K.R. omspringen
en hopen echt dat er een mooie toekomst
voor Christophe is weggelegd.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters: N°117M - Christophe.
Wij zullen de boodschap van de organisatie
aan de jongen overbrengen en wij zullen hem
ook uitleggen dat hij moet proberen of hij iets
gemakkelijker voor zichzelf kan volgen. We
zullen lang met hem praten om alles uit te
leggen. Ondertussen liet men ons weten dat
hij een opleiding voor automonteur volgt in
een garage.
11.
Uit de mail van V.K.R. naar Rwanda op 19/07/2021 – C.M.G.-jongeren:
N° 120M - Thierry (doofstom) °02/06/2005
- Volgens onze gegevens volgt de jongen het
1ste middelbaar in het ‘Centre Des Jeunes
Sourds Muets’, een officiële school. We hopen
dat de jongen even goede punten haalt zoals
voorheen.
Hij kan op deze school blijven en wordt verder gesponsord door V.K.R.
Antwoord uit Rwanda van onze medewerksters: Nr. 120M - Thierry.
Wij zullen de boodschap van de organisatie
overbrengen.

foto: Thierry

foto: Monique

foto: C.M.G. jongeren

foto: C.M.G. jongeren
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Getuigenis die het hart raakt
Oud C.M.G. KIND
Op 28/11/2012 ontvingen we via mail onderstaande getuigenis.

I

was born in Rwanda, my parents died when I was 4 years old. I was the
youngest in my family, I have three 2 brothers and 1 sister. After my parents
died life became so hard for us. We were taken to an orphanage called Gisimba
Memorial Center. In the orphanage we got cared and loved by Papa D (Mutezinare Gisimba) the owner of the orphanage and the Aunties. Through childhood I experienced
fear and trauma, was never happy and could not think of my parents. But as I grew up
in the orphanage I realized that my parents aren't coming back.
An organization called kinderhulp would bring us gifts, food, and clothes. As kids, me
and other children we were always excited and looking forward to the gifts we used to
get from kinderhulp. My favorite part was on Christmas cause we knew we would be
visited by Kinderhulp. The gifts gave me joy, I started smiling, feeling loved, special
and important. That's not the only thing they did for me. Through kinderhulp I got a
chance to step in school. Sometimes it was not easy to study with kids who had families
cause they used to bully and make fun of me. I did feel like quitting but because we were
taught in the orphanage not to give up and to always make our sponsors proud of us,
I worked hard to achieve my goals and make my sponsors proud of me. As I grew up life was full of temptations but I
overcome them cause I knew one day I would sit back and look behind where I came from and say ‘I DID IT’.
I always wished and dreamt to become a teacher since childhood and I thank Kinderhulp Rwanda that was there to help
me complete my education.
As I am today I AM A TEACHER THANKS TO KINDERHULP RWANDA and I am a married woman with 2 beautiful
daughters that God gave me.
To: Kinderhulp Rwaznda, Thank you for being a generous soul and a beautiful spirit in a world that could use a million more
people just like you. Thanks so much for everything you have done and for all that you continue to do. You’r the best and appreciated more than words can say... MAY GOD BLESS YOU.
Mukamazimpaka Florence

I

k ben geboren in Rwanda, mijn ouders zijn gestorven toen ik 4 jaar oud was. Ik was de jongste in mijn familie, ik
heb 2 broers en 1 zus. Na de dood van mijn ouders werd het leven zo hard voor ons. We werden naar een weeshuis
gebracht genaamd Gisimba Memorial Center. In het weeshuis werden we verzorgd en geliefd door Papa D (Mutezinare Gisimba) de eigenaar van het weeshuis en de tantes. Tijdens mijn kindertijd heb ik angst en trauma's ervaren, was
ik nooit gelukkig en kon ik niet aan mijn ouders denken. Maar toen ik opgroeide in het weeshuis realiseerde ik me dat
mijn ouders niet meer terug zouden komen.
Een organisatie genaamd Kinderhulp bracht ons cadeaus, eten en kleren. Ik en de andere kinderen waren altijd opgewonden en we keken uit naar de cadeaus die we kregen van Kinderhulp. Mijn favoriete tijd was met Kerstmis omdat
we wisten dat we bezoek zouden krijgen van Kinderhulp. De cadeautjes gaven me vreugde, ik begon te glimlachen,
voelde me geliefd, speciaal en belangrijk.
Dat is niet het enige wat ze voor me deden. Door Kinderhulp kreeg ik de kans om naar school te gaan. Soms was
het niet gemakkelijk om te studeren met kinderen die familie hadden, omdat ze me pestten en uitlachten. Ik had zin
om te stoppen, maar omdat we in het weeshuis geleerd hadden om niet op te geven en om onze sponsors altijd trots
op ons te laten zijn, werkte ik hard om mijn doelen te bereiken zodat mijn sponsors fier op
me konden zijn. Terwijl ik opgroeide was het leven vol verleidingen maar ik overwon ze
omdat ik wist dat ik op een dag achterom zou kijken en zou zien waar ik vandaan kwam en
zeggen:‘I DID IT’.
Van kinds af aan heb ik er altijd van gedroomd om onderwijzeres te worden
en ik dank Kinderhulp dat ze me hebben geholpen mijn opleiding af te maken.
Vandaag ben ik EEN LERARES DANKZIJ KINDERHULP RWANDA en ik ben een getrouwde vrouw met 2 prachtige dochters die God mij heeft gegeven.

Naar: Kinderhulp Rwanda, bedankt dat je een gulle ziel en een prachtige geest bent in een wereld die
nog een miljoen mensen zoals jij kan gebruiken. Heel erg bedankt voor alles wat je hebt gedaan en
voor alles wat je blijft doen. Je bent de beste en wordt meer gewaardeerd dan woorden kunnen zeggen...
MOGE GOD JULLIE ZEGENEN.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°118 - december 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

Stokstraat 30,
B-9770 Kruishoutem.
Tel: 09 383 65 15

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°118 - december 2021
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Brieven van de C.M.G. jongeren.
Dag mijn lieve ouders,

17/08/2021

Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat alles goed gaat.
Met mij gaat alles goed en ik hoop dat je niet besmet
bent geraakt door Covid? Wij zijn niet besmet.
Ik bid tot God dat jullie niets slechts overkomt want jullie
hebben zoveel gedaan voor mij en mijn familie.
Ik moet ook dank u wel zeggen voor uw hulp zodat ik in mijn
nationaal examen kon slagen.
Ik ga nu naar het eerste secundair.
Er is een probleem met ons huis.
Het is moeilijk voor mijn moeder om alles rond te krijgen.
Ik hoop dat mijn God jullie meer geeft om ons te kunnen helpen, ook al is dat moeilijk.
Ik ga blijven werken om mijn dromen te laten uitkomen.
Dankjewel,
Djibrille °2002, volgde in 2020/2021 het 6de lager.
Dag mijn lieve ouders,

18/08/2021

Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Met mij gaat alles goed.
Het goede nieuws is dat ik net mijn Nationaal Examen voor het derde
secundair gehaald heb. Dit dankzij jullie. Dankjewel voor de
hulp die ik echt nodig had en ik ben heel blij dat ik dit niveau
gehaald heb. Het was heel zwaar want we moesten de negen
vakken allemaal studeren in drie jaren. We moesten om middernacht opstaan om te studeren hhhhh!!!!
Ik was OMG (oh my God); dit niet gewoon want vroeger studeerde ik niet veel. Maar deze keer studeerde ik veel en hard in
de hoop goede punten te halen.
Hoe maken jullie het daar? Wij hopen dat je ons komt bezoeken want het is reeds een hele tijd geleden dat we jullie nog
gezien hebben. Als jullie tijd en middelen hebben, kom ons
aub eens bezoeken.
Dank jullie, ik hou zoveel van jullie,
Monique °2004, volgde in 2020/2021 het 3de sec. en behaalde 60,29 %.
Lieve ouders,

18/08/2021

Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie last van de pandemie?
Is iedereen nog OK? Wij hebben nog steeds veel last van de Covid-19 pandemie.
Alles blijkt in de war te zijn; geen jobs, geen plan om ergens heen te gaan en
het leven is ons niet lief geweest, niet voor familie, vrienden,
verwanten en voor niemand in het land.
Onze school is een tijd gesloten geweest.
Nu zijn we met vakantie en we zullen starten in oktober.
Ik heb een moeilijke periode gehad op school en ook in mijn
familie zoals je weet. Maar ik hoop dat ik dit nu te boven kom.
Volgend jaar zal ik mijn middelbare studies afwerken. Ik zou
willen verder studeren in onthaalmanagement of talen. Ik
vraag hierbij uw hulp om dit te kunnen doen.
Lieve, zorgzame ouders dankjewel voor je dagdagelijkse steun.
Moge God jullie zegenen.
Uw Affisa °12/01/2001, volgde in 2020/2021 het 5de sec.
en behaalde 68,7 %.
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Brieven van de C.M.G. jongeren.
Hallo,

19/08/2021

We stellen het allemaal goed.
Ik hoop dat jullie ook OK zijn en indien dit niet zo is,
moge God jullie bijstaan.
Ik dank u heel erg omdat ik telkens ik om iets vroeg, ik
het van jullie ook kreeg.
Mijn basisniveau (6de lager onderwijs) heb ik net beëindigd.
Nu mag ik aan mijn middelbaar onderwijs beginnen en ik
hoop dat God mij helpt zodat ik kan slagen.
Dankjewel om mijn moeder en mijn grote broer te helpen.
Mogen jullie gezegend blijven.
Dank je,
Rugengamanzi Bertrand, volgde in 2020/2021 het 6de lager en
behaalde 56,5 %.
Dag mijn lieve ouders,
Hoe gaat het jullie? Ik hoop dat alles goed gaat.
Ik schrijf deze brief om jullie te bedanken voor alles wat jullie
altijd voor mij doen.
In mijn laatste brief heb ik geprobeerd mijn wens uit te
drukken. Mijn wens om een laptop te bekomen.
Ik denk dat ik goed heb uitgelegd waarom ik deze nodig heb.
Ik heb deze nodig omdat dit mij kan helpen om te studeren,
opzoekingen te doen en mijn schoolwerk te maken.
Het helpt voor ICT en het is een goede manier om onze
technologische skills te verbeteren.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik heb deze echt
nodig.
Alvast bedankt.
Ik hou van jullie en mag God jullie altijd bijstaan.
Shumbuso Eric °12.04.2000, volgde in 2020/2021 het 4de
sec en behaalde 75,32%.

Hallo! Mijn echt gezegende ouders, Kinderhulp.

7/10/2021

Ik stel het erg op prijs om jullie deze dankbrief te schrijven, want
soms denk ik echt na over de hulp die jullie me tot nu toe hebben
gegeven en besef ik hoe gezegend ik ben.
Ik dank God en jullie heel erg voor jullie hulp.
Op dit moment ga ik naar het laatste jaar en zal ik het nationale examen doen. Ik werk nog steeds hard om de beste
cijfers te halen.
Ik wil weten hoe het met je gaat zodat ik me goed kan voelen
want ik wil echt weten hoe het met je gaat zeker in deze tijd
van Covid 19 gevallen. Maar met mij gaat het goed, ik heb al
twee doses van Pfizer gekregen.
Mijn hele familie maakt het goed en ik ben blij dat ik snel
weer naar school kan.
Het was Elie °16/06/2002 aan mijn gezegende ouders Kinderhulp.
Elie volgde in 2020/2021 het 5de sec en behaalde 75,87 %.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°118 - december 2021
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Projecten in opbouw 2020 & 2021.
Project bouw huis met bijhorend toilet en doucheruimte voor gezin dossier A10a,
alleenstaande moeder Geneviève (wees verstoten door haar familie) en haar twee kinderen.
Het huisje is volledig afgewerkt en opgeleverd.
Totale kostprijs voor het huis, toilet, doucheruimte en waterreservoir: 13.880.635 FRW. ( + € 13.083)

Projecten in opbouw 2021 & 2022.
Herstelling van de binnenkoer voor de refter: betonklinkers + afloop wasbak + banken.
Op de binnenkoer, voor de refter, van het Centre de Révalidation pour Enfants avec Handicap in Kamonyi zijn nog
de restanten te zien van een afgebroken gebouwtje (zie foto’s). Dit is voor de minder mobiele kinderen en vooral
voor de rolstoelkinderen een gevaarlijke situatie. Deze oneffenheden zijn niet zelden de oorzaak van valpartijen met
ernstige gevolgen. Nu zou de volledige koer met betonklinkers geplaveid worden. Nu de mogelijkheid er is, wordt
ook de afvoer vanaf de wasbak in orde gebracht. Tegelijkertijd zouden er ook een paar rustbanken geplaatst worden.
Verder zal men ook een gedeelte overdekken en de afvoer van het regenwater in orde brengen.

Voor dit nieuwe werk zullen we in 2022 verschillende subsidies aanvragen, maar 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: herstelling binnenkoer.
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A ctiviteitenagenda & voorbije activiteiten
Drie dagen stage bij Kinderhulp Rwanda - 17 - 18 en 19 november 2021.

Als leerlingen van de kunsthumaniora Sint-Lucas waren we op zoek naar een stageplaats. Kinderhulp Rwanda in
Kruishoutem was een mogelijke optie. Gezien we allebei zelf ook van hier zijn, leek het ons een perfect idee om daar te
gaan helpen.
Na het ontvangen van mail en wat opzoekingswerk op hun website wisten we wat ons te wachten stond. We zouden
kerst- en verjaardagskaartjes schrijven en versieren voor de kinderen in Rwanda.
Eerst waren we bang dat het niet klaar ging geraken en dat we het snel beu zouden worden. Maar dit gevoel ging heel
snel weg. We hadden het naar onze zin en vonden het super dat we deze vereniging konden helpen.
We zijn beide zeer blij dat we deze stage gekozen hebben. We hebben er zeker ook dingen bij geleerd zoals dat we door
het schrijven en versieren van de kaartjes veel kinderen blij maakten.
Wij bedanken ook Marie-Jeanne om ons zo vriendelijk te ontvangen en ons iets te leren over de werking van de vzw.
Het was een zeer leuke ervaring.
Louise De Winne en Jonas De Boo

Gehandicaptenwerking: goederen verzonden uit België.
We hadden het geluk om goederen mee te geven naar
Rwanda in de zending van ‘Licht in het Duister’ voor Piet Noë (oogchirurg in
Rwanda).
Het was heel moeilijk om de zending vrij te krijgen bij de douane en we zijn
Piet bijzonder dankbaar om dit voor ons in orde te brengen.
We danken alle lieve mensen die ons deze goederen schonken.
De krukken en prothesen zullen aan het orthopedisch centrum in Rilima bezorgd worden, de rolstoel blijft in het gehandicaptencentrum van Kamonyi.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°118 - december 2021
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B rie f wisseling ge z inskinderen . D eel 2 .

F

amilie dossier A33:

Gezin bestaande uit vader Christian en moeder Ernestine en hun 3 kinderen. Het jongste kind is gehandicapt.
Hoe gaat het nu met Regis °30/03/2017
(gehandicapte jongen)? Wat kan er
gebeuren om de toestand van de jongen
te verbeteren? Kan Regis na de vakantie opgenomen worden in het Centrum in Kamonyi? We hopen dat Joel
°27/07/2008 in het 4de lager en Eveline
°17/03/2012 in het 2de lager goede punten behaalden. Het is nodig dat we hun
rapporten ontvangen. V.K.R. neemt de
kosten ten laste voor de behandeling van
Regis. De ziekenkaspremie mag verder
betaald worden. Ook mag er schoolmateriaal gegeven worden voor beide
kinderen.

F

amilie dossier A36:

Gezin bestaande uit vader Dismas en zijn 4 kinderen. De moeder
is zwaar geestelijk ziek, de vader voedt de kinderen alleen op.

We hopen dat de familie het goed stelt. Wat doet Angelique °10/05/1999
nu, heeft ze een job? We kregen nog steeds haar eindrapport niet,
ondanks dat we haar schoolkosten betaalden. Sandra zou dit voor ons
opvragen, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Zonder eindrapport komt
ze niet in aanmerking voor een korte beroepscursus (3 maanden).
We hopen dat Olivier °21/01/2001 in het 6de jaar bouw, terug goede punten behaalt. Is het zijn laatste jaar?
Hoe maakt Elisa °2007 het? We hopen dat hij mooie punten behaalt
in het 1ste secundair. Mélissa °01/01/2004 zit in het 3de secundair, ze
moet echt betere punten halen anders moet ze een technische of beroepsrichting kiezen in het schooljaar 2021/2022, als ze verder gesteund wil
worden door VKR..
De schoolkosten mogen verder betaald worden voor de kinderen.

F

amilie dossier A37a:

Gezin bestaande uit alleenstaande moeder Médiatrice en haar 4 kinderen.

We zijn blij te lezen dat Ezekiel terug heel goede punten behaald heeft in het 6de middelbaar (78%). Wat zijn studies betreft: we willen absoluut niet dat Ezekiel in het buitenland gaat studeren. We zullen hiervoor dan ook niets bekostigen.
Het is nodig dat Ezekiel in Rwanda naar de universiteit gaat en dat hij hiervoor een beurs aanvraagt in Rwanda. We
zijn ervan overtuigd dat dit moet mogelijk zijn, aangezien hij al die jaren de beste leerling van het district was. Daarna
kan hij een bestek opmaken van zijn overige kosten, zoals logement, voeding en kleding. We verlangen ook dat hij een
job zoekt voor in de vakanties om zelf ook iets bij te dragen aan zijn universitaire studies. Wat het huis betreft, we gaan
voorlopig niets betalen voor de inrichting van het huis, ze moeten verhuizen met hetgeen ze in hun andere huis bezaten.
We wensen dat Ezekiel en Médiatrice en haar gezin onmiddellijk het nieuwe huis gaan bewonen. Er wordt Cash power
gevraagd, is dit de elektriciteitsaansluiting of is dit hetgeen men per maand moet betalen om elektriciteit te hebben?
Graag een duidelijk antwoord hierover. Wat de internetaansluiting betreft voor Ezekiel.
We vinden 20.000 FRW. per maand duur en gaan ons hierover inlichten.
Voorlopig is toegestaan om de ziekenkaspremie en een weinig voeding en hygiëne te betalen voor het gezin.
De studiekosten voor Ezekiel worden later besproken als er meer duidelijkheid is.
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B rie f wisseling ge z inskinderen . D eel 2 .

F

amilie dossier A39:

Gezin bestaande uit vader Eric, moeder Marie-Rose en hun 2 kinderen.
De oudste jongen is autistisch.
We hopen dat de familie het goed stelt Hoe gaat het nu met Jackson °05/02/2009 nu
hij niet meer in het centrum van Kamonyi kan verblijven? Is het mogelijk om hem
in een ander centrum te laten opnemen, waar oudere autistische kinderen worden
opgevangen? Het is nodig dat Sandra of Sandrine, zonder uitstel, met Jackson naar
Gikondo gaan bij de broeders van Liefde. Als hij thuis blijft zal dit niet goed komen, er moet intens met de jongen gewerkt worden. Hij is heel erg achteruit gegaan
tijdens de coronaperiode, toen hij thuis moest blijven.
Sandra en Sandrine wil hier inlichtingen over nemen en vraag een autorisation aan
voor de kosten. Hoe gaat het met Carine °15/03/2014? We hopen dat het meisje
goede punten behaald heeft in het 1ste leerjaar.
De ziekenkaspremie, de schoolkosten voor Carine en de gezondheidskosten voor Jackson worden verder betaald door V.K.R.

F

amilie dossier A41:

Gezin bestaande uit een alleenstaande moeder met 5 kinderen. Het oudste meisje is
gehuwd, een van de meisjes is gehandicapt. De overige twee meisjes werden door de moeder
geadopteerd. Het jongste meisje werd als baby gevonden langs de straat.
We hopen dat de familie het goed stelt en dat iedereen gezond is.
Hoe gaat het met Ange °16/02/2017, gaat het meisje graag naar de kleuterschool?
Voor deze familie mag verder een kleine hoeveelheid voeding en hygiëne en de schoolkosten
voor Ange betaald worden.

F

amilie dossier B01:

Moeder Constance (een opvoedster uit het vroegere weeshuis C.M.G.) draagt zorg voor de 7 kinderen van haar
broer. Twee kinderen kregen de toestemming om te studeren via V.K.R. Een kind is afgestudeerd.
Ishimwe Shaloom °02/08/2003 zit in het laatste jaar electronica. We hopen dat het meisje goede punten haalde zoals in de
vorige jaren.We dienen haar eindrapport te krijgen. Na beëindiging van de middelbare studies
van Shaloom, wordt het dossier afgesloten.

F

amilie dossier B04:

Moeder Alvera (een opvoedster uit het vroegere weeshuis C.M.G.) en vader Emille
hebben samen 7 kinderen. Twee kinderen kregen de toestemming om te studeren via V.K.R.
Sandrine °04/11/1998 volgt momenteel een korte beroepsopleiding couture.
We hopen dat dit haar kan helpen en dienen na beëindiging haar attest hiervan te krijgen.
Fiston °04/10/2003 volgde het 2de secundair. Het is nodig dat hij betere punten haalt. Anders
moet hij een beroepsopleiding kiezen volgend schooljaar, wil hij nog ondersteuning krijgen
van V.K.R. Indien hij de juiste schoolbrief binnen brengt worden de schoolkosten verder
betaald door V.K.R.

F

amilie dossier B08:

Alleenstaande Moeder Donatha (een opvoedster uit het vroegere weeshuis C.M.G.)
heeft de zorg over 3 kinderen van haar familie. Twee kinderen kregen de toestemming om
te studeren via V.K.R.

We hopen dat Divine °28/06/2004 dit jaar betere punten behaalde in het 3de secundair.
Als de punten niet beter zijn zal ze een technische of beroepsopleiding moeten kiezen voor het
schooljaar 2021/2022 wil ze verder ondersteund worden door VKR.

Fiston & Denise lezen hun brieven uit België
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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

