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VRIENDENKRING

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

Kinderhulp 
 

Rwanda v.z.w

Financieel verslag

WERKING IN RWANDA
blz.   6 - 7  
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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. Weeskinderen die niet in een weeshuis verblijven, maar in gezinnen zijn geplaatst.
     2. Kinderen van gezinnen in nood.
                      3. 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 enz....  Alsook door acties in scholen, steun van vrije sponsors en acties in samenwerking met andere
groeperingen.

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

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

Voor giften vanaf 40 Euro op jaarbasis ontvangt men van V.K.R. een fiscaal attest!

D OEL -  STRUCTUUR  EN  WERKING  VAN  VRIENDENKRING KINDERHULP RWANDA

In 2015 is de toestemming verlengd tot 2020 door het ministerie van financiën.
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V R I E N D E N K R I N G N I E U W S

Het is weer voorbij die mooie zomer. September heeft zijn intrede gedaan en onze Belgische kinderen zitten terug op 
de schoolbanken. We wensen hen veel studieplezier en prachtige resultaten. 
Onze beschermelingen in Rwanda startten in augustus het derde trimester van het schooljaar 2015. We hopen dat ook 
zij dit schooljaar mooie resultaten behalen, ondanks dat de weeskinderen onder hen in een heel nieuwe situatie terecht 
kwamen. Op enkele jongeren (zieken en gehandicapten) na, is het weeshuis Centre Mémorial Gisimba (C.M.G.) vol-
ledig leeggelopen. Alle kinderen werden geplaatst in een gezin, de jongeren worden verplicht zelfstandig te leven. De 
gebouwen van het weeshuis doen momenteel dienst als school voor 400 kinderen. 
Onze vereniging ondersteunt verder alle kleuters, lagere en middelbare scholieren van het C.M.G. voor hun school-
kosten, internaten, hygiënische en medische zorg. Momenteel genieten nog 66 C.M.G. kinderen onze zorg. Dit getal 
zal nog oplopen aangezien nog verscheidene dossiers  in bespreking zijn. We hopen alles rond te krijgen voor het 
nieuwe schooljaar van start gaat in januari 2016. 
Ook onze projecten in Rwanda (zie blz.10-11) werden verder uitgebouwd en James (aannemer) ging in juli naar alle ge-
dane werken kijken. Het grote project in het gehandicaptencentrum is in volle bespreking en gaat binnenkort van start.  
Onze vereniging deed het ook in België goed deze zomer. Al onze activiteiten (lees blz.4-5) mochten rekenen op veel 
belangstelling en brachten een aardige duit in het zakje.

Lieve tantes, nonkels, meters, peters en alle regelmatige sponsors, jullie zijn de fundering van onze vereniging. 
Dankzij jullie bouwen we verder aan een betere leefwereld voor de Rwandese kinderen! 

Heel veel dank aan allen die een ontbijt kochten van ‘Zonder Grenzen Meulebeke’. De €8.500 die dit opbracht zal 
integraal besteed worden aan de projecten ten voordele van de mindervalide kinderen. We danken van harte allen die 
sponsorden in de actie ’Priemgetal’. Deze actie bracht €3.603 op voor de Rwandese kinderen. 
Ook een grote dank U wel aan allen die onze lopers in de dodentocht sponsorden, samen goed voor €2.235,75. 
In juni kregen we het saldo van €1.400 van de provincie Oost- Vlaanderen voor het project ‘Studiefonds voor kans-
arme kinderen’. Een grote dank U wel uit naam van deze kinderen. Een heel speciale dank gaat uit naar onze trouwe 
tante die ons ook dit jaar ondersteunde met €1.000. Van harte dank aan het stadsbestuur van Deinze die het project 
‘Hygiëne voor arme gezinnen door plaatsing van toiletten en doucheruimtes’ ondersteunden met €857. Tevens dan-
ken we onze trouwe tante die onze kinderen ondersteunde met €500. Ook zijn we heel dankbaar voor alle mooie en 
heel nuttige goederen die we kregen van de ‘Missienaaikring Eine’. We danken ook alle lieve mensen die ons allerlei 
bruikbare goederen voor onze werking brengen. 

**DANK** DANK** DANK** DANK** DANK** DANK** DANK** DANK** DANK**DANK**

Gedurende de activiteiten deze zomer werd onze visput praktisch leeggevist.
De kinderen beleefden er heel veel plezier aan en dit bracht ook een mooi centje 
op voor de vereniging.
Om onze voorraad aan te vullen  is onze vereniging op zoek naar allerlei kleine 
spulletjes en speeltjes die bruikbaar zijn voor onze visput. 
Beste mensen schenk ons deze spulletjes die niet meer bekeken worden door jullie 
kinderen of nutteloos plaats innemen in jullie kasten. Je maakt er vele kinderen 
gelukkig mee! Je kan ons hiervoor contacteren op het nummer 09/383.62.63.  
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V E R S L A G  V A N  D E  V O O R B I J E  A C T I V I T E I T E N

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

Volop lenteweer en veel bezoekers... dit zijn de ingrediën-
ten voor een geslaagde Braderie en cultuurmarkt!
Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw was aanwezig 
met een info-en verkoopstand. Van harte dank aan allen 
die dit mogelijk maakten. Dit evenement bracht € 198,92  
in onze kas. 

c   EEN ZWOELE VRIJDAGAVOND 
   in DE MIERE    
 MEULEBEKE - prov. West-Vlaanderen  
Vrijdag 3 juli 2015.

Bij een natje en een droogje en lekkere selfmade taarten 
werd de cheque van de 18de Meulebeekse ontbijtactie 
2015 door de voorzitter van ‘Zonder Grenzen Meulebeke’ 

overhandigd aan onze voor-
zitter. Dit als afsluiter van de 
18de Meulebeekse ontbijtac-
tie. 
Deze cheque van €8.500,00 
is het resultaat van 2.660 ver-
kochte ontbijten. De som zal 

integraal gebruikt 
worden om onze 
projecten voor de 
mindervalide kin-
deren waar te ma-
ken. 

Graag maken wij gebruik van deze gelegenheid om 
iedereen te bedanken die er heeft aan mee gewerkt!

  46ste  INTERNATIONALE DODENTOCHT 
 BORNEM - prov. Antwerpen  
Vrijdag 14 augustus 2015.

Proficiat aan onze vier helden die de dodentocht naar wa-
ter waar maakten. Want water zal er komen in het gehan-

dicaptencentrum 
van Kamonyi, 
daar deden ze het 
voor.  
Bij zijn eerste 
deelname slaagde 
John Bacon erin 
om 65 km te stap-
pen voor dit goede 

doel. Dit verdient een pluim!

Koen Coorevits kwam aan de 
eindmeet na 100 km lopen en 
stappen om 12h36, een hele 
prestatie!
Ook Dirk Gijbels deed  het 
fantastisch en stapte het traject 
van 100 km om aan te komen 
om 13h49.
Maar ook Joke Coorevits gaf 
de moed niet op en zwoegde 
zich de laatste 30 km door re-

gen en wind naar de aankomst. Om 19h21 was ze er na 
100 km stappen. Gefeliciteerd Joke!

c
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V E R S L A G  V A N  D E  V O O R B I J E  A C T I V I T E I T E N

VOLKSFEEST  
 KRUISHOUTEM - prov. Oost-Vlaanderen  
Zaterdag 29 augustus 2015.

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

MABATOBATO  
 WAREGEM - prov. West-Vlaanderen 
Zondag 30 augustus 2015.

c

Op zaterdag 29 au-
gustus vierden CC 
de Mastbloem, de 
bib en JH Nuit-
gang hun 10-ja-
rig bestaan. Onze 
vereniging mocht 
deelnemen aan dit 
feest. Samen met 

de gezinsbond stonden we in voor de bar. Dank-
zij het heel warme weer hadden we een vlotte ver-
koop. Ook onze visput en de tombola hadden heel 
veel succes. Totale opbrengst voor onze vereniging  
€ 548,02. Aan allen die meehielpen om dit waar te maken 
oprechte dank!

Op zondag 30 augustus hadden we terug een stand op het 
wereldfeest Mabatobato.. Met de wereldse muziekklan-

ken is het daar altijd 
een gezellige drukte.  
Ook onze visput en 
de tombola hadden 
opnieuw heel veel 
succes. Dit bracht 

c

Dank ook aan alle sup-
porters die om hen aan te 
moedigen, stukjes van het 
traject met hen mee stap-
ten of fietsten. 
De opbrengst voor het pro-
ject is € 2.235,75. 
Van harte dank aan allen 
die hen hierin ondersteun-
den

c

€ 190,01 in het laatje. Veel dank aan alle medewerkers. 

Op weg naar 
Aalst  regende 
het pijpenste-
len. 
We waren dan 
ook heel blij toen bij onze 
aankomst de zon erdoor 
kwam. 
Om 10 uur kwam de be-
drijvigheid op en rond 
de Oude Vismarkt lang-
zaam maar zeker op gang.  
De standhouders vrolijkten 
hun tentjes op met allerlei 
kleurige goederen en  op het  
binnenplein van het mu-
seum verspreidde het We-
reldrestaurant een cocktail 
van exotische geuren. Rond 
12 uur ontving Aalst zijn 
bont gezelschap aan gasten 
op de tonen van Roemeen-
se muziek. Een gans gam-
ma van wereldmuziek en 
dans, Afrofunk, Soukous, 
American folk, Reggae en 
nog zoveel meer vulde de 
straten met feestvreugde. 
Men danste de ontwape-
ningsdans en verspreidde 
het gedachtengoed ‘ontwa-
penen om te ontwikkelen!’ 
We waren gelukkig dat 
we er terug bij moch-
ten zijn en ‘s avonds 
hadden we ook nog eens € 284,35 in kassa.  
Dank aan allen die er een heus feest van maakten!
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F i n a n c i e e l  v e r s l a g  v a n  w e r k i n g  i n  R w a n d a  -  2 0 1 4

WEESHUIS GISIMBA MEMORIAL CENTRE 
 

  Rwfr. Euro 
Schoolkosten lager en 
secundair 1ste,  2de en 3de 
trimester 
 

Premies leraren, schoolgeld, uniformen, 
schoolmateriaal, internaten, transporten. 

18.733.700 24.215,32 

Kosten sport-spel en 
ontspanning 

 

Dansleraar.  
Dansuitrusting. 

500.000 646,30  

Kosten voeding, hygiëne 
en medische verzorging 
kinderen en personeel 
 

Eten, zeep, tandpasta, kuis- en 
wasproducten, medische consultaties, 
ziekenhuisopnames, medicijnen, brillen, 
enz… 

23.649.765 30.569,87 

Werkingskosten 
medewerkers en premies 
personeel 

 5.101.500 

. 

6.594,24 

 
Woon- en bouwkosten 
 

Herstellingswerken aan de kleuterklassen. 
Herstellen van de septische put. 
Bouw nieuwe septische put.  
Herstelling van de waterput. 

4.707.000 6.084,30 

Opbrengst naaiatelier 
 

15% van de opbrengst. -463.555        -599,19 

    
TOTAAL KOSTEN 

C.M.G. 
 52.228.410 67.510,84 

  
           

V.K.R. WERKING 
 

  Rwfr. Euro 
Bureelmateriaal Kasboek, reçuboekjes, papier, lijm enz.. 80.300 103,80 

Communicatie Telefoon- en internetkosten, fotokopies. 
 

 416.155 537,93 

Transport en diversen Verplaatsingskosten + verzekeringen + 
eindejaarspremies. 

1.674.020 2.163,85 

Goederen voor België Aankoop juwelen gemaakt door de CMG 
kinderen + andere goederen voor verkoop in 
België 

359.000 464,05 

TOTAAL KOSTEN 
V.K.R. 

 2.529.475 3.269,62 
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F i n a n c i e e l  v e r s l a g  v a n  w e r k i n g  i n  R w a n d a  -  2 0 1 4

GEZINSWERKING 
 
  Rwfr. Euro 
Schoolkosten    
Kleuterschool, lager en 
secundair  1ste,  2de en 3de 
trimester 
 
 

Premies leraren, schoolgeld, 
schoolmateriaal, internaten, uniformen, 
transporten, hygiënisch materiaal.  
 

22.150.960 28.632,50 

Kosten landbouw, vee en 
handel 

Mest- en sproeistoffen, zaad- en plantgoed, 
landbouwmateriaal, vee, huur akkers.  
 

        1.774.900
  

2.294,25 

Kosten diversen, missie 
en transport 

Bezoeken van de medewerkers aan de 
gezinnen en de scholen. 
 

 1.676.500
  

2.167,06 

Kosten voeding, hygiëne 
en medische verzorging  

Doktersconsultaties, medicijnen, kledij en 
schoenen, voeding en hygiëneproducten. 
   

        2.288.825
   

2.958,55 

Kosten ziekenkas  Inschrijvingsgelden.  
 

           564.000
   

729,03 

Woon– en bouwkosten 
 

Aankoop 8 matrassen.  
Bouw van toiletten voor de gezinnen 
dossier A5, A11c, A20a, A20b. 
Installatie van waterreservoirs van 5000 l. 
voor de gezinnen dos. A2, A6b, A20b. 
Herstelling dak voor gezin dos. A.2. 
Herstelling van de huizen van de gezinnen 
dos. A11c, A20b. 

      15.779.800
  

20.397,09 

TOTAAL KOSTEN 
GEZINSWERKING 

   44.234.985 
 

 57.178,48 
 

TOTAAL KOSTEN WERKING IN RWANDA 2014 98.992.870 127.958,94 

     
Deze werking was alleen mogelijk 
dankzij de financiële steun van al onze 
tantes/nonkels, meters/peters en sponsors. 
 
VAN HARTE DANK VOOR UW TROUWE STEUN ! 

Sandra bij het verdelen van hulpgoederen
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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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P R O J E C T E N  2 0 1 5

 a) Waterwinningsproject: Herstelling huisjes en daken  
- plaatsing waterreservoirs     
- plaatsing toiletten en doucheruimtes. 
 
In juli ging James (Belgische aannemer)  naar Rwanda om 
de bouwwerken op te volgen voor onze vereniging. 
Op enkele kleine aanpassingen na bleek alles in orde.  
De prijzen zijn gebaseerd op de wissel van 2014.  
Aangezien we de gemiddelde wissel van 2015 nog niet 
kennen kunnen deze prijzen een kleine afwijking hebben.  

Overzicht.

 1. Een toilet en doucheruimte  
voor gezin dos. A 19a1 in Huye (Butare).    
              
Gezin bestaande uit alleenstaande moeder met twee kin-
deren van 7 en 4 jaar.
Totale kostprijs toilet en doucheruimte: + € 1.465  

 2. Een toilet en doucheruimte + waterreservoir 
voor gezin dos. A 21 in Huye (Butare).
 
Gezin bestaande uit alleenstaande moeder met  
6 studerende kinderen tussen 8 en 17 jaar. 
Totale kostprijs toilet en doucheruimte: + € 1.465  
Totale kostprijs waterreservoir: + € 1.830

 3. Een toilet en doucheruimte + waterreservoir 
voor gezin dos. A 24 in Huye (Butare).
 
Gezin bestaande uit vader, moeder en 4 studerende kinde-
ren tussen 12 en 18 jaar.
Totale kostprijs toilet en doucheruimte: + € 1.465
Totale kostprijs waterreservoir: + € 1.972

 4. Herstelling woning  
voor gezin dos. A19b in Huye (Butare). 
 
Gezin bestaande uit alleenstaande moeder met  
3 studerende kinderen. 
Totale kostprijs herstelling huis: + € 4.750

Dos. A19a 1 - Toilet & doucheruimte

Dos. A21 - Toilet & doucheruimte en waterreservoir

Sandra bij het verdelen van hulpgoederen

Dos. A24 - Waterreservoir

Dos. A19b - Renovatie huis
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P R O J E C T E N  2 0 1 5

 b) Aankoop naaimachine voor een gehandicapt meisje in gezin dos. A 38.
 
Gezin bestaande uit vader, moeder en 10 kinderen.  
Alle kinderen hebben dezelfde spierziekte.
Totale kostprijs naaimachine:  € 127. 

 c) Nieuw project:  
‘Steun aan  mindervalide kinderen’.
 
Onze vereniging ondersteunt momenteel 4 mindervalide 
kinderen, namelijk Pascaline 7 jaar,  Emery 7 jaar, 
Aimee 7 jaar en Nadine 6 jaar. Onze vereniging betaalt 
voor hun opvang, schoolkosten, voeding en gezondheids-
zorgen (o.a. kinesitherapie). 

 d) Bouw van regenwaterreservoirs in het  
Centrum voor mindervalide kinderen te Kamonyi. 
 
Dit project is voorlopig begroot op € 11.630.  
Momenteel is de vereniging nog in overleg met verschil-
lende aannemers, daar er bijkomende werken nodig zijn 
om het project waar te maken. Meer over de uitwerking 
van het project in een volgend tijdschrift. Ondertussen 
neemt onze vereniging de uitdaging aan om fondsen te 
zoeken voor dit grote project.

Willen ook jullie één van bovenstaande projecten sponsoren, dan kan dit op het nummer van onze vereniging: 
IBAN: BE39 6451 9410 5119 - BIC: JVBABE22  met als mededeling:  
a) Waterreservoirs gezinnen, herstellingen huisjes, toiletten en doucheruimtes gezinnen of  
c) Nieuw project of d) regenwaterreservoirs in het centrum te Kamonyi. 

Emery in rolstoel Nadine & Pascaline

Dos. A38 - Mindervalid meisje & Zuster Steven 
Schenking naaimachine

Dossier A5 - Aimée
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B r i e v e n  v a n  d e  k i n d e r e n  i n  d e  g e z i n n e n . 

Familie Dos.A19a1  
Tekening van Nshimiyimana Jean de Dieu - °19/09/2008 - 1ste leerjaar

Familie dos. A21
 
Ik begin met jullie allen te groeten die mij helpen, door de schoolkosten te betalen en al 
het nodige.
Dat de vrede met u is.
Wat me aanzet om U te schrijven, is om u te danken voor de manier waarop u blijft 
betalen voor de schoolkosten. Jullie geven ons de klassieke zaken nodig voor school.  
Maar we hebben een probleem om schoenen en het ticket om naar school en terug naar 
huis te betalen, omdat we niet genoeg middelen hebben.
Als het mogelijk is wil ons schoenen en de kosten heen en terug betalen, dank u wel! 
Ik dank u om blijvend zorg voor ons te dragen.
Moge God jullie vrede geven en zegenen,
Ernestine

Familie dos. A24 
                                                                                                                     
Voor alles groet ik jullie in de naam van onze  Heer.                             28 april 2015
Beste ouders die van mij houden en mij ondersteunen.
Ik dank u zeer om mij voldoende te  helpen.
Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, maar ik dank God omdat jullie werk maakten van een 
nieuw toilet met doucheruimte.
Iets anders  waarom ik moet danken is omdat u mijn schoolkosten betaalt, en ik zal 70% halen. 
Ik moet ver gaan om te kunnen studeren, daarom wil ik jullie een fiets vragen om het mij ge-
makkelijker te maken tijdig op school toe te komen.  
Hierbij stop ik en wens je de vrede Gods.
Uw Gatabazi Samuel.  

Brief van Ishimwe Théogène °02/2000 - 5de lager

Brief van Mutuyimpundu Ernestine °15/07/2002 - 2de middelbaar

Brief  van Gatabazi Samuel °06/05/2003 - 5de lager

Familie dos. A 19b 
 
Aan onze weldoeners,                                                        28 april 2015  
Ik schrijf U om U te danken voor alle weldaden.
Als jullie leerlingen, schrijven we jullie om te vragen om ons te laten leven 
op een comfortabele plek, wij wonen  slecht*. Ik studeer in het 5 de lager.
Dat de vrede van de Heer met jullie is.
Dit is Ishimwe Théogène, dank je ouders, ik hou van jullie. 
* Het huisje van dit gezin werd hersteld zie blz.10.
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...   vervolg nieuwsbrief 92 - juni 2015

Vrijdag 5 december: Ruhondo - door Monique

Vrijdag 5 december: Ruhondo - door Claire

Zaterdag 6 december: Rwaza -Ruhengeri - Ruhondo
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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 

Ik (Monique) heb lekker geslapen maar om half zes 
werd ik gewekt door het getelefoneer van Jean die in de 

kamer ernaast logeert. Het is een stralende ochtend met 
een vrolijk zonnetje en dus kriebelt het om naar buiten 
te gaan. Na de lange, moeilijke rit van gisteren hebben 
we besloten om er vandaag een dagje van zalig nietsdoen 
van te maken.
We genieten van een lang 
ontbijt met toast, omelet en 
fruit. Daarna maken we een 
wandelingetje in de immens 
grote tuin van ons hotel die 
langs het meer loopt. Ter-
wijl we wachten op Claire en Fernand, installeren we ons 
in het zonnetje aan de oever van het Ruhondomeer. We 
schrijven kaartjes, babbelen wat, genieten van het prach-
tige uitzicht op de vulkanen, drinken een primus of een 
kopje thee… 
 
Voor het avondeten nog rap 
een doucheke nemen. De 
temperatuur is moeilijk te 
regelen. Er komt slechts een 
fijn straaltje water uit, eerst 
te warm, dan te koud. Maar 
al bij al toch lekker ver-
kwikkend. Mijn haardroger 
gebruiken lukt niet wegens 
de rare stopcontacten. Na-
dien bleek het om beveilig-
de stopcontacten te gaan. Je 
moest eerst de kamersleutel 
in het bovenste gaatje steken 
en duwen. Dan kon je het 
toestel in het stopcontact 
steken.
Bij het avondeten genieten 
we van hetzelfde scenario 
als de dag voordien. Weer dient een kruiwagen gevuld 
met boomstammen als kampvuur. Deze rustdag deed ie-
dereen duidelijk deugd.

Janvier komt ‘s morgens ons (Claire en Fernand) opha-
len. Hij herinnert zich Fernand en onze dochters nog 

goed. Drie jaar geleden heeft hij met hen een rondrit 
gemaakt. Wij rijden van Kigali naar het platteland. Het 
laatste gedeelte van de 
tocht naar Ruhondo is erg 
hobbelig. Van tijd tot tijd 
passeren wij kleine dorp-
jes waar de kindjes ons 
vrolijk toewuiven. Janvier 
moet de weg zoeken en na 
wat heen en weer geschud 
komen wij eindelijk aan in het Ruhondo Beach Resort. 
Wij worden er heel vriendelijk onthaald en vervoegen 
Marie-Jeannne, Monique en Leo die zich in comfortabele 
stoelen geïnstalleerd hebben, met zicht op het prachtige 
meer en vulkanen. Rondom ons zien wij aalscholvers, ibis-
sen, een roofvogel 
en kwikstaartjes. 
Af en toe schuift 
een boot voorbij. 
‘s Avonds bij het 
kampvuur horen 
wij een symfonie 
van kikkers, pad-
den en krekels. 
Kortom een geslaagde dag!

Wij vertrekken eerst naar de Foyer Charité, een 
klooster en retraiteoord met zeer mooie tuin en 

zicht op het meer. Daarna gaat de tocht naar Rwaza, de 
parochie waar Fernand  heeft geleefd tot zijn vijf jaar. 

Fernand kan zijn gege-
vens terugvinden in het 
doopregister. De pater  
die Fernand drie jaar ge-
leden heeft rondgeleid is 
ondertussen overleden. 
Er volgt een ontvangst 
bij de zusters en bezoek 

aan een tapijtenfabriekje. Ook het huis waar Fernand met 
zijn moeder gewoond heeft staat er nog maar het is ver-
anderd en wat vervallen en gesloten. Het roept herinne-
ringen op bij Fernand. Voor het middagmaal rijden wij 
naar het Muhaburahotel in Ruhengeri waar Diane Fos-

sey nog gelogeerd heeft. 
Het eten is er zeer lek-
ker. Daarna bezoeken 
wij de Virungalodge. 
Het panorama is er in-
drukwekkend. Je kan 
van daar de twee meren 
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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 

Zondag 7 december: Ruhondo - Gisenyi

Maandag 8 december: Gisenyi
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zien, Ruhondo en 
Burera. Deze me-
ren, waartussen 
een niveauverschil 
is, zijn verbonden 
door een water-
krachtcentra le . 
Wij krijgen er het 

gezelschap van enkele volwassenen en kinderen. Wij 
slaan een babbeltje en verblijden de kindjes met snoep en 
ballonnetjes. Wij keren terug naar het hotel via de elek-
triciteitscentrale waar de auto blijft staan. Fiston en een 
andere medewerker van het hotel komen ons halen met 
de boot. Met een zwemvest aan en in het halfdonker va-
ren wij over. Na een kleine klauterpartij over een ladder-
tje klimmen wij de oever op naar ons verblijf. Gelukkig 
bestaan er zaklampen.

Vertrek terug met de boot (dit maal met valiezen 
erbij) naar onze jeep en vandaar richting Gisenyi. 

 
Onderweg aan het Muha-
burahotel wordt chauffeur 
Jean vervangen door zijn 
oudste zoon Jean-Pierre.  
Jean  gaat naar het zieken-
huis in Ruhengeri wegens 
pijn en zwelling in zijn 
voet door te trappen in 
een nagel. Picknick op het 
strand van Gisenyi. Leo 
en Fernand herinneren 
zich nog goed de tijd dat 
zij daar op vakantiekamp 
kwamen. Aankomst in 
Palm Garden Resort/ Wa-
ter Front Resort. 
De kamers zijn gezel-
lig, rond, en hebben een 
terrasje. Het hotel heeft 
een grote verzorgde tuin 
aan het Kivumeer.  Het 
restaurant waar wij het 
avondmaal gebruiken ziet 
er typisch Afrikaans uit; 
zwart vulkaangrint op de 
grond, Afrikaanse stoe-
len en decoratie en in 
het midden een gat in de 
grond waarin hout brandt.  
 
Als wij na het eten naar 
onze kamer gaan, onweert 

het en regent het hevig. Het is koud. 
Wij krijgen een paraplu mee. Op de witte muren van de 
kamer houdt een gekko ons ‘s nachts gezelschap.

Lekker luie voormiddag. Eerst ontbijt en daarna aan 
het meer verpozen. Op de rotsen voor ons zit een fel 

gekleurde giftige hagedis. In de verte liggen karakteristie-
ke vissersboten. Die vissers trekken er elke nacht op uit 

om op het meer te vissen. 
Hun roeien wordt ver-
gezeld van zang die over 
het meer weergalmt. In 
de vroege ochtend keren 
zij terug. Plots slaat het 
weer om; regen, wind 
en donder. Wij verhui-
zen met leesboeken en 

kruiswoordraadsels naar het overdekte terras boven aan 
de kamers. Middagmaal in La Corniche in Gisenyi (buf-

fetrestaurant). Het eten 
valt minder goed mee 
dan verwacht. Julienne 
(schoonzus van Leo) en 
haar twee zonen komen 
ons daar vervoegen. In 
de namiddag trekken 

wij naar de Afrikaanse markt van Gisenyi. Allerlei zaken 
liggen daar kriskras door elkaar; bij voorbeeld kleren en 
kleine visjes; een stapel schoenen: één stuk van elk om 

diefstal te vermijden; 
lege plastiekflessen van 
water gevuld met olie 
staan uitgestald; op een 
ander kraampje bergjes 
van maniokbloem waar 
bijen gretig op afkomen; 
T-shirts die op de grond 
vertrappeld worden; een 
rij Singer naaimachines 
waarmee men van stuk-
ken stof ter plaatse kleren 
maakt; overal geanimeer-
de gesprekken; er is ook 
een aparte ruimte waar 
men stoffen verkoopt 
om panjes te maken; 
daar zijn mooie stukken 
te vinden; buiten zijn er 

oude auto- en fietsbanden waaruit vrouwen repen rubber 
snijden om te verkopen. Wij blijven er niet te lang want 
het is er zeer druk en de indringende geur van vis is alom 
aanwezig. Bovendien is het weer nu drukkend warm ge-
worden. 
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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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Wij hebben er dorst van 
gekregen en gaan iets 
drinken in Paradis Ma-
lahide aan het meer. De 
inrichting van het restau-
rant is te vergelijken met 
deze van het Water Front 
Resort. Het regent alweer. 
Als de regen vermindert gaan wij de tuin met weelde-
rige exotische plantengroei in. Van daaruit kunnen wij 
het privéstrandje zien. ‘s Avonds vervoegen Julienne en 
haar zonen ons voor het 
avondeten in ons hotel. 
Wij worden er getrak-
teerd op Rwandese dan-
sers/danseressen die zich 
sierlijk en ritmisch bewe-
gen bij het haardvuur. De 
muziek en de dansen zijn 
opzwepend. De sfeer is 
gezellig. Een van de zonen 
van Julienne danst mee en 
zelfs Leo en Fernand wor-
den aangespoord door de 
dansers om mee te doen. 
Iedereen is enthousiast. 
Een leuke avond!

Dinsdag 9 december: Gisenyi - Gitarama

Vandaag vertrekken wij vroeg want wij hebben een 
lastige rit voor de boeg. Wij gaan de streek van Sa-

tinsyi bezoeken waar Leo is geboren en zijn ouderlijk 
huis staat. 
Julienne vergezelt ons om de weg te tonen. Van Jean-Pier-
re vernemen wij dat zijn vader Jean terug in Kigali is. JP 
zal dus verder met ons rijden. Het landschap ziet er hier 
anders uit. Namelijk meer bergachtig; steile hellingen, 
rotswanden, bergstroompjes en bossen. Overal staan 
eucalyptusbomen waarvan de frisse geur ons tegemoet 
komt. Langs de weg opnieuw veel voetgangers en fietsers. 

Groot en klein verplaatst 
zich met bananentrossen, 
hout, suikerriet, bakste-
nen en manden op hoofd 
of met plantgoed voor o.a. 
zoete aardappelen. Soms 
zelfs met manden zo hoog 

als een mens vol met wortels. Een zieke wordt vervoerd 
op een traditionele brancard naar het ziekenhuis. Deze 
wordt gedragen door vier personen en daarachter loopt 
nog een stoet mensen zodat zij elkaar kunnen afwisselen. 
Overal langs de weg staan geitjes te grazen, vastgemaakt 
aan een paaltje. Wij gaan van de baan af en nemen een 
piste. Wij worden heen en weer geschud en op een be-
paald ogenblik stopt de jeep. 

Vanaf hier moeten wij te 
voet via een steil paadje 
naar boven naar het ou-
derlijk huis van Leo. Het 
huis is vervallen en er 
woont nu een familie in. 
Het is rondom omgeven 

door gronden waarop groene boontjes en andere gewas-
sen worden geteeld. Julienne, Marie-Jeanne en Leo gaan 
het graf bezoeken van Leo’s moeder. Het ligt iets naar 
beneden toe en is glibberig wegens de eerdere regen. In 
de voormiddag was het kil en vochtig, nu is de zon door 
de wolken gebroken en zij geeft veel warmte. Vestjes en 
regenjassen gaan uit. Wij worden door een man begroet 

die nog Leo goed gekend 
heeft. Hij en zijn vrouw 
bewerken er nog de om-
liggende akkers en hou-
den een oogje in het zeil. 
Wij vervolgen onze weg 
naar Gitarama. Onderweg 
zetten wij Julienne af aan 

een busstation zodat zij kan terugkeren naar haar huis 
in Gisenyi. ‘s Avonds komen wij aan in het Centre Saint-
André, een bisschoppelijk centrum in Kabgayi waar wij 
logeren. Onze kamers bestaan uit twee plaatsjes, een bu-
reautje en een kleine slaapkamer met badkamer. Wij we-
ten niet in welke kamer Monique logeert. 
Leo gaat op zoek en zij bevindt zich in een ander gebouw 
waar vooral studenten verblijven; dus met veel lawaai en 

luide muziek. Gelukkig 
is er nog een kamer vrij 
in de nabijheid van onze 
kamers. Ondertussen is 
het erg beginnen regenen 
en is het koud geworden. 
Het avondmaal moeten 

wij normaal aan een overdekt buitenterras nemen. Om-
dat wij het toch wat te koud vinden mogen wij tenslot-
te binnen eten. Wij zijn er alleen en het eten bestellen 
loopt niet van een leien dakje. De sympathieke diensters 
spreken en verstaan slechts een beetje Frans en Engels. Er 
wordt heen en weer gelachen en uiteindelijk komen we 
akkoord over het menu. Wij krijgen soep, een hoofdge-

recht en fruit; het eten valt 
best mee. Op de kamers 
zijn er wat technische pro-
blemen; geen warm water, 
de wc-spoeling werkt niet; 
kranen draaien los, enz..; 
Marie-Jeanne neemt dan 

maar een koude douche, brrr! Gelukkig komt de tech-
nieker alles repareren terwijl wij aan het eten zijn; oef.. 
eindelijk warm water.... wordt vervolgd!
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DOEL : ▪  De wees - en  verlaten kinderen  uit 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: +32 9 383 62 63 
E-mail: info@kinderhulprwanda.be

Algemeen contactadres:



 É É N  G R O T E  F A M I L I E 

 Scan de code voor meer 
          digitaal plezier op je telefoon! 
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