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

In 2015 is de toestemming verlengd tot 2020, door het ministerie van financiën.
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  Doel, structuur en werking van de vriendenkring.
 Woordje van de voorzitster &Vriendenkringnieuws.
 Brieven van de C.M.G. kinderen en jongeren, geplaatst in de gezinnen.
 Uit het verslag van de vergadering met James.  
 Publiciteit.
 Project 2015 / 2016 - Renovatie van het centrum voor kinderen met een beperking. 
 Uit het verslag van Sandra over haar bezoek aan de gezinnen. 
 Brieven van de kinderen uit de gezinnen.
	Project	‘Een	Grote	Familie’.

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

WO ORDJE VAN DE VO ORZIT STER -  VRIENDENKRINGNIEUWS

Maart is aangevat met typische maartse buien na een 
tot nu toe overwegend natte winter. Iedereen snakt 

naar de zon en de lente. Toch mogen wij niet klagen, we 
hebben een thuis en een warm huis om in te schuilen.
Anders is het gesteld met de vele vluchtelingen die hun fa-
milie, thuis en bezittingen achterlieten om te vluchten voor 
oorlog en geweld. Na een gevaarlijke tocht blijven ze ste-
ken aan grenzen van landen die hen niet willen of kunnen 
opvangen. In soms erbarmelijke omstandigheden moeten 
gezinnen, vrouwen en kinderen schuilen onder tentzeilen 
of slapen in open lucht. Bij dit alles overvalt mij een gevoel 
van machteloosheid en hierbij groeit meer en meer het be-
sef van ‘hoe goed wij het hier wel hebben’ en hoe veel ge-
lukkiger we zijn als we mogen geven dan moeten krijgen. 
Naast godsdienst en machtswellust is armoede en ontevre-
denheid een bron voor oorlog en geweld. Ook Rwanda 
kende in het verleden een groot vluchtelingenprobleem. 
Daarom is het zo belangrijk om in de thuislanden de pro-
blemen op te lossen, de ontwikkeling van de gewone men-
sen in alle (derdewereld) landen is hiervoor essentieel. 
Bij het begin van dit nieuwe werkjaar starten we dus met 
nieuwe moed omdat we weten hoe nodig onze werking er 
is voor de Rwandese kinderen. Kinderen zijn immers de 
toekomst van een land.
Momenteel staan er  nog 65 kinderen en jongeren afkom-
stig uit het weeshuis C.M.G. ter ondersteuning op onze 
lijst. Daarvan studeren 57 jongeren op kosten van de vere- 
niging. Daarnaast steunen we 2 zieken en ontvangen 6 jon-
geren enkel hygiënische producten en ziekenkaspremies 
omdat ze niet op onze kosten studeren.

Verder ondersteunen we 9 mindervalide kinderen opgeno-
men in het centrum te Kamonyi (zie 10 - 11) en 3 minder-
valide C.M.G. jongeren. Daarnaast zijn er de  135 kinderen 
in zeer arme gezinnen die we helpen. Wat het totaal door 
onze vereniging ondersteunde kinderen op  212 brengt.
We krijgen heel veel briefwisseling uit Rwanda vooral van 
de C.M.G. kinderen en jongeren, die hierin een houvast 
zoeken bij hun nieuwe leefsituatie. Allen zijn geplaatst in 
gezinnen en verspreid over het ganse land. Ze komen ieder 
trimester bij onze medewerksters om het nodige school-
gerief en de noodzakelijke hygiënische producten. Onze 
vereniging betaalt hiervoor hun verplaatsingskosten. De 
schoolgelden worden rechtstreeks aan de scholen betaald. 
We hopen dat dit systeem, na een moeilijke inloopperiode, 
werkbaar zal blijken voor onze Rwandese medewerksters 
en voor ons hier in België. Daar de kinderen blijk geven 
nood te hebben aan een klankbord zullen er in een latere 
fase opnieuw correspondenties toegestaan worden met de 
tantes, nonkels, meters en peters. 
We danken hierbij Christine, Lieve, Julienne en Monique 
die al deze briefwisseling beantwoorden. We willen im-
mers het contact met onze beschermelingen niet verliezen, 
ook al zijn de contactmogelijkheden met de C.M.G. kinde-
ren momenteel beperkt. 
Januari en februari waren twee zeer drukke maanden voor 
onze vereniging. Enerzijds was er de afsluiting en opstar-
ting van een nieuw boekjaar met de daaraan verbonden 
verplichtingen en de opmaak en verzending van de fiscale 
attesten. Anderzijds was er de volledig nieuwe werkwijze 
in Rwanda, die veel administratie meebracht in België.

We hopen dat iedereen die ons in 2015 ondersteunde voor € 40 of meer eind februari zijn 
fiscaal attest ontvangen heeft. Mogen we vragen om alle gegevens na te kijken en als er fou-
ten zitten in de naam of adresgegevens of andere, ons dit zo vlug mogelijk te laten weten.  
Dan kunnen we dit in orde brengen.

Van harte dank aan de stad Aalst die ons in 2015 ondersteunde met € 2.102,47 voor de 
studiekosten van de weeskinderen.  

Ook danken we alle sponsors die steunden in de actie van 
Rita en Freddy die in totaal   € 1.104 opbracht.  
Tevens danken we het Gemeentebestuur van Wellen dat 
ons ook in 2015 hielp bij onze werking met € 333,3.  
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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  d e  g e z i n n e n .

Aan mijn beste ouders van Kinderhulp.                20/08/2015
                                               

Eerst en vooral groet ik jullie in de naam van Jezus.
Ik heb mijn humaniora beëindigd sinds 2 jaar. Sedert 2013 woon ik 

niet meer in het weeshuis. Momenteel heb ik geen werk en ik worstel mij 
door  het dagelijkse leven.
Het is nu zomer in Rwanda en het is te heet, zowel overdag als  
’s nachts. We kunnen jullie niet vergeten en jullie zullen altijd 
in onze gedachten blijven, omwille van de geweldige steun die jullie ons 
gegeven hebben. Ik apprecieer dit vanuit het diepste van mijn hart. Ik 
kan jullie niets geven, tenzij de wens dat God jullie eindeloos zegent.   
Dat jullie dagelijks aan mij denken, is voor mij een grote vreugde. 
Jullie liefdevol hart wordt zeer op prijs gesteld.
 
Van  Tumaine Jean - Claude  (25 jaar) 
    
Jongen opgegroeid in het weeshuis C.M.G.  

Rwamagana, 17/10/2015
 
Goede dag, hoe gaat het met jullie mijn weldoeners? Ik heet 
Hirwa Christophe, jullie kind en ben 14 jaar. Momenteel 
bevind ik me in een familie die woont in Rwamagana. Ik zet 
mijn studies verder en studeer in de lagere school ‘Allouette 
Ikirizi’. Ik woon dicht bij mijn school, ik ga er te voet naar 
toe. In een familie is het leven anders dan in een instelling. 
Ik heb veel geleerd, zoals aardappelen schillen, water halen 
aan de bron.Dus ik heb leren werken.
Ik hoop om jullie terug te zien in Rwanda. Tot ziens!  
 
Jullie zoon, Hirwa Christophe  (15 jaar - 3de lager) 
 
Jongen geplaatst in een gezin.  
Wordt verder gesteund door V.K.R.vzw

Goede dag, hoe gaat het met jullie?                                        Huye, 7/10/2015
           
Momenteel leef ik met mijn moeder in Rwamagana,  Maar op heden ben ik 
op school in Huye in een speciale  school voor doofstomme kinderen en het 
gaat goed. Binnenkort zijn we met vakantie en dan ga ik terug naar mijn 
moeder.
Volgend jaar ga ik naar het 4de leerjaar. Ik bedank u  
voor uw steun, want jullie hebben me geholpen om mij 
op mijn gemak te voelen en hebben vertrouwen gehad 
in mij, een kind met een handicap.
Dat God u zegene. Ik hoop jullie hier bij ons te zien.
Ik hou van jullie allen.
 
Uw zoon Ishimwe Thierry  (11 jaar - 3de lager)  
 
Doofstomme jongen geplaatst in een gezin.  
Wordt verder gesteund door V.K.R.vzw
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U i t  h e t  v e r s l a g  m e t  J a m e s  o p  2 3  j a n u a r i  2 0 1 6  
n a a r  a a n l e i d i n g  v a n  z i j n  w e r k b e z o e k  i n  R w a n d a .

Sponsoring C.M.G. kinderen:

Alle C.M.G. kinderen en jongeren (nu geplaatst in ge-
zinnen) worden verder gesponsord voor schoolkosten, 
schoolgerief, hygiënisch materiaal, ziekenkas en ver-
plaatsingskosten. De kinderen of jongeren verplaatsen 
zich ieder trimester tot aan de grote werkruimte van San-
dra en Jeanne D’Arc, waar ze al het nodige ontvangen.
Ze ontvangen tegelijkertijd hun brieven uit België en 

1   Bespreking werking V.K.R. vzw geven hun brieven voor België af aan Sandra. Brieven 
dienen zo veel mogelijk vooraf geschreven te zijn. Ook 
willen we vragen dat Sandra de kinderen motiveert om 
over hun huidige leefsituatie te schrijven. Sandra is de 
aangewezen persoon om hen hierover te bevragen, zodat 
we eventueel bij mistoestanden kunnen ingrijpen.   

Zieken en mindervaliden uit het weeshuis C.M.G. nog onder onze bescherming:

We hebben tot nu toe geen enkel nieuws over de toestand 
van Javan. We nemen na nieuwjaar terug contact met de 
Belgische dokter om de juiste diagnose te kennen. Kent 
Sandra de diagnose en heeft de dokter dit aan Javan uit-
gelegd? Hoe neemt Javan dit op? Wat denkt Javan over 
zijn situatie, hoe ziet hij de toekomst? Javan krijgt verder 
hygiënische producten, indien nodig en mogelijk ook 
medische verzorging. De ziekenkaspremie wordt verder 
betaald.
Kaartjes.  We gaven kaartjes mee naar Rwanda, om te 
verkopen aan de toeristen. Javan mag deze verkopen (bv. 
in winkels, kiosk, hotels) voor eigen winst. Hij mag ech-
ter niets onwettelijk doen, dus zeker geen straatverkoop, 
want onze naam staat op de kaartjes. Dit kan hem tijde-
lijk een inkomen geven. Op de kaartjes staan natuurlijk 
wel foto’s van Rwandese kinderen uit het weeshuis en 
vanop het platteland, vragen aan Sandra of zij denkt dat 

Javan is langs geweest en alles in verband met de kaartjes is met hem besproken. Hij heeft de pakketten, die James meege-
nomen had, meegekregen. Javan zou in samenwerking met iemand anders de kaartjes aan de winkels verkopen. Hijzelf is 
immers niet in staat om zich veelvuldig te verplaatsen.
Er zou geen enkele mogelijkheid zijn om Javan op medisch gebied te helpen, een operatie is zinloos. Sandra zou hierover 
nog verslag uitbrengen. We nemen contact op met de dokter voor de diagnose. 
Javan zou zijn dagen slijten in de school van het C.M.G.

dit problemen zou kunnen geven.
James zal dit samen met Javan en Sandra bespreken en 
kijken wat de mogelijkheden zijn.

Javan - 24 jaar 

James: transport van de kinderen. Aangezien de kinderen 
zeer verspreid zitten is het moeilijk om een kostenraming 
te maken. Sandra  heeft beloofd om een gedetailleerde 
opsomming van de transportkosten door te sturen.

Niyonsaba Ruth - Lucie - 23 jaar 
Ruth lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en krijgt elke maand 30.000 
FRW. om fruit te kopen. Zij doet zelf weinig moeite en het is niet dui-
delijk of ze effectief fruit koopt met die 30.000 FRW. We besluiten het 
fruit in de toekomst weg te laten en het geld af te bouwen. We kunnen 
zien hoe ze hierop reageert. Wat betreft medicatie: als ze zelf om me-
dicatie vraagt, moet ze ons een bestek en nadien een reçu bezorgen. 
Sandra zal dit opvolgen.

James heeft de uitleg in verband met voeding (fruit) doorgegeven en ge-
zegd dat zij zelf moet zorgen voor de bestelling van de medicijnen aan 
V.K.R. via een bestek van een apotheker.
Sandra  wist James te zeggen dat Ruth naar het unief gaat via spon-
soring door een andere organisatie, ondanks haar matige resultaten.   
Ruth is volwassen en kan voor zichzelf beslissen.

Javan & Sandra
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We hebben ook de drie mindervalide jongeren  
Faustin ° 1987, Jean Bosco °1991 en Celestin °1992 uit 
het C.M.G. opgenomen voor sponsoring, Ook deze jonge 
mannen met de begaafdheid van een kind blijven hygi-
enische producten en een ziekenkaspremie ontvangen. 
Sandra neemt de producten mee als ze de gezinnen be-
zoekt. V.K.R. betaalt de bijkomende verplaatsingskosten 
(50.000 FRW.).
We kunnen voorlopig niet ingaan op het voorstel van 
Zuster Steven om aan de gastgezinnen, indien nodig, een 

2   Nazicht werken uitgevoerd in de gezinnen: dos. A11c / dos  A19b / dos. A 21 en dos. A 24.

 Familie Dos. A11C - moeder Félicité. 

Enkele kepers in ijzer van de voet waarop het waterreser-
voir rust, zijn doorgeroest, van binnen naar buiten. Dit is 
in het begin niet zo te merken maar aangezien er veel van 
deze materialen herbruikt worden, is de kans groot dat dit 
gebeurt. Georges heeft beloofd om planken van 5 cm dikte 
tussen de liggers te plaatsen om het gewicht te verdelen. 
De familie treft geen enkele schuld van het gebeurde maar 
James heeft de familie gezegd dat ze met meststoffen of che-
mische producten uit de buurt van het ijzer moeten blijven. 

 Familie Dos. A19b Madeleine. 
Nazicht doucheruimte + toilet, waterreservoir. 
 

Betaling van de twee laatste schijven indien de werken 
in orde zijn. Foto’s nemen.
De werken van Georges zijn af en bij navraag is Madeleine 
tevreden over de uitvoering hiervan. Het is een familie die 
zelf ook wel de handen uit de mouwen steekt. De werken 
waren in orde en de twee laatste schijven werden betaald.  

kleine steun toe te kennen als teken van dankbaarheid 
voor de opvang. Dit vanaf 2016 en op onregelmatige ba-
sis om zich niet te binden aan een permanente hulp. Het 
is belangrijk dat Sandra eerst bij de kinderen naar hun 
thuissituatie vraagt om te vermijden dat gastgezinnen 
beloond worden als zij geen goede thuis bieden. Sandra 
zal elke trimester met de kinderen praten ter gelegenheid 
van hun bezoek als ze hun schoolgerief en medisch gerief 
ophalen. 

U i t  h e t  v e r s l a g  m e t  J a m e s  o p  2 3  j a n u a r i  2 0 1 6  
n a a r  a a n l e i d i n g  v a n  z i j n  w e r k b e z o e k  i n  R w a n d a .

Dos. A19b - WC + douchegebouw

Dos. A19b - Waterreservoir

 Familie Dos.A21 en A24.
 

Bij beide gezinnen zijn er fouten aan de installatie van het 
waterreservoir. Dit samen met Georges (Rwandese aan-
nemer) bekijken en de problemen oplossen.
Voor dossier A21 is alles reeds betaald. Voor dos. A24 
dient de opleg voor de lengte van de goten nog betaald te 
worden, dit kan pas gebeuren als alles in orde is bij beide 
gezinnen.

 Familie Dos. A24 Esperansa. 
  

Aanpassingen zijn door Georges uitgevoerd. Dat er water 
verloren gaat is niet de fout van Georges, maar het dak  
bestaande uit pannen  is nogal ongelijk zodat er soms 
water voor en achter de goot loopt. Er was nog een beetje 
in de tank. Ze vragen een nieuw dak, maar volgens James 
is dit zeker niet dringend De opleg werd betaald.

Familie Dos. A21 Cansilde.  

Dit is hetzelfde fenomeen als bij familie A24. De ongelijk-

heid van de pannen vormt hier wel een groter probleem. 
Het lijkt dat aan de ene zijde het dak doorzakt zodat het de 
andere zijde omhoog duwt. James heeft Georges een bestek 
voor een nieuw dak gevraagd, wel maar één zijde afhel-
lend.
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3   Overige door James bezochte gezinnen.

 Familie Dos.A02 - Epiphanie. 
Omdat Théogène aanwezig was bij de familie vond Sandra 
het een opportuniteit om samen met James langs te gaan. 
Er zijn wat problemen geweest tussen Sandra en de familie 
en hiervoor is dan in familieverband een serieus gesprek 
gevoerd. Dit heeft toch enkele uren in beslag genomen 
maar heeft veel problemen uitgeklaard. De objectiviteit 
van Sandra is soms twijfelachtig maar ze doet zeker haar 
uiterste best wat fijn is om te zien.
De ganse familie schijnt een soort ‘master’ plan te heb-
ben om hun situatie merkelijk te verbeteren. Ik hoop dat 
het hun lukt. Voor de rest is het er vrij goed denk ik, en-
kel de hitte en malaria lijken hier erger te zijn dan in de 
rest van het land. Ze bezitten 1 varken en willen hier-
mee verder kweken. Ze willen 2 meisjes waaronder Pa-
cifique °2003 en waarschijnlijk Bénita °2004 naar een 
andere school laten gaan en in Kigali bij de zussen la-
ten wonen. Pacifique gaat naar een privé school, be-
haalde 48,7%. V.K.R. zal geen privé school meer voor 
haar betalen, zij dient naar een officiële school te gaan.  
 

 Familie Dos.A19a1 -  Beata.  
Beata heeft een jonge moeder met zoontje bij zich laten wo-
nen (in de berging). De moeder Clarisse is 18 jaar en haar 
zoontje Simon is 8 maand. Clarisse was door haar vader 
uit huis gezet nadat hij een andere vrouw nam. Zij is toen 
naar Kigali getrokken om een beter leven te vinden maar 
is met een kindje terug gekomen. Beata heeft  grond en be-
werkt deze. James heeft later met een zuster in het klooster 
gesproken die zulke gevallen opvolgt. Zij zei dat het aantal 
gevallen van alleenstaande jonge moeders zonder partner 
enorm stijgt. Een andere zuster wist  te vertellen dat de 
babyboom nog erger geworden is en dat ze dit merken aan 
het aantal vaccinaties.
Volgens info van zuster Steven is Kigali maatregelen aan 
het treffen om de instroom te beperken.
 

 Familie A20 d - Alphonsine. 
De behuizing is een moeilijke situatie. Eerst zouden alle 
vergunningen moeten doorgegeven worden. Alphonsine is 
hiervan op de hoogte. Dus is het probleem dat het huisje 
(op zich niets waard) volgens mij op aangevoerde grond 
staat en dus bij regen het gevaar loopt om weg te spoelen. 
Het toilet trekt ook op niets. Het terrein is vrij klein en de 
woning moet anders ingeplant worden.
 

 Familie Dos. A36 - Dismas. 
Er mogen twee geitjes aangekocht worden voor het gezin. 
Indien er tijd voor is zal James het huis gaan bekijken 
voor herstelling en eventuele plaatsing van een waterre-
servoir. 
Dit gezin leeft vrij goed ook al is de vader alleen met 4 
kinderen. Waarschijnlijk zijn de dieren, die op het domein 

lopen, ook van hem. Ik heb de autorisation afgegeven aan 
Sandra voor de aankoop van 2 geiten. Het huis is in orde 
en een waterreservoir is niet nodig aangezien er zich reeds 
een bevindt aan het huis.
 

 Familie Dos. A 39 - Marie-Roze 
Door jaloezie hebben ze hun winkeltje moeten verhuizen. 
Mede door de zware kosten om medische onderzoeken te 
laten doen voor haar zoontje Jackson (6 jaar - getrauma-
tiseerd, praat niet) was hun kapitaal voor het winkeltje 
weg. James heeft haar terug een kapitaaltje gegeven om 
hun bedrijfje te steunen. Wat het zoontje Jackson betreft 
is er afgesproken om in Kamonyi langs te gaan. James had 
een gesprek met de psycholoog die op de site van Jeanne 
D’Arc en Sandra werkt. Er is beslist om voor Jackson, in-
dien het bij de zusters in Kamonyi niet lukt, daarna deze 
psychologen aan te spreken. Zij zijn vooral naar kinderen 
en hun gezinssituatie gericht en  ontvangen steun van een 
Duitse organisatie. Samen met Jeanne D’Arc, Marie - Roze 
en Jackson bij zuster Marie-Rose in het centrum voor min-
dervaliden geweest. We hebben alles goed doorgenomen en 
toen zuster Donatille van Kamonyi erbij kwam zijn er wat 
reacties getest bij Jackson. Medisch gezien zou hij volledig 
gezond zijn. Autisme wordt niet volledig uitgesloten maar 
is twijfelachtig. Bestek volgt, er zal een proefperiode van  
1ste trimester  in het centrum zijn. 

U i t  h e t  v e r s l a g  m e t  J a m e s  o p  2 3  j a n u a r i  2 0 1 6  
n a a r  a a n l e i d i n g  v a n  z i j n  w e r k b e z o e k  i n  R w a n d a .
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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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P R O J E C T  2 0 1 5 / 2 0 1 6  -  R E N O VAT I E  VA N  H E T  C E N T RU M  
VO O R  K I N D E R E N  M E T  E E N  B E P E R K I N G  I N  K A M O N Y I .

P R O J E C T V O O R S T E L L I N G

De mindervalide kinderen in het gehandicaptencentrum te Kamonyi. 
Vanaf 2015 ondersteunt V.K.R. v.z.w. in dit centrum verschillende kinderen met een beperking.  Onze vereniging 
betaalt hun schoolkosten, voeding en gezondheidszorgen zoals kinesitherapie. 

Dit centrum is verouderd en dringend aan herstelling en uitbereiding toe.
De nodige werken zijn:
1. Vervangen van de bestaande asbestdaken
2. Plaatsen van regenwaterreservoirs
3. Vernieuwing van de sanitaire voorzieningen
4. Renovatie van de slaapzaal
5. Renovatie van de wasruimte
6. Vernieuwing van de kinesitherapie kamer
7. Vernieuwing van het atelier

 Begunstigden 

   Omschrijving van het project

Onze vereniging kreeg in 2015 de vraag van de zusters  
om hen te helpen bij de renovatie van het gehandicapten-
centrum te Kamonyi. 
Ze vroegen ons hen te helpen bij het verwijderen van de 
asbestdaken en voor het plaatsen van 4 regenwaterreser-
voirs van 10.000 liter. Ook is het dringend nodig om de 
sanitaire installaties te renoveren.
De Rwandese staat vraagt  om alle asbestdaken te verwij-
deren. 
Ook het plaatsen van regenwaterreservoirs is een nood-
zakelijkheid.
Door voortdurende problemen met de pomp, die het wa-
ter van de bron naar het centrum pompt, is er dagelijks 
een tekort aan water. De mogelijkheid bestaat om de da-
ken van het centrum af te wateren en zo het hemelwater 
op te vangen. Dit kan  voor bijkomend water zorgen tij-
dens perioden van watergebrek, wat de algemene hygiëne 
ten goede komt.

Daar onze vereniging ervaring heeft met het plaatsen van 
daken en regenwaterreservoirs in Rwanda, besloten we 
om in de eerste plaats de daken te vernieuwen en regen-

waterreservoirs te plaatsen. Deze werken werden uitge-
voerd eind 2015, begin 2016. In 2016 werken we verder 
door de sanitaire installaties te vernieuwen.
 
De dakhernieuwing is begroot op € 19.300.
De 4 waterreservoirs van elk 10.000 liter zijn begroot op 
€ 11.630.
De sanitaire installaties zijn begroot op € 7.333 zonder 
verplaatsingskosten en onvoorziene kosten.
Het bestek van deel 3 moet nog besproken worden tussen 
de aannemers, daarna wordt het werkplan opgesteld.

 
Het grote dak is ondertussen vernieuwd daar 
dit diende te gebeuren tijdens de schoolvakantie 
die liep van november tot eind januari. Dit om 
geen ongezonde situatie te veroorzaken tijdens 
de afbraakwerken van het schadelijke asbestdak. 
 
Tijdens deze werkzaamheden werden meteen 
ook enkele wijzigingen aangebracht aan enkele 
muren en werd de grote slaapruimte ingedeeld 
in kleinere compartimenten. Dit om de kinde-
ren afzonderlijk te slapen te leggen, zodat zij el-
kaar niet kunnen storen. 
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P R O J E C T  2 0 1 5 / 2 0 1 6  -  R E N O VAT I E  VA N  H E T  C E N T RU M  
VO O R  K I N D E R E N  M E T  E E N  B E P E R K I N G  I N  K A M O N Y I .

Ook de waterreservoirs zijn in de eindfase.  
Tijdens zijn bezoek in januari besprak James alle werken, op enkele kleine zaken na, was alles in orde.

Onze vereniging is van plan om nog dit jaar te starten met de renovatie van het sanitair.  
Er zal een nieuw sanitair gebouw opgetrokken worden met 5 wc’s en 3 douches. Tevens zal het bestaande sanitair 
bloc hersteld worden. Er komen 5 nieuwe toiletten en 6 nieuwe douches in. Beide ruimtes zullen voorzien worden 
van elektriciteit. Dit alles wordt nog besproken tussen de beide aannemers en in een volgend tijdschrift zullen we u 
hierover meer kunnen vertellen. 

Zonder steun van al onze sponsors zijn bovenstaande werken niet mogelijk.  
Daarom kunnen jullie ons nog steeds hierin steunen. 

Willen jullie één van onze projecten sponsoren dan kan dit op het nummer van  
onze vereniging: IBAN: BE39 6451 9410 5119 - BIC: JVBABE22  met als mededeling: 
 
1.  Een nieuw dak in het centrum te Kamonyi. 
2.  Regenwaterreservoirs in het centrum te Kamonyi.
3.  Vernieuwing van de sanitaire voorzieningen in het centrum te Kamonyi.

Vreugde bij de uitdeling van speelgoed uit België in het centrum.
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  U i t  h e t  v e r s l a g  v a n  S a n d r a  o v e r  h a a r  
b e z o e k  a a n  d e  g e z i n n e n .

 Familie dos.A20a: Dit gezin bestaat uit een chronisch zieke alleenstaande moeder (wees) met haar zesjarig zoontje.  

Sandra: Spéciose dankt voor het toilet. Zij zorgt voor huisvesting voor Béatrice en haar 2 kinderen. Spéciose en haar 
kind stellen het goed. Jammer dat de moeder veel ziek is omdat ze haar medicijnen niet neemt voor haar H.I.V. Claude 
gaat naar school zonder problemen, hij volgt in 2016 de derde kleuterklas.
 

Antwoord van V.K.R.: Sandra, we hopen dat je de moeder kan motiveren om haar medicatie goed in te nemen. Wil 
haar uitleggen dat dit zeer belangrijk is voor haar levensverwachting en dat ze hierbij aan haar zoontje moet denken. De 
jongen heeft zijn moeder nog lang nodig en het zou jammer zijn als hij vroegtijdig wees wordt. Dit moet haar toch uit te 
leggen zijn gezien haar eigen situatie in haar kindertijd. Leeft de zus van Spéciose met haar twee kinderen  (dos. A 20c) 
nog steeds in dit gezin? Onze vereniging zal in 2016 de ziekenkaskosten, voedingskosten en schoolkosten verder betalen.

 Familie dos.A20b: vader (wees) en moeder met drie 
kinderen van 10, 8 en 2 jaar.
 

Sandra: Na ruzie met de buren hebben deze het water-
reservoir beschadigd. De familie maakt het verder goed, 
zonder problemen en hun kinderen zijn in goede gezond-
heid. 

Antwoord van V.K.R.: Sandra wil Samuel aanmoedigen om 
dit jaar beter zijn best te doen in het 4de leerjaar. We hopen 
dat ook Soleil het heel goed doet in het eerste leerjaar. Hoe is 
het afgelopen met hun waterreservoir, werd dit hersteld op 
kosten van degene die de schade aanbracht? We kennen nog 
steeds de naam en geboortedatum niet van het jongste kind, 
wil ons dit laten weten. De schoolkosten zullen in 2016 ver-
der betaald worden zo ook voeding en de ziekenkaspremies.

 Familie dos.A20c: alleenstaande moeder (wees) met twee kinderen 
van 5 en 6 jaar. 

Sandra: Béatrice heeft hulp nodig want zij is erg kwetsbaar. Haar grootste 
wens is dat VKR aanvaardt om het schoolgeld voor haar kinderen te betalen.
 

Antwoord van V.K.R.: de schoolkosten zullen in 2016 betaald worden zo ook 
voeding en de ziekenkaspremies. We hopen dat Kelia goed haar best doet in het 
eerste leerjaar en dat Faustin graag naar de kleuterschool gaat. 

 Familie dos.A20d: vader en moeder (wees) met twee kinderen   
van 7 en 2 jaar.
 

Sandra: Alphonsine is dankbaar voor alles wat jullie voor haar doen.  
Haar oudste kind gaat naar school zonder problemen. Deze familie leeft in 
hun eigen huis, dat in zeer slechte staat is. Momenteel heeft haar man geen 
werk. Beiden doen aan landbouw op een gehuurd stukje grond. Kan de ver-
eniging  ingrijpen en hen helpen om het huisje te herstellen en hun een water-
reservoir te bezorgen?
 

Antwoord van V.K.R.: zoals je weet Sandra, ging James (Belgische aannemer) in januari op bezoek bij deze familie. We 
hebben op de laatste vergadering de situatie besproken. Het is niet eenvoudig om hier onmiddellijk te helpen bij de her-
stelling van hun huisje. De vergunningen om dit te doen zijn niet in orde en het huisje is gebouwd op aangevoerde grond 
wat heel gevaarlijk is voor grondverschuiving als het regent. Dus het huisje zou ergens anders volledig herbouwd dienen 
te worden. Als hun vergunningen in orde zijn, zullen we dit opnieuw bekijken. Felicitaties aan Mireille met haar mooi 
resultaat in het eerste leerjaar, 83,5 % is echt een grote proficiat waard! De schoolkosten en de ziekenkaspremies zullen in 
2016 betaald worden.
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  U i t  h e t  v e r s l a g  v a n  S a n d r a  o v e r  h a a r  
b e z o e k  a a n  d e  g e z i n n e n .

 Familie dos.A19a1: alleenstaande moeder (wees) 
met twee kinderen van 5 en 6 jaar. Een alleenstaande jon-
ge moeder van 18 jaar met baby van 8 maanden woont bij 
haar in.
 

Sandra: Beate is heel gelukkig dat VKR voor haar een dou-
che en toilet gebouwd heeft. Ze is daar zeer erkentelijk voor.
 

Antwoord van V.K.R.: het doet ons plezier te zien op de fo-
to’s dat de moeder met haar kinderen er zo goed uit zien. We 
hopen dat  Jean de Dieu het dit jaar beter doet. Dubbelt hij 
het eerste leerjaar of volgt hij het tweede leerjaar? We zijn 
blij te lezen dat Kelia het goed doet in de kleuterschool. We 
gaan voorlopig nog niet ingrijpen in de situatie met de jonge 
moeder, we gaan eerst kijken hoe alles evolueert. Als er nog 
babykledij is in de reserve, mag je enkele kleertjes meenemen. 
We zullen ook verder voeding en poedermelk toestaan aan 
Beata zodat ze melk kan geven aan de baby. De schoolkos-
ten en ziekenkaspremies mogen verder betaald worden zoals 
voorheen.

 Familie dos.A19b: alleenstaande moeder van 5 
kinderen, een weeskind en twee verstoten kinderen.. 
Drie van de kinderen studeren nog. François is 19 jaar 
zit in het eerste jaar beroepsonderwijs. Daniël is 17 jaar 
en zit in het 5de lager, ook hij zal een beroepsopleiding 
volgen. Théogene is 16 jaar en zit in het 6de  lager. 
 

Sandra: De familie maakt het goed.
 

Antwoord van V.K.R.: we hopen dat François goed zijn 
best doet in de richting bouw, dit is een beroep waar hij 
later zeker een inkomen mee kan verwerven. Het is nodig 
dat ook Daniel een beroepsrichting kiest, hij kan niet blij-
ven dubbelen. We hopen dat Daniel ook dit jaar goed zijn 
best doet, gezien zijn leeftijd zal ook hij volgend jaar een 
beroepsrichting moeten kiezen. De schoolkosten en de pre-
mies voor de ziekteverzekering mogen verder betaald wor-
den zoals voorheen.

 Familie dos.A19c: H.I.V.- positieve vader en moe-
der met zes kinderen tussen 3 en 19 jaar. De twee oudste 
kinderen  werden verstoten en leven bij gezin A 19b.  
 

Sandra: het zal moeilijk zijn om het welzijn van deze 
familie te bereiken, zij hebben permanent conflicten. 
Ze willen elkaar niet helpen. Ze hebben bijvoorbeeld 
een groot perceel grond en ik adviseerde hen om ste-
nen te maken en een klein huisje te bouwen. Dan zou 
V.K.R. hen kunnen verder helpen. Maar in de plaats 
van zelf iets concreets te doen, hebben ze botweg ge-
weigerd. De man beschuldigt de vrouw van te slapen 
met andere mannen en kinderen met hen te krijgen.  
Hij is ervan overtuigd dat als hij niet meer leeft, dat 
de vrouw dan andere mannen bij haar zal laten leven.  

Ik heb geen hoop in de welvaart voor deze familie en ik 
ben bang dat de kinderen hiervan het slachtoffer zijn.
 

Antwoord van V.K.R.: het is inderdaad jammer dat de 
ouders geen initiatief nemen om vooruit te komen en steeds 
ruzie maken onder elkaar. Dit is spijtig voor hun 4 jonge 
kinderen. Ondanks dit alles doen de kinderen het toch nog 
goed op school. Daarom is het nodig dat we deze kinderen 
blijven ondersteunen en motiveren voor hun studies. On-
derwijs kan hen helpen om in de toekomst uit de armoe-
decirkel te geraken en een beter leven op te bouwen. We 
zullen verder de schoolkosten voor de 4 kinderen blijven 
betalen samen met de ziekenkaspremies en een beperkte 
hoeveelheid voeding.
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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. A27

Familie Dos. A20b

Familie Dos. A20d

Aan mijn ouders van de Vriendenkring    13/10/2015
Hallo mijn ouders,

Hoe gaat het met jullie mijn ouders, met mij is alles OK.
Dank u voor het betalen van mijn schoolgeld. 
Op school in het college St Jean Nyarusange vind ik dat 
ons leven en onze toestand goed is.
Het is goed wonen op school om de volgende redenen, 
onze leraren geven goed les en de tijd is goed beheerd,
dus daarom is ons leven hier goed. 
Mijn punten in het derde trimester zijn gestegen naar 57 %,
hiermee kom ik op de 14de  plaats en ik mag overgaan naar  
het 3de secundair. Ik wil toerisme en boekhouding leren.
In deze vakantie moet ik heel hard werken voor mijn studie 
en ik moet ook meehelpen thuis. 
Ik vind het leuk om volleybal te spelen.
Ik hou zoveel van jullie, mijn ouders.
Ik wens jullie een Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.
Heel erg bedankt! 

Isingizwe Paul Marie Madeleine (16 jaar - 2de middelbaar) 

Liefste ouders, hello!

Ik wil je allereerst bedanken uit de grond van mijn hart 
en ik stuur jullie veel groeten uit Rwanda.
Onze liefdevolle ouders wil ik bedanken voor hun  
hartstocht voor ons!
U bouwde ons een heel mooi huis om in te leven. 
Op dit moment leven we gezond als gevolg van uw sponso-
ring.
We hebben schoolgeld en  ziekteverzekeringen, dit alles dank 
zij jullie. 
We wensen jullie ook een heel Gelukkig Nieuwjaar 
en een Vrolijk Kerstfeest! Uw liefdevol meisje, 

Soleil  (6 jaar - 1ste lager)

Betreft: bedanking.                                             12/11/2015

Ik ben blij u te bedanken, omdat je me helpt om naar school 
te gaan.
Ik kon het 1ste  leerjaar op school afmaken dank zij Uw en  
Gods hulp.
Ik blijf uw familie danken en ik hoop dat ik het geluk heb, 
dat jullie mij blijven helpen volgend jaar. 
Om te eindigen, stuur ik mijn beste wensen voor 2016 en Kerstmis.
 

Umurerwa Mireille (8 jaar – 1ste  lager)
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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. A18b

Familie Dos. A12a

Familie Dos. A19c
Aan onze liefdevolle sponsors.                           Rukubiro, 11/11/2015

Ik schrijf deze brief alleen maar om u te bedanken voor alles wat je doet in ons 
dagelijks leven en ik zou ook willen vragen om ons terug schoolmateriaal te 
geven voor het volgende jaar 2016.
Ik beloof u dat ik goed zal blijven presteren in de klas en wens jullie ook een 
Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.
 

Uwamaliya Liliane (10 jaar - 5de lager)

                                         District Gasabo, Sector Remera,  9/11/2015 

Beste ouders,
Ik ben blij om deze brief te schrijven en ik mis u en dank u voor uw 
hulpactie. Mijn studies lopen heel goed, dat is de reden waarom ik 
volgend jaar op school in het laatste middelbaar zal zitten (S6).
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar 2016.
Ik hou van jullie. 

Yalawe Gisa Bienvenue (19 jaar - 5de middelbaar)

Onze ouders hoe maken jullie het?
We groeten jullie.
Hoe is het in België, ik denk dat alles OK is.
We zijn OK.
Wij danken voor alles wat je doet voor ons.
We missen je onze vader en moeder
Dank, omdat u ons materiaal geeft, 
zoals pennen, boeken, potloden ...
We houden zoveel van jullie. 
DANK U. 

Habumuremyi Ntakirubimana (15 jaar - 5de lager)

                                                                                  Nyarugenge, 12/08/2015

Aan mijn sponsors, ik wens u de vrede van God.
De reden waarom ik deze brief schrijf is om u te danken voor 
uw hulp om mij te laten studeren. Maar ik ben nu 15 jaar oud 
en ik zit in het derde lager. 
Dus, ik wil je vragen, indien mogelijk, een fiets voor mij te ko-
pen. Ik wil ook naar een andere school waar ik een beroep kan 
leren, want ik  heb het moeilijk om te volgen op school.

Ik dank jullie. 

Murindahabi Anatolie (15 jaar - 3de lager)

Familie Dos. A11b
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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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