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vzw  
VRIENDENKRING

Afzendadres & v.u.: L. Kinet & M.J. Laroy 
Pastoor Senesalstraat 74  
B - 9770 Kruisem 
ON: 0 453 391 262  -  RPR: Gent afdeling Oudenaarde 
E-mail: info@kinderhulprwanda.be 
Website: https://www.kinderhulprwanda.be 
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ONTSTAAN  :  De vriendenkring is gegroeid uit het persoonlijk contact van haar startende leden met de bevolking.

DOEL           :  Financiële, materiële en morele steun geven aan de noodlijdende Rwandese kinderen en hen zo een 
                           menswaardig bestaan en een betere kans tot ontwikkeling en toekomst geven.

CONTACTADRESSEN :
Leo & Marie-Jeanne Kinet - Laroy
Pastoor Senesalstraat 74,
9770 Kruisem
.: kinderhulp.rwanda@telenet.be 
': 09 383.62.63 

Voorzitter & Secretaris

Jaak Coorevits
Lindeknokstraat 27
9771 Kruisem
.: jaak_coorevits@hotmail.com
 

Schatbewaarder & Administratie

Dirk Willemyns 
Biezaardhof 8  
8760 Meulebeke 
.: d.willemyns@telenet.be 
': 051 48.79.97 

Boekhouding & Administratie

Wim Coorevits
.: coorevitswim1@hotmail.com

Annelies Carpentier
.: annelies_carpentier@hotmail.com 

Kim Six
.: kim_six@hotmail.com 

Animatieteam

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

Projecten & Administratie

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

Prospectie

WERKENDE  LEDEN :  Ieder die daadwerkelijk meehelpt in de Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw.
                                          Deze groep mensen is onbezoldigd en werkt volledig op vrijwillige basis.

STEUNENDE  LEDEN: Ieder die tante/nonkel of meter/peter is in het project “Een grote familie”.  
                         
TEN VOORDELE VAN:
                     1. Weeskinderen die niet in een weeshuis verblijven, maar in gezinnen zijn geplaatst.
     2. Kinderen van gezinnen in nood.
                      3. Kinderen met een beperking in het project ‘Service de Solidarité Saint-Bernard’ 

WERKING:
 1.  Rechtstreekse financiële steun:
                           Geld van de vriendenkring wordt aan zuster Marie-Michel en zuster Steven bezorgd. 
	 					Deze		zusters	zijn	onze	contactpersonen	wat	de	financiën	betreft		in		Rwanda.	 
                             Onze  Rwandese medewerksters Sandra, Jeanne D’Arc en Sandrine zorgen ervoor dat het geld op een goede 
                             manier wordt  besteed.   
                             Met het geld worden alle onkosten, zoals bijvoorbeeld voeding, medische verzorging  en  
   onderwijs van de kinderen betaald. 
                    2.  Materiële steun: Goederen  die  nodig  zijn  voor de kinderen, worden ter  plaatse aangekocht of worden vanuit  
	 	 	 België	opgestuurd,	gefinancierd	door	de	vriendenkring.
 3.  Morele steun: Door onder andere het correspondentieplan.
 
De  nodige  fondsen  worden  bekomen  door  het  project  ‘Een grote familie’.  Dit  is  een  adoptiesysteem  op afstand.
De  werkende  leden  organiseren  ook  allerlei  acties,  zoals  inzamelingen,  Rwanda - feesten, verkoop van  Rwandese  goederen  
zoals  prentkaarten enz....  Alsook door acties in scholen, steun van vrije sponsors en acties in samenwerking met andere
groeperingen.

HOE STEUNEN: 
      Door tante of nonkel te worden van de weeskinderen, meter of peter van de gezinnen in het project
      ‘Een grote familie’. Hiervoor stort men op IBAN: BE05 6455 9386 7175 - BIC: JVBABE22.

     Door vrije sponsoring ten name van Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw op
     IBAN: BE39 6451 9410 5119 - BIC: JVBABE22.

D O E L  -  S T R U C T U U R   E N   W E R K I N G   V A N   
V R I E N D E N K R I N G  K I N D E R H U L P  R W A N D A .

In 2020 is door het ministerie van financiën de toestemming verlengd tot 2026.

Voor giften vanaf 40 Euro op jaarbasis ontvangt men van V.K.R. een fiscaal attest!
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BELANGRIJKE MEDEDELING: Hiermee kondigt de vereniging een inzamelstop aan. Wat we wel nog kunnen 
gebruiken zijn allerlei kaartjes. Dubbele nieuwjaarskaartjes en verjaardagskaartjes zijn meer dan welkom. 
Afgesneden gebruikte nieuwjaarskaartjes hebben wij meer dan voldoende. 

Kerstmis
is dromen, is geloven dat de zachte handen het halen van de harde

Vreugdevol Kerstfeest !

Geluk vind je in de kleinste dingen
In dansen, lachen, voor de spiegel  zingen

In een mooi gesprek in het zonnetje lopend, geluk vind je als je je ogen opent.

Heel veel van deze ‘gelukjes’ wensen we jullie allen toe in 2023!

Ook wensen we jullie een zachte winter en gezellige 
eindejaarsfeesten met familie en vrienden. 

Vrede waar nu oorlog is. Troost aan allen die lijden, het-
zij door gebrek aan genegenheid, angst, koude of honger. 
Samen hopen we allen op mooie tijden, waarin de wereld 
zich herstelt en waar liefde boven alles heerst. 

Tijdens dit laatste kwartaal van het jaar zat onze ver-
eniging niet stil. We hebben onze activiteiten, zoals 

wereldfeesten, kerstmarkten e.a. met succes hervat (lees 
blz.4-5). 

In Rwanda is het eerste trimester van het schooljaar 
2022/2023 gestart op 26 september 2022 en dit loopt 

tot 23 december 2022. De lessen van het tweede trimester 
starten op 8 januari en lopen tot 31 maart 2023. Alle kin-
deren onder onze bescherming zijn zoveel als mogelijk 
terug naar school en alle schoolkosten voor het eerste tri-
mester zijn betaald. We hopen voor de Rwandese kinde-
ren op een normaal verloop van het schooljaar. Wel kijkt 
onze vereniging met angst in het hart naar de verhoogde 
schoolkosten en we hopen dat we zonder problemen al-
les verder kunnen blijven betalen. Ook onze jongeren in 
Rwanda zijn bezorgd en ze schreven ons bijzonder veel 
dankbrieven het vorige trimester (lees blz.6-7). Van har-
te dank aan alle vrijwilligers die al deze brieven beant-

woordden met een leuk kaartje. 
Het nieuwe project ‘Hulp aan kinderen met fysieke en/
of mentale problemen in de omgeving van Karongi (Ki-
buye) dat vorig jaar opstartte, groeide verder aan (lees 
blz.10-11-12).

Ook nu weer lieten onze sponsors ons niet in de steek 
in het 4de kwartaal en ondanks deze voor iedereen 

moeilijke tijd mochten we op hen blijven rekenen. Daar-
om zijn we bijzonder dankbaar voor de trouwe steun 
van onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors.  
Tevens danken we al die lieve mensen die ons geduren-
de dit kwartaal hielpen met een mooie steun van € 400,  
€250, €200, €150, €140, €125 en €100. 
Een bijzondere dank gaat uit naar de organisatie van de 
ontbijtactie Meulebeke voor hun steun van €2.500. In 
een volgend tijdschrift krijgen jullie een overzicht van 
hetgeen deze organisatie voor onze vereniging betekend 
heeft, door de jaren heen. Een heel grote dank u wel aan 
de goede sponsors die ons ieder jaar terug ondersteunen 
met  €1.500 en €1.000. Dit is een bijzonder welkome steun 
die ons helpt om de verhoogde schoolkosten te betalen.  
Ook danken we onze trouwe vriend van de vereniging, 
die ons niet vergeet, en ons deze maand ondersteunde 
met €1.000.



4 V.K.R. vzw © - N°122 - december 2022  www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw © - N°122 - december 2022

ACTIVITEITEN AGENDA 
TOEKOMSTIGE  &  VOORBIJE  ACTIVITEITEN. 

Kerstmarkt te Houthulst – vrijdag 2 december 2022

Kerstmarkt te Kruisem – zondag 18 december 2022 

Mabatobato – 28 augustus 2022

Casa del Mundo – 4 september 2022

De donkere avonden zijn terug aangebroken, de warme truien terug uit de kasten gehaald. We naderen dan ook 
met rasse schreden de eindejaarsperiode. Traditioneel daarbij zijn, naast de vele feestjes en de ingetogen momen-

ten van bezinning, de kerstmarkten.  Ook V.K.R. draagt hier zijn steentje bij. Op vrijdag 2 december zijn wij aanwezig 
op de Kerstmarkt georganiseerd door WZC De Groene Verte in Merkem – Houthulst. Wij slaan ons winkeltje op in 
‘Het Koutertje’, de bar van het WZC dit van 14:00 tot 20:00u. Iedereen is er welkom om onze Rwandese producten te 
bekijken en/of te kopen en uiteraard wordt er heel wat informatie over onze vereniging aangeboden.

Het is reeds de 18e keer dat er kerstmarkt is in het WZC Home Sint Petrus, Passionistenstraat 13 te Kruisem.  
Onze vereniging was reeds meermaals aanwezig met een standje op dit gezellig marktgebeuren. Samen met de 

Kerstman en bij de geur van wafels en pannenkoeken worden de bewoners en bezoekers verwelkomd. We verheugen 
ons reeds om deel te nemen aan deze gezellige kerst- shoppingnamiddag. Misschien vinden jullie wel een leuk kerstge-
schenkje onder onze handgemaakte Rwandese goederen of wagen jullie een kans op onze tombola. Ook kan je bij deze 
gelegenheid onze infomap inkijken en zien en horen wat onze vereniging zoal gedaan heeft voor de minderbedeelde 
kinderen in Rwanda. 

Na een paar jaar onderbreking wegens de door 
iedereen gekende reden, trokken wij op 28 au-

gustus met onze info-stand terug naar Waregem. In 
de week van Waregem Koerse was het park Baron 
Casier opnieuw het theater van Mabatobato, een 
namiddag vol wereldmuziek, exotische eetstanden, 
een wereldkinderdorp, een zuiderse info- en cul-
tuurmarkt en heel veel sfeer. Dit jaar was het thema 
‘Mabatobato, een zuiderse rotonde’. Het was duide-
lijk dat de mensen dit evenement gemist hebben, 
de opkomst was groot. Meteen ook voor ons een 
nieuwe kans om onze vereniging aan het brede pu-
bliek voor te stellen. We vonden veel gegadigden 
voor ons winkeltje en onze visput. De opbrengst was dan ook heel behoorlijk en bedroeg € 389. De wind speelde ons 
wel wat parten want regelmatig moesten we onze pancarten veilig vastzetten om ze tegen het einde van de markt zelfs 
helemaal op te bergen. Het was ook een blij weerzien met heel wat collega’s van andere Noord-Zuid verenigingen 
waarmee we wel wat Corona-ervaringen uit konden wisselen.                                                                    

We hadden nauwelijks alles uitgepakt van Mabatobato of we konden terug inladen voor een nieuwe happe-
ning. Dit keer trokken we naar Aalst, waar we terug aanwezig waren op Casa del Mundo. Ook dit jaar was 

dit een groots evenement met een hele waaier aan infostands, eetkraampjes waar je gerechtjes uit alle hoeken van 
de wereld kon vinden en optredens. Kortom een drukke maar heel leuke 
multiculturele belevenis. Het werd een zonovergoten dag met ook hier heel 
wat geïnteresseerden. We kregen een nieuwe standplaats toegewezen en 
werden wat weggetrokken uit de drukke toegangsweg naar het hoofdplein. 
We vreesden aanvankelijk dat dit onze verkoop wat zou drukken, maar 
niets was minder waar. Ook hier kenden onze tombola, ons winkeltje en 
onze geïmproviseerde visput heel wat succes. ‘s Avonds hadden we dan ook  
€294,50 winst in kassa.  Ook onze medewerkers die op het hoofdplein ac-
tief waren, hadden de handen meer dan vol om alle dorstige kelen te laven.                        
                                                                                                  
                                                                                            Verslag Rudi Beeckaert 
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ACTIVITEITEN AGENDA 
TOEKOMSTIGE  &  VOORBIJE  ACTIVITEITEN. 

Randstad with heart day – 13 oktober 2022

Kunsthumaniora Sint Lucas helpt Kinderhulp Rwanda met 
drie dagen sociale stage op 16, 17 en 18 oktober 2022.

Donderdag 13 oktober was het mijn Randstad with heart day. Elk jaar kan je als Rand-
stad medewerker één werkdag inzetten voor een goed doel, en daarvoor betaald 

worden. Dat is dan de Randstad with 
heart day. De bedoeling hiervan? Zo ma-
ken we verschillende maatschappelijke 
doelen breder bekend onder de colle-
ga’s en zorgen we voor sensibilisering.  
Die ochtend werd ik om 9u verwacht 
bij Marie-Jeanne, leading lady van vzw 
Vriendenkring Kinderhulp Rwanda. 
Deze vriendenkring bestaat sinds 1989 
en biedt hulp aan weeskinderen, kinde-
ren met een beperking en kinderen uit 

gezinnen in extreme armoede. Dankzij heel wat Rwandese medewerkers ter plaatse, spon-
sors en vrijwilligers in België maken zij het verschil voor ongeveer 200 kinderen, op vlak 
van onderwijs, gezondheid & welzijn, voeding en noodhulp. Begin 2023 organiseert de 
Vriendenkring terug voor het eerst sinds COVID een inleefreis. Elke medereiziger neemt 
1 valies extra mee, met onder andere kledij en schoenen voor de kinderen en jongeren in Rwanda. En deze kledij 
heb ik mee helpen uit sorteren! Minstens 30 bananendozen zijn door onze handen gegaan… Onder het nauwlettend 
oog van Marie-Jeanne werd er voor elk kindje, elk ventje, meiske en manneke iets uitgezocht, van baby tot lange 
slungel. Alles werd gewogen en we noteerden wat in welke valies of draagtas kwam, om zo (hopelijk!) onnodige 
problemen aan de douane te vermijden. Wat niet meekan naar Rwanda, wordt deze maand nog bezorgd aan het 
OCMW voor Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen. In een hoekje was Mieke intussen op de computer bezig. 
Zij gaf verslagen in van de ontelbare kinderen en families die door de vzw geholpen en ondersteund worden. Ma-
rie-Jeanne was in haar nopjes en vertelde ronduit bij bepaalde namen wie de persoon erachter was, en waarom die 
een plaatsje in haar hart heeft. Bij tijd en stond werden we verwend met een tasje koffie en een koekje, of een heer-
lijk verse vijg van de vijgenboom in Marie-Jeanne haar tuin. De tijd vloog voorbij... Ik vond het heel fijn om eens 
fysiek de handen uit de mouwen te kunnen steken en op die manier toch een steentje te kunnen bijdragen aan deze 
fantastische organisatie. Ik ga niet wachten tot mijn volgende Randstad with heart day om dit nog eens te doen...  
Tot gauw dus weer, Marie-Jeanne!                                                                                                                                  Greetje Alaert

Zoals ieder jaar  hadden we het 
geluk dat we op de kunsthu-

maniora Sint - Lucas mochten 
rekenen voor hulp bij het klaar-
maken van onze eindejaarspost.  
Er was heel veel post klaar te ma-
ken, onmogelijk dat de student Yan-
nis Temmerman dit alleen aan kon.  
Daarom deden we beroep op 
een ganse ploeg vrijwilligers van 
onze vereniging. Zo 
kwamen Mieke, Rudi, 
Christiane, Christine,  

Marie-Jeanne, Greetje en dochters Lupe en Hazel hierbij hel-
pen. Er werd druk geschreven, geplakt en getekend om alle kaart-
jes een individuele toets te geven. Het resultaat was fantastisch. Tege-
lijkertijd werden alle verjaardagkaartjes voor onze beschermelingen 
aangemaakt, dit laatste bespreken we in een volgende nieuwsbrief.  

Dank je wel lieve mensen voor al jullie inzet!
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BRIEVEN VAN DE CMG JONGEREN

Hallo liefste Kinderhulp,                                          05/8/2022 

Eerst en vooral wil ik jullie groeten en wil ik weten hoe het met jullie gaat. Ik hoop dat 
jullie het goed maken want met ons gaat het ook goed. Mijn gezin en ikzelf zijn allemaal vei-

lig. Het was een lange tijd zonder enig bericht van jullie te ontvangen 
maar dat is geen probleem, jullie hadden het waarschijnlijk druk.  
De reden van deze brief is om jullie te danken voor alles wat jullie tot 
op heden voor mij gedaan hebben. Ik heb mijn ‘O’level studies beëin-
digd en ga nu naar het ‘A’level. Ik hoop dat de resultaten voor iedereen 
en voor alles goed zullen zijn. Jullie zullen dan nog meer gezegend 
worden door God onze redder. Dank voor alles wat jullie voor ons 
doen en jullie medewerkster Sandra is een goed mens, zij is zo vriende-
lijk en zij probeert de problemen van een ander te begrijpen. Zij is ook 
zeer hulpvaardig. Ik dank haar ook omdat jullie veel voor ons doen.  
Moge God jullie meer geven dan hij ons gaf. Men zegt: “Tijd is geld” 
maar geld kan er niet voor zorgen dat de tijd soms zonnig is en bepaal-
de momenten niet schitterend. Alles gebeurt met een reden.  
Ik wil dag zeggen, ik hoop u weldra terug te zien. Ik weet dat het lot ons op om het even welke manier samen zal 
brengen. Als het ons lot is samen te zijn, kan ik niet verbergen hoe groot de wil is om de oceaan van mijn geest over 
te steken.  OK wij zien elkaar spoedig.
Liefs
 
Sarah, 17 jaar, volgt  het 4de sec. richting computer en architectuur.

Beste Kinderhulp,                                                                22/08/2022 

Dank je voor jullie hulp en ook bedankt omdat jullie zorg voor mij dragen.  
Ik weet dat jullie goed zijn en mijn God heeft jullie en jullie gezin beschermd. Ik heb geen goed leven omdat ik ziek 
ben. Ik heb iets waarvan de dokter zegt dat ik een operatie moet ondergaan. Geef me a.u.b. een 
kans om mijn school af te werken. Ik wil hard studeren en een ander mens worden. Ik smeek je 
mij een studeerkans te geven en maak mij gezond om te worden 
wat ik wil worden. Ik dank je voor alles. Mijn moeder vraagt wie 
je bent en hoe je het maakt. Zij dankt jullie voor alles en is ook 
dankbaar als je ons naar de dokter laat gaan. Zij zegt dat God 
jullie zegent in jullie leven.
Ik vraag jullie om mijn broer te helpen om te studeren. Mijn fa-
milie heeft niet het geld om zijn schoolkosten te betalen. Help mij 
en mijn moeder a.u.b. Het is mijn wens om een goede dochter 
voor jullie te zijn en goed te presteren in mijn leven. Geef me een 
kans om te tonen dat ik kan veranderen. Laat mij a.u.b. niet in 
de steek, ik heb jullie hulp en jullie zegen nodig. Moge God jullie 
zegenen, dank jullie voor alles.
Ik hou zoveel van jullie en dank jullie

Umutesi Kevine. 17 jaar, volgt het 4de sec. technisch richting bouw.
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BRIEVEN VAN DE CMG JONGEREN

Liefste ouders,                                                                                                              16/8/2022
       

Ik ben gelukkig deze brief te schrijven omdat jullie dingen voor 
mij doen die geen ander levend wezen voor mij zou kunnen doen. 

Ik ben u zo dankbaar. Jullie zijn de beste ouders die ik in mijn leven 
ooit heb gezien. Moge God jullie zegenen omdat jullie voor zoveel 
mensen een zegen zijn. Ik ben nu in het middelbaar en ik hoop dat ik 
voor het S3 examen zal slagen. Ik heb zoveel te zeggen maar ik krijg dit 
niet allemaal op papier.
Al wat ik kan zeggen is dat ik jullie dankbaar ben omdat jullie mij hel-
pen terwijl jullie mij zelfs niet persoonlijk kennen. Maar voor alles wat 
jullie ons gegeven hebben zullen jullie door God gezegend worden. 
Ik hou zoveel van jullie en ik zal ook proberen om zoveel mogelijk 
mensen die mij nodig hebben te helpen.

Laissa, 17 jaar, volgt het 4de sec. richting toerisme.

Liefste ouders,                                                                                                                          28/7/2022

Eerst en vooral wil ik jullie groeten. Ik dank jullie voor alle hulp met 
schoolkosten, schoolmateriaal en andere noodzakelijke dingen.
Dank je voor alle hulp aan mijn gezin. Dank voor de hygiënische 
producten tijdens de vakantie.
Dankzij jullie zit ik in S2 (tweede jaar secundair). Vandaag ben ik wie 
ik ben dankzij jullie.
Mag God u en uw vrienden bijstaan. Ik zou u willen vragen om na 
mijn S2 tijdens de vakantie een park te mogen bezoeken. Dank jullie.
 
Bertrand, 16 jaar, volgt het 2de sec.     

Lieve vrienden van Kinderhulp!                                                                                                   8/2022

Met heel veel plezier schrijf ik jullie deze brief om jullie te danken voor alles wat jullie voor mij 
doen. Dankzij jullie gaan mijn kinderen naar school en voel ik mij werkelijk opgelucht.
Bovendien maakt iedereen het goed. Assetou heeft door haar laatste ongeval niet goed 
kunnen studeren. Zij had een probleem met geheugenver-
lies, in het begin heeft zij veel dingen vergeten maar mo-
menteel gaat het goed.  Sarah beëindigt de tronc commun 
en wij verwachten in september haar resultaat. Enid slaagt 
ook in het zesde. Dave slaagt ook in het eerste jaar van het 
lager onderwijs. Ik heb enkele problemen gehad om een 
school voor de kinderen te vinden. Voor Assetou en Enid 
was het niet echt gemakkelijk omdat zij in een eindjaar 
zitten. Het is echt ingewikkeld, geloof me vrij. Maar voor 
Dave zoek ik nog een school en ik weet dat ik een officiële 
school voor hem zal vinden.
Ik dank jullie heel veel voor alles wat jullie blijven doen 
voor mijn gezin. Mijn kinderen wassen zich, zij zijn pro-
per. Als ik ze zie, zie ik slechts het beeld van jullie liefde, 
van jullie zorg voor ons. Ik zal jullie nooit vergeten want 
jullie doen wat niemand voor mij ooit heeft kunnen doen.  
Ik zal jullie altijd respecteren.
Dank voor alles en moge God jullie zegenen. 

Rosine, moeder van 4 C.M.G. kinderen, waaronder een zwaar gehandicapt meisje.   
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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

Reg io : 
 Waregem -  

V laamse Ardennen 
 CommV

Jullie kunnen ons ook helpen fondsen te verzamelen  
door je aankopen ‘Online’ via Trooper te doen  
en onze vereniging te vernoemen.  
Dit kost  jullie niets en onze vereniging  
kan hier een aardig centje mee verdienen. 
 
Bestel daarom via  
https://www.trooper.be/kinderhulprwanda

Hoogstraat 12 
9770 Kruishoutem

09 383 53 38
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Betoncentrale 
Bouwmarkt & Tegels
www.desnercknv.be

Deinzesteenweg 29
 9770 KRUISEM

Kantoor K. Buré-Verschuere bvba

SPAREN - LENEN
VERZEKEREN

Kantoor K. Buré-Verschuere bvba
 

Nieuwplein 2 A 
9770 Kruisem 

Tel & fax 09/3836962

Erkend agent FSMA 43274
Ond nr. 232 0463.473.621

Uit sympathie

Joop 
Verzele

Burgemeester LION NV 
 CAR-WASH 

Olsenesteenweg 64
9770 Kruisem

NV

Funeral Services Kris 
 

FSK Vanhoutteghem Bvba 
 

Warandestraat 32  
9770 Kruisem 

 
Tel. 09 - 383 00 83

Waregemstraat 69

9771 Kruisem

Tel: 056 61 30 24 

 Stokstraat 30,
B-9770 Kruishoutem.

Tel: 09 383 65 15

www.garage-martin.be - info@garage-martin.be 
Deinzesteenweg 91 - 9770 Kruisem - Tel. 09/380 11 80
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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 kun-
nen 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. On-
dertussen heeft onze vereniging 23 dossiers erkend, van kinderen die onze hulp nodig hebben.

Hieronder een overzicht van de nieuwe dossiers. 
Dossier J16 - Jean Marie - 4-jarig jongentje met misvormde beentjes. Gezin met 6 
kinderen. Ze wonen allen samen in een eigen huisje met een toilet en hebben een perceel 
om te verbouwen. Ze zitten in de 3de cat. mutuel, maar het gezin is natuurlijk te groot 
om alle noden te dekken. De jongen zou zo snel mogelijk naar Gatagara moeten om een 
nachtapparaat voor zijn beentjes.
4/06/2022: bij Jean Marie zijn plaasters genomen van de benen om een nachttoestel voor 
hem gereed te maken, zijn vader moet ook goede schoenen kopen voor hem, om steun-
zolen in te leggen. 
19/07/2022: Jean Marie heeft nachtprothesen gekregen en schoenen, onze medewerker 
betaalde deze. De vader betaalde de overige kosten in Gatagara. 
30/10/2022: Jean Marie en zijn papa zijn terug naar Gatagara geweest, ter controle van 
zijn protheses, zijn papa was de prothesen vergeten en moet teruggaan. 

Dossier J17 - Lucie - 11-jarig meisje met misvormde benen en problemen met haar 
ogen. Alleenstaande moeder met drie kinderen. Ze wonen in een eigen huisje met toilet 
maar hebben geen landbouwgrond. De moeder werkt bij de buren in de landbouw.
19/07/2022: Onze medewerker James is met Lucie en haar moeder naar Gatagara geweest. Het meisje moet een ope-
ratie ondergaan maar moet eerst nog een bijkomend onderzoek krijgen. 
19/09/2022: James is vroeg vertrokken naar Gatagara, vanaf Mubuga reden Lucie en haar mama mee. Ze waren 
vroeg in Gatagara 6.30 uur maar niet de eerste. Lucie zou een ingreep ondergaan en zou daar blijven. Doch de ope-
ratie kon niet doorgaan, het meisje was er nog niet gereed voor. 

 Dossier J18 - Zawadi - 3-jarig meisje met zwaar misvormde beentjes, zij is hierdoor verlamd. Gezin met drie 
kinderen. Ze hebben een huis met toilet maar geen landbouwgrond. Vader is handlanger in de bouw, moeder heeft 
geen werk. Onze medewerker kwam de vader met Zawadi tegen in Gatagara, ze waren er om hulp te vragen voor de 
jongen, doch ze hebben de middelen niet om de verzorging te betalen.
4/07/2022: We kregen de proforma van 581.520 Rwfr. voor Zawadi en hebben deze be-
taald. De ouders komen van Nyabihu en betalen zelf voor het transport, ze gaan morgen 
ook naar Gatagara en de mama zal er blijven met het kleine meisje.
13/08/2022: - Zawadi doet het goed in Gatagara en de moeder is zeer blij dat ze deze 
mogelijkheid heeft gekregen van de vereniging.
05/09/2022: Het verblijf voor Zawadi zit erop en er is een zeer merkbare vooruitgang, de 
moeder is uiterst gelukkig en is uiterst dankbaar voor deze gegeven kans. Ondertussen 
weet ik dat de mutuel slechts één opvang per jaar betaalt en dat is spijtig vooral in het 
geval van een kindje zoals Zawadi. Honderd procent betalen is veel te duur, ongeveer een 
miljoen Rwfr. duurder. 

Dossier J19 - Elisa - 3-jarige jongen met een mentaal probleem. Zijn vader is weg-
gegaan door de toestand van Elisa, ze woonden samen in Kigali maar nadat de vader 
wegging is zijn moeder bij haar ouders gaan wonen.
Ze huurden een huis in Kigali en hebben getracht om Elisa te laten verzorgen maar dit 
heeft veel geld gekost en had geen resultaat. Dit was een reden voor de vader om weg te 
gaan.
4/06/2022: deze jongen heeft een mentaal probleem maar tevens een fysiek, waardoor 
hulp van Gatagara wenselijk is. We kregen de pro-forma factuur  van 481.365 Rwfr. door. 
Doch de afspraak is pas tegen het eind van het jaar. 
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N I E U W  R O J E C T  I N  O P B O U W .

 
 
Dossier J20 - Thierry - 2-jarig kindje met een misvormd handje en de jongen kan niet stappen. De moeder met 
haar 3 kinderen woont in miserabele omstandigheden in een huisje dat ze huren. Dus ze hebben geen eigendommen 
en de moeder gaat in de buurt werken waar kan. De vader zit in de gevangenis. 
Thierry is in een moeilijke bevalling ter wereld gekomen, ze hebben hem 2 weken 
in het ziekenhuis gehouden toen en zuurstof gegeven volgens de moeder. Hij kan 
niet stappen en kruipt daarom over de vloer waardoor hij verkeerd steunt op zijn 
rechterhand dat volledig aan het vervormen is. Hier zou dringend ingegrepen 
moeten worden om erger te voorkomen.
4/06/2022: de coördinatie van de linkerhelft van het lichaam van Thierry is niet 
goed, oorzaak een probleem veroorzaakt bij de bevalling. Hij moet eerst thuis zien 
te oefenen in een looprek, James onze medewerker zal zien wat men  in zijn atelier 
hiervoor kan maken. 
05/09/2022: Vorige week maandag is James naar Gatagara geweest met Thierry. 
Thierry is onderzocht en ook voor hem is een verblijf van 2 maanden gepland 
tegen het eind van het jaar, de proforma voor dit verblijf bedraagt 438.800 Rwfr. 
 
Dossier J21 - Claudine - 15-jarig meisje  met misvorming aan rechterarm en 
rechterbeen. Een verhaal zoals vele verhalen, vader en moeder waren in het begin 
goed samen en niet te arm, daarna zijn ze verhuisd en de vader is beginnen te 
drinken en andere vrouwen te bezwangeren,  dus de armoede is snel gekomen. 
De moeder zit nog met 3 kinderen, geen eigen huis en geen grond, zij wonen bij 
de buren in een kamer. Kort na de geboorte van Claudine merkte ze op dat er 
een probleem was met het been en de arm van het meisje. Er was tot nu toe geen 
mogelijkheid om haar te helpen. Onze medewerker zal met haar naar Gatagara 
gaan maar hij vreest dat het te laat is. De leeftijd speelt een belangrijke rol en deze 
is niet in haar voordeel, dus duimen maar. De thuissituatie is ook niet optimaal, want hoe moet het na de operatie 
indien er niet voldoende hygiëne is.
17/10/2022: James is vroeg vertrokken met de wagen naar Gatagara, met onder andere Claudine. In Gatagara liep 
het een en ander mis. De dokter stond met zijn voertuig in panne in Kigali en hij kon niet naar Gatagara komen. 
Hierdoor moest Claudine er blijven overnachten om morgen het onderzoek te ondergaan. Er is een proformafactuur 
opgemaakt van 253.230 Rwfr. voor haar operatie en een verblijf van 2 maanden. 

Dossier J22 - Pacifique - 14-jarig doof-stom kind. Gezin met 11 kinderen.  
Dit groot gezin heeft een eigen huis en perceel grond. Pacifique is van geboorte 
doofstom, ze is wel naar school geweest maar door haar beperking is dit natuurlijk 
niet simpel. Ze hebben op school wel een bulletin gegeven maar meer ter motiva-
tie. Ze is verstandig.
Indien ze naar school in Gatagara zou kunnen gaan kan dit een meerwaarde zijn 
voor haar, maar ze zullen haar daar eerst testen alvorens toe te laten.
27/09/2022: James ging naar de speciale school in Gatagara om na te zien of ze 
daar Pacifique kunnen opnemen. Gatagara heeft een afdeling en ze kan een test 
gaan afleggen.
30/09/2022: De vader van Pacifique is vandaag naar Gatagara met zijn dochter 
geweest en Pacifique zou aanvaard zijn om daar naar school te gaan op internaat. 
De kostprijs per kwartaal is 115.000 Rwfr., dit kan stijgen met 2500 Frw.  
De kosten voor hygiëne moet de familie zelf dragen en ook de eventuele trans-
portkosten. 
5/10/2022: Pacifique is ingeschreven in de school. 
 
Dossier J23 - Sylivestre - 15-jarige jongen met één been dat korter is. Zijn moe-
der is teruggekeerd uit Congo met 3 kinderen en verblijft bij haar moeder die een 
huisje heeft met grond. Het is wel een armzalige toestand omdat de moeder niet 
actief is en weinig doet. Sylivestre is uit een boom gevallen 3 maanden geleden, 
de breuk aan zijn heup is aan het genezen maar door de impact is zijn heup rechts 
een beetje naar boven gedrukt.  
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N I E U W  P R O J E C T  I N  O P B O U W

Gevolg zijn benen staan niet meer gelijk. 
 27/09/2022: Gisteren naar Gatagara geweest met de jongen. Sylivestre kreeg een 
onderzoek en men nam foto's van zijn heup.  
De chirurg zat met dringende operaties maar toen hij vrij was heeft hij snel de 
foto's bekeken en daarna nog een ander stel foto’s gevraagd van Sylivestre zijn goed 
been. Door de val is de heup van hem geplooid rechts, met gevolg dat zijn rech-
terbeen korter is dan links. De arts vertelde aan onze medewerker dat het op de 
nieuwe foto’s duidelijk zou worden of er nog groei in de benen zit, dan kon men de 
groei van zijn been links vertragen Na de foto’s kwam het slecht nieuws, dat er nog 
weinig verandering zou komen in de groei en het dus niet de moeite was. 
Hij zou schoenen moeten dragen met verhoogde zolen. De dokter dacht een 
tweetal centimeter, uiteindelijk bij de orthopedie bleek het 4 centimeter te zijn., 
Normaal gezien zullen de kosten niet hoog zijn. De dokter zei tegen hem dat hij 
maar één zaak nog kon doen en dat is goed studeren.
5/10/2022: James gaf de schoenen voor Sylivestre in Gatagara af, om onder één 
schoen van elk paar een verhoging van 4 cm te voorzien. 
17/10/2022: Vroeg terug vertrokken met de wagen naar Gatagara, met onder an-
dere Sylivestre. Hij is goed geholpen met de aanpassing van zijn schoenen. 

*Ter info: Gatagara (Nyanza) is het historische hoofdkwartier van HVP 
Gatagara. Het is gelegen op een heuvel, 100 km van Kigali. Het biedt zorg 
en revalidatie voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Sinds 2018 is het 
centrum door het Ministerie van Volksgezondheid erkend als ziekenhuis 
gespecialiseerd in orthopedie en revalidatie. 

Het is een hele opgave voor onze vereniging om al deze 
dossiers op te volgen en de medische kosten hieraan 

verbonden te betalen. Maar we zijn ervan overtuigd dat 
onze hulp het verschil kan maken voor deze kinderen. We 
zijn opgericht om kinderen in nood te helpen en vinden het 

dan ook niet meer dan normaal om hier hulp te bieden.  
Deze kinderen hebben ook recht op een min of meer nor-

maal leven en een toekomst. 
 

Zijn jullie het hiermee eens, ondersteun ons en doe een 
extra storting op het nummer:  

IBAN: BE39 6451 9410 5119 met de mededeling:  
‘Hulp aan de kinderen van Karongi’.
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Our Rwandan Adventure 

het Rwandese avontuur van twee studentes van de  
Arteveldehogeschool - Gent

THE ADVENTURE STARTS NOW… 

Wij hebben van de school een computertas 
gekregen! Dit hadden we niet verwacht, 

maar we zijn er echt super blij mee. We wilden 
namelijk allebei een nieuwe. Chayenne had er 
namelijk al één gekocht, nu heeft ze er twee. `

We zijn allebei super dankbaar voor dit avon-
tuur en dat onze ouders ons de kans hebben 
gegeven om te gaan. Dikke merci aan iedereen 
die dit mogelijk gemaakt heeft en om ons te 
steunen. Ook bedankt aan de mensen die trouw 
onze blog hebben gelezen! 

 Nienke Chayenne

WOEHOEE, 4 dagen congéééé!  
18/04/2022

Waar kunnen we beginnen, we kunnen zoveel ver-
tellen over onze 4 dagen, maar we zullen het kort 

houden. 
We startten onze 4 dagen met 2 dagen safari in het Ak-
agera National park. De andere 2 dagen gingen we naar 
Nyungwe National park om op chimpansee trekking te 
gaan en een prachtige waterval te bewonderen. 

DAG 1: frustrerende ochtend

Ons avontuur begon al een uur te laat en we moes-
ten 2km wandelen naar de ophaalplaats, terwijl we 

oorspronkelijk thuis opgehaald gingen worden. De weg 
tussen Kigali en Kamonyi was onderbroken, maar dit is 
al meer dan een week zo. Het was dus geen onbekend feit. 
Hierdoor begon ons avontuur al niet te vrolijk. 
Vervolgens, kwamen we erachter dat onze planning 
veranderd was, zonder onze toestemming. Wij waren 
dus volledig verkeerd gekleed, allez, voor onze volgende 2 
dagen toch. Je ziet dit ook aan de groepsfoto in het bos. 

Voor we richting het park konden gaan, moesten we eerst 
nog stoppen om ons te laten testen op Covid (beiden ne-
gatief). Gelukkig verliep dit proces vlot en konden we snel 
weer doorreizen. 

De eerste dag is er niet zoveel speciaals gebeurd. We 
hebben het park doorgereden en dieren gespot. We waren 
steeds enthousiast als we dieren van dichtbij of veraf 
zagen. In het park is er namelijk een subtiele omheining 

die ervoor zorgt dat sommige dieren niet voorbij kunnen. 
Hierdoor is het moeilijk om ze van dichtbij te zien, maar 
gelukkig waren ze wel makkelijk zichtbaar door een verre-
kijker. Het moeilijke was dan om een foto te maken door 
de verrekijker. 
Na de rit door het park, toen we gingen vertrekken naar 
ons hotel, begon onze auto te roken. Eventjes een korte 
stress, want we moesten nog 3 dagen met deze auto verder 
rijden. Al snel was het gemaakt en konden we weer verder 
rijden. 's Avonds gingen we uitgebreid eten, 4 gangen. Het 
eten was echt overheerlijk. Het was eens iets anders dan 
gefrituurd eten. Na het eten, kropen we op tijd in ons bed 
omdat we de volgende dag vroeg op moesten staan. Het 
ontbijt was ook echt over the top. 
DAG 2: met Nienke als chauffeur!! 

Dat we de 2de dag overleefd hebben, is een wonder, 
neenee, grapje. 

Nienke was (is) een 
betere chauffeur dan 
de gidsen. Ze zorgde 
dat Chayenne dicht bij 
de dieren geraakte om 
mooie foto's te nemen. 
Nienke is wel niet van 
's morgens vroeg ver-
trokken, want daar was 
ze nog te moe voor. Ze 
heeft bij de eerste stop 
het stuur overgenomen. 
Het was eerst wat zoe-
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Our Rwandan Adventure 
het Rwandese avontuur van twee studentes van de Arteveldehogeschool - Gent

DAG 3: een wandeling van 4u in 2u 

De rit naar Nyungwe was langer dan gedacht. Wij 
dachten dat dit maar een rit ging zijn van 3u, het 

bleek een rit van 5-6u. Onderweg moesten we ook stoppen 
om te eten, ons eten was te laat, waardoor wij te laat waren 
op onze activiteit. Chance dat we nog mochten vertrekken. 
Eenmaal aangekomen, waren we blij dat we eindelijk eens 
mochten wandelen. In het andere park was het ook de hele 
tijd in de auto. Toen de gids ons vertelde dat de wandeling 
4u duurde, verschoten we allebei, zeker omdat het maar 
8km was. Toen we terug bij de auto aankwamen, 2u later, 
was onze gids verbaasd dat we het zo snel gedaan hadden. 
Wij volgden zijn tempo en dit kwam overeen met het onze, 
we zijn beiden gewoon ervaren wandelaars.;)  
Joel, onze gids, een kei lieve man, nam een hele fotoshoot 
van ons, zonder dat we het moesten vragen. Nienke moest 
zelfs nog eens poseren, omdat hij niet tevreden was met het 
resultaat. 
De waterval was trouwens super mooi!!!! 

Dan een deugddoende douche, na een zwetende wande-
ling, want het ging BERGOP!!!! Na de douche zijn we gaan 
eten, maar dit was minder succesvol dan gisteren. Nienke 
haar eten was namelijk echt niet lekker. Dat van Chayenne 
was wel oke. 

DAG 4: onze habitat gaan ontdekken 

Wij vonden dat we de vorige dagen al vroeg moesten 
opstaan, maar deze dag was echt te vroeg, 4U30 (!!!) 

om, om 5u te vertrekken. We moesten namelijk nog 1u rij-
den naar de startplaats. We aten ons ontbijt in de auto. 

Onze wandelgroep zat vol met aangename mensen, maar 
wij als 2 jonge dames moesten bewijzen aan de heren dat 
wij ook stevig kunnen wandelen. De mensen waren kei 
vriendelijk en iedereen hielp elkaar, dit zorgde voor een 
ontspannen sfeer. We hoorden overal apengeluiden, en de 
'trackers' riepen ze na. Wat een ervaring om tussen deze 
apen te lopen. Ze zijn het waarschijnlijk al gewoon, maar 
toch verbaasde het ons dat het hun niet interesseerde dat 
wij in hun territorium liepen. Het was ook een prachtige 
natuur om door te wandelen. 
Tegen de middag waren we terug en konden we iets eten. 
Na zo’n wandeling hadden we wel honger. Ondanks dat het 
zo een lastige en stevige wandeling was, zouden we het niet 

ken, na bijna tegen een auto te rijden, was ze er mee weg. 
Oeps. 
Op de laatste stop heeft ze het stuur weer afgegeven, want 
in de stad rijden was te veel van het goeie. We hebben jam-
mer genoeg niet de big 5 kunnen spotten, maar gelukkig 
wel 3. We hebben nog een foto gezonden gekregen van een 
leopard, maar dat is toch niet hetzelfde als het zelf te zien. 
We vertrokken terug richting Kamonyi om hier 1 nacht te-
rug te slapen en geen extra kosten te hebben aan een hotel. 

erg gevonden hebben om hem nog eens te doen, doordat het zo 
een mooie omgeving was. Jammer genoeg konden we ons niet 
douchen na deze wandeling. 
Op de terugweg zijn we nog gestopt bij het King's Palace Museum. 
In dit museum kan je zien hoe de koning vroeger leefde en hoe hij 
regeerde. Je kon er de koninklijke koeien zien en aaien. Een koe 
was vroeger Chayenne haar lievelingsdier! Ze waren zo lief! Deze 
koeien worden niet geslacht, maar begraven als ze sterven. 
Nu hebben we 5 van de 8 musea in Rwanda bezocht. Moe, maar 
voldaan keerden we terug. 
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Afsluit

16/5/2022

We zijn nu al reeds twee weken terug thuis, maar we 
willen onze algemene bevindingen eens met jullie 

delen.
Eerst nog een kort stukje over onze laatste week in de klas-
sen. We wilden geen afscheid nemen van de kinderen zon-
der ze een bedankje te geven. Er wordt vaak snoep gege-
ven als afscheidscadeau, 
maar dat zagen wij niet 
zitten, omdat het dan 
direct weg is. We wilden 
dat ze ons toch iets langer 
zouden herinneren. 

Zo hebben we in babyclass 
maskers gemaakt. Wat 
vonden ze het fijn om in 
alle vrijheid te kleuren! 
Voor middelclass hebben 
we armbandjes gemaakt. 
Dit was voor de ene wat 
gemakkelijker dan voor 
de andere, maar iedereen 
was blij met zijn eind-
resultaat! In topclass, 
hebben we octopusjes 
gemaakt. Ze begrepen 
het concept niet hele-
maal, want ze zetten 
het op hun hoofd zoals 
een hoed. We vonden 
dit niet erg, fijn dat 
ze hun verbeelding ge-
bruiken. 
Voor de leerkrachten, hebben we pannenkoeken gemaakt. 
We hebben er 5u over gedaan om ze te maken, en het was 
op in nog geen 30 minuten. Teken dat ze het lekker vonden. 
Voor de Zusters, hebben we een dromenvanger gemaakt, 
met allemaal bedankingen op waarvoor we dankbaar wa-
ren. 
Wij hebben van de school 
een computertas gekre-
gen! Dit hadden we niet 
verwacht, maar we zijn 
er echt super blij mee. We 
wilden namelijk allebei 
een nieuwe. Chayenne 
had er namelijk al één ge-
kocht, nu heeft ze er twee. 
We zijn allebei super dankbaar voor dit avontuur en dat 
onze ouders ons de kans hebben gegeven om te gaan. Dikke 
merci aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft en om 
ons te steunen. Ook bedankt aan de mensen die trouw onze 
blog hebben gelezen! 

Onze bevindingen 

Zo vinden wij dat het inclusief onderwijs daar al een 
stapje voor staat op hoe het bij ons draait. Bij ons, zeg-

gen ze dat ze een inclusieve school zijn, maar in de praktijk 
merk je het echter anders. 
Je hoort soms weleens geklaag van leerkrachten dat er in 
hun klas een kind zit met extra noden en dat het dan las-
tiger is omdat je extra werk moet maken aangepast op zijn 
niveau. De leerkrachten in Rwanda vinden dit echter geen 
probleem en zien het als een meerwaarde voor de ontwik-
keling van hun klasgenoten. Naar ons gevoel zijn de men-
sen/bevolking veel opener en socialer naar mensen toe.  
Dit niet puur omdat wij blank zijn, maar ook naar elkaar 

toe. In voorgaande stages, voelden wij soms dat collega's 
wat afstandelijker deden naar ons toe, wat hun goed recht 

is, maar het was fijn eens het echte welkomsgevoel te krij-
gen. 

Wat wel niet zo fijn was, was dat we een constant be-
pamperend gevoel kregen. Dit deed ons twijfelen aan 

ons eigen kunnen en zijn. We snappen wel dat ze dit deden 
om ons te helpen maar dit 
gaf het omgekeerde effect 
en mondde uit in extra 
en onnodige stress. Leer-
krachten zeggen ons altijd 
dat we goed moeten plan-
nen en goed voorbereid 
moeten zijn, maar daar 
had je meer onvoorziene 
omstandigheden, zodat 
je uiteindelijk niet meer 
iets wilde plannen, omdat het toch niet loopt zoals je ge-
pland had. Dit zorgde ook voor onnodige en extra stress. 
Wat ons wat ergerde was dat de leerkrachten soms res-
pectloos omgingen met het gemaakte materiaal of spellen.  
De leerkrachten zeiden vaak dat ze niet genoeg materiaal 
hadden, maar wanneer we er ter beschikbaar stelden gin-
gen ze er niet op een correcte manier mee om. 
Dit was wat we het minste fijn vonden aan ons avontuur, 
want we staken er veel tijd in. 
Natuurlijk is de manier van lesgeven anders, maar dat 
dachten jullie waarschijnlijk ook al.    

 Nienke en Chayenne
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DOEL : ▪  De wees - en  verlaten kinderen  uit het weeshuis  Gisimba Memorial Centre.  
  ▪ Mindervalidekinderen.
  ▪ Kinderenvangezinneninnood. 
   Aldezekinderensteunenvoorvoeding,kleding,geneeskundigeverzorging,
   scholing,huisvestingenanderenoodzakelijkheden.
   
      

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

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

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

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

en zo daadwerkelijk deze arme kinderen helpen in Rwanda.

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

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

▪MenseninBelgiëlatenkennismakenmetkinderenineenderdewereldlanden 
dekansgevenvanzeernabijdezekinderenookdaadwerkelijktehelpen.

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

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

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