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VRIENDENKRING



2 V.K.R. vzw © - N°94 - December 2015  www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°94 - December 2015X

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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   Willen ook jullie één van onze projecten sponsoren (zie blz.7) dan kan dit op het nummer van onze vereniging:   
    IBAN: BE39 6451 9410 5119 BIC: JVBABE22  met als mededeling: 
 - Een nieuw dak in het centrum te Kamonyi. 
 - Regenwaterreservoirs in het centrum te Kamonyi.
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 Doel, structuur en werking van de vriendenkring.
 Kerst- en Nieuwjaarswensen &Vriendenkringnieuws.
 Verslag van het bezoek van Sandra aan de gezinnen.
 Brieven van de kinderen uit de gezinnen.  
 Project 2015 / 2016 - Nieuws over de 4 de mindervalide kinderen onder onze besherming.
 Publiciteit.
 Brieven van de C.M.G. kinderen & jongeren geplaatst in gezinnen. 
 Reisverhaal. 
	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

2015 loopt op zijn einde. De Sint toonde zijn gulheid aan onze kinderen en kleinkinderen en ondanks het 
echte herfstweer buiten, creëren we stilaan de warmte en gezelligheid van de komende kerstperiode. 
Laat ons in deze feestperiode een ogenblik stilstaan bij allen die het minder goed hebben dan wij. Zij die 
vluchten voor geweld en terreur, zij die een dagelijkse strijd voeren om hun gezin te voeden, zij die geen huis 
en geen thuis hebben, zij die verdrinken in verdriet voor hun ziek kind, zij die geen uitweg meer zien in hun 
moeilijkheden. We wensen dat er ook voor hen in deze kersttijd een liefdevolle mens is die met hen deelt, 
zodat het nieuwe jaar ook voor hen begint met hoop.  

Als je eenzaam bent, wensen wij je liefde.
Als je je down voelt, wensen wij je vreugde.
Als je bezorgd bent, wensen  wij je vrede.
Als je je leeg voelt, wensen wij je hoop.

Vreugdevol Kerstfeest.
Denk aan iets goeds en denk aan iets lekkers…

Denk aan iets geks en nog iets gekkers…
Denk aan iets aardigs, denk iets liefs…

Maar hoe dan ook …iets positiefs.

In deze periode van het jaar willen we alle vrijwilligers extra danken voor al hun inzet gedurende het voorbije jaar. 
Ook al onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors zijn we bijzonder dankbaar omdat ze vertrouwen hebben 
in onze werking en ons blijven ondersteunen. 
Wil onze vereniging verontschuldigen omdat we dit jaar veel minder persoonlijke bedankingen verstuurden. Door 
de hele omschakeling van onze werking voor de weeskinderen, kwamen we handen tekort voor het vele werk dat dit 
met zich meebracht. Dit wil echter niet zeggen dat we minder dankbaar zijn.   
Een heel speciale dank gaat uit naar Rita en Freddy Franchois - Wackenier voor de actie die ze momenteel voor onze 
vereniging voeren. De opbrengst is nog niet gekend en komt in een volgend tijdschrift. Een grote dank u wel aan het 
gemeentebestuur Lebbeke voor de steun van €3.630 aan onze projecten. Dank ook aan nonkel Eddy voor zijn inzet. 
Ook danken we uit heel ons hart Soroptimist International Club Zuid Oost-Vlaanderen voor hun steun van €750 
aan onze projecten. We danken ook de sponsor die ons verraste met €1.000. Duizend maal dank uit naam van de 
Rwandese kinderen. Dank je wel sponsor, met je €500  kunnen twee kinderen 1 jaar naar school. 

We wensen jullie een spetterend en gezond  2016.



4 V.K.R. vzw © - N°94 - December 2015  www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°94 - December 2015X

V e r s l a g  v a n  h e t  b e z o e k  a a n  d e  g e z i n n e n  d o o r  S a n d r a . 
V r a g e n  e n  a n t w o o r d e n  v a n  V. K . R . v z w  -  B e l g i ë 

 Sandra: Het meisje Nesta stelt het goed; zij verkeert in goede gezondheid. 

Antwoord V.K.R.: Onze vereniging zal verder de studiekosten en de ziekenkaspremie van de moeder en het jongste kind 
betalen. We hopen dat Nesta een goed rapport heeft en mag overgaan naar het 6de leerjaar in 2016. 

 Familie Dos.A213 / 214 : Dit gezin bestaat uit een alleenstaande moeder van 6 kinderen en 1 kleinkind.  
Het jongste kind is 14 jaar en volgde het 5de leerjaar in 2015. 

 Familie Dos.A36: In dit gezin draagt de vader zorg voor zijn vier kinderen.  
De moeder is getraumatiseerd door de genocide.

 Familie Dos.A35: Excella (8 jaar) is een meisje geboren uit een voorhuwelijkse relatie. Na vele omzwervingen 
en problemen met de moeder, werd het kind tenslotte opgenomen in het gezin van haar biologische vader.

 Familie Dos.A32: Dit gezin bestaat uit een alleenstaande moeder met een meisje van 7 jaar. 
 De echtgenoot werd vermoord kort na de genocide.

 Familie Dos.A26: Dit gezin bestaat uit een alleenstaande moeder (positief voor h.i.v.) met 4 kinderen, waaron-
der twee kinderen die studeren in het middelbaar.

Sandra: De vader en zijn familie stellen het goed. Sandra is onder de in-
druk van de wijze waarop de vader voor zijn kinderen zorgt en de wij-
ze waarop hij van hen houdt. Het is niet gemakkelijk voor hem om de 
crisissen te beheren van zijn geesteszieke vrouw. Het is geen probleem 
dat hij op de wachtlijst staat voor renovatie van het huis en plaat-
sing van een waterreservoir. Hij heeft echter gevraagd of hij 2 gei-
ten zou kunnen krijgen om zijn gezinssituatie te kunnen verbeteren. 
 
Antwoord V.K.R.: We zijn blij te vernemen dat Dismas zo goed voor zijn kin-
deren zorgt. We hopen dat Angelique (17 jaar), Olivier (15jaar), Elisa (12 jaar) 
en Mélissa (8 jaar)goede punten behaald hebben en zien uit naar hun rapport. 
Er mogen twee geitjes aangekocht worden voor het gezin. Indien er tijd voor is 
zal James (Belgische aannemer) in januari het huis gaan bekijken samen met Georges ( Rwandese aannemer) voor herstelling.  
We betalen in 2016 verder de schoolkosten, ziekenkaspremies en een kleine hoeveelheid voeding, zaden en hygiënische 
producten.

Sandra: Dit kleine meisje stelt het zeer goed en leeft bij 
haar vader Eric. Hij woonde vroeger in het weeshuis.
Haar stiefmoeder behandelt haar goed, het meisje is veilig.
 
Antwoord V.K.R.: We zijn blij te vernemen dat het meisje 
eindelijk een goede thuis gevonden heeft en goed behan-

Sandra: De moeder en haar dochter Thérèse leiden een rustig leven en 
stellen het goed. De zuster van de moeder woont bij hen. 
 
Antwoord V.K.R.: De studiekosten voor Thérèse mogen verder betaald 
worden, alsook de ziekenkaspremie voor moeder en kind. 

deld wordt. Sandra, wil een dossier opmaken van het gezin 
waar het kind nu verblijft. Onze vereniging zal de zieken-
kaskosten, voedingskosten en schoolkosten verder betalen 
voor het meisje. We hopen dat het meisje een goed rapport 
heeft en kan doorgaan in 2016 naar het tweede leerjaar.

Sandra: Deze familie stelt het goed. Gedurende het bezoek aan deze familie was 
iedereen afwezig met uitzondering van Ildegarde.
 
Antwoord V.K.R.: We hopen dat Ildegarde (19 jaar – 5de middelbaar ) en Emmanuel 
(17jaar – 2de middelbaar) goede punten behalen zodat ze kunnen overgaan. Onze 
vereniging zal de studiekosten, schoolmateriaal en hygiënisch materiaal voor beide 
kinderen blijven betalen, zo ook de ziekenkaspremie voor de moeder en beide kinderen. 
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V e r s l a g  v a n  h e t  b e z o e k  a a n  d e  g e z i n n e n  d o o r  S a n d r a . 
V r a g e n  e n  a n t w o o r d e n  v a n  V. K . R . v z w  -  B e l g i ë 

 Familie Dos.A24: Familie bestaande uit vader, moeder van 9 kinderen en 6 weeskinderen. Drie eigen kinderen 
en 3 weeskinderen wonen nog thuis, de anderen zijn volwassen en hebben een eigen gezin gesticht.

 Familie Dos.A23: Familie bestaande uit vader, moeder met 5 kinderen. Eugène (26 jaar) is afgestudeerd rich-
ting bouw. Chance (21jaar-5de middelbaar), Josef (15jaar-2de middelbaar), Olivier (13 jaar-3de lager), 
Diane (5jaar – 2de kleuterklas)

 Familie Dos.A21: Familie bestaande uit alleenstaande moeder van Yvette (17 jaar – 4de middelbaar), Emeran-
ce (15 jaar – 2de middelbaar), Ernestine (13 jaar – 2de middelbaar), Congé (12 jaar – 5de lager), Christian (8 jaar – 
2de lager) en het weeskind Bénita (17 jaar - 3de middelbaar).

Sandra: Hun waterreservoir moet zo hersteld worden dat 
het water er zou instromen. Deze familie heeft voor Samuel 
een schoolbrief gestuurd waarin gevraagd werd om 50.000 
Rwfr. te betalen. Toen ik naar zijn school ging zei Samuel 
mij dat hij niets moest betalen. De directie heeft mij beves-
tigd dat geen enkele leerling schoolgeld betaalt. Ik heb be-
sloten om het saldo terug in kassa te zetten. Daarom hebt 
u een saldo gezien voor Samuel.
 
Antwoord V.K.R.: Dank je wel Sandra omdat je zo oplet-
tend bent in verband met de betaling aan de scholen. James 
zal samen met Georges de problemen bekijken aan het wa-
terreservoir. Dit moet opgelost zijn gedurende het verblijf 
van James in Rwanda. We hopen dat Agnes (17 jaar) dit-
maal slaagt in het 3de secundair, zo niet is het noodzakelijk 

dat ze overstapt naar 
beroepsonder w ij s . 
Ook Samuel (13 jaar) 
dient betere punten te 
behalen zodat hij kan 
overgaan naar het 
6de leerjaar in 2016. 
Onze vereniging zal 
de studiekosten en het 
schoolmateriaal voor 
beide kinderen blijven 
betalen, zo ook de zie-
kenkaspremies voor 
het gezin.

Sandra: De ganse familie stelt het goed, er is geen enkel 
probleem. De detailhandel van de vrouw gaat goed. Al 
hun kinderen hebben een goede gezondheid. Ze hebben 
goede schoolresultaten, uitgezonderd Olivier die minder 
dan 50% heeft. 

Antwoord V.K.R.: We zijn blij dat het ganse gezin het 
goed maakt en dat 3 van de kinderen goede schoolresul-
taten behalen. We denken dat Olivier volgend schooljaar 
beter een beroepskeuze maakt, onze vereniging zal hem 
daarin ondersteunen. 
We zien op de foto’s dat er kleine herstellingen nodig zijn 
aan het huisje en zijn zeer ontevreden in Eugène dat hij het 
huisje niet onderhoudt, zoals we hem voorstelden geduren-
de ons bezoek. De vereniging is bereid hiervoor de nodige 
materialen aan te kopen zoals cement, zand enz.. Sandra 
wil dit bespreken met Eugène en zijn ouders en ons het be-

stek voor de nodige materialen doorsturen. Wil hen mee-
delen dat verdere steun voor de schoolkosten, de ziekenkas-
premies, de huur van hun landbouwterrein en marktplaats 
zal afhankelijk zijn van deze herstellingen. We dienen foto’s 
te krijgen van de herstellingen.

Sandra: De moeder stelt het goed behalve dat haar waterreservoir niet 
behoorlijk gebouwd is. Het water komt niet binnen zoals het zou moe-
ten. Zo stroomt, gedurende het regenseizoen, het water weg en gaat 
het niet rechtsreeks naar het reservoir.  Het zou goed zijn dat Georges 
ernaar kijkt en het probleem oplost. 
 
Antwoord V.K.R.: We hopen dat ook alle kinderen het goed stellen en 
flink hun best deden op school, we wachten met belangstelling op hun 
resultaten. James zal samen met Georges de problemen bekijken aan 
het waterreservoir, deze moeten opgelost zijn gedurende het verblijf van 
James in Rwanda. Onze vereniging zal hen verder ondersteunen met 
betaling van de schoolkosten en de ziekenkaspremies.
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B r i e v e n  v a n  d e  k i n d e r e n  u i t  d e  g e z i n n e n .

Familie Dos. A213 - 2014

Familie Dos. A36

Familie Dos. A23

Mijn ouder!
Ik dank jou zo veel en ik hou van je.
U toont mij nog steeds hoe belangrijk liefde is in elk leven.
Je geeft mij collegegeld, je zorgt voor mijn toekomstig leven, je doet alles voor mij.
Ik dank je wel! En ik hou zoveel van jou, je hebt me geholpen toen ik ziek was.
Mijn ouders ik hou zoveel van jullie en ik wens u een goed leven in gezondheid.
Nesta (14 jaar - 5de lager)

Betreft: Bedankingen.                                          07/09/2015

Wij de kinderen van Dismas zijn blij en we willen u bedanken voor 
al het goede wat je voor ons doet. Jullie maken dat het goed gaat in 
ons leven en je geeft ons de mogelijkheid om te studeren.
Ik ben de eerstgeborene Angelique en ik studeer in het tweede  secundair (S2)
en mijn visie is om mijn studie goed af te ronden en goed te presteren in de klas.
Ik heb mijn andere broer en zusters die ik respecteer en aanmoedig om het goed te 
doen op school, zij zijn: 
Olivier, mijn broer zit in het 1ste secundair (S1).
Melissa ze volgt het 4de  lager (P4).
Elisa ze zit in het 2de  lager (P2)
In ons thuisleven houden wij van onze vader en als we in vakantie zijn helpen we 
hem bij verschillende activiteiten ook tonen we respect voor onze buren.

NB: Op het einde van deze brief  dank ik u en wens je vrede en kansen bij al wat je doet, 
ik ben Angelique (17 jaar – 2de middelbaar)

Kleurplaat van Dianne (5 jaar - 2de kleuterklas)

15/09/2015

Mijn lieve ouders waar we zo van houden.
Ik groet u, hoe gaat het ermee! Wij maken het goed.
Eerst en vooral; ik dank u voor al de goede dingen die je nog steeds 
voor ons doet. Ik weet niet hoe ik mijn dankbaarheid kan verwoorden, 
voor alles wat u altijd voor mij doet.
Dank u allen, die alles gedaan hebben om mijn laatste schoolkosten te  betalen 
en ik hoop dat jullie mij blijven helpen tot het einde van mijn studies.
Dus, jullie zijn mijn beste vrienden, want als jullie mij niet zouden geholpen hebben, 
dan zou ik nu niet kunnen studeren. Dus draag ik mijn studie op aan jullie. 
Om te eindigen wens ik u het allerbeste, God bescherme je de hele tijd

Josef  (15 jaar - 2de middelbaar),
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P r o j e c t e n   2 0 1 5 / 2 0 1 6 . Verwijderen van asbestdaken en plaatsen van een nieuw dak op het 
gehandicaptencentrum te Kamonyi. Plaatsen van 4 waterreservoirs van 10.000 liter in datzelfde centrum.

In juli 2015 ging James (Belgische aannemer) samen met 
Sandra en zuster Donatilla van de zusters Bernardinen 

op bezoek in het gehandicaptencentrum in Kamonyi. 
Onze vereniging had besloten om waterreservoirs te 
plaatsen in het centrum. Dit project moest een oplossing 
bieden aan het voortdurende watertekort in het centrum. 

Groot was echter onze ontsteltenis toen we van James te 
horen kregen dat, alvorens we de waterreservoirs kon-
den plaatsen, er eerst een nieuw dak moest komen. Het 

huidige dak was nog uit asbest en moest verwijderd wor-
den. Dit was wel een heel groot engagement voor onze 
werking, twee grote projecten tegelijkertijd. Er werd over 
nagedacht, gerekend en geteld en we besloten om de uit-
daging aan te gaan. Aangezien we geen gebouwen meer 
te onderhouden hebben in het weeshuis en we de wees-
kinderen geen eten meer moeten geven, durfden we het 
erop wagen. 
De dakwerken zijn begroot op € 19.300, de waterreser-
voirs op € 11.630. Enorme cijfers voor een kleine vereni-
ging als de onze. Nu maar hopen dat we genoeg sponso-
ring vinden om dit project te helpen financieren. 
In november zijn de werken aan het dak opgestart. 

Ondertussen maken onze vier beschermelingen in het centrum 
het bijzonder goed  De kleine ondervoede Aimée is aange-

sterkt en heeft terug beentjes 
en armpjes even dik als een 
normaal jongetje. Hij kan ook 
terug lachen en reeds alleen 
zitten en ook staan met hulp. 
Ze hebben goede hoop dat de 
jongen ook zal leren lopen. 
Dit te zien is hartverwarmend. 
Jammer dat het zes jaar moest 

duren alvorens de familie bereid was hem te laten opnemen in 
plaats van hem te misbruiken om aan geld te komen.  

Ni e uw s  ove r  d e  v i e r  m i n d e r v a l i d e  k i n d e re n  on d e r  on z e  b e s c h e r m i ng .
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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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BEA MERCHIERS 
JAN HERMAN

APOTHEEK

Uit sympathie

Betoncentrale 
Bouwmarkt & Tegels
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

NV
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B r i e v e n  v a n  d e  C . M . G .  k i n d e r e n  e n  j o n g e r e n , 
g e p l a a t s t  i n  g e z i n n e n .

Zoals we reeds in de vorige tijdschriften lieten weten werden dit jaar alle weeshuizen in Rwanda van staatswege ge-
sloten. Alle kinderen en jongeren uit het Centre Mémorial Gisimba werden in een pleeggezin geplaatst of dienden 

zelfstandig te gaan wonen.
Eind september werd het weeshuis dan ook gesloten en de gebouwen worden nu volledig gebruikt als school.
Onze vereniging blijft 75 kinderen en jongeren opvolgen tot het einde van hun middelbare studies. Ook namen we 
enkele zieken en gehandicapten, die reeds altijd in het centrum verbleven, onder onze bescherming. 
Hieronder bedankingsbrieven van de jongeren die dit jaar hun middelbare studies beëindigen. We hopen dat ze slagen 
in hun examen en wensen hen allen een mooie toekomst.  

Hoe gaat het met jullie; wat mij betreft  ik ben in orde.

Ik ben zo blij om deze brief te schrijven voor jou, nu we nog leven in Centre Memo-
rial Gisimba. Maar als God het wil zal ik in december buiten het Centre Memorial 
Gisimba wonen.
Ik wil heel erg danken voor jullie steun, ik ben er trots op, dit jaar, mijn middelbare 
school af te maken.
Ik wens  jullie een Vrolijk kerstfeest en gelukkig Nieuw Jaar
en een goede gezondheid.

Innocent (24 jaar - 6de tourisme)

Mijn beste lieve ouders, Hello!                                                                       31/08/2015

Hoe gaat het? Met mij gaat het goed en ik wil u bedanken voor alles wat je deed voor 
ons in het dagelijks leven! Ik wacht nu op de nationale examens voor mijn laatste jaar 
op de middelbare school. Ik wil je bedanken omdat je me gemaakt hebt tot wie ik 
vandaag ben. Ik zal mijn vaardigheden gebruiken om een baan te vinden 
en zelfstandig te leven. Help de andere wezen zoals ik werd geholpen.
Heel erg bedankt, jouw zoon

Capitaine (25 jaar - 6e Hôtellerie)

Beste ouders

Allereerst wil ik gewoon zeggen dat ik hoop dat alles goed is met u.
We missen jullie erg en we wensen dat jullie terug komen. Mijn school is goed en mijn 
studies zijn goed gepasseerd, en we eindigen het secundaire dit jaar. 
Bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor mij.
Dat God u zegene elke dag.

Josiane (19 jaar - 6e H.E.G)
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B r i e v e n  v a n  d e  C . M . G .  k i n d e r e n  e n  j o n g e r e n ,  
g e p l a a t s t  i n  g e z i n n e n .

Centre Mémorial Gisimba                                                                               16/08/2015
Beste ouders, Hello!

Allereerst wil ik je begroeten en bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor ons.
Ik ben nu bijna klaar met mijn laatste jaar op de middelbare school. Ik ben gewoon 
dankbaar voor alles wat je hebt gedaan, je hebt me gemaakt tot wie ik nu ben.
Ik hoop op een mooie toekomst en hoop dat alles in orde komt.
Je liefste kind

Edithe (21 jaar - 6e Boekhouding)

Beste ouders,                            Kigali, 16/08/2015

Hallo, onze  lieve ouders, hoe gaat het?  
Op dit moment wil ik u bedanken voor uw hulp, je zorgde voor alles in mijn leven 
Je betaalde mijn kosten van in het lager, nu ben ik in het 6de secundair en  ga ik mijn 
middelbare school afmaken omdat jij me hielp. Ik ben erg blij, en ik werk heel hard 
voor  mijn nationaal examen, en dat is door  uw hulp.
Ik dank u zeer en wees gezegend, God zij met u in uw dagelijks leven.

M.Grâce (24 jaar -   6e Boekhouding)    

Mijn lieve ouders                     Kigali - Rwanda,16/08/2015

Ik wil deze brief schrijven, de reden waarom ik deze woorden wil zeggen: heel erg 
bedankt voor alles wat je doet en ik vraag u waarom is God zo  goed voor ons? 
Wij eindigen deze vakantie en het is zeer goed om nu te schrijven.
Ik volg nu de 6de  middelbare school, ook in de naam van Ferdinand vraag ik: 
moge God jullie zegenen.
 Joseph ( 23 jaar -  6e Hôtellerie)

Beste ouders,                                                                                                    Kigali, 16/08/2015

Hallo, onze lieve ouders, hoe gaat het?
Op dit moment wil ik u bedanken voor uw hulp, je gaf alles wat ik nodig had in mijn leven, 
je betaalde mijn kosten, vanaf mijn lagere studies en zelfs nu nog in het 6de secundair, 
dankzij jou, ga ik mijn middelbare school afmaken. 
Mijn God, ik ben erg blij, en ik werk heel hard voor mijn Nationaal examen, en dat alles door  
uw hulp. Ik dank u zeer en moge God u zegenen in uw dagelijks leven.

Redempta  (19 jaar - 6e secondaire)

Gisimba Memorial Center     Kigali – Rwanda 16/8/2015
Lieve Kinderhulp,

Ten eerste, groet ik u en wens u de vrede van God, en ik dank je wel omdat je altijd 
ons behulpzaam was, u neemt de plaats in van onze familie en onze ouders.
Dank u voor het schoolgeld en andere zaken die je nog steeds geeft aan ons. 
Moge je het helpende hart dat je hebt, behouden. Moge God u zegenen als dank van 
ons, want we hebben u niets anders te geven.
Moge God U beschermen en zegenen.

Frank ( 21 jaar - 6e Hôtellerie)
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...   vervolg nieuwsbrief 93 - september 2015

Woensdag 10 december:  Gitarama - Save - Butare
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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 

Na het ont-
bijt in het 

diocesaan cen-
trum vertrekken 
wij via Gitara-
ma naar Nyan-
za waar wij de 
koningssite gaan 
bezoeken. Het 
landschap ziet er 
terug wat anders 
uit. Tussen de heuvels liggen vlaktes met vooral rijstvel-
den. Bezoek aan de koningshutten. Bij de ingang van de 
hut van de Mwami moeten wij onze schoenen uitdoen. 
Op een gewone hut staan twee pinnen. Op die van de 
koning staan er drie. De derde pin wijst op macht en 
mocht enkel door de koning gebruikt worden. Binnenin 
is het ruim; ontvangstruimte waar de koning hoogwaar-
digheidsbekleders ontving; slaapkamer met groot bed 
en manden met deksel om kledij in op te bergen. Er zijn 
twee kleinere hutjes; een voor de bereiding van bier en 

een voor de berei-
ding van melk; dit 
exclusief voor de 
koning en zijn  ge-
volg. Buiten maken 
wij kennis met de 
koninklijke koei-
en, een bijzonder 
ras, bruin en met 
uitzonderlijke gro-

te hoorns. Zij 
mogen bij ons 
komen en zij la-
ten zich gewillig 
aaien. Een “cow-
boy“ met hoed 
en witte rubbe-
ren laarzen zingt 
een loflied voor 

de koeien. Er wordt 
een koe gemolken 
en de melk wordt in 
een kan gegoten. Ie-
der van ons moet de 
kan aanraken. Daar-
na  drinkt onze gids 
de melk gretig op. 
Wij drinken er toch liever niet van. Daarna bezoeken wij 
het recentere verblijf van Mutara III. Het gebouw oogt 
nogal sober maar mooi en is versierd met zuiltjes. Bin-
nen in het gebouw staan maar enkele gesculpteerde meu-
bels want de meeste zijn geplunderd. Muren, plafonds en 
schoorsteenmantels zijn voorzien van fraaie Afrikaanse 
schilderingen en versieringen. Aan de muren hangen 
foto’s van de familie van de Mwami, van Leopold III en 
prinses Liliane en van een bezoek van koning Boudewijn 
aan Rwanda in 1955. Tevens bevinden er zich verscheide-
ne kaarten over de vorming van Rwanda in de loop van 
de vijf laatste eeuwen.

Volgende stop: Save. Op weg naar de parochiekerk van 
Save zijn enkele scholen, o.a. de katholieke universiteit. 
Een deel van deze 
kerk is afgebroken. 
Het internaat voor 
halfbloeden waar 
Leo en Fernand 
verbleven is nu een 
technische school 
geworden maar is 
nog goed herken-
baar. 
Bij Leo en Fernand komen allerlei herinneringen boven. 
In de goed onderhouden tuin was vroeger een schei-
dingsmuur tussen het jongens- en het meisjesverblijf. 
In die muur was een plaatsje waar fruit kon rijpen. De 
refters en de slaapkamer zijn nu klaslokalen geworden. 
In hun oud leslokaal nemen Leo en Fernand  opnieuw 
plaats op de schoolbanken. Zij poseren fier voor de foto.  

Na een lange zoek-
tocht vinden zij de 
feestzaal waar Sinter-
klaasfeestjes werden 
gehouden, toneeltjes 
werden opgevoerd, 
films geprojecteerd 
en proclamaties 
plaats hadden. Dit 

lokaal waarvan de muur vooraan versierd is met geschil-
derde taferelen doet nu dienst als lerarenkamer. De grote 
trap naar de speelplaats is vervangen door twee hellende 
vlakken. Wij bezoeken met moeder-overste de begraaf-
plaats van de stichters van de missie in Save.
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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 

Donderdag 11 december:  Butare - Kibuye

Het begin van de 
weg die wij ne-
men naar Butare 
ligt er heel slecht 
bij en loopt naast 
een vijver en bron 
waar de kinde-
ren vroeger wa-
ter gingen halen. 
De bron is echter 
niet meer goed te 
zien. Op het einde 
van die weg moet 
Jean-Pierre toeren 
uithalen om de 
hoofdbaan veilig 
te bereiken. Daar-
na bezoeken wij 
het nationaal mu-
seum in Butare. 
Het is een modern 
gebouw omringd door een grote tuin en decoratieve af-
sluiting met speervormige elementen en geometrische 
tekeningen. 
Na een discussie 
over een gesloten 
en, zoals later bleek, 
defect toilet krijgen   
M a r i e - J e a n n e , 
Claire en Fernand 
een uitgebreide 
rondleiding met de 
gids. Vooreerst zijn voorwerpen te zien uit de prehisto-
rie. Verder allerlei gebruiksvoorwerpen, wapens, kledij 
en huttenbouw van de laatste eeuwen. Wij krijgen ook 
een beeld van de geschiedenis, geografie en reliëf van 
Rwanda aan de hand van kaarten en platen. Ondertussen 
genieten Monique en Leo van een optreden van tradi- 
tionele dansers in de mooie tuin. Wij slapen in hotel Ibis 
in Butare. Bij het avondeten krijgen wij bezoek van Con-
stantin, een zoon van Paul, de kozijn van Fernand. Hij 
is vergezeld van zijn schattig driejarig zoontje. Hij is pas 
voor de tweede maal vader geworden en morgen gaan 
Claire en Fernand een bezoekje brengen aan zijn vrouw 
en pasgeboren zoontje.

Deze morgens zitten er kleine grijze aapjes in de bo-
men van het hotel Ibis die speels elkaar achterna 

lopen en plagen; een gratis spektakel. Claire en Fernand 
gaan in de voormiddag op bezoek bij Constantin terwijl 
Leo, Marie-Jeanne en Monique inkopen doen. Wij ma-
ken kennis met de echtgenote van Constantin, en hun 
piepkleine zoon van 4 dagen. Wij bewonderen het baby-
tje en bekijken hun familiealbums. 

In de straat waar Constantin woont zijn wegenwerken 
aan de gang die uitgevoerd worden door gevangenen 
in oranje hesjes. Daarna vertrekken wij allemaal samen 
naar Kibuye maar weten nog niet wat ons onderweg te 
wachten staat. Een eindje vóór Gitarama breekt iets in 
de auto. JP geeft gas maar de auto gaat niet vooruit. Wij 
denken dat de versnellingsbak kapot is. JP neemt een mi-
ni-busje naar Gitarama. 
Wij installeren ons aan de kant van de weg op onze kw’s 
en in de schaduw van een boom. Wij nuttigen daar onze 
picknick. Enkele volwassenen en kinderen komen een 
kijkje nemen, zelfs aan de overkant van de baan. Mees-
ter Leo leest Kinyarwanda voor, de kinderen verbeteren 

zijn uitspraak en heb-
ben veel plezier. Na 
een tijdje moeten de 
vrouwen naar het toi-
let. Vlakbij staat een 
redelijk groot stenen 
huis. JP gaat vragen 
of wij daar eens naar 
de WC kunnen gaan. 
Dat mag. Bij het huis 

komen wij terecht op een koertje waar vrouwen, kinde-
ren en kippen zitten. Rechts is een stalletje met een koe 
en daarnaast een deur. Als wij het deurtje opendoen is 
het binnen aardedonker. Waar is dat toilet!? Het is moei-
lijk te vinden want het is gewoon een gat in de grond. 
Marie-Jeanne en Monique hebben een lange broek aan 
wat het allemaal niet eenvoudig maakt. Achteraf delen 
wij aan de kinderen plastiekflesjes en snoepjes uit en aan 
de vrouwen zeepjes. Het is ontroerend te zien hoe blij 

deze mensen zijn met 
deze kleine geschenk-
jes. Ondertussen is 
JP teruggekeerd met 
twee mechaniciens. 
Die stellen vast dat 
de aandrijfas van de 
achterwielen is losge-

raakt. Dit kan niet onmiddellijk hersteld worden. JP laat 
een busje komen dat gebruikt wordt op het werk van zijn 
moeder. Het moet echter van Kigali komen. Intussen ko-
men er twee gewapende agenten een kijkje nemen om 
te zien of alles in orde is en of onze verdere reis wordt 
geregeld. 
Na drie uren wachten vertrekken wij naar Rwiza Villa-
ge in Kibuye. Om het hotel te bereiken moeten wij via 
een steile slechte weg met putten naar boven rijden. Het 
busje geraakt er niet op wegens gladheid. Enkele mannen 
van het hotel komen bij ons met een pickup. Zij nemen 
de vrouwen en de bagage mee. De mannen gaan te voet. 
Ondertussen is het donker geworden. Rwiza Village be-
staat uit mooie hutjes op palen. Het sanitair, meubels en 
beddengoed zijn in orde en typisch Afrikaans. 
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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 

Zaterdag 13 december: Kibuye en de eilandjes
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Vrijdag 12 december - Kibuye

Vanop ons terras aan het hutje hebben wij een zeer 
mooi zicht op het Kivumeer. In de tuin zijn veel 

mensen aan het werk tussen de planten en bij het aan-
leggen van een nieuw pad. Het is zonnig weer en wij 

gaan zitten op de ze-
tels onder het afdak 
maar nu zonder de 
motten. 
Op de oever van het 
meer dicht bij het 
hotel wordt er een 
vrijdagmarkt ge-
houden. Boten zijn 
in alle vroegte van 
Congo  gekomen; 
3.30 u varen. Op de 
oevers staan varkens, 
koeien en geiten. De 
varkens die bijeenge-
dreven worden krij-
sen om ter luidst en 
er heerst een drukte 
van jewelste. Leo gaat 

naar de plaats waar de dieren staan. Hij kijkt toe hoe zij 
worden geladen op de boot, per soort met planken ertus-
sen, een laag koeien, een laag varkens en een laag geiten. 
Daarbovenop komen nog zakken houtskool, suikerriet, 
maniok, …. en tenslotte nog een veertigtal personen er-
bij. Je vraagt je af hoe heel die lading op de boot geraakt is. 
Rond dertien uur vaart de boot terug naar Congo en keert 
de stilte terug. Wij genieten verder van het meer en de zon.  
Het was een aangename rustige dag in een mooie omge-
ving. 
‘s Avonds genieten van de nieuwe fles Amarula!

Het weer is terug schitterend. Zoals gisteren krijgen 
wij een lekker ontbijt met omelet (vooral voor Mo-

nique), confituur, toast en heerlijk fruit. Op de tafel ligt 
een turquoise-wit tafelkleed met het logo van het hotel in 
borduurwerk. Kortom verzorgd en gezellig. Nog voor wij 
aan onze boottocht beginnen zijn schrijnwerkers bezig 
met het plaatsen van plankjes en zeil onder de lampen 
van de rieten afdakjes, tegen de opdringerige motten. De 

watertoevoer op 
ons kamer, die het 
deze morgen liet 
afweten, is terug 
in orde gebracht. 
Het muskietennet 
(soort baldakijn) 
dat losgekomen 
was en gevaarlijk 

overhelde is ondertussen ook vervangen door een ander. 
Alles wordt hier vlug hersteld met de glimlach. Wij varen 
naar Île Napoléon, zo genoemd vanwege de vorm van het 
eiland (hoed van Napoléon). Marie-Jeanne, Monique en 
Leo blijven op de rotsen van het eiland zitten om van de 
zon te genieten. Claire en Fernand gaan met de schip-

per/gids mee naar 
boven op een klein 
paadje. Onderweg 
zien wij een cac-
tus die giftige melk 
afscheidt, een reu-
zen duizendpoot 
en twee vissers die 
hun pas gevangen 

visjes aan het roosteren zijn. Onze gids roept en slaat in 
de takken. Wij krijgen een schouwspel te zien van grote 
fladderende vleermuizen met bleke bijna doorschijnende 
vleugels die met honderden door elkaar vliegen tegen een 
azuurblauwe hemel; indrukwekkend! Zelfs een zeearend 
vliegt rond, azend op een vleermuis. Wij nemen foto’s en 
film en onze gids gaat met onze toestellen nog hogerop 
om de vleermuizen van dicht te fotograferen. Onder de 
boompjes liggen twee koeien te genieten van de scha-

duw. Op het eiland 
verblijven twee 
mannen met hun 
koeien. Wekelijks 
keren zij terug 
naar Kibuye om er 
melk te verkopen. 
Wij verlaten het 

eiland met zijn prachtige vleermuizen om verder te varen 
naar het Île de la Paix (Amahoro). De man die daar drie 
jaar geleden woonde en er een camping uitbaatte is weg. 
Onderweg zien wij nog eilandjes, aalscholvers, bomen 
met hangende nestjes van gele vogeltjes. 

In de kamers blijft het heerlijk koel. Je kunt eten binnen 
in een hut maar wij nemen het avondmaal buiten. Na het 
eten verplaatsen wij ons naar ronde zetels onder een rie-
ten afdak met een lamp in het midden. Als wij van onze 
Amarula (een romige likeur) willen proeven komen mot-
ten die op het licht afkomen in enkele glazen terecht. Dus 
verplaatsen wij ons terug aan tafel met een ander drankje. 
De kelner belooft ons ‘s anderendaags van een andere fles 
te voorzien. 
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Voor Marie-Jeanne, Monique en Leo nog een belangrijke 
werkweek. Zij blijven acht dagen langer om besprekin-
gen te voeren met de medewerkers en  de directie van het 
weeshuis.
Wat een reis...   wat een belevenis!

Zondag 14 december: Kibuye - Kigali

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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Maandag 15 december: Kigali en luchthaven.

Van 15 december tot 22 december.

Wij zouden hier in Kibuye nog lang kunnen blijven 
maar wij moeten vertrekken naar Kigali. In Ka-

moniy bezoeken we de zusters Bernardinnen en later de 
Batwa’s. Wij worden daar hartelijk ontvangen met dan-

sen. Zij musiceren op eigen 
gemaakte instrumenten. 
We mogen plaats nemen in 
zetels. Er wordt een speech 
gehouden door de dorps-
chef en JP tolkt. De vrouwen 
geven een demonstratie van 
pottenbakken. Ze zijn erg 
behendig in het glad maken 
van de klei en brengen er 
dan figuren op aan. Iedereen 
danst, van de kinderen tot 
de ouderen. Deze mensen 
hebben een ongelooflijk ge-
voel voor ritme. De kindjes 
worden op een rij gezet en 
krijgen snoep en stylo’s; de 

mama’s krijgen zeepjes. De gemeenschap krijgt geldelijke 
steun voor hun projecten. Daarna keren wij terug bij de 
zusters waar wij koffie, thee en gebak krijgen. De zuster 
die ons ontvangt zorgt voor  gehandicapten. Wanneer 
een gehandicapt kind bij de zuster komt moet de moe-

der ook meeko-
men om het kind 
thuis te kunnen 
begeleiden. Wij 
vernemen dat er 
ook subsidies zijn 
van de Provincie 
Oost-Vlaanderen 

voor landbouwprojecten. Na dit leerrijk gesprek rijden 
wij naar het vertrouwde Iris Guest House in Kigali

In de voormiddag pakken wij onze valiezen in en laten 
ze staan in het hotel. Vandaar rijden wij naar de kiosken 

om souvenirs te kopen. Het is een geheel van kleine hou-
ten winkeltjes. Binnen staat het overal vol met beeldjes, 
T-shirts, sjaaltjes, kandelaars, popjes, diertjes, … Er is 
geen leeg plekje te bespeuren en je kunt er slechts met 

twee perso-
nen in. Na-
dat wij er, 
na afbieden, 
onze ga-
ding hebben 
g e v o n d e n 
gaan wij te-
rug naar het 

klooster bij Zuster Marie-Michel om enkele praktische 
zaken te regelen. Zuster Marie-Michel is afwezig maar 
Zuster Steven geeft ons een rondleiding in haar moes-
tuin met vele exotische vruchten; mango, ananas, papaja 
en rode bananen. Wij ontmoeten terug een vrijwilligster 
met wie wij een praatje maken.
Wij brengen, om de reis te beëindigen, een bezoek aan 
het Memorial waar de Belgische Para’s  in een hinderlaag 
werden gelokt en gestorven. Het gebouw, vol met insla-
gen van kogels, is origineel bewaard gebleven. Binnenin 
is een kleine tentoonstelling over de genocides door de 
eeuwen heen. Naast het gebouwtje staan herdenkings-
zuilen die elk een gesneuvelde paracommando eren, met 
telkens het aantal streepjes van hun leeftijd.
Naar het hotel om de bagage af te halen en dan richting 
luchthaven. 
Onderweg drinken wij nog een laatste primus bij ‘Chez 
Lando’. Claire en Fernand nemen afscheid van Ma-
rie-Jeanne, Monique en Leo. 
Tenslotte worden nog de laatste foto’s genomen aan de 
mooie ingang van de luchthaven.

Vervolgens me-
ren wij aan aan 
Cormoran Lodge 
die uitgebaat 
wordt door de 
Belgische Natha-
lie. Aan het meer 
is een strandje 

met parasols en zwembadje. Daarna komt er een lastig 
te beklimmen weggetje naar het restaurant met veel trap-
pen. Daar aangekomen hebben wij terug een schitterend 
panorama over het meer van op het terras dat in de zon 
baadt. Er worden zeer lekkere visgerechten geserveerd. 
De lodge is chique maar de Rwiza Village is authentieker. 
Wij varen terug naar het hotel en genieten nog volop van 
het zalig nietsdoen.

Claire De Wulf
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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:
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