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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

P

asen nadert en zo nu en dan laat het prille lentezonnetje ons reeds genieten. Binnenkort is het paasvakantie, en nu het bij ons hier in België rustig is met de
corona en alles terug open is, wordt het voor ons allen
een heerlijke periode.

O

ok op de maatschappelijke zetel werken we reeds
wat meer samen, en dit is een hele verademing.
In januari vergaderden we met 2 leerlingen van de Arteveldehogeschool, ondertussen zijn Nienke en Chayenne
eind januari vertrokken naar Rwanda. Ze gaan drie
maanden helpen in de school ‘Rosa Mystica’. Tijdens
de paasvakantie gaan ze een week samenwerken met
onze medewerksters. Je kan hun avonturen lezen op blz.
13,14,15 of op hun blog
https://blognienkechayenne.weebly.com
We zijn blij te kunnen meedelen dat twee van onze
Belgische medewerkers eind maart vertrekken naar
Rwanda. Zij zijn de eersten die vertrekken van onze
groep werkende leden. We kijken uit naar hun ervaringen, want ook anderen verlangen naar een bezoek aan
Rwanda.
We kregen terug een mooie getuigenis uit Rwanda,
dit van de dochter van onze vroegere partner Damas
Mutezintare. Het meisje bracht samen met de C.M.G.
kinderen een deel van haar jeugd door in het weeshuis
(lees blz.6).
Onze Rwandese medewerksters Jeanne D’Arc, Sandra en
Sandrine doen hun best om de kinderen onder onze bescherming op te volgen en alle schoolkosten en andere
kosten in orde te brengen voor onze vereniging. Tevens
starten we in de paasvakantie het laatste deel van de
renovatie van het ‘Centre de Révalidation pour Enfants
avec Handicap’ in Kamonyi.

Ook zijn we van plan om een huisje dat te klein werd,
door de uitbereiding van de bewoners, uit te breiden
met twee kamers (lees blz.10).
Een nieuw project ten voordele van kinderen met een
beperking is volop in opbouw (lees blz.11).

O

ndertussen zijn we hier in Kruisem in volle voorbereiding van de eerste activiteit, ‘Het Afrikaanse
feest’ waar we echt naar uitzien (lees blz.7). We hopen
velen onder jullie hier te mogen ontmoeten en terug te
zien.

W

e zijn dankbaar omdat onze trouwe sponsors ons
niet in de steek lieten gedurende de voorbije lange moeilijke periode. Daarom danken we uit gans ons
hart onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors
voor hun trouwe steun. Tevens danken we uit gans ons
hart al die lieve mensen die ons gedurende dit kwartaal
hielpen met een mooie steun van € 2.418,27, € 1.700,
€ 1.600, € 1.500, € 500, € 400, € 300, € 250, € 200, €
150, € 120, en € 100.

E

en heel bijzondere dank gaat uit naar de stad
Waregem voor hun steun van € 1.500 voor het project ‘Aankoop van 30 bedjes en bijhorend materiaal’ voor
de crèche aan het Centre de Révalidation pour enfants
avec handicap in Kamonyi. We danken hierbij ook Jean
voor zijn steun bij het indienen van dit project. Ook het
Provinciebestuur van West-Vlaanderen ondersteunde
bovenstaand project. We zijn bijzonder dankbaar voor
de storting van € 1.410,20 als laatste betaling voor het
project. Ook danken we hen voor hun storting van
€ 6.051,00 voor het project ‘Herstelling van de binnenkoer voor de refter: betonklinkers + afloop wasbak +
banken’, in datzelfde centrum.

BELANGRIJKE MEDEDELING: Hiermee kondigt de vereniging een inzamelstop aan. Wat we wel nog kunnen
gebruiken zijn allerlei kaartjes. Nieuwjaarskaartjes hebben we momenteel voldoende, dus deze hoeft u niet meer te
sparen. Al onze verjaardagkaartjes zijn opgewerkt, dus deze zijn meer dan welkom.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°119 - maart 2022
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Fotoverslag eindejaarsfeestje voor de
C.M.G. kinderen (Jaarlijks geschenk).

H

et was een hele opluchting voor de kinderen en jongeren dat ze elkaar terug konden ontmoeten, na die lange, moeilijke coronaperiode. Sandra organiseerde een etentje, en de geitenbrochettes met gefrituurde aardappelen samen met een frisdrankje werden gesmaakt. Dit alles is betaald met een deel van het geld dat we
ontvingen van onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors voor het jaarlijks geschenk. Tegelijkertijd werd alle eindejaarspost en hun school- en hygiënisch materiaal uitgedeeld voor het tweede trimester, aan onze beschermelingen.

Dank je wel aan alle lieve mensen die maakten dat 2022 feestelijk startte in Rwanda!
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Nieuws van de C.M.G. jongeren.
Gédéon °18/03/1996 (oud - C.M.G.kind)
Toen Gédéon in 2020 vanwege de coronacrisis zonder werk viel (hij
werkte in een restaurant), vroeg hij ons of hij een vervolmakingscursus,
Culinary Arts, van 6 maanden mocht volgen, op kosten van de vereniging. Ook
deze cursus werd een paar keer onderbroken door de lockdowns, maar is ondertussen toch afgelopen. Hij is fier om ons zijn attest van ‘Barista’ te tonen. Ook wij zijn
trots dat de jongen initiatief neemt en er alles aan doet om zijn eigen weg te vinden.
Proficiat Gédéon!
Onze lieve Ouders van Kinderhulp,

januari 2022

Allereerst begin ik met te zeggen hey, hoe gaat het met je?
Hoe was het? Met mij gaat het goed en zelfs in mijn
dagelijks leven ziet het er goed uit, omdat het probleem is
opgelost. Het probleem met mijn ogen.
Men heeft me naar het ziekenhuis gebracht.
Heel erg bedankt. Nu gaan we aan het 2de trimester beginnen. Ik hoop dat ik het goed
zal doen zoals in het eerste trimester.
Het spijt me zo dat ik vergeten ben je een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar
te wensen. Ik hoop dat Kerstmis goed is geweest met je familie en zelfs
bij ons was het zo cool. Hier in Rwanda zijn er hevige regenbuien, hoe zit het bij jullie? Hoe is het met je familie? Laat me
hopen dat het klimaat goed is voor je familie. Een ander probleem dat ik heb gaat over mijn stage. In deze tweede trimester zullen wij, als finalisten stage lopen. We hebben echter geld
nodig om die stage te mogen doen. Alsjeblieft, ik heb je hulp nodig en hoop dat je me zal
helpen zodat ik die stage zal kunnen doen in het hotel of in het tourbedrijf, het hangt ervan
af. Deze stage behoort tot mijn studies toerisme in het laatste jaar van het secundair.
Voor ik mijn pen neerleg wil ik u nog eens bedanken voor uw hulp om me naar het ziekenhuis te brengen en om me een bril aan te kopen die me helpt om te zien.
Moge God je altijd zegenen ik zal altijd voor je bidden zodat je nooit opgeeft.
Ik hou zoveel van je.
Naomie , zit in het 5de jaar Toerisme en behaalde vorig jaar 68,9 %.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°119 - maart 2022
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GETUIGENIS DIE HET HART RAAKT

M

y name is INGABIRE Benitha, I was born on 24 December 1997 in Rwanda.
I am the third child and only daughter of the four children of Mutezintare Gisimba Damas and Mukandanga Beatrice. I have recently completed my bachelor’s
degree in Business Administration in the Department of Finance.
My parents named me after a nun called Benitha from Bernardine sisters who was a close
friend to my paternal grandparents Rubayita Gisimba Chrysologue and Mukamazimpaka
Dancille. They got in touch when she was the representative of Kinderhulp in Rwanda.
She was a great advocate and intermediary between Kinderhulp and Gsimba Orphanage
that my grandparents had initiated.
After my grandfather passed away in 1986, my father Mutezintare Gisimba Damas was put
in charge of the orphanage in the same year. He started working closely with sister Benitha
from Kinderhulp.
During all that time, Kinderhulp helped the orphanage significantly by paying school fees,
sending clothes, shoes, school supplies, etc. one of my best childhood memories was Christmas in the orphanage because
Kindehulp was always there to celebrate with us and giving us gifts.
In the name of Gisimba Family, we cherish the support delivered by Kinderhulp during the 25 years of transforming
lives in the Orphanage. As guardians, you played a big role in filling the gap left by biological parents of the children,
because of you many lives have been changed. We are enormously grateful for brightening the future of many.
I wish Sister Benitha would read this in person but unfortunately, she is no longer with us today. We are so thankful
that she made our childhood lives amazing. She was an inspiration to me for her work of charity and her unconditional
love.
My family and I thank you for your selfness in supporting the noble cause of transforming lives of these children, we
always keep you in our hearts and pray for you daily.
May God bless the actions of your hands. ‘’Being confident of this, that He who began the good work in you will carry it
on to completion until the day of our Lord Jesus Christ.’’ Philippians 1:6

M

ijn naam is INGABIRE Benitha, ik ben geboren op 24 december 1997 in Rwanda. Ik ben het derde kind en enige
dochter van de vier kinderen van Mutezintare Gisimba Damas en Mukandanga Beatrice. Ik heb onlangs mijn
bachelor in bedrijfsadministratie afgerond in de afdeling financiën.
Mijn ouders hebben mij genoemd naar een zuster genaamd Benitha van de zusters Bernardinen die goed bevriend
was met mijn grootouders van vaderskant Rubayita Gisimba Chrysologue en Mukamazimpaka Dancille. Ze kwamen
met elkaar in contact toen zij de vertegenwoordigster was van Kinderhulp in Rwanda. Zij was een groot pleitbezorger
en bemiddelaar tussen Kinderhulp en het Gisimba Weeshuis dat mijn grootouders hadden opgezet.
Na het overlijden van mijn grootvader in 1986, kreeg mijn vader Mutezintare Gisimba Damas in datzelfde jaar de
leiding over het weeshuis. Hij begon nauw samen te werken met zuster Benitha van Kinderhulp.
Gedurende al die tijd heeft Kinderhulp het weeshuis aanzienlijk geholpen door het betalen van
schoolgeld, het sturen van kleding, schoenen, schoolbenodigdheden, enz. Een van mijn beste
jeugdherinneringen was Kerstmis in het weeshuis, omdat Kinderhulp er altijd was om het met
ons te vieren en ons cadeaus te geven.
In naam van de familie Gisimba koesteren wij de steun die Kinderhulp ons heeft gegeven gedurende de 25 jaar dat wij levens hebben veranderd in het weeshuis. Als beschermers heeft u
een grote rol gespeeld in het opvullen van de leemte die de biologische ouders van de kinderen
hebben achtergelaten. Door u zijn vele levens veranderd. Wij zijn enorm dankbaar voor het
verbeteren van de toekomst van velen.
Ik wou dat zuster Benitha dit persoonlijk kon lezen, maar helaas is zij vandaag niet meer bij ons.
We zijn zo dankbaar dat ze onze kinderlevens geweldig heeft gemaakt. Ze was een inspiratie
voor mij door haar werk van liefdadigheid en haar onvoorwaardelijke liefde.
Mijn familie en ik danken u voor uw edelmoedige steun aan de nobele zaak van het verbeteren
van de levens van deze kinderen, we houden u altijd in ons hart en bidden dagelijks voor u.
Moge God de daden van uw handen zegenen. "Hierop vertrouwende, dat Hij, die het werk in u
begonnen is, het zal voleindigen op de dag van onze Here Jezus Christus". Filippiërs 1:6
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ACTIVITEITEN AGENDA
TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN
De GROS - KRUISEM organiseert:
AFRIKAANS FEEST op zaterdag 28 mei in DE GRIFFEL,
Ouwegemsesteenweg 90 - 9750 Ouwegem.
In samenwerking en ten voordele van:
Kamevi Groupe - Togo: https://kamevigroup.wixsite.com/kamvi
Chabwino - Malawi: https://www.chabwino.be/
Vriendenkring Kinderhulp Rwanda: https://www.kinderhulprwanda.be/
Iedereen is welkom vanaf 15 uur tot…..
Kinderen en volwassenen kunnen zich vermaken met
workschops jembé en dans. Wil je een Afrikaans toetsje
aan je haar geven, ga dan langs bij de Afrikaanse kapster
voor een kleurig vlechtje.
In onze bar vind je een heerlijk Afrikaans drankje of
Belgisch pintje en ook voor de hongerigen voorzien we
een exotisch hapje.
Al kuierend langs verschillende Afrikaanse standjes,
geniet je van wetenswaardigheden van de diverse werkingen in Togo, Malawie en Rwanda. Zij brengen je
filmpjes, handgemaakte Afrikaanse goederen en zoveel
meer.
Om 20 uur gaan we uit de bol met Afrikaanse muziek
en dans. Wat en hoe blijft voorlopig nog een verrassing,
maar wordt later gepubliceerd op onze website en in de
media.

Zet alvast deze activiteit in jullie agenda. Nu corona het ons terug
toelaat om samen te komen en we ernaar verlangen om elkaar te
zien, gaan we er met deze eerste activiteit iets leuk van maken.

Blij met hun kerstkaartjes uit België!
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°119 - maart 2022
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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

Naaimachine aangekocht door V.K.R.vzw
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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
www.garage-martin.be - info@garage-martin.be
Deinzesteenweg 91 - 9770 Kruisem - Tel. 09/380 11 80

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°119 - maart 2022
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PROJECTEN IN OPBOUW 2022
Project I
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 . 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.

Kostprijs: 13.554.483 Rwfr = €11.525,92. - Wisselkoers €1 = 1.176 Rwfr. (gemiddelde koers van 2021).
Project II
Bouwen van extra kamers aan het huisje voor familie dossier A20
fabricatie bijhorende bedden.

Met dit project steunen wij de familie van Spéciose, een alleenstaande moeder. Zij woont samen met haar gehandicapte zoon Claude en haar zus Béatrice met haar 4 kinderen in een huisje dat door ons gebouwd werd. Dit huisje
werd gebouwd met 2 slaapruimtes. Door het definitieve intrekken van haar zus Béatrice bij haar is het huisje veel te
klein geworden. Bovendien is het ook noodzakelijk dat Spéciose haar eigen zoon terug een afzonderlijke slaapplaats
heeft. Daarom worden er twee kamers bijgebouwd. Op die manier is er een afzonderlijke kamer voor Spéciose, één
voor Béatrice, één voor Claude en één voor de kinderen van Béatrice. Bovendien worden de bestaande uitgeleefde
bedden vernieuwd en worden er een aantal bijgemaakt voor de kinderen die momenteel gewoon op lompen op de
grond slapen.

Kostprijs bouw van twee kamers aan het huis: 3.574.220 Rwfr. = € 3.039,30
Wisselkoers €1 = 1.176 Rwfr. (gemiddelde koers van 2021).
Project III

Fabricatie bedden voor de families dossiers A20a + A20c.
Omschrijving
2 Bedden van 140x200 cm gevernist met houten lattenbodem
3 stapelbedden van 90x200x190 cm afwerking zoals hierboven
Transport bedden en assemblage
2 matrassen 140x190x13 cm
6 matrassen 90x190x 13 cm

Totaal

Prijs per stuk
49.500
82.085
90.000
40.000

Rwfr.
99.000
246.225
60.000
180.000
240.000

825.225

euro
84,18
209,38
51,02
153,06
204,08

701,72

Voor deze nieuwe werken vragen we in 2022 verschillende subsidies aan, 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:
project I: herstelling binnenkoer of
project II: aanbouw kamers of
project III: aanmaak bedden.
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NIEUW PROJECT IN OPBOUW
Hulp aan kinderen met fysieke en/of mentale problemen in de streek van Karongi (Kibuye), Rwanda.

M

omenteel is er geen gehandicaptencentrum in
deze streek, zodat de kinderen enkel thuis en op
school kunnen opgevangen worden. Er zijn geen inclusieve scholen in de omgeving, een gehandicapt kind kan
enkel naar school met een persoonlijke begeleidster.

Tussen 250.000 en 400.000 Rwfr.
Aanmaak speciale stoelen, zodat de kinderen op een
comfortabele manier de lessen kunnen volgen: 65.000
Rwfr. per stoel.
Loon begeleidsters: momenteel vrijwilligers.

Partner: James Moors en zijn Rwandese medewerksters. In een volgende fase is het de bedoeling om de
volledige werking onder te brengen in een Rwandese
groepering of vereniging.

Andere noden: Oprichting van een gehandicaptencentrum. Oprichting van een inclusieve school.

Hoe gaat men te werk : Als men te weten komt dat er
ergens een Rwandees kind is met een ernstig medisch
probleem, dan gaan de medewerksters ter plaatse bij de
ouders op bezoek om de situatie te bekijken. Er wordt
een dossier opgemaakt die het probleem van het kind zo
goed mogelijk beschrijft, samen met de gezinssituatie.
Daarna volgt meestal een doorverwijzing naar een medische dienst die de meeste kans op succes heeft.
Waar nodig wordt er een kleine financiële bijdrage en
een begeleiding voorzien naar de plaatselijke medische
hulppost en daarna naar een plaatselijk hospitaal.
Kinderen met oogproblemen worden, indien het ernstig
is, naar het Rwanda Charity Eye Hospital (RCEH) van
Piet Noë gebracht, nadat ze zijn doorverwezen door een
plaatselijk hospitaal.
Kinderen met een beperking gaan onder begeleiding
naar het HVP Gatagara, het Orthopedics and Rehabilitation hospital.
Voor kinderen met andere aandoeningen wordt een
oplossing op maat gezocht.
Het is belangrijk dat de gezinnen in orde zijn met de
Mutuel (ziekteverzekering), zo niet is dit het eerste dat
in orde dient gebracht te worden, alvorens de procedure
op te starten.
Doel: De levenskwaliteit van de kinderen verhogen en
hen een kans geven om naar school te gaan.
De verantwoordelijken in de districten motiveren om de
gezinnen met gehandicapte kinderen te helpen.
Financiële noden: Betaling van de Mutuels (ziekenkasinschrijving) voor de armen, die niet in de mogelijkheid zijn om dit zelf te betalen.
Betaling van de transportkosten van moeder en kind,
meisje ouder dan 12 jaar met begeleidster, naar de medische hulpposten en ziekenhuizen. Dit varieert tussen de
30.000 en 100.000 Rwfr.
Overnachtingen + voeding + opleg medische behandeling in de ziekenhuizen.
Tussen de 300.000 en 400.000 Rwfr.
Overnachtingen + voeding in één van de huizen van
onze partner. Tot nu toe gedragen door de partner.
Aankoop bedden en matrassen, lakens, dekens, borden
en bestekken voor de opvang bij de partner.

Hulp van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda v.z.w. :
Momenteel heeft onze vereniging drie dossiers erkend
om te ondersteunen. We zullen hiervoor alle nodige
kosten betalen.
1. Dossier Pascaline: Het 10-jarig meisje, is verstandig en kan praten. Ze is verlamd aan de onderste
ledematen, heeft momenteel weinig controle over haar
armbewegingen, maar dit is aan het beteren.
Onze partner liet twee speciale stoelen maken, één voor
thuis en één voor de school. Onze vereniging betaalde
65.000 Rwfr. voor één van de twee stoelen. Het meisje
gaat momenteel naar school samen met een begeleidster.
2. Dossier François: De 4-jarige jongen kan nog niet
stappen, hoort slecht en praat niet, maakt enkel geluiden. Hierdoor geraakt hij gefrustreerd en wordt hij soms
agressief. Hij begrijpt wel alles en wil praten. Onze vereniging betaalde 345.920 Rwfr. voor een eerste verblijf
met onderzoeken in het HVP Gatagara. We betaalden
ook 25.000 Rwfr. voor de hygiënische producten tijdens
dit verblijf en 30.000 Rwfr. verplaatsingskosten.

3. Dossier Kevin:

De 2-jarige jongen heeft een beperking die men nog niet
kon definiëren. Onze vereniging betaalde 345.920 Rwfr.
voor een eerste verblijf met onderzoeken in het HVP
Gatagara.
We betaalden ook 25.000 Rwfr. voor de hygiënische
producten tijdens dit verblijf en 30.000 Rwfr. verplaatsingskosten.
We hopen voor deze kinderen een gepaste behandeling
te vinden, zodat ze een menswaardig leven krijgen.

Pascaline
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ONZE KINDEREN MET EEN BEPERKING

H

ieronder een kort verslag over
de evolutie van enkele van onze
beschermelingen met een beperking.

Teta: is een zeer verstandig 9-jarig

meisje. Ze had bij geboorte een misvorming van de onderste ledematen en
kon enkel zitten en kruipen. In 2015
is men gestart met een behandeling in
het orthopedisch centrum van Rilima.
Het meisje onderging verschillende
operaties en verblijft jaarlijks verscheidene maanden in Rilima. Tussendoor
verblijft ze in het gehandicaptencentrum te Kamonyi. Ze gaat daar ook
naar de inclusieve school ‘Rosa Mystica’ waar ze ondanks alles goede punten
behaalt. In het schooljaar 2020/2021
behaalde ze 85,9 %. Momenteel stapt
ze met krukken. We bewonderen het
zeer moedige meisje, dat niet opgeeft
en ondanks alles blijft lachen. Onze
vereniging betaalde in 2021 voor de
verzorging en school van Teta
€ 3.836,57 waaronder € 2.004,83 hospitalisatiekosten.

Hij staat recht met steun en stapt onder
begeleiding.
Na zijn behandeling is het de bedoeling
dat hij terug naar het gehandicaptencentrum en de inclusieve school in Kamonyi gaat om zich verder te kunnen
ontwikkelen.

Jackson:

Deze 12-jarige autistische jongen
verbleef vanaf 2016 in het gehandicaptencentrum van Kamonyi. Hier leerde
men hem zijn woede en bewegingen
te beheersen en zich te concentreren.
Langzaam, door andere kinderen te
zien spelen, kwam hij uit zijn isolement. Hij integreerde stilaan door te
Teta
praten en te zingen. Hij leerde kleuren
kiezen en houdt van dieren. Hij leerde
met anderen de afwas te doen, hij kan
klusjes opknappen zoals schoonmaken.
De jongen kan zichzelf wassen en kan
alleen naar het toilet. Ook herhaalt hij
liedjes, die hij in de groep leerde. Hij is
gehoorzaam en praat vaak in zichzelf
omdat hij autistisch is. Eerst speelde hij
alleen, later samen met andere kinAimée:
deren. Jackson werd een aangename
Deze 13-jarige jongen is zwaar lichajongen die iedereen graag ziet. Tijdens
melijk en mentaal gehandicapt. Hij
de coronaperiode moest de jongen
heeft een grote groeiachterstand door
terug naar zijn familie en zo kwam er
zware ondervoeding. De jongen werd
een stilstand in zijn evolutie. Momenna zijn geboorte achtergelaten door
teel verblijft hij thuis bij zijn mama,
zijn jonge moeder. Hij verbleef bij zijn
stiefpapa en zusje. Door zijn vroege
grootmoeder die hem enkel in leven
puberteit past hij niet meer in de groep
hield om geld voor hem te kunnen
Aimée
kinderen in het gehandicaptencentrum
bedelen.
te Kamonyi en mag hij er niet meer verblijven.
Omdat we zagen dat het kind zeer zwak was en als hij in De Rwandese medewerksters bezochten reeds verschildeze situatie bleef het waarschijnlijk niet zou overleven,
lende andere centra met de jongen, maar niemand wil
zorgde onze vereniging ervoor dat Aimée kon opgenoJackson opnemen.
men worden in het gehandicaptencentrum te Kamonyi.
Dit is bijzonder jammer en we hopen dat we toch nog
Hier werd hij een vrolijk kereltje, leerde hij zelfstandig
een oplossing voor hem vinden.
zitten, aangeven als hij naar het toilet moet en enkele
woorden spreken.
Gedurende de coronaperiode moest
de jongen terug naar zijn familie en
dit betekende een grote achteruitgang in zijn evolutie.
Momenteel is de jongen in medische behandeling voor zijn mentale
en fysische problemen. Gedurende
deze behandeling verblijft hij samen
met zijn moeder in het ziekenhuis.
Stilaan verbetert de verhouding
tussen de jongen en zijn mama en
Jackson
we zien een stille vooruitgang.
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Our Rwandan Adventure
het Rwandese avontuur van twee studentes van de Arteveldehogeschool - Gent

THE ADVENTURE STARTS NOW…

28/01/2022
Bagage check

B

este lezers,

Morgen is het zover....
om 10:40 stijgt ons vliegtuig
op in Brussel. We komen
's avonds aan in Kigali airport. We hebben er super
veel zin in om het land en de
bevolking te leren kennen.

De voorbije dagen hebben
we de tijd gehad om onze
bagage klaar te maken. We
hebben ontzettend veel materiaal mee om de komende
3 maanden te gebruiken.

30/01/2022
Quarantaine & ontmoeting met de Zusters

H

allo of beter gezegd Muraho
Waar zijn wij aan begonnen zeggen we tegen elkaar,
maar enthousiast starten we aan ons avontuur. Om 7u
waren we al aanwezig op de luchthaven, vroeg uit de
veren, om pas om 22u40 in ons hotel te arriveren.
Tijdens de vlucht, maakte Nienke kennis met een dronken
passagier. Hij plaatste zijn stoel zo ver naar achter dat ze
niet meer deftig kon zitten. We hebben gevraagd om zijn
stoel recht te zetten, maar hij zette zijn stoel direct terug
naar achter. Het irriteerde hem dan dat Nienke tegen
hem botste als ze zich goed probeerde te zetten. Hij is toen
beginnen uitvliegen, gezellig is anders, maar we zijn er
geraakt.
Bij het landen moesten we eerst nog een sneltest + PCRtest doen. Tot dat we de uitslag wisten moesten we in quarantaine blijven. Toen we de volgende dag wakker werden,
hadden we al onze uitslag, dus zijn we direct vertrokken
naar Kamonyi. We moesten 1 uur rijden, maar tijdens
de rit waren we zo geprikkeld door alles in de omgeving.
Voor we het wisten waren we al gearriveerd.
We waren wat nerveus om de Zusters te ontmoeten,
maar we hebben ons nog nooit meer welkom gevoeld. We
werden direct omarmd door de lieve zusters. We hebben
al samen koffie gedronken en cake gegeten en samen geluncht en na een paar uur weeral koffie en cake. We zaten
al vol en we moesten alweer eten. Kleine bananen zijn
hier wel in trek, en wij zijn absoluut fan!
Onze kamer ligt in een huis tegenover de school en op

Nienke

Chayenne

één minuut wandelen van de Zusters. Als je wil mag je
komen logeren, want we gebruiken één kamer van de drie,
ruimte genoeg dus.
Dit kort samengevat hoe ons eerste weekend hier was.
Murabeho (salut)
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Our Rwandan Adventure

het Rwandese avontuur van twee studentes van de Arteveldehogeschool - Gent
2/02/2022
De lessen in G.S. Rosa Mystica.

M

uraho,
Wat moeten we vroeg opstaan om naar school te gaan. De school begint
hier namelijk om 7u 's morgens (6u 's morgens Belgische tijd). De school eindigt voor de kinderen in nursery (kleuterschool) om 12u20 en voor het lager
en middelbaar pas om 17u. De leerkrachten van nursery blijven op school tot
17u, om hun lesvoorbereiding te maken tegen de volgende dag.
We hebben nu al drie dagen kunnen observeren in de klassen. We vonden het
super interessant om achteraan in de klas te zitten en de les mee te volgen. We
volgen voornamelijk de 'nursery' klassen. Donderdag en vrijdagnamiddag
gaan we observeren in het lager onderwijs.
Er is één babyklas, dit zijn de kleinsten. Vervolgens hebben ze nog 5 nursery
klassen, verdeeld per leeftijd. Dit is vergelijkbaar met het kleuteronderwijs
bij ons. In de klassen zitten gemiddeld 40 kinderen en 1 leerkracht. De oudste leerkracht in nursery is 33 jaar en de jongste leerkracht 19! We waren erg
geschrokken van de leeftijd, want we hebben dezelfde leeftijd als de meesten
van hen.
Leerkrachten hier maken hun lesmateriaal zelf. Ze tekenen over het onderwerp en dit gebruiken ze om aan de kinderen te tonen wat het is en wat het
betekent. Ze beschikken over 2 beamers. Deze gebruiken ze om bijvoorbeeld
dieren op te projecteren, indien het te moeilijk is om zelf te tekenen. Als ze
gebruik maken van de beamer zitten ze samen met alle groepen van nursery,
die leren over dat onderwerp.
Als het hier een tropische regenbui is, dan worden de lessen stilgelegd. De
leerkrachten kunnen geen les geven doordat de regen te veel lawaai maakt.
De daken zijn niet gemaakt van leien of dakpannen, maar van dakplaten. De
kindjes moesten allemaal hun hoofd op hun bank leggen en 'slapen'.

6/02/2022
Rwandees huwelijk van onze coördinator.

M

uraho,
Gisteren waren we aanwezig op het huwelijk van onze stagecoördinator.
Ons werd verteld dat de traditionele ceremonie om 10 uur begon. Wij, twee
muzungu's, die al genoeg opvallen wilden wel op tijd aanwezig zijn. Soeur
Pauline ging ons vergezellen. Toen we om 9u40 bij haar aankwamen, vertelde
ze ons dat het pas zou beginnen om 10u30. We bleven wachten en wachten om
uiteindelijk pas te vertrekken om 11u. We hadden dus een uur langer kunnen
slapen.
De eerste ceremonie was een typisch Rwandese ceremonie. De familie van de
man vroeg aan de familie van de vrouw of ze toestemming kregen om te trouwen. Ze geven elkaar veel geschenken, voornamelijk alcohol en ook materiaal
om voor een koe te zorgen. Een koe wordt hier gezien als rijkdom. Het duurde
lang voordat de vrouw op het huwelijk verscheen. Toen ze binnen kwam, waren er traditionele dansers die haar naar voor begeleidden. Wij waren alvast
fan van de dans en de muziek, veel vrolijker dan bij ons.
Wat ons dan wel opviel, is dat er bijna niet gelachen werd tijdens de ceremonie, ondanks dat er vrolijke muziek speelde. Tijdens de eerste ceremonie werden er ook al cadeaus naar voren gebracht per familielid. Ze namen een foto
per geschenk, ook op deze foto's werd er niet gelachen. We hebben gevraagd
waarom er niet werd gelachen, maar daar kregen we niet echt een antwoord
op. Het was hun eigen keuze.
Om 14u begon de mis, deze startte gelukkig wel op tijd. De man, de vrouw, de
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het Rwandese avontuur van twee studentes van de Arteveldehogeschool - Gent
getuigen en de bruidmeisjes - en mannen veranderden van kledij. Ze gingen van
traditionele chic naar kerk chic. In de kerk werd er veel gezongen door het kerkkoor.
Er waren 3 koppels die gehuwd werden. Hierdoor duurde de viering ook wat langer
doordat alles in het drievoud gedaan werd. De kerk was gebombardeerd met cameramannen, per koppel minstens 2. Ze filmden echt alles en hadden belichting mee.
We waren hier zeer verbaasd door. Wij mochten bij de Zusters vooraan zitten.
Na de misviering, werden er foto's genomen met de families terwijl de genodigden
in de feestzaal wachtten. Toen ze klaar waren was het tijd voor cake. Deze was echt
heerlijk. Nadat iedereen cake had gegeten was het weer tijd voor cadeaus.
Dit keer konden vrienden en mensen buiten de familie ook hun geschenk afgeven.
Ze dansten hun weg naar voor en namen terug een foto, op deze werd er wel gelachen! Wij zijn met het leerkrachten-team naar voor geweest. Wat een ervaring!
De cadeaus waren uitgedeeld, de cake was op, tijd om te dansen dachten wij.
Dit bleek echter van korte duur. We hebben even kunnen dansen met de leerkrachten, maar na 30 minuten werd het al stilgelegd. Het was nog maar 19u! We vonden
het zeer spijtig dat dit al zo vroeg voorbij was. Wij zijn alvast dankbaar dat we
aanwezig mochten zijn, maar we prefereren toch de Belgische huwelijken waar er
tot een stuk in de nacht gedanst wordt. Ons cadeau zullen we maandag afgeven.
Murabeho

15/02/2022
Twee verwende nesten, oeps!

M

uraho kennissen, vrienden, familie en meer,
Zoals je aan de titel kan lezen, leven we hier echt als verwende nesten.
Ons eten staat altijd mooi klaar om 7u, 13u, 16u en 19 uur.
We starten onze dag met een stevig ontbijt. Tot onze eigen verbazing, hebben we
iedere dag CHOCO(!) en ook een stuk kaas en veel fruit. 's Middags eten we warm,
en 's avonds eten we een sandwich. De Zusters willen dat we ons even goed voelen als
thuis, waardoor het eten niet veel verschilt, vinden wij. Het eten van de Zusters en van
de kinderen is wel vaak anders. Bonen zijn hier onmisbaar. Fruit is dan weer bij ons
onmisbaar. We eten zeker iedere maaltijd 3-4 stukken fruit.
Wij zijn alvast dankbaar voor de goeie zorgen en het lekkere eten.
Voor beiden is het vlees soms wel een struikelblok. Het is een ‘beetje’ te hard gebakken.
Smakelijk!

22/02/2022
Twee kunstenaars.

W

e zijn de afgelopen anderhalve week van een volle pak gekleurde bladeren, naar een
lege pak gegaan.
Nienke had dus beter wel geluisterd naar haar mama en nog een pak meegenomen.
Printen wordt hier niet zo veel gedaan, enkel voor huiswerk. De leerkrachten tekenen hun
lesmateriaal zelf. Deze uitdaging gingen wij dus ook aan. We zijn hier namelijk om de
leerkrachten te ondersteunen. Ze vragen aan ons om iets te tekenen in het
thema van de week of over een letter die ze gaan leren. Een hele klus, het tekenen duurt
wel een paar uur per dag. Zo zitten we soms van 15u30 tot 19u te tekenen. Dit komt
voornamelijk omdat we elke tekening soms in tweevoud of drievoud moeten tekenen, of
soms zelfs 5 maal.
We hopen dat we binnenkort wat minder moeten tekenen, want we vinden beiden dat we
meer kunnen betekenen dan dat. Doordat het tekenen soms wat lang duurt, hebben we
geen tijd om te werken aan andere zaken. Momenteel werken we aan een ganzenbord
voor in de autismeklas. De leerkrachten zijn wel altijd zeer dankbaar voor de tekeningen. Dit maakt het vele tekenen dan weer goed! We kijken al uit naar hun reactie op
ons spelbord en hopen dat ze hier ook zo dankbaar voor zijn. Op naar meer! Murakoze
(bedankt) voor het lezen.
Groetjes Chayenne en Nienke
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°119 - maart 2022
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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

