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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

H

H

O

H

et is bijna zomer en we mogen zo nu en dan reeds
genieten van zomerse warmte. Onze jeugd in
België begint stilaan aan hun examens. Ook in Rwanda
staan de examens voor de deur, men start er een maand
later op 18 juli om te eindigen op 5 augustus. We wensen alle studenten groot en klein heel veel succes.

ndertussen hebben we hier op de maatschappelijke
zetel niet stil gezeten. Onze eerste activiteit werd
voorbereid. Hiervoor hadden we een nieuwe infomap
nodig, ook ons documentatiemateriaal werd aangepast
en vernieuwd. Het was immers lang geleden dat we nog
eens een stand moesten opzetten. Ondertussen is ons
eerste Afrikafeest in Kruisem alweer voorbij en ook de
Familiedag in Lebbeke (zie fotopagina op blz.5). Ook
verschillende andere activiteiten staan deze zomer op
stapel (lees hierover blz.4)
Op het Afrikafeest kregen we bezoek van Nienke en
Chayenne, 2 leerlingen van de Arteveldehogeschool,
pas terug van hun 3 maanden stage in Rwanda. Ze
waren zeer tevreden over de ervaringen die ze hebben
opgedaan en in de vakantie zitten we terug samen om
van gedachten te wisselen. Onze twee medewerkers
zijn terug uit Rwanda, waar ze de mogelijkheden voor
een nieuwe groepsreis bekeken. Momenteel zijn ze in
volle voorbereiding hiervan. Deze reis zou doorgaan
van 7/01/2023 tot en met 21/01/2023 (terug in België
op 22/01/2023 ’s morgens). Er zijn nog enkele plaatsen
vrij, dus wil jij ook met ons meegaan naar Rwanda,
contacteer ons zo vlug mogelijk.

O

........................................... 4 -5.

ok kregen we opnieuw contact met Ruth – Lucie,
het meisje uit het weeshuis C.M.G. voor wiens leven we zo dikwijls gevreesd hebben. Ze maakt het goed
en heeft een prachtig dochtertje (leest haar getuigenis op
blz.6).

et laatste deel van de renovatie van het ‘Centre de Révalidation pour Enfants avec Handicap’ in Kamonyi is zo
goed als afgewerkt. Ook het huisje dat te klein werd, door de
uitbereiding van de bewoners, is vergroot (lees blz.11 en 12).
Het nieuwe project ten voordele van kinderen met een beperking is volop in uitbereiding (lees blz.7 en 10).
et is voor iedereen een moeilijke tijd. De brandstofprijzen bereiken ongelooflijke hoogtes, alles wordt duurder, veel mensen ook in ons land hebben het moeilijk. We
beseffen heel goed dat het ook voor onze trouwe sponsors
moeilijker wordt om de kinderen te blijven ondersteunen in
het verre Rwanda.
Daarom zijn we bijzonder dankbaar omdat onze sponsors
ons niet in de steek laten en ons ook nu weer ondersteunden.
We danken dan ook uit gans ons hart onze tantes/nonkels,
meters/peters en sponsors voor hun trouwe steun. Tevens
danken we al die lieve mensen die ons gedurende dit kwartaal hielpen met een mooie steun van €300, €150, €125,
€120, en €100.
Een heel bijzondere dank gaat uit naar de organisatie,
die niet genoemd wil worden, voor hun mooie steun van
€3.500. Hiermee helpen ze het project voor onze kinderen
met een beperking.

O

ok zijn we de Provincie Oost - Vlaanderen heel dankbaar voor hun steun van €2.500 voor het project ‘Hulp
aan kinderen met een beperking verbonden aan het Centre
de Révalidation pour enfants avec handicap in Kiamonyi’.
Tevens danken we van harte Rotary Club Kruishoutem.
Zij ondersteunden ons met €2.000, hiermee kunnen we veel
studiekosten voor de kinderen onder onze bescherming betalen. Tevens zijn we de Gemeente Kruisem heel dankbaar
voor hun ondersteuning van €1.500 aan onze projecten en
voor hun hulp tot het behouden van onze werkruimtes.

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°120 - juni 2022
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ACTIVITEITEN AGENDA - Toekomstige ativiteiten.

Mabatobato op 28 augustus 2022 tussen 15 en 20 uur.

O

p 28 augustus wordt park Baron Casier Stationsstraat 34,
8790 Waregem een Zuiderse rotonde waar ontmoeting
en beleving centraal staan. Je kan er ook dit jaar genieten
van wereldse smaken, frisse cocktails, opzwepende ritmes en
tonnen sfeer.
Mobiele (muziek)acts brengen een feestelijke noot tussen het
publiek.
Ook aan de kinderen wordt gedacht en ze zullen zich zeker
niet vervelen.

O

nze vereniging staat met een standje op de belevingsmarkt. Naast info van het Zuidproject maak je ook
kennis met het land. Het is de bedoeling om jullie onder te
dompelen in de Rwandese sfeer. Hopelijk mogen we velen van
jullie ontmoeten.
Het zal deugd doen na lange tijd om elkaar terug te zien!

Casa Del Mundo op 4 september 2022 tussen 12 en 20 uur.

W

e verheugen ons er reeds op om er terug bij te zijn op Casa del Mundo!
Dit Wereldfeest gaat door in het centrum van 9300 Aalst. Zet deze zondag alvast in jullie agenda want het belooft terug een prachtige dag te worden.
Zoals steeds staat Casa del Mundo garant voor zomerse sfeer in de Aalsterse
binnenstad met veel muziek, lekker eten en natuurlijk veel aandacht voor alle
standhouders die hun projecten rond mondiale samenwerking voorstellen.

D

e wereldmarkt is verspreid over het hele domein en wint jaar na jaar aan
populariteit. Organisaties stellen er hun projecten voor en verkopen hun
producten. Je kan er aankopen doen uit verre landen…. voor een eerlijke prijs
natuurlijk! Je maakt er kennis met groepen die actief zijn rond Noord – Zuid
samenwerking.
In het wereldrestaurant kan men gezellig tafelen in open lucht. Je vindt er de
lekkerste gerechten en drankjes uit alle werelddelen, exotisch en fijn.
Smakelijk!
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ACTIVITEITEN AGENDA - Voorbije activiteiten.
Afrikaans feest te Kruisem op 28 mei 2022
De sfeer zat goed op het Afrikaans feest in de Griffel. Er was zoveel te beleven; zoals djembé en Afrikaanse dans, men
kon zich een haarvlechtje laten leggen of een heerlijk exotisch hapje nuttigen. Aan de infostanden kwam men alles te
weten over de drie verenigingen en voor een souvenirtje was het Afrikaanse winkeltje een must!

Familiedag te Lebbeke op 12 juni 2022
Het was aangenaam vertoeven in ‘CC de Biekorf ’. Een twaalftal verenigingen, ondersteund door het GROS, stelden
hun verschillende projecten voor. Zo kon men er de stand rond Rwanda van onze vereniging bezoeken en verder nog
verschillende andere standen. Het spaghetti- en croque-festijn werd door velen gesmaakt.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°120 - juni 2022
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GETUIGENIS DIE HET HART RAAKT

M

y name is Ruth, I was born on 12/08/1992
and I have 5 siblings am youngest of them
we were happy family but when I was young I saw
my mom and my siblings there’s
not daddy there cause they were
apart when my mamy was pregnant my womb then my mamy
passed away when I was young
in 2001 then our old sister took
care of us until 2005 when my sister had a chance she knew same
pleast who helped us me and my
brother who cold niyoniringira
jean de Dieu to get us at gisimba
memory center we were so happy
for that chance i went to the gisimba olphernage in 2005 and I was
studying in p5 when I lived there
it was so good to me and to the others we were live together.
I studied my school primary and secondary for kindhulp
payed me the school fees when I was in s1 I seek headache so
much then I stopped to study 2years then kindhulp helped
me and take care of me and marie jeanne who is very close
to me thank you for the help she has given me god bless you
so much they have helped me to go to kenya for medical
treatment near bergique they take care of me i am relieved
i continue to study high school. I finished my high school in
2014 then olpherina closed I continue to be with my brather
Jean de Dieu and my old sister after 1year god continues to
help me i get more help from other canadian helped
to study university goose outlet now thank
god I finished my University in 2018.
Then now I live alone and I try to
do different job but there’s no permanent job until now but I thank
God for all the time he’s with me
and I thank everyone who helped
me especially kind hulp rwanda,
damasi and jean francois. Thank
you so much so now still trying to
find a good job I have a beautiful
daughter I take care of her with myself paying her school fees is so hard but.
I work hard different jobs praying the drama,
commedy and sketch (theater)and selling the woods
and i pray hard to have a big capital for doing my own
business or get a good job. And again thank kind hulp and
marie jeanne the director of kind hulp for being so kind
and helpful to orphans and widows all over the world.
God bless you so much for all you did for me and I love you
so much.
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M

ijn naam is Ruth. Ik ben geboren op 12/08/1992 en
ik heb 5 broers en zussen, we waren een gelukkig
gezin. Toen ik jong was woonde ik bij mijn moeder en
mijn broers en zussen, er was geen vader.
Mijn ouders gingen uit elkaar toen mijn
moeder zwanger was van mij. Mijn moeder overleed in 2001. Ik was nog jong en
onze oudste zus zorgde toen voor ons.
In 2005 leerde mijn zus een advocaat kennen. Deze hielp haar om mij en mijn broer
Jean de Dieu, in het Centre Mémorial Gisimba te plaatsen. We waren zo blij met
deze kans. Ik ging naar het weeshuis van
Gisimba in 2005 en ik studeerde toen in
het in 5de lager. Het was zo goed voor mij
dat ik daar woonde en we leefden samen
met de andere kinderen. Ik maakte mijn
lagere school af en Kinderhulp betaalde
mijn schoolgeld. Toen ik in het 1ste secundair zat kreeg ik heel veel hoofdpijn. Ik ben toen 2 jaar
gestopt met studeren. Toen heeft Kinderhulp me geholpen en voor me gezorgd. Marie-Jeanne, die heel dicht bij
me staat, ik dank u voor de hulp die je me hebt gegeven.
God zegene u, jullie hebben me geholpen om naar Kenia
te gaan voor een medische behandeling. Vanuit België
zorgden ze voor mij. Ik was opgelucht dat ik verder kon
studeren in de middelbare school. Ik heb deze afgemaakt
in 2014.
Toen werd het weeshuis gesloten. Ik bleef bij mijn broer
Jean de Dieu en mijn oudste zus. God bleef me helpen,
ik kreeg hulp van een Canadese organisatie om
aan de universiteit te studeren. Ik dank
God omdat ik mijn universiteit kon afmaken in 2018.
Van dan af woon ik alleen en ik probeer verschillende banen te combineren, maar ik heb geen vaste
baan tot nu toe. Maar ik dank God
voor al de tijd dat hij bij me is en
ik dank iedereen die me geholpen
heeft vooral Vriendenkring Kinderhulp Rwanda, Damas en Jean
Francois. Heel erg bedankt. Ik probeer
nu nog steeds een goede baan te vinden.
Ik heb een prachtige dochter, ik zorg alleen
voor haar. Het betalen van haar schoolgeld is zo
moeilijk, maar ik werk hard in verschillende banen. Ik
speel ook drama, comedy en sketch (theater) en ik verkoop hout. Ik bid hard om een groot kapitaal te hebben
voor mijn eigen zaak of het krijgen van een goede baan.
Nogmaals dank aan Kinderhulp en Marie-Jeanne, de directrice van Kinderhulp, voor al jullie hulp aan wezen en
weduwen in Rwanda. God zegent jullie voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben en ik hou heel veel van jullie.

NIEUW PROJECT IN OPBOUW
Hulp aan kinderen met fysieke en/of mentale problemen in de omgeving van Karongi (Kibuye) Rwanda.
Momenteel 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, het kind kan enkel naar school met een persoonlijke begeleidster. Toen
onze vereniging op de algemene vergadering in februari besliste om een nieuwe groep kinderen aan te nemen voor hulp, hadden we geen notie van de vele noden die er waren in deze streek. Ondertussen heeft onze vereniging 15 dossiers erkend, van
kinderen die onze hulp nodig hebben.
Hieronder een overzicht van wat tot nu toe is gebeurd voor de kinderen.
1. Dossier J1- Pascaline: 10-jarig meisje - het
dossier werd besproken in ons vorig tijdschrift.
19/05/2022: Pascaline gaat nog altijd naar school met
begeleiding en ze doet het goed.
2. Dossier J2 - François: 4-jarige jongen - het
dossier werd besproken in ons vorig tijdschrift, hieronder de laatste ontwikkelingen.
31/03/2022: Onze medewerker heeft in Gatagara*
François gezien, de moeder is zeer tevreden. Bij François
is de verbetering zichtbaar en we hopen dat hij in de
nabije toekomst misschien zelfstandig zal kunnen lopen.
Hij is altijd alert en herkent onze medewerker heel goed.
7/05/2022: François is na een tweemaandelijks verblijf
terug thuis. Men is uiterst tevreden over de behaalde
resultaten. François heeft leren stappen, ook al is het
momenteel aan de hand. De moeder heeft daar veel
liefde gevonden, van het personeel maar ook van ouders
in dezelfde situatie. Ze hebben haar geleerd hoe ze haar
kind moet ondersteunen. De jongen heeft een nieuwe
afspraak in het HVP Gatagara op het einde van het jaar.
17/05/2022: Klein verslag van hoe het thuiskomen was
voor de moeder met haar zoontje. Ze is thuisgekomen
in een huis zonder binnendeuren, al haar gerief was
bijna volledig weg, ook de opbrengst van de oogst. Haar
man heeft tijdens haar afwezigheid alles verkocht om te
drinken. Hij woont nu bij een andere vrouw, maar was
in het huis komen wonen om het zogezegd te beschermen. De moeder gaat werken om wat eten te vinden.
Haar man heeft al in de gevangenis gezeten maar er was
nadien geen verandering. Gelukkig is hij niet gewelddadig maar dit is ook geen leven. Ze kwam vandaag met
François bij onze medewerker om eten te vragen. Er
wordt besproken hoe er kan gereageerd worden op deze
situatie. Waarschijnlijk zal er een soort justitie gedaan
worden. Het is een spijtige zaak want François is echt
aan het verbeteren, maar kan momenteel nog niet terug
naar school.
19/05/2022: François doet het goed en kan al zeker een
meter alleen stappen, zijn moeder zegt dat ze veel oefeningen met hem doet.
3. Dossier J3 - Kevin: 2-jarige jongen - het dossier
werd besproken in ons vorig tijdschrift, hieronder de
laatste ontwikkelingen.
31/03/2022: Kevin heeft meer hersenschade dan we

dachten. Hij is apathisch
en reageert heel traag op
de stem van zijn moeder.
Zij is er nochtans van
overtuigd dat er een verandering is en zij zal het
natuurlijk wel het eerste
zien. We gaan zien of het
de familie kan helpen om
voor de jongen een speciale stoel te maken.
19/05/2022: Kevin is veel
sterker uit de retraite gekomen en zijn moeder
was ontzettend dankbaar.
Haar thuissituatie kennen
we nog niet want ook haar
man is alcoholicus.
31/05/2022: Vandaag is de
mama bij onze medewerker op bezoek geweest om ons te groeten. Ze heeft veel
moed want ze woont toch een heel eind ver en met Kevin
op haar rug is dat moeilijk. Haar man komt meestal niet
verder dan het eerste café die hij tegenkomt, daar gaat het
geld aan op. Er blijft bijna niets over voor eten en zeker
niet voor tickets om ergens naar toe te gaan, dus doet de
mama alles te voet Haar man is natuurlijk superieur en
vindt dat hij geen kind met een beperking op de wereld
kan gezet hebben. De mama zal ervoor boeten en de andere kinderen natuurlijk ook.
De mama van Kevin bevestigt dat ze in Gatagara veel
oefeningen opgelegd hebben om dagelijks te doen.
4. Dossier J4 - Darline: Darline is 5 jaar oud en
woont bij haar grootouders die haar goed verzorgen.
Onze medewerker zal met Darline naar Gatagara gaan
om haar te laten onderzoeken. Ze valt regelmatig omdat
haar knieën tegen elkaar komen.
20/03/2022 - Bij Darline lijkt het mee te vallen en ze zal ’s
nachts een apparaat moeten gebruiken om haar beentjes
op de goede plaats te krijgen. Ze moeten hiervoor echter
pas terug op 9 juni om de opmeting te doen. De grootmoeder was zeer tevreden, maar ze hebben haar gezegd
dat ze het dan ook goed moet toepassen. Voor het onderzoek en een voorschot op het apparaat betaalden we
12.000 Frw.
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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

Regio:

kan hier een aardig centje mee verdienen.

Waregem -

Vlaamse Ardennen
CommV

Bestel daarom via
https://www.trooper.be/kinderhulprwanda

Hoogstraat 12
9770 Kruishoutem
09 383 53 38

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
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Wij komen ook aan huis

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°120 - juni 2022

9

NIEUW PROJECT IN OPBOUW - ... vervolg blz 7
5. Dossier J5 - Faustin: de 4-jarige jongen heeft een
misvorming aan de benen.
31/03/2022: Faustin ging eveneens naar het HVP
Gatagara en moet op 9 juni teruggaan om een toestel aan te meten dat hij ’s nachts moet aandoen om
zijn beentjes te proberen corrigeren. We betaalden een
voorschot en kleine andere kosten voor 12.790 Frw.
6. Dossier J6 - Hértier: de 4-jarige jongen heeft een
misvorming aan de benen.
31/03/2022: De jongen heeft platvoeten en dit zou de
grootste oorzaak zijn van de misvorming. Ze hebben in
Gatagara een gipsen voetafprint genomen om steunzolen te maken, deze zouden gereed zijn tegen 9 juni. Tegen dan moet de moeder goede stevige hoge schoenen
gekocht hebben om de zolen in te plaatsen.VKR heeft
25.000 Frw. betaald voor de consultatie en de aankoop
van goede schoenen.
7. Dossier J7 - Deborah: 3-jarig meisje heeft een
misvorming aan de benen.
31/03/2022 - zij is de kleine zus van Hértier en heeft hetzelfde probleem, platvoeten. Bij haar is het minder erg
en er werden ook steunzolen aangemeten, maar zonder
gipsen afprint. Zij zal ook stevige hoge schoenen nodig
hebben om de zolen in te plaatsen en om de voeten in
de goede positie te houden. Ook hier heeft VKR 25.000
Frw. betaald voor de consultatie en de aankoop van goede schoenen. Zowel bij Deborah als Hétier is het natuurlijk afwachten of de benen voldoende gaan corrigeren.

voor Alain gestart. Na 3 dagen
zijn ze dan gestopt omdat zijn
lever onder druk
kwam te staan.
De werking van
de medicatie was
wel spectaculair,
alle zwellingen
waren bijna verdwenen. Tijdens
de rustperiode
zijn ze snel weer
beginnen te
groeien. Dit is
volgens de dokter zeer normaal.
De procedure zoals beschreven zal langere tijd moeten
aanhouden, maar de dokter zag het wel positief in.
19/05/2022: Alain is momenteel terug in Butaro. Vorige
zaterdag heeft onze medewerker hen tot in Ruhengeri gebracht zodat ze met de bus verder konden. Alain reageert
goed op de medicijnen en de zwellingen zijn zo goed als
weg. Het gevecht is echter nog niet afgelopen, er zijn nog
maanden te gaan en het kan nog moeilijk worden. De
dokters hebben toch veel goede hoop op genezing voor
hem.

Bespreking van de overige dossiers in een volgend tijd8. Dossier J8 - Alain: 8-jarige jongen met kanker. schrift.
De jongen zit in het 3de lager en is de tweede van de klas.
De ouders van Alain zijn zorgzaam en vooral de moe- *Ter info - Gatagara (Nyanza) is het historische hoofdder heeft een hele weg afgelegd met Alain om te weten te kwartier van HVP Gatagara. Het is gelegen op een heukomen wat er scheelt met hem. De jongen moet naar de vel, 100 km van Kigali. Het biedt zorg en revalidatie voor
kankerkliniek in Butaro. De ouders hebben een verzeke- lichamelijk gehandicapte kinderen. Sinds 2018 is het cenring die vele kosten dekt maar niet alles. Ze hebben pas trum door het Ministerie van Volksgezondheid erkend
gebouwd met een krediet, dus hulp zal nodig zijn. Voor als ziekenhuis gespecialiseerd in orthopedie en revalidahen valt het nu echt tegen, maar de moeder blijft bij haar tie.
zoon. Bewonderenswaardig!
31/03/2022: Onze medewerker bracht Alain met
spoed naar het hospitaal in Butaro, zodra de diagHet is een hele opgave voor onze vereniging om al
nose kanker duidelijk was. Butaro is bijna 6 uur rijdeze dossiers op te volgen en de medische kosten hierden van bij onze medewerker thuis en 6 uur terug.
aan verbonden te betalen. Maar we zijn ervan overDe brandstof is meer dan 30 % gestegen sinds de
oorlog in Oekraïne.
tuigd dat onze hulp het verschil kan maken voor deze
07/04/2022: Onze medewerker hoopt dat de dokkinderen. We zijn opgericht om kinderen in nood te
ters hun woord houden en de medicatie opstarten,
helpen en vinden het dan ook meer dan normaal om
want de conditie van Alain gaat fel achteruit.
hier hulp te bieden. Deze kinderen hebben ook recht
Kanker is onvoorstelbaar en ze zijn laat begonnen
op een min of meer normaal leven en een toekomst.
met de behandeling. Indien het goed gaat zal de beZijn jullie het hiermee eens, ondersteun ons en doe
handeling zeker 6 maanden duren. De reiskosten
een extra storting op het nummer:
zullen het zwaarste vallen, want elke maand dient
IBAN: BE39 6451 9410 5119 met de mededeling:
Alain 1 week in het ziekenhuis te zijn.
‘Hulp aan de kinderen van Karongi’.
24/04/2022: Op 7/04/2022 is met de medicatie
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PROJECT IN OPBOUW
Project I
Herstelling van de binnenkoer voor de refter in het ‘Centre de Révalidation pour Enfants avec Handicap’ in Kamonyi: betonklinkers + afloop wasbak + banken.
Deze werken zijn gestart in april 2022, de werken zijn nog niet opgeleverd daar er nog verschillende afwerkingen
moeten gebeuren.
De werken bestaan uit: het strippen van het bestaande beton, het afvoeren van het puin, het verdichten van de
grond, het plaatsen van de klinkers, het plaatsen van de afvoerleidingen van het rioolwater naar de beerput, het
leggen van de tegels rond de afwasbakken en het plaatsen van de banken. De werken waarmee het Centrum
voor kinderen met een handicap worden verbeterd, zijn gefinancierd door Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.
Kostprijs: 13.554.483 Rwfr = € 11.525,92. Wisselkoers is €1 = 1.176 Rwfr. (gemiddelde koers van 2021).
Verloop van de werken:
Wegnemen van het bestaande beton en afvoeren van het puin om de grond te kunnen nivelleren zodat de klinkers
geplaatst kunnen worden. Plaatsen van de afwatering voor afvalwater en de werken aan het mangat* van de betonnen
dekvloer.

Daarna het voorbereiden van het terrein om de grond te kunnen verdichten om de klinkers te kunnen plaatsen.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°120 - juni 2022
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PROJECT IN OPBOUW
Hieronder zie je de betonnen tafel voor de vaat en de platen om de ontvetters en de mangaten te bedekken.

Afwerken door het plaatsen van de banken

*Een mangat is een opening die bedoeld is om toegang te bekomen tot de riolering om onderhoudswerkzaamheden
of controles uit te voeren.
Project II
Bouwen van 2 extra kamers aan het huisje van familie dossier A20a. 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.
De werken aan het huis zijn gestart op 18 april 2022 met de betaling van de eerste schijf. Begin juni betaalden we een
tweede schijf. De oplevering met betaling van de derde schijf zal gebeuren, na volledige afwerking en nazicht door
onze plaatselijke medewerker James.
Kostprijs bouw voor twee kamers aan het huis: 3.574.220 Rwfr. = € 3.039,30
Fabricatie bedden en aankoop matrassen voor de families dossiers A20a + A20c: 825.225 Rwfr. = € 701,72
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Our Rwandan Adventure
het Rwandese avontuur van twee studentes van de
Arteveldehogeschool - Gent

THE ADVENTURE STARTS NOW…

S

ommige leerlingen
vertrekken al om
12u20 naar huis, andere
vertrekken pas om 17u
en sommige blijven voltijds op school, zoals wij
een internaat kennen.
Het verschil is dat ze

slechts
1x per maand naar huis
gaan, ofwel komen hun
ouders de kinderen bezoeken.
Voordat ze aan de namiddag beginnen slapen
ze van 13u tot 15u.

28/02/2022
De liefde van kinderen met een beperking!

Nienke

Chayenne

W

AT EEN WEEK! De afgelopen week draaiden we mee in de Autisme klas en Transition klas (klas voor kinderen met een beperking).
De liefde en het enthousiasme die deze kinderen je geven is onbeschrijfelijk.

Van 8u tot 9u30 is het iedere dag Pre-math, Language and speech en ICT&Technology.
Vervolgens is het tijd om te ontbijten. Van 9u30 tot 10u30 eten ze bij de leerlingen uit het
reguliere traject.
Als ze dan terug zijn, is het van 10u30 tot 11u iedere dag iets anders. Zo leerden ze
op maandag hoe ze hun handen moeten wassen, op dinsdag leerden ze kuisen, dan op
woensdag leerden ze hoe ze hun kleren deftig moeten aandoen, vervolgens op donderdag
leerden ze hoe ze hun schoenen moeten veteren en om af te sluiten op vrijdag leerden ze
hoe ze hun tanden moeten poetsen.
Van 11u tot 12u20 op maandag is het dansen, op dinsdag is het een educatieve film zien,
op woensdag gaan de kinderen naar de kerk, op donderdag is het dansen op traditionele
muziek en op vrijdag is het sport.
Sommige leerlingen vertrekken al om 12u20 naar huis, andere vertrekken pas om 17u
en sommige blijven voltijds op school, zoals wij een internaat kennen. Het verschil is dat
ze slechts 1x per maand naar huis gaan, ofwel komen hun ouders de kinderen bezoeken.
Voordat ze aan de namiddag beginnen slapen ze van 13u tot 15u.
In de namiddag gaan ze turnen, leren ze hoe ze hun nagels moeten verzorgen of knutselen
ze. In de namiddag wordt er eigenlijk niet meer zo veel gedaan, vinden wij. De kinderen
zijn niet vrij, maar wel aanwezig in het lokaal en spelen daar.
De leerkrachten kunnen soms wel wat streng uitschieten naar de kinderen, vinden wij. De
kinderen luisteren wel niet altijd optimaal. Er zijn 3 leerlingen per leerkracht, ieder kind
zit op een ander niveau. De kinderen zitten allemaal samen in 1 lokaal, waardoor het
soms wat overprikkelend kan zijn, als je andere kinderen bezig hoort.
Wij vonden het soms zelfs moeilijk om onze aandacht erbij te houden, want uit het niets
kan er plots een kind beginnen schreeuwen.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°120 - juni 2022
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Our Rwandan Adventure

het Rwandese avontuur van twee studentes van de Arteveldehogeschool - Gent
Hier ook wordt het lesmateriaal zelf getekend. Zo was er het voorval dat de
coördinator binnenkwam en vroeg wie de tekenaar van de huisdieren was. Hij
zei: “Is het een geit met een beperking? Hoe kunnen kinderen met een beperking
nu deftig leren wat dit dier is, als het niet eens op een geit lijkt?” Zo merk je
maar dat het tekenen niet altijd gemakkelijk gaat. Er werd dan aan ons gevraagd om de tekening opnieuw te maken. Om duidelijk te zijn, de tekening die
er hing, was niet van ons.
De kinderen hebben ons ook leren traditioneel dansen!
Het was alleszins een ervaring die we niet snel zullen vergeten.

11/03/2022
Lesgeven aan de lesgevers
Muraho,
andaag kregen we de kans om de leerkrachten eens een stukje van
Belgische lessen mee te geven. We gaven namelijk een workshop
rond actiever lesgeven. De lessen hier zijn namelijk zeer statisch en we
wilden hier wat verandering in brengen.
We gaven gerichte voorbeelden over de lessen die ze hier hebben.
(Pre-writing, pre-reading, pre-math, English, discovery of The World)
Wat wij als voor de hand liggend zagen, had voor hun wat extra uitleg
nodig. Als we dit hadden geweten hadden we voor ieder voorbeeld voor
een afbeelding gezorgd zodat ze het gemakkelijker konden snappen. Dit
nemen we mee naar de volgende keer.
We vonden dat de leerkrachten met momenten niet zo hard opletten, maar dan
stelden sommigen wel gerichte vragen waardoor dan wel bleek dat ze luisterden. Onze stagementor is maar heel even binnengekomen om een paar foto’s
te nemen van onze workshop. We hadden gehoopt dat hij er van het begin tot
het einde bij zou zijn, zodat hij ons ook gerichte feedback kon geven. Eveneens
hoopten we ook dat hij erbij zou zijn, zodat de leerkrachten gerichter zouden
luisteren naar onze presentatie. Ondanks dit, zijn we toch tevreden met ons
resultaat.
Nienke is 2x heel hard verschoten, tijdens haar uitleg, van parende beesten die
op haar computer vielen. Zowel onze, als die van de leerkrachten hun aandacht
weg. We probeerden als professionals verder te doen. Maar keken zo nu en dan
eens rond om te weten of de beesten er nog waren. Nadat de beesten naar buiten vlogen, was de aandacht er weer volledig.
We zijn echter wel teleurgesteld dat bij de feedback ronde de antwoorden op de
vraag “What did you dislike?” (Wat vond je niet leuk?) onbeantwoord bleef. We
hadden gehoopt op eerlijke feedback, zodat we dit kunnen meenemen in onze
verdere toekomst.

V

Nadat we volledig klaar waren met de workshop hebben we nog een potje chinees voetbal gespeeld. WAT EEN SUCCES!! De leerkrachten gingen er helemaal
in op! De blije gezichten zorgden voor een goed gevoel bij ons. We zijn ervan
overtuigd dat ze dit spel ook eens met de kinderen gaan spelen.

22/03/2022
Zon, zonnen, verbrand
Mwiriwe,
it weekend was er geen tijd om uit te slapen, de wekker ging namelijk al om 6u (5u Belgische tijd). We namen een
snel ontbijt en maakten ons lunchpakket, dankzij Zuster Pauline, want onze verantwoordelijke zit namelijk in
België. In Gent zitten er namelijk ook zusters van dezelfde organisatie. Surprise, surprise, deze zullen we eens bezoeken
als we terug zijn.

D
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Our Rwandan Adventure

het Rwandese avontuur van twee studentes van de Arteveldehogeschool - Gent

Nadat we klaar waren, rond 7u, namen we de bus richting Kigali. We hadden geluk dat
we direct een bus hadden, want soms kan je hier meer dan een uur op wachten zonder
succes, ja, we spreken uit ervaring. Ondanks dat we geluk hadden in Kamonyi, hadden
we minder geluk in Kigali. We moesten een uur in de bus wachten tot hij vertrok.
Side note: in Rwanda moet je vaak naar de hoofdstad (Kigali) om naar andere steden
te gaan. Er rijden kleine bussen voor in de dichte omgeving, maar voor verdere reizen
moet je eerst naar de hoofdstad reizen, ook al passeert de bus langs waar je woont, ja we
spreken hier ook uit ervaring. Dit was voor deze rit ook het geval, we zijn zo 3u verloren
op onze trip. Het is ongeveer een uur rijden naar Kigali, een uur wachten op de bus, om
vervolgens terug langs start te passeren.
Als je dacht dat het niet erger kon, surprise surprise, politiecontrole. Gelukkig konden
we blijven zitten en was het vlot opgelost zodat we snel verder konden, maar dan…Nog
geen 30 min later, autopech, band plat. Je kan het al raden, onze reis begon niet zo succesvol. Als je vindt dat het in België al moeilijk is om je band te vervangen, wacht maar
tot je in een ontwikkelingsland zit, waar ze geen deftig materiaal bij hebben.
Na een uur autopech, konden we eindelijk weer weg. We zaten dus al op de bus van 8u,
die vertrok om 9u, om dan om 10u in panne te vallen, en om 11u terug te vertrekken,
om uit eindelijk pas om 14u aan te komen in Kibuye. De busrit alleen al, was een grote
achtbaan. We moesten kronkelen rond de berg, en slalommen tussen de putten in de
grond. Doordat de rit zo lang duurt wordt er onderweg ook gestopt om te eten, brochettes en patatten op een stok! Smakelijk.
Toen we eindelijk aankwamen, waren we sprakeloos door de prachtige ligging van ons
hotel. De natuur is hier werkelijk adembenemend!!!! De foto’s kunnen niet tippen aan
de werkelijke pracht die wij hier zagen. We hebben dan snel ons middagmaal opgegeten,
want de bootjesman stond al te wachten.
We bezochten 3 eilanden: Monkey eiland, Bird eiland (Napoleon eiland), en nog 1
waarvan de naam te moeilijk was om te onthouden. Op de eilanden kan je zoals de
naam het zegt, apen, vogels en koeien zien. Op Monkey eiland mag je niet wandelen,
maar op Bird en naamloos eiland hebben we prachtig kunnen wandelen. Bird eiland is
alleszins kei steil!! Onze kuiten zijn ons niet dankbaar.
We zijn op naamloos eiland Belgen tegengekomen. We verschoten ons een hoedje toen
we plots Nederlands hoorden. Het waren 2 mannen die hier waren voor het bezoeken
van enkele projecten.
Na onze boottocht van 3u hebben we lekker Italiaans gegeten, 2 pasta’s en pannenkoeken als dessert. Daarna wilden we een mototaxi nemen naar het hotel, maar de man
lachte met ons, het was namelijk niet ver. We wilden ons nog eens verfrissen in EEN
DOUCHE met stromend warm water!!!!!!!
Na een goeie nachtrust voor Chayenne namen we een duik in Lake Kivu. Nienke zag
veel vissen in het water dus aarzelend ging ze er in. Op de plaats waar we zwommen,
moet er vroeger een springplank gestaan hebben, maar deze was helaas aan brokken.
Doordat we nog een lange busrit terug hadden, wilden we op tijd vertrekken. We wilden
eerst nog iets eten, ons ontbijt was namelijk zeer beperkt. In onze zoektocht naar een
plaats om te eten, zijn we 3 restaurants binnen gegaan om te vragen of we er konden
eten, maar kregen steeds het antwoord dat ze geen eten serveren. We hebben dan maar
besloten om maar een koekje te kopen voor onderweg.
Gelukkig heeft de bus ons deze keer wel willen afzetten in Kamonyi, anders zaten we 2u
langer op de bus. Uitgehongerd wandelden we terug naar de Zusters om nog iets te eten.
Gelukkig heeft onze knappe kok nog iets lekkers voor ons gemaakt.
We hebben genoten van een welverdiend weekend. Kibuyi is zeker een plaats om nog
eens te doen voor we vertrekken naar huis, alleen jammer dat het zo een lange rit is.
Geniet van de foto’s want het zijn echt plaatjes.

Groetjes Chayenne en Nienke
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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
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   de
de kans geven van zeer nabij deze kinderen ook daadwerkelijk te helpen.
▪ Door een adoptie - systeem op afstand.
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en                                       
▪▪  Mensen
Mensen in België laten kennis maken met kinderen in een derde wereldland en

