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VRIENDENKRING

word fan en zie ons graag op:  
http://www.facebook.com/kinderhulp.rwanda 
volg ons op:  
https://twitter.com/kinderhulprwand 

Kinderhulp 
 

Rwanda v.z.w

Reisverhaal 

MURAHO RWANDA 
blz.   13 - 14 - 15 
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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 :

Familie Kinet - Laroy
Pastoor Senesalstraat 74,
9770 Kruishoutem
.: kinderhulp.rwanda@telenet.be 
': 09 383.62.63 

Voorzitter & Secretaris

Jaak Coorevits
Lindeknokstraat 27
9771 Kruishoutem
.: jaakcoorevits@hotmail.com
': 09 383.67.46 

Schatbewaarder - Administratie

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

Boekhouding - Admnistratie

Annelies Carpentier
Isegrimstraat 67
9000 Gent
.: annelies_carpentier@hotmail.com 

Animatieteam

Kim Six
Sint-Eligiusstraat 24 
9050 Gentbrugge
.: kim_six@hotmail.com 

Animatieteam

Wouter Van De Vijver
Smeekolenstraat 21
9820 Merelbeke 
.: woutvdv@hotmail.com

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. Het weeshuis Gisimba Memorial Centre (G.M.C / C.M.G.) in Kigali
    Dit weeshuis is gegroeid uit een Rwandees gezin, dat zich inzette voor verlaten kinderen en wezen. 
       Momenteel dragen ze nog zorg voor gemiddeld 45 kinderen, in alle leeftijdsgroepen.         
       Alle kinderen worden in opdracht van de Rwandese staat geplaatst in gezinnen.                                               
 2. Weeskinderen die niet in een weeshuis verblijven.
     3. Kinderen van gezinnen in nood.
                      4. Mindervalide kinderen in het project ‘Service de Solidarité Saint-Bernard’ 

WERKING:
 1.  Rechtstreekse financiële steun:
                           Geld van de vriendenkring wordt aan zuster Marie-Michel bezorgd. Deze  zuster  is onze contactpersoon wat de 
	 	 	 financiën	betreft		in		Rwanda.		De		Rwandese	medewerkers	Sandra	en	Jeanne	D’Arc	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, poppen en dergelijke.  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 een V.K.R.fiscaal attest!

D OEL -  STRUCTUUR  EN  WERKING  VAN  VRIENDENKRING KINDERHULP RWANDA
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 Doel, structuur en werking van de vriendenkring.
 Vriendenkringnieuws.
 Agenda van de geplande activiteten.
	Nieuw	project:	‘Steun	aan	mindervalide	kinderen’.	 
 Publiciteit.
 Financieel verslag 2014 & begroting 2015. 
 Project 2014/2015: waterwinningsproject - herstelling huisjes & daken - plaatsing toiletten
 Het C.M.G. weeshuis - Hoe werken we verder voor de weeskinderen? 
 Reisverslag 
	Project	‘Een	Grote	Familie’

2
3
4 
5 - 6 - 7
8 - 9
10
11
12
13 - 14 - 15 
16

V R I E N D E N K R I N G N I E U W S
We zijn bijna in de helft van het jaar 2015. Onze eigen kinderen (zijn al in het derde trimester) en de Rwandese kin-
deren zijn reeds in het tweede trimester van het schooljaar. 
Waar we heel moeilijk startten met alle betalingen voor alle verschillende scholen in Rwanda, begint alles nu wat vlot-
ter te verlopen (lees blz.12). Maar er is nog steeds te veel werk voor te weinig handen.

De maatschappelijke zetel in België is nog steeds onderbemand en we zijn op zoek naar iemand die de admi-
nistratieve taken van onze voorzitster kan verlichten. 
Het is nodig dat degene die zich geroepen voelt om Marie-Jeanne te helpen, goed overweg kan met computer, 
vooral dan met de programma’s Excel en Word. Een leerperiode van 1 dag per week is noodzakelijk, op de 
maatschappelijke zetel te Kruishoutem. 
De werking omvat: teksten klaarmaken voor het tijdschrift, nieuwe projecten uitschrijven, projectaanvragen 
opmaken, betalingen voor Rwanda afwerken, briefwisseling naar tantes/nonkels, meters/peters en sponsors 
verzorgen, brieven vanuit Rwanda beantwoorden enz… Nadien kunnen ook taken thuis (op computer) uitge-
voerd worden. Ben je jong-gepensioneerd of op de een of andere manier beperkt in je mogelijkheden voor het 
vinden van vast werk op de arbeidsmarkt, maar wil je toch nuttig bezig zijn in je dagelijks leven? 
Zie je het wel zitten om bovenstaande taken aan te leren? 
Aarzel dan niet en contacteer ons op het  tel.nr. 09/383.62.63.  Het gaat evenwel om vrijwilligerswerk, dus we 
kunnen je geen loon betalen. Je bent wel verzekerd. We zijn in de eerste plaats een vriendenkring die op een 
aangename manier samen iets wil bereiken voor minderbedeelde kinderen in Rwanda.  
Heb je dus vrije tijd die je nuttig wil invullen en ben je bereid om je hiervoor naar Kruishoutem te verplaatsen, 
word dan vrijwilliger in onze vereniging.

Een grote dank je wel aan onze trouwe sponsor die de voeding en hygiëne betaalt voor de C.M.G. kinderen.  
We danken ook van harte onze trouwe sponsor, die ons ook dit jaar ondersteunde met €2.500. 
Tevens heel veel dank aan onze sponsor die ons verraste met €2.000 steun. We kregen een voorschot van €1.400 
van de provincie Oost-Vlaanderen voor het project ‘Studiefonds voor kansarme kinderen in Rwanda’, hiervoor van 
harte dank! We danken onze sponsors voor hun steun van €1.100 voor het project ‘Herstelling huisjes’, ook veel dank 
voor al jullie inzet. Dank je wel lieve sponsors voor jullie steun van €600, €300 en €200. Ook danken we onze twee  
trouwe tantes die ons hielpen met €300 en €200. Tevens danken we het Gemeentebestuur van Wellen voor hun 
steun van €250 aan onze projecten. Een grote dank je wel aan de actievoerders en sponsors van de solidariteitsactie 
‘Los Nadadores - Jan De Nul’ hun inzet resulteerde in een steun van €320. Tijdens ‘Music for Life 2014’ stuurde 
Studio Brussel haar presentatoren op pad met het fel gegeerde “Warmbandje”. Onze vereniging ontving €118,54 van 
deze actie, hiervoor veel dank! 

Ook nu weer danken we al onze trouwe tantes/nonkels, meters/peters en sponsors. 
Doordat jullie achter onze werking staan, hebben wij de moed om samen door te gaan.
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A G E N D A  V A N  G E P L A N D E  A C T I V I T E I T E N

c   46ste  INTERNATIONALE DODENTOCHT 
 BORNEM  prov. Antwerpen  
Zaterdag 14 augustus 2015.
Start om 21.00u stipt.
 
Enkele leden van ‘Vriendenkring Kinderhulp Rwanda’ 
zullen terug deelnemen aan dit evenement en hopen zo 
om km-centjes in te zamelen voor het project:
‘ Water voor mindervalide Rwandese kinderen’ (zie blz 
5 - 6 - 7). Onze dappere jongeren, Joke, Wouter en Koen, 
doen hun best om de 100 km uit te lopen.
Zijn er onder jullie nog dapperen die willen meelo-
pen voor het goede doel, neem dan contact op met de 
maatschappelijke zetel van onze vereniging, jullie zijn 
van harte welkom! 
We rekenen ook op een hele groep enthousiaste suppor-
ters en sponsors!
Willen jullie dit evenement ondersteunen vul dan de 
gekleurde bladzijde in, die zich vooraan in het tijd-
schrift bevindt. We rekenen op heel veel km-centjes. 
Van harte dank!
 
 

c   BRADERIE & CULTUURMARKT  
 WELLEN prov. Limburg  
Zondag 21 juni 2015. 

Jullie kunnen onze vereniging aan het werk zien en hen 
steunen door jullie aanwezigheid. Cultuurmarkt op het 
kerkplein vanaf 13.00u. tot 18.00u. 

c   VOLKSFEEST  
 KRUISHOUTEM prov. Oost-Vlaanderen  
Zaterdag 29 augustus 2015.
 
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van  
CC De Mastbloem en JH Nuitgang en het 30-jarig  
bestaan van de bibliotheek is er op zaterdag 29 augustus te  
Kruishoutem een groot volksfeest.
Tussen 17.00u en 18.30u is er kinder- en straatanimatie. 
Vanaf 18.30u tot 21.00u zijn er muzikale 
optredens. 
Een filmvoorstelling op groot scherm kan 
men bekijken tussen 21.30u en 23.00u. 
Aansluitend is er om 24.00u een afterparty 
in het jeugdhuis Nuitgang.  

 
c   MABATOBATO  

 WAREGEM prov. West-Vlaanderen 
Zondag 30 augustus 2015.
 
Dit multicultureel feest vindt plaats in 
het park Casier tussen 15.00u en 20.00u.   
 

c   CASA DEL MUNDO  
 AALST prov. Oost-Vlaanderen 
Zondag 6 september 2015. 

Op de oude vismarkt kunt U tussen 
12.00u en 20.00u genieten van dit multi-
cultureel feest. 
Zie hun website: 
http://www.casadelmundo.be/

c   DERDE WERELDFEEST  
 GROS-DEINZE prov. Oost-Vlaanderen  
Zaterdag 26 september 2015.  

Het wereldfeest vindt plaats tussen 15.00u en 18.30u in 
de lagere school van St. Hendrik te Petegem-Deinze. 

Wil je er een dagje tussen uit, heerlijk ontspannen en 
een stukje van de wereld meemaken? Kom dan naar 
bovenstaande evenementen. Men tovert voor jullie 
volksplezier, allerlei activiteiten voor de kinderen, een 
tropisch paradijs vol geuren en kleuren uit de hele 
wereld.  
Geniet mee van een heerlijke en exotische mix van 
wereldmuziek, dans en Zuiderse info- en cultuur-
markten. Tussendoor kun je wegdromen bij een 
Zuiderse cocktail of genieten van een heerlijk fris 
Belgisch pintje.  
Op de wereldfeesten zijn ook allerlei exotische hapjes 
te proeven. 
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Vanaf 2015 ondersteunt onze vereniging twee 
kinderen, Nadine 6 jaar en Pascaline 7 jaar,  in 

onderstaand project.
Onze vereniging betaalt voor hun schoolkosten, voeding 
en gezondheidszorgen (kinesitherapie) 366.000 Rwfr.
 ( €457,50) per jaar.
Verder is V.K.R. v.z.w. van plan om het Centrum voor 
mindervalide kinderen te Kamonyi te ondersteunen 

door het plaatsen van regenwaterreservoirs. Dit project 
is begroot op € 11.630. 
In juli vertrekt James (aannemer) naar Rwanda om de 
werkzaamheden te bespreken met de Rwandese aan-
nemer. Meer over de uitwerking van het project in een 
volgend tijdschrift. Ondertussen neemt onze vereniging 
de uitdaging aan om fondsen te zoeken voor dit groot 
project. 

‘SERVICE DE SOLIDARITE SAINT BERNARD’ van de Zusters Barnardinnen in RWANDA 
Onze vereniging steunt vanaf 2015 mindervalide kinderen via deze organisatie in Rwanda. 

    Algemeen doel van de organisatie:  

Hulp bieden aan personen in nood in Rwanda, hen hel-
pen bij het sociaal integreren en het zelfstandig  worden.

 Specifieke doelen:  

  Helpen van families in nood opdat ze zich zouden ont-
wikkelen tot families die zelf verantwoordelijkheid dra-
gen voor hun voeding en hygiëne.
 
  Families helpen die het slachtoffer zijn van een epide-
mische ziekte.
 
  Ondersteuning van kinderen en jongeren met een han-
dicap om tot erkenning te komen, scholing en een be-
roepsvorming mogelijk te maken en zo tot een sociale 
integratie te komen.
 
  Ondersteuning van kinderen en jongeren die wees zijn, 
voor hun scholing en beroepsvorming.
 
  Ondersteuning van intelligente leerlingen die deel 
uitmaken van arme families, welke niet kunnen instaan 
voor de studies in het middelbaar onderwijs. 
 

   Begunstigden:  

  Arme families (150) en behoeftige zieken van het Uni-
versitair Hospitaal in Kigali (100).
 
  Kinderen die in de schoolleeftijd zijn tot het einde van 
het middelbaar onderwijs, kinderen met een handicap, 
wezen, gezinsverantwoordelijke kinderen (500).
 
  Zij die er niet in slagen het middelbaar onderwijs te 
volgen, de kans geven op een beroepsvorming.
 
 Continuïteit van deze steun: 

  Om de continuïteit van deze steun mogelijk te maken 
worden er enkele kamers met slaapzaal gebouwd om te 
verhuren. 
Dit omvat 3 blokken van 4 bedden. Er zijn ook 2 apparte-
menten en 6 afzonderlijke kamers voorzien. 
Dit om behoeftigen  toe te laten slaapplaatsen te hebben 
volgens hun inkomen. De opbrengst van de huur zal die-
nen om het werk verder te zetten, op het ogenblik dat er 
geen externe hulp meer aangereikt wordt.

Ook jullie kunnen ons hierbij helpen. Heb je een feestje (verjaardag, jubileum, geboorte)  en wil je 
deze dag een speciale boodschap meegeven, jullie geschenken zijn welkom voor dit nieuwe project.   
Neem hiervoor contact met de maatschappelijke zetel.
Je kan bovenstaand project ook ondersteunen op het nummer van de vereniging:   
IBAN: BE39 6451 9410 5119 BIC: JVBABE22  met als mededeling: ‘Steun aan mindervalide kinderen’.   

N I E U W  P R O J E C T :  ‘ S t e u n  a a n  m i n d e r v a l i d e  k i n d e r e n ’
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 PROJECTEN: 

 Voor de kinderen en de jongeren:
 
Uitbreiding van het integratiecenter voor de gehandi-
capte kinderen in Kamonyi. Plaatsing regenwaterre-
servoirs. Vorming snit en naad voor jonge meisjes in 
Butare  en in Kansi.
 
 Voor de families: 

Herstelling  van 5 huizen die op het punt staan in te 
storten.
 
HET CENTRUM VOOR KINDEREN MET  
EEN HANDICAP IN KAMONYI
 
 Algemeen: 

 Het liefdadigheidswerk voor gehandicapten startte 
in 1997.
In die tijd kwamen meer-
dere kinderen en jongeren 
met een handicap ten ge-
volge van de oorlog (dik-
wijls slachtoffers van mij-
nen) naar het ziekenhuis 
CHUK, dat in onze buurt 
gelegen is en vroegen zij 
ons om hulp. 
 
 Terzelfdertijd hernam het ‘Centre de Formation Agri-
cole et Petit Elevage de Kamonyi (CEFAPEK)’ haar acti-
viteiten terug op voor de kwetsbare bevolkingsgroepen. 
Dus werd het programma voor die kinderen en jongeren 
geïntegreerd in de activiteiten van het bovenvermelde 
Centrum.

 Gegevens over het centrum voor kinderen 
met een handicap:
 
 Het centrum zelf startte in 2005 met 4 kinderen waar-
van de ouders aanvaardden om een engagement aan te 
gaan gedurende 3 maanden.

 Historiek van het cen-
trum: tijdens de bezoeken 
op het terrein bij kwetsbare 
families van het CEFAPEK 
zagen de zusters meerdere 
kinderen met een handi-
cap en vroegen de ouders 
hulp voor deze kinderen. 
In alle administratieve 

N i e u w  P r o j e c t :  ‘ S t e u n  a a n  m i n d e r v a l i d e  k i n d e r e n ’

sectoren waar de zusters gingen, kwamen zij hetzelfde 
probleem tegen. Zo zijn zij met de ouders een Dagcen-
trum gestart waar men voor deze kinderen kon zorgen.  
Naast de initiatie in de activiteiten van het dagelijks le-
ven, wou men ook aandacht besteden aan de rehabilitatie 
in functie van het type handicap. Het was een manier om 
hen uit hun schuilhoek te doen komen, hen te integre-
ren in het sociaal leven en tevens hen te doen aanvaarden 
en verzorgen zoals elk ander kind. ’s Avonds gingen de 

ouders terug met de kin-
deren naar huis om hen in 
de familiale context te blij-
ven houden. Later is men, 
met de medewerking van 
de ouders, gestart met in-
tensieve oefeningen in het 

Centrum gedurende de duur van drie maanden.
Diegenen die meer tijd nodig hadden voor rehabilitatie 
werden in het centrum gehouden terwijl zij die herstel-
den terug naar huis gingen en thuis hun oefeningen ver-
der deden, omdat de opvangcapaciteit van het Centrum 
beperkt was.
Dit gaf goede resultaten en het aantal is van 4 kinderen 
in het begin, gestegen naar 15 kinderen in 2006. Elk jaar 
was er een stijging van het aantal.
 
 In 2009 kon het centrum van Kamonyi het aantal kin-
deren met een handicap die nood hadden aan revalidatie 
en rehabilitatie niet meer opvangen. Om dit probleem op 
te lossen, werden er dagcentra gecreëerd in de sectoren 
van hun woonplaats. Zo konden de andere ouders die 
vervoegen en kwam de rehabilitatie op regionale basis 
tot stand. Deze regionale centra werken met de ouders 
en met vrijwilligers onder de supervisie van het Centrum 
van Kamonyi.

   Later groeide het idee om hen naar een lagere school 
te sturen.
De opvolging van de kin-
deren eiste echter een aan-
gepaste initiatie die de ge-
wone scholen niet konden 
bieden. Het resultaat vol-
deed dan ook niet aan de 

fo
to

’s
 -

 C
E

F
A

P
E

K
 -

  
D

o
n

a
ti

ll
a

 M
u

k
a

r
u

b
y

iz
a

 -
 K

a
m

o
n

y
i 



7V.K.R. vzw © - N°92 - Juni 2015  www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°92 - Juni 2015 X

N I E U W  P R O J E C T :  ‘ S t e u n  a a n  m i n d e r v a l i d e  k i n d e r e n ’

verwachtingen. Nochtans was een bewustwor-
dingsproces in gang gezet bij de scholen van het 

district van Kamonyi.  
Enkele leerkrachten 
werden met de steun 
van ‘Handicap Interna-
tional’ opgeleid in het 
systeem van inclusief 
onderwijs.
 
 Met deze opleiding 
hebben een groot aantal vrijwilligers zich geëngageerd 
voor deze opvolging. Om het nog beter te doen is er een 
inclusieve referentie kleuterschool opgericht. 

Die zorgt voor een be-
tere omkadering van de 
kinderen onder de ver-
antwoordelijkheid van 
de zusters en de ouders. 
Op dit ogenblik neemt 
de school uitbreiding 
en hoopt men ook een 

inclusieve lagere school te kunnen oprichten.

 Totaal aantal kinderen in het project:  

Het project van kinderen met een handicap telt in totaal 
545 kinderen en jongeren. Deze zijn verdeeld over 8 dag-
centra, de inclusieve school van Kamonyi en het centrum 
voor beroepsopleiding van Kamonyi, of in andere gespe-
cialiseerde scholen. De ‘Stichting Liliane Fonds’ onder-
steunt er momenteel 256 kinderen waarvan 33 het ganse 
schooljaar in het centrum verblijven. De andere kinderen 
hebben verder geen enkele externe steun, wat dikwijls 
zwaar weegt, zowel voor het centrum als voor de ouders.

 Hoe worden de kinderen gevonden en 
geselecteerd:  

Door de beginsensibilisering worden de kinderen door 
de ouders naar het Centrum gebracht. Zij worden gese-
lecteerd op basis van handicap, leeftijd (van 0-25 jaar) 
en familiale toestand (kwetsbaarheid van de ouders). 

 Verblijfplaats van de kinderen:

De kinderen die continue oefeningen nodig hebben en 
tezelfdertijd op de inclusieve school zitten daar zij niet in 
staat zijn om in andere omliggende scholen te geraken, 
verblijven in het centrum. De andere blijven bij hun fa-
milie of zijn op internaat in een gespecialiseerde school.
 
 Het liefdadigheidswerk omvat:
 
De gezondheidszorgen, het onderwijs en/of de beroeps-
vorming, de operaties en prothesen, de voeding, de kle-
ding, kleine projecten die inkomsten genereren.

 School:
 
Zij gaan naar school in de omgeving van het Centrum 
van Kamonyi of van de dagcentra in de sectoren, of naar 
andere gespecialiseerde scholen.

 Behandeling:  

Deze kinderen worden behandeld door de zusters (in het 
centrum), de ouders en de vrijwilligers (thuis of in de 
dagcentra) en de opvoeders (op school).
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Proxy Delhaize Kruishoutem

BVBA Krudel
Peleman - Van den Bossche

Waregemsesteenweg 6
9770 Kruishoutem

Tel. 09 383 50 61 - Fax. 09 383 06 23
Email: krudel@skynet.be

Openingsuren
Maandag: 12.00u - 19.00u

Dinsdag tot zaterdag:
8.00u - 19.00u

Zondag: 8.00u - 12.00u

 
Uit sympathie  

 
Johan en Christine 

Van Caenegem

Waregemsesteenweg 162 - 164   
9770 Kruishoutem 
Tel. 09 383 52 60

sanitair - centrale verwarming: gas - mazout  
pellets. Vloer - en wandwarming

zonnepanelen - zonneboiler - ventilatiesystemen.

Onafhankelijk opticien
Aanpassingscentrum progressieve glazen

& contactlezen - Contactlensproducten

Hoorapparaten - Oogprothesen

Hoogstraat 6 
9770 Kruishoutem 
Tel: 09 385 98 08

raambekleding - verf en behang

W. Churchilstraat 15
9770 Kruishoutem

Tel/Fax: 09 383 53 27

KBC Verzekeringen  
Vandenbroucke BVBA
Markt 10 
9770 Kruishoutem 
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
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Dierenhotel
De Keppekeutel

Pontweg 1
9770 Kruishoutem

Tel: 0477/ 50 78 63     
Email: de.keppekeutel@telenet.be

HK 40401678

BEA MERCHIERS 
JAN HERMAN

APOTHEEK

Uit sympathie

Betoncentrale 
Bouwmarkt

www.desnercknv.be

Deinzesteenweg 29
9770 KRUISHOUTEM

Kantoor K. Buré-Verschuere bvba

SPAREN
LENEN

VERZEKEREN
Kantoor K. Buré-Verschuere bvba

Knokstraat 2  
9770 Kruishoutem

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 Kruishoutem

Garage - Carroserie

Geert Onderbeke

Waregemsesteenweg, 118
9770 Kruishoutem

Tel. 09/ 383 68 89
Fax 09/ 383 79 36

Alle merken

Kom en  on tdek  a l  onze  opw indende  mode l l en  b i j

Hoogstraat 14 - 9770 Kruishoutem

www.garage-vanhoonacker.be
Tel. 09 383 53 38

Garage  Car rosser ie  VANHOONACKER NV

NV
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D e  f i n a n c i ë n  v a n  K i n d e r h u l p  R w a n d a  v . z . w .

FINANCIEEL VERSLAG 2014

BEGROTING 2015

        Subsidies 
								Giften	(steun	&	financiële	adopties)
        Activiteit opbrengst
        Rente 
        Totaal:

  €24.340,99
  €76.848,82 
  €1.253,00 

  €407,03 
  €102.849,84

  €891,14 
€151,19 

  €412,61 
 €82,00 

 - €21,70  
€270,45 
€390,53 

€2.806,46  
€4.982,68

  €15.000,00 
€70.000,00 
  €1.500,00 
 €1.500,00 

 €40.000,00 
€128.000,00 

  €2.000,00 
€300,00 

  €500,00 
 €700,00 
 €500,00
€500,00 

€4.500,00 

  €120.000,00 
€500,00 

  €3.000,00 
 €123.500,00 

  €120.200,00
  €283,75 

  €2.817,52 
  €123.301,27

        Uitgaven voor rechtstreekse hulp aan Rwanda:

        Inkomsten:

        Inkomsten:

        Uitgaven werking:

        Uitgaven voor rechtstreekse hulp aan Rwanda

        Uitgaven werking:
        Verzendkosten & kantoormateriaal
        Diversen
        Bankkosten
        Drukwerk
        Activiteitskosten
        Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + brand 
        Totaal

        Subsidies 
								Giften	(steun	+	fin.	adopties)
        Activiteitsopbrengsten
        Rente
								Aanspreken	financiële	reserve
        Totaal 

        Giften naar Rwanda
        Aankoop goederen voor Rwanda
        Prospectiekosten
        Totaal

        Verzendkosten + kantoorbenodigdheden 
        Diversen 
        Drukwerk 
								Huur	stockage	(na	aftrek	subsidie	Kruishoutem)																									 
        Activiteitskosten V.K.R. 
        Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + brand 
        Zegelkosten, bankkosten, R.V. 
        Kosten fondsenwerving 
        Totaal: 

        Giften naar Rwanda 
        Goederen voor Rwanda        
        Prospectiekosten
        Totaal:

--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
---------------------------------------------

---------------------------------------------
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
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P r o j e c t  2 0 1 4  -  2 0 1 5 :  W a t e r w i n n i n g s p r o j e c t 
H e r s t e l l i n g  h u i s j e s  e n  d a k e n  &  p l a a t s i n g  t o i l e t t e n

Door de veranderde situatie in het weeshuis (lees blz.7) kon het project ‘Renova-
tie van de speelplaats in de kleuterschool van het Gisimba Memorial Center’. niet 
uitgevoerd worden. De reeds ontvangen fondsen  voor dit project werden gebruikt 
om schoolkosten voor de kinderen in het C.M.G. en de gezinnen te betalen en om 
het project ’Plaatsing van toiletten bij arme gezinnen’ te bekostigen.  
In 2014 heeft onze vereniging evenwel niet stil gezeten. We voerden verschillende 
werkzaamheden uit ten voordele van de arme gezinnen onder onze bescherming.
Overzicht
1.Toilet voor gezin dossier A5 te Rukira - Kibungo 
Gezin bestaande uit een grootmoeder, haar twee zonen en haar ongehuwde 
dochter met een zwaar gehandicapt kind.
Totale kostprijs toilet: € 963,79 

2. Herstelling dak en plaatsing waterreservoir voor gezin dossier A2 te 
Rukira – Kibungo:
Gezin bestaande uit alleenstaande vrouw met 5 kinderen.
Totale kostprijs dakherstelling: € 2.244,83 
Totale kostprijs waterreservoir: € 1.658,46 

3. Plaatsing waterreservoir voor gezin dossier A6b:
Gezin bestaande uit vader, moeder en 5 kinderen.
Totale kostprijs waterreservoir: € 1.590,23 

4. Herstelling huis en bouw toilet voor gezin dossier A11c:
Gezin bestaande uit vader, moeder en drie kleine kinderen.
Totale kostprijs herstelling huis: € 2.166,10
Totale kostprijs toilet: € 1.033,64

5.Plaatsing toilet voor gezin dossier A20a:
Alleenstaande chronisch zieke moeder met kind.
Totale kostprijs toilet: € 1.022,53    
                                               
6. Herstelling huis, plaatsing waterreservoir en toilet voor gezin dossier 
A20b:
Gezin bestaande uit vader, moeder en drie jonge kinderen.
Totale kostprijs toilet: € 1.022,53  
Totale kostprijs herstelling huis: €  4.595,41 
Totale kostprijs waterreservoir: € 1.578,73 

Totale kostprijs bovenstaande projecten: € 17.876,25

Al deze projecten lopen verder in 2015,  momenteel zijn we reeds bezig 
met het plaatsen van : 

Een doucheruimte en toilet voor de gezinnen dos. A19a1(begroot op € 1.517), 
dos.A21 (€ 1.517) en dos. A24.  (€ 1.517).  
Het plaatsen van regenwaterreservoirs voor de gezinnen dos. A21 (begroot op 
€1.908) en dos.A24 (€1.908). Ook herstellen we het huisje van dos. A19b. (be-
groot op € 4.959).
Verslag over al deze werkzaamheden lees je in een volgend tijdschrift.
    
Willen ook jullie een van bovenstaande projecten sponsoren dan kan dit op het 
nummer van onze vereniging: 
IBAN: BE39 6451 9410 5119 BIC: JVBABE22  met als mededeling:  
waterreservoirs gezinnen of herstellingen huisjes gezinnen of toiletten gezinnen. 

Herstelling dak - Dos A2 - dec 2014

Waterreservoir - Dos A2 - dec 2014

Toilet -  Dos A20a - dec 2014

Waterreservoir - Dos A20 b - dec2014

Toilet - Dos A20 b - dec2014

Herstelling huis - Dos A20 b - dec2014
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H e t  w e e s h u i s  C e n t r e  M é m o r i a l  G i s i m b a 
H o e  w e r k e n  w e  v e r d e r  v o o r  d e  w e e s k i n d e r e n ?

Zoals jullie reeds konden lezen in een vorig tijdschrift 
heeft de Rwandese staat beslist dat alle 3.153 kinderen 
die in Rwanda in een weeshuis verblijven in gezinnen 
ondergebracht worden. Reeds verschillende weeshuizen 
in Rwanda werden gesloten en 6 personen van het NCC 
(National Commission For Children) zijn bezig met het 
plaatsen van de C.M.G. kinderen in gezinnen.

Vriendenkring Kinderhulp Rwanda heeft in totaal nog 
90 C.M.G. kinderen onder haar bescherming.
Momenteel verblijven er nog 44 kinderen en jongeren in 
het C.M.G., verschillende onder hen zijn op internaat. 
In deze groep zitten ook de moeilijk plaatsbare kinderen 
en jongeren, doordat ze geestelijk of lichamelijk ziek zijn. 
Zo hebben we jongeren met een zwaar trauma die niet 
zelfstandig kunnen functioneren. We hebben ook ver-
schillende chronisch zieke kinderen, deze zijn nergens 
welkom. Ook zijn er de jonge mannen die geestelijk ge-
handicapt zijn, maar prima aarden in de werking van het 
C.M.G. Deze verblijven reeds van kind af in het weeshuis 
en zijn eigenlijk grote kinderen. Ze doen er allerlei kleine 
werkjes en zijn er gelukkig. We denken niet dat deze nog 
ergens anders zullen kunnen aarden en hopen dan ook 
dat ze in het centrum kunnen blijven en misschien van 
nut zijn voor de school. 
Voor deze 44 kinderen en jongeren betaalt V.K.R. alles 
zoals voorheen: voeding, hygiëne, medische zorgen en 
studiekosten. Ook ondersteunt onze vereniging de 11 
personeelsleden die het weeshuis nog telt met voeding, 
hygiënische producten en een premie.

Ook de kinderen en jongeren die in gezinnen geplaatst 
zijn en nog middelbaar onderwijs volgen, blijven onder 
de bescherming van onze vereniging.
Na 25 jaar werking voor de C.M.G.-kinderen willen we 
hen nu zeker niet in de steek laten. Momenteel hebben 
deze kinderen en jongeren het moeilijk om deze nieu-
we situatie te begrijpen en te aanvaarden. Wij blijven hen 
ondersteunen, dat is zeker. Ons doel blijft hetzelfde, onze 
werkwijze verandert.
Voor deze 46 kinderen en jongeren betaalt V.K.R. alle 
schoolkosten tot het einde van het middelbaar onder-
wijs. Dit omvat schoolgelden, internaten, schoolmateri-
aal, uniformen, hygiënisch materiaal en medische zor-
gen. De meeste van deze kinderen en jongeren verblijven 
op internaat, zodat de last voor het gezin waarin ze ge-
plaatst werden, hierdoor verminderd wordt.
 
Onze medewerkster Sandra koopt alle benodigdheden 
aan en deze worden verdeeld in het weeshuis. Ieder tri-
mester komen de kinderen en jongeren bij Sandra in het 
weeshuis om alles op te halen dat ze nodig hebben voor 
school en hun persoonlijke hygiëne. Gelijktijdig krijgen 
ze ook de briefwisseling van hun tantes/nonkels- me-
ters/peters uit België en de kinderen kunnen hun brie-

ven voor België afgeven aan Sandra die deze aan onze 
vereniging bezorgt. 
Sandra vroeg ons om de contacten via briefwisseling 
zeker niet stop te zetten, daar de kinderen echt nood 
hebben aan bevestiging van onze steun. Dus alle brief-
wisseling wordt aan hen bezorgd en onze Belgische me-
dewerksters schrijven nog steeds een verjaardagskaart 
voor ieder kind, ook al kan dit niet meer op de juiste dag 
bezorgd worden.
Doordat de kinderen ieder trimester op een welbepaal-
de dag naar het centrum komen, zien ze elkaar die dag 
ook terug en kunnen ze toch nog enige steun vinden bij 
elkaar. 
Sandra heeft een heel goed contact met de C.M.G. kinde-
ren. Zij verbleef zelf jarenlang in het weeshuis en zij be-
schouwt de kinderen bijgevolg als haar broers en zussen. 
Ze zal de schoolresultaten blijven opvolgen en ons hun 
schoolrapport bezorgen.
 
Bovenstaande werkwijze vraagt natuurlijk veel grote-
re inspanningen van onze medewerkers in Rwanda en 
België. Zo zijn de kinderen en jongeren verspreid over 
39 verschillende scholen, overal in Rwanda, wat veel 
administratie en opvolging vraagt. Na een moeilijke in-
loopfase, hebben we een nieuw systeem uitgedokterd en 
begint alles vlot te verlopen. 
We werken nog steeds met een tijdelijke overeenkomst 
met het NCC (National Commission For Children). 
Hierdoor kunnen we bovenstaande werking voor de kin-
deren waar maken. Er wordt gewerkt aan een schriftelijke 
overeenkomst, doch dit ligt moeilijker. Het N.C.C. vraagt 
ons zaken waaraan onze vereniging niet kan voldoen. 
Bijgevolg is de schriftelijke overeenkomst waar we bei-
den mee akkoord kunnen gaan nog altijd niet in orde. 
Zolang onze vereniging geen schriftelijke overeenkomst 
heeft met het NCC kunnen wij geen nieuwe correspon-
denties toestaan met de kinderen. 
Beste tantes/nonkels, meters/peters heb dus nog wat ge-
duld. Van zodra we zeker zijn dat bovenstaande werking 
kan verder gaan, zullen we nieuwe correspondentiekin-
deren toestaan. We danken u voor uw begrip en voor jul-
lie verdere steun, ook tijdens deze moeilijke periode van 
werken.
De overige jong- volwassenen uit het C.M.G. vallen 
niet meer onder de bescherming van V.K.R. v.z.w. Ze 
wonen zelfstandig en zijn de verantwoordelijkheid van 
het N.C.C. Ze doen beroep op andere organisaties voor 
hun hogere studies. 
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R e i s v e r h a a l  u i t  h e t  l a n d  v a n  d e  d u i z e n d  h e u v e l s .
  M U R A H O  R W A N D A  N Z I Z A 

Drie jaar geleden deed onze dochter Céline vrijwilli-
gerswerk in het weeshuis in Kigali. Bij die gelegen-

heid gingen mijn echtgenoot Fernand en onze andere 
dochter Eliane haar bezoeken en deden zij een rondrit 
door Rwanda. In december 2014 planden Marie-Jean-
ne, Monique en Leo  terug te gaan naar Rwanda om het 
weeshuis te bezoeken en een rondreis te maken door het 
land. Deze keer wou ik een bezoek aan de roots van Fer-
nand niet missen en vervoegden wij het gezelschap. 

Inleiding

Maandag 1 december: Aankomst in Kigali

Dinsdag 2 december: Kigali

Woensdag  3 december: Kigali

Na een goede 
vlucht van on-

geveer 8.30 uren lan-
den wij in Kigali. Wij 
worden verwelkomd 
door enkele fami-
lieleden. Tijdens de 

rit van de luchthaven naar hotel Iris valt op dat Kigali 
de allures heeft van een moderne stad; brede lanen met 
groene parkjes tussenin, hoge gebouwen en veel verkeer.

Eerst nemen wij het ontbijt in het hotel. Daarna rij-
den wij met Jean, onze chauffeur, naar het centrum 

van de hoofdstad. Het verkeer is er enorm druk en ge-
vaarlijk. Auto’s komen van overal samen met daartussen 
een geharrewar van mini-busjes, brommertjes en voet-
gangers. Eerst gaan wij geld wisselen en telefoonkaarten 
zoeken. Aan de ingang van de winkelcentra worden wij 
gecontroleerd. Dit komt een beetje eng over. Het middag-
maal is in buffetrestaurant Karibu, lekker en goedkoop. 
In de namiddag brengen wij een bezoek aan de zusters 
Bernardinnen. 
Wij worden er hartelijk ontvangen met thee, koffie en 
cake door Mère Supérieure, Zuster Marie-Michel en 
Zuster Steven. Zuster Marie-Michel blijkt nog altijd de 

draaischijf te zijn in 
het klooster. Zij ver-
telt ons dat Broeder 
Cyriel van Kisaro, 
wiens project wij la-
ter zullen bezoeken, 
in het ziekenhuis 

Het weer is op zijn Belgisch: bewolkt, kil en motre-
gen. Na de aankoop van postkaarten en een wegen-

kaart bezichtigen wij het Gisozi Genocide Memorial; een 
groot wit hoog gebouw omringd door een rozentuin. Er 
is een tentoonstelling met foto’s, informatiepanelen en 
beeldschermen over het ontstaan en het verloop van de 

genocide in 1994. In 
enkele zalen hangen 
foto’s en brieven van 
slachtoffers; ook van 
kinderen met hun 
eigen verhaal. Bui-
ten bevinden zich 
verschillende mas-
sagraven met daar-

tussen trappen en paden met bloemen en planten. Naast 
de massagraven is een imposante muur te zien met de 
namen van de slachtoffers. Men vraagt zich steeds af hoe 
zoiets is kunnen gebeuren. Het Memorial laat een diepe 
indruk na. Iedereen is er stil van geworden.
In de namiddag rijden wij naar het weeshuis. Wij worden 
verwelkomd door kinderen en volwassen waarvan velen, 
o.a. Sandra, een T-shirt dragen waarop een foto van Ma-
rie-Jeanne is geprint...  een tof idee!
Eerst krijgen wij een rondleiding met de nieuwe direc-

teur naar een zaaltje 
met schilderijen die 
door de kinderen zelf 
gemaakt zijn. Zij zijn 
er terecht fier op. Dat 
zij hun talenten op 
deze manier kunnen 
ontwikkelen is een 
goede zaak.
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t opgenomen is. Regelmatig maken wij ook kennis met 
enkele vrijwilligsters die ons komen bezoeken. Na een 
gezellige babbel zoeken wij Jeanne d’Arc op die in het 
weeshuis werkt. Maar zij is afwezig. Een laatste poging 
om een internet-kaart voor het skypen te bemachtigen 
mislukt; nergens meer te verkrijgen. Rond vijf uur is ons 
groepje terug in hotel Iris. ‘s Avonds komen Paul, een 
neef van Fernand, en zijn schoonzoon John. Er wordt 
afgesproken om de familie te bezoeken op donderdag.  
 
Op die dag gaan Marie-Jeanne, Monique en Leo naar 
Kisaro om het boerderijproject van Broeder Cyriel te be-
zoeken. Wij blijven overnachten in hotel Iris en zullen 
onze reisgenoten op vrijdag vervoegen in Ruhondo. Het 
weer is eerst zonnig en dan bewolkt. ‘s Nachts worden 
wij gewekt door hevige regen en wat onweer. Later ook 
door het doordringende lawaai van een helikopter die 
laag over de stad vliegt. ‘s Morgens om zes uur worden 
wij gelukkig wakker met mooi vogelgezang.
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t Wij kijken eerst naar een voetbalmatch, blauw te-
gen rood, met een wel heel enthousiaste commentator.  
Aan de afsluiting van het voetbalveld hangt een span-

doek met kleurrijke 
verfafdrukken en 
dankwoorden voor 
Marie-Jeanne. Daar-
na treden de kinde-
ren op. De hemel is 
gelukkig opgeklaard 
en de zon schijnt vol-
op. De stoelen staan 
buiten opgesteld en 
er zijn veel toeschou-
wers, van klein tot 
groot, die fraai uit-
gedost zijn; een bont 
gezelschap.
De kinderen die mu-
ziekles volgen spelen 
geconcentreerd cello, 
viool, gitaar en fluit. 
Vervolgens zijn er 
optredens van mo-
derne zang en dans 
door verschillende 
groepjes kinderen. 
Iedereen is super ge-
motiveerd en het is 
een aangenaam spek-

takel met veel applaus. Sandra heeft dit allemaal voorbe-
reid, chapeau! Dan volgt de uitdeling van de geschenken. 
Alom zijn er blijde gezichten en plezante reacties te zien.
Sandra en Jeanne d’Arc gaan achteraf met ons mee naar 
hotel Iris om te aperitieven. 
Eindelijk kunnen wij skypen naar het thuisfront! Na het 
avondmaal gaan wij zoals steeds vroeg naar bed.

Donderdag 4 december: Rwamagana - door Claire 

Na het ontbijt worden wij (Claire en Fernand) opge-
haald door John en rijden in oostelijke richting naar 

Rwamagana. Het regent pijpenstelen. Onderweg zien wij 
mensen langs de baan met allerlei zaken op hun hoofd: 

suikerriet, bidons 
water, trossen ba-
nanen, … Anderen 
hebben een fiets aan 
de hand vol gesta-
peld met bakken met 
allerlei voorwerpen 
erin en soms aan het 
stuur enkele kippen 

die  met de kop naar beneden hangen. 
Onderweg pikken wij Paul op, de kozijn van Fernand, 

en samen bezoeken 
wij de Anglicaan-
se school waar hij 
gestudeerd heeft. 
Wij maken kennis 
met een vroegere 
leraar van hem en 
vervolgen onze weg 

naar Jambo Beach aan het Muhazimeer. Het weer is 
ondertussen opgeklaard en wij nemen daar een drank-
je. Wij krijgen het gezelschap van een prachtige kraan-
vogel. Aan het mooie Muhazimeer staat een boom 
met hangende vogelnestjes van kleine gele vogeltjes.  
Na de begroeting van het graf van Pauls onlangs overle-
den echtgenote genieten wij van een uitgebreid middag-
maal bij de familie. Paul vertelt uitgebreid  de familiege-
schiedenis van Fernand. Voor wij het goed beseffen is het 
bijna donker en brengt John ons terug naar het hotel.

Donderdag 4 december: Kisaro - door Monique

Vandaag vroeg uit de veren. Rond 7 uur opgestaan. 
Daarna een lekker ontbijt in onze Iris en mijn valies 

gemaakt. We (Marie-Jeanne, Monique en Leo) trekken 
voor enkele dagen naar het noorden en bezoeken eerst 
de boerderij van broeder Cyriel in Kisaro. Later gaan we 

een beetje genieten 
in Ruhondo. Het is 
bewolkt en frisjes.
Het begin van onze 
reis verliep erg vlot. 
Maar toen we de 
hoofdbaan verlieten 
en op de piste be-

landden, werden we wel goed door elkaar geschud. En 
het was een heel eind piste tot in Kisaro!
In het klooster werden we verwelkomd met een glaasje 
porto omdat een van de vrijwilligers die de winkel bete-

gelen, vandaag jarig 
is. Ook een andere 
bezoeker vierde zijn 
verjaardag. Het werd 
een gezellig moment 
waarbij zelfs liedjes 
werden gezongen.
Daarna genoten we 

van een lekker middagmaal met soep, groenten, hoofd-
vlees en vleesbrood. Allemaal bereid met groenten uit 
eigen tuin en vlees van eigen kweek. Ik heb thuis zelf een 
moestuintje maar dergelijke grote kolen had ik nog nooit 
gezien. Zo ver je kan kijken zijn op de heuvels terrassen 
aangelegd. Wat een titanenwerk moet dat geweest zijn! 
Maar de landbouwopbrengst is daardoor wel meer dan 
verdubbeld. Sindsdien wordt in heel Rwanda de expertise 
van broeder Cyriel gebruikt en worden er zoveel mogelijk 

R e i s v e r h a a l  u i t  h e t  l a n d  v a n  d e  d u i z e n d  h e u v e l s .
M U R A H O  R W A N D A  N Z I Z A 
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terrassen aangelegd. 
Na de middag be-
zoeken we de var-
kenskwekerij die 
een referentiepunt 
is voor heel Rwan-
da. Er zaten varkens 
van alle soorten en 
van alle leeftijden. 
Ze worden gekweekt 
voor eigen gebruik 
en voor de verkoop. 
In de schuur worden 
tonnen aardappelen 
per soort bewaard 
op ijzeren roosters. 
Elke zaterdag orga-
niseren de broeders 
een gratis soepbe-
deling. Iedereen is 
welkom en daar mag 
men ook telkens een 
kledingstuk kiezen. 
Even verderop bouwde broeder Cyriel een school waarin 
ongeveer 320 kinderen les volgen in kleuter, lager en se-
cundair onderwijs. De school is goed uitgerust met zelfs 
een computerklas, en een wetenschapslokaal. Alleen de 
armsten die geen schoolgeld, schoenen of kleren kunnen 
betalen, worden toegelaten. Aan de school is ook een ei-
gen boerderijtje verbonden met koeien, geiten, konijnen 
en varkens. Men gaat ook kippen houden. De kinderen 
zorgen zelf voor deze dieren en 
maaien bijvoorbeeld gras om ze 
te voederen. Alles wat dit boer-
derijtje opbrengt dient om de 
schoolkinderen te voeden. 
Ten slotte gaan we het allerlaat-
ste nieuwe project van broeder 
Cyriel bezoeken. Voor heel arme 
mensen wordt er een boerderijtje gebouwd met daarnaast 
een keuken, een toilet, een stal en een opslagplaats. De 
mensen krijgen ook 30 are grond en plantgoed om zelf 
groenten te verbouwen. Voorts krijgen ze ook een koe, 
twee varkens en 2 geitjes. Ze tekenen een contract voor 
10 jaar en moeten zelf een kleine bijdrage leveren. Men 
hoopt dat ze op die tijd uit de armoede geraken en zich-
zelf en hun gezin kunnen onderhouden. Net als Leo en 
Marie-Jeanne vind 
ik dit een prachtig 
project. 
Het doet me denken 
aan de woorden van 
zuster Regine van de 
zusters Bernardin-
nen in Kigali. Hun 

motto is: “Iemand helpen en ervoor zorgen dat die per-
soon zichzelf kan helpen.” Dit is ontwikkelingshulp die 
het leven van de mensen echt verandert en verbetert!
Nadat we nog even goeiedag gezegd hebben aan de vrij-
willigers die de winkel betegelen, vertrekken we rond 15 
uur naar Ruhondo. Onze chauffeur Jean maant ons tot 
spoed aan want er wacht ons nog een lange, moeilijke rit. 
Jean heeft op de boerderij een klein ongelukje gehad, hij 
trapte in een nagel. Zelf zegt hij dat hij er niet te veel last 
van heeft, hopelijk gaat het niet ontsteken.
Onze rit voert ons langs rijen terrassen in alle tinten 
groen. Nadat we drie dagen vooral bewolkt weer hadden, 
breekt de zon nu door de wolken. We rijden afwisselend 
op de weg en op de piste. Immense theeplantages wis-

selen af met velden 
met rijst, bonen, 
aardappelen… De 
grond is hier erg 
vruchtbaar, men 
kan zelfs twee keer 
per jaar oogsten. 

Onderweg moet 
Jean regelmatig de weg vragen naar ons hotel. We dach-
ten eigenlijk dat we dat enkel via een bootje konden be-
reiken maar Jean zegt dat er een weg naartoe leidt. Het is 
een heel lange rit en het wordt alsmaar later. We zijn bang 
dat we niet voor het donker op onze bestemming zullen 
geraken. En in de Rwandese heuvels is er geen straatver-
lichting zoals bij ons, zeker op de piste niet. Gelukkig 
arriveren we rond 18u30 bij het laatste streepje daglicht. 
Oef!
In het donker is het pad naar onze kamers nogal moeilijk 
begaanbaar. Mijn kamer ligt helemaal bovenaan, alleen 
bereikbaar via een oneffen grindpad waarop je armen en 
benen kunt breken en ook ver van Leo en Marie-Jeanne 
verwijderd. Gelukkig zorgt onze maître d’hotel Fiston er-
voor dat ik ’s anderendaags een kamer krijg die wat meer 
in de ‘bewoonde’ wereld ligt. Onze zaklamp bewijst goe-
de diensten. 
We kunnen dineren aan de oever van het meer.  
Er wordt lekkere gegrilde vis geserveerd, zelf kies ik eens te 
meer voor geitenbrochetjes. Het is nogal koeltjes aan het 
meer maar na een tijdje kunnen we genieten van een lekker 
vuurtje. In een grote ijzeren kruiwagen heeft men enkele 
dikke stukken boomstam in brand gestoken. Het vuur ver-
spreidt een zachte, warme gloed en de duizenden sterren 
aan de Rwandese nachthemel maken het plaatje compleet.  

Zalig! ...  wordt vervolgd! Claire De Wulf

R e i s v e r h a a l  u i t  h e t  l a n d  v a n  d e  d u i z e n d  h e u v e l s .
M U R A H O  R W A N D A  N Z I Z A  
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DOEL : ▪  De wees - en  verlaten kinderen  van het weeshuis  Gisimba Memorial Centre.  
		 							 	▪	 Mindervalide	kinderen.
	 	 ▪	 Weeskinderen	die	niet	in	een	weeshuis	verblijven
	 	 ▪	 Kinderen	van	gezinnen	in	nood.							 	
   Al  deze  kinderen  steunen  voor  voeding, kleding, geneeskundige verzorging,          
   scholing, huisvesting en andere noodzakelijkheden.  
   
      

HOE                    :  ▪	 Door	een	adoptie	-	systeem	op	afstand.	
   
WERKING        :  ▪	 We	zoeken	mensen	die	het	tante	-	of	nonkelschap	willen	aangaan	ten	voordele	 
   van  deze Rwandese kindjes.   
	 	 ▪		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.     

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: .................................................................... 
E-mail: .......................................................................................................                                                                                                                                     

▪  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.

Fam. Kinet - Laroy 
Pastoor Senesalstraat, 74
B-9770 Kruishoutem
Tel: 09/ 383 62 63 
E-mail: info@kinderhulprwanda.be

Algemeen contactadres:



 É É N  G R O T E  F A M I L I E 

 Rechtstreeks naar website

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 N
ie

ts
 u

it
 d

ez
e 

p
u

b
li

ca
ti

e 
m

ag
 g

eb
ru

ik
t 

w
o

rd
en

 z
o

n
d

er
 d

e 
to

es
te

m
m

in
g

 v
an

 V
K

R
v

zw
 ©

 
  


