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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.
 Vriendenkringnieuws.
  Agenda 2016 van de geplande activiteiten.
 Financieel verslag van werking in Rwanda - 2015.  
 Publiciteit.
 Projecten 2016.
 Brieven van de C.M.G. kinderen en jongeren, geplaatst in gezinnen  
 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

VRIENDENKRINGNIEUWS

Bij dit stralend weer, na een heuse zondvloed van de laatste dagen, zitten we terug aan onze computer om dit tijd-
schrift samen te stellen. We zijn in vertraging door familiale omstandigheden.

Toch proberen we zo goed mogelijk verder te gaan met de vereniging, want er is heel veel te doen. Zo vlak voor alle 
activiteiten (lees blz.4 en 5) hebben we veel voor te bereiden. Hopelijk mogen we velen van jullie ontmoeten tijdens 
deze dagen. 
Tevens werken we volop aan de ontwikkeling van twee grote projecten (zie blz.10). 
Jullie blijven steeds achter ons staan en zijn onze belangrijkste steun. Daarom zijn we onze tantes/nonkels, meters/
peters en sponsors bijzonder dankbaar voor hun blijvende steun. Een speciale dank gaat uit naar de mensen die ons 
vorig kwartaal ondersteunden met €300, €200, €150, €140, €125, €100. Murakose Cyane (Een oprechte Rwandese 
dank).
Eind april kregen we € 281,39 van Music for Life van hun Warmathon, hiervoor heel veel dank. Dit maakt dat music 
For Life 2015, in totaal € 807,08 opbracht voor onze vereniging. We danken hierbij allen die dit mogelijk maakten.
Ook danken we heel hartelijk de Rotary club Kruishoutem voor hun steun van € 1.500. Dit is een grote hulp om 
de vele schoolkosten van de weeskinderen te betalen. Tevens danken we de gemeente Kruishoutem voor hun steun 
aan onze werking. Dank je wel Annick voor de vele nieuwe stylo ’s die we van je kregen voor de Rwandese school-
kinderen. 

OPROEP: INZAMELACTIE
Onze vriendenkring heeft nood aan allerlei klein speelgoed voor onze visput zoals knikkers, autootjes, 
boekjes, springballen, figuurtjes, nepjuweeltjes, enz… Om er leuke geschenkjes voor de kinderen van te ma-
ken hebben we heel veel inpakpapier nodig, dus hiermee kunnen jullie ons ook een plezier doen. 
Ook altijd welkom is alle schoolgerief, geen mappen en boekentassen.
Daar ieder weeskind van ons een verjaardagkaart of een kaartje als antwoord op hun brieven krijgt, zijn aller-
lei wenskaarten welkom.  
Ook van reeds gebruikte kaartjes is de ongeschreven kant met afbeelding welkom. 
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 tijdens de kantooruren op het nummer: 09/383.62.63.

Afscheid nemen
Is met zachte vingers
Wat voorbij is dichtdoen en verpakken
In goede gedachten der herinnering...

Op 3 mei 2016 overleed Jeanne Bultinck. Zij was een trouw lid van onze vereniging. 
Zij is de moeder en schoonmoeder van Marie-Jeanne Laroy en Leo Kinet.  
Marie-Jeanne is voorzitster en Leo is secretaris van Vriendenkring Kinderhulp 
Rwanda v.z.w. We bieden hen beiden, hun kinderen, kleinkinderen en hun familie 
onze oprechte deelneming aan in hun groot verdriet. 
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  BAARDEGEM Prov. Oost-Vlaanderen 

  AALST Prov. Oost-Vlaanderen 

  WAREGEM - Prov. West-Vlaanderen 

c

Ook dit jaar kan je de medewerkers van onze vereniging vinden gedurende verschillende activiteiten. 
Het doet steeds plezier om onze tantes/nonkels, meters/ peters en sponsors te ontmoeten, vandaar 
van harte welkom op:

PIKKELING 
OOGST- EN FOLKLOREFEEST   

CASA DEL MUNDO 
WERELDFEEST - 22ste editie

MABATOBATO 
MULTICULTUREEL FESTIVAL

27 juli – 3 augustus 2016 

4 september 2016 

28 augustus 2016 

Van 15 tot  20uur 

Van 12 tot  20uur 

Ieder jaar tijdens het laatste weekend van de maand juli, 
vindt in de Faluintjesstreek een oogstfeest plaats. Met 
traditionele dans en muziek uit diverse landen, internati-
onale folklore, veldactiviteiten en streekgastronomie telt 
deze VVV De Faluintjesstreek-organisatie telkens op-
nieuw duizenden belangstellenden. Dit oogstfeest brengt 
een ode aan de vreugde om de oogst. De karakteristieke 
Vlaamse oogsttaferelen worden natuurgetrouw gede-

monstreerd. Typische 
streekgerechten wor-
den gepromoot en er 
wordt ruime aandacht 
besteed aan de inter-
nationale folklore. De 
toegang is gratis. Het 
volledige program-
ma kan je vinden op 
www.de-pikkeling.be 

 
Ook onze vereniging zal een zuiders tintje brengen 
met haar standje op zondag 31 juli tussen 10.30 en 
22.00 uur.
Adres Pikkelingweide: Hoeve Zwanennest,  
Zwanenneststraat 2, 9310 Baardegem.

c

Op zondag 28 augustus wordt Park Casier omgetoverd 
tot een tropisch paradijs vol geuren en kleuren uit de hele 
wereld. Geniet mee van een heerlijke en exotische mix 
van wereldmuziek, dans, een uitgebreide wereldkeuken, 
een wereldkinderdorp en een Zuiderse info- en cultuur-
markt. Tijdens Mabatobato kan je van dit alles proeven, 
zowel letterlijk als figuurlijk! Kom daarom mee genieten 

van de leuke kanten van een multiculturele samenleving. 
Tevens wil het festival ook duurzaamheid, milieu en Fair 
Trade in de verf zetten. Verwacht je dus maar aan een 
boeiende namiddag 
met optredens en 
workshops op ver-
schillende locaties in 
het park. De kinde-
ren kunnen dan weer 
creatief aan de slag in 
het kinderdorp. Gra-
tis toegang. 
V.K.R. kan je die dag vinden op de info- en cultuur-
markt.
 
Adres: Park Baron Casier,  Stationstraat 34,  
8790 Waregem.

c

Wuif de schoolvakantie uit met een heerlijke familieuit-
stap naar Casa del Mundo. Op het wereldpodium kan je 
genieten van schitterende optredens afgewisseld met ver-
rassende randanimatie. Een geur- en kleurrijke wereld-
markt en we-
r e l d k e u k e n 
laat je genieten 
in een tropi-
sche sfeer. 
Elk jaar wordt 
ook een mon-
diaal thema in 
het wereldfeest verwerkt. Deze editie is de slogan TIERRA  
MADRE - MOEDER AARDE: “Anders kan - MOET”. 
Hiermee wordt de vernieling van ons ecosysteem door 
vervuiling, ontginning, ontbossing, grootgrondbezit, 
monoculturen,… met een noodkreet aan de kaak gesteld.  
Gratis toegang! 
 
Ook onze vereniging draagt haar steentje bij met een 
info– verkoopstandje op de wereldmarkt. 
 
Adres: Oude Vismarkt,  9300 Aalst.
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Een organisatie van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 
i.s.m. het gemeentebestuur Kruishoutem.

Rudi Vranckx toont ‘Het gezicht van de oorlog’

Al jarenlang brengt VRT-correspondent Rudi Vranckx verslag uit over 
de internationale conflicten. 
Met zijn lezing “Het gezicht van de oorlog” neemt Vranckx ons mee voor 
een odyssee die begint met de aanslagen van 9/11 en die ons tot ver voor-
bij de Arabische Lente leidt, tot de aanslagen in Frankrijk en de recente 
terreur in eigen land. 
Via zijn gelijknamig boek, brengt hij aangrijpende verhalen en getuige-
nissen achter de grote geschiedenis die het nieuws niet halen 
maar vaak een unieke blik werpen op de mens in oorlog. 

Voordracht ten voordele van de organisaties voor ontwikkelingssamen-
werking die deel uitmaken van de GROS:
vzw Non Profit (Mali) / Afractie vzw (Senegal) / vzw Vriendenkring 
Kinderhulp Rwanda / Damiaanactie Kruishoutem / Solidariteitsproject 
Honduras / Demaro Gambia vzw.

Inkom: € 10 
Info: cultuurdienst@kruishoutem.be - 09 333 71 15

Ingangskaarten:
Kaarten kan men bestellen bij de werkende de leden van onze vereniging (zie blz.2) of aanvragen via de 
maatschappelijke zetel te Kruishoutem tel: 09/383.62.63
Bij iedere aankoop van een kaart bij onze vereniging gaat de € 10 integraal naar onze werking voor de 
Rwandese kinderen.

Bij annulering van de voordracht door onverwachte verhindering van de gastspreker, zal 
de terugbetaling van de kaarten via de cultuurdienst verlopen of wordt een alternatieve 
datum naar voor geschoven. 
 
(info: www.kruishoutem.be)  

  RUDI VRANCKX  Vrijdag 14 oktober  2016 – CC De Mastbloem Kruishoutem om 20uur

Laïssa wil u bedanken voor uw steun bij haar 
studie.

Hoe gaat het daar met jullie?
Ik maak het ook goed en mijn familie zorgt goed voor 
mij, ik verblijf nu in een gezin.
Ik dank je wel dat je ons helpt in vele dingen.
Ik dank u ook voor de schoolspullen.
Dank je.

Laïssa - meisje van 11jaar uit het C.M.G.
Volgt het 6de lager. 
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WEESHUIS GISIMBA MEMORIAL CENTRE 
 
 
  Rwfr. Euro 
Schoolkosten lager en 
secundair 1ste,  2de en 3de 
trimester 
 

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

17.397.050 22.318,22 

Kosten voeding, hygiëne 
en medische verzorging 
kinderen en personeel 
 

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

7.602.880 9.753,53 

Werkingskosten 
medewerkers en premies 
personeel 

Eindejaarspremie voor het personeel.  
Werkingskosten.  
Transport kinderen naar kerstfeest.  

2.396.300 3.074,15 

TOTAAL KOSTEN 
 

C.M.G. 27.396.230 35.145,90 

          
    

WERKING VOOR DE MINDERVALIDEN 
 
 
  Rwfr. Euro 
Schoolkosten - voeding-
hygiëne - medisch 

Alle schoolkosten, verblijfkosten in het 
centrum, medische verzorging, kiné enz… 
voor 4 gesteunde kinderen. 

1.303.325 1.672,00 

Bouwkosten Verwijderen van de asbestplaten + 
herstellen van het dak in het 
gehandicaptencentrum te Kamonyi. 
Installatie 4 waterreservoirs van 10.000 L in 
het gehandicaptencentrum te Kamonyi 

19.136.000 24.549,07 

TOTAAL KOSTEN 
 

MINDERVALIDEN 20.439.325 26.221,07 

      
  

V.K.R. WERKING 
 
 

  Rwfr. Euro 
Bureelmateriaal Kasboek, reçuboekjes, papier, lijm enz.. 846.770 1.086,30 

Communicatie Telefoon- en internetkosten, fotokopies. 
 

386.523 495,86 

Transport en diversen Verplaatsingskosten + verzekeringen + 
premies. 

1.794.600 2.302,25 

Werkingskosten  Werkingskosten Rwandese medewerksters + 
huur twee burelen en één stockageruimte.  

2.438.956 3.128,87 

TOTAAL KOSTEN   V.K.R. 5.466.849 7.013,28 
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GEZINSWERKING 

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

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

18.269.182 23.437,05 

Kosten landbouw, vee en 
handel 

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

910.847 1.168,50 

Kosten diversen, missie 
en transport 

Bezoeken van de medewerkers aan de 
gezinnen en de scholen. 
 

816.000 1.046,82 

Kosten voeding, hygiëne 
en medische verzorging  

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

1.763.653 2.262,54 

Kosten ziekenkas  Inschrijvingsgelden.  
 

444.000 569,60 

Woon– en bouwkosten Bouw douche en toilet voor gezin dos. A24 
A21, A19a1 en A19b.  
Installatie waterreservoirs van 5000 liter 
voor gezin dos. A21, A24, A19b. 
Herstelling huisje voor gezin dos.A19b. 

12.408.400 15.918,41 

TOTAAL KOSTEN 
GEZINSWERKING 

 34.612.082 44.402,93 

   

TOTAAL KOSTEN WERKING IN RWANDA 2015 87.914.486 112.783,18 

Gemiddelde wissel 2015:  779,5 Rwfr. = € 1   
 
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 ! 
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Proxy Delhaize Kruishoutem

Waregemsesteenweg 6
9770 Kruishoutem

Tel. 09 383 50 61 - Fax. 09 383 06 23

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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4 waterreservoirs van elk 10.000 liter zijn geplaatst en afgewerkt.
De werken waren begroot op € 11.630. 
Door een gunstiger wissel kwamen we op een bedrag van € 10.013 (wissel € 1 = 779,50 Rwfr.)

 Waterreservoirs in het centrum voor kinderen met een beperking in Kamonyi.

   Herstelling sanitair in het centrum voor kinderen met een beperking in Kamonyi.

   Herstelling dak van het huisje voor het gezin dossier A21.   
Familie bestaande uit een alleenstaande moeder met 6 studerende kinderen.

   Herstelling huisje van Chantal - plaatsing toilet en doucheruimte - plaatsing 
waterreservoir van 5.000 L. Familie bestaande uit een alleenstaande moeder met 
2 gehandicapte zonen en een gehandicapt pleegkind.

Onze vereniging is van plan om nog dit jaar te starten met de renovatie van het sanitair. Er zal een nieuw sanitair ge-
bouw 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. 
De bestekken zijn nog in volle bespreking.
Het sanitair is momenteel begroot op 7.471.250 Rwfr. = € 9.339 zonder verplaatsingskosten en onvoorziene kosten.

Nadat men een waterreservoir geplaatst had bij het gezin kwam men tot de vaststelling dat het water van het dak 
niet volledig in het reservoir terecht kwam. James ging ter plaatse het probleem bekijken en besloot dat dit kwam 
door de staat waarin het dak verkeerde. Daarom werd besloten een nieuw dak te plaatsen. De werken zijn begroot op 
2.164.000Rwfr; = € 2.705. Momenteel zijn de werken volop bezig.

Chantal werkt in het gehandicaptencentrum te Kamonyi.
Het huisje van deze alleenstaande moeder werd vernield door brand. Er werd beslist 
dat onze vereniging dit huisje zou herstellen. De herstelling is begroot op 3.609.100 
Rwfr. = € 4.511. Tegelijkertijd zal men een doucheruimte en toilet plaatsen. 
Dit is begroot op 1.213.000 Rwfr. = € 1.516. Omdat de mindervalide kinderen meer 
hygiënische zorg nodig hebben voorzien we speciale toiletten en een waterreservoir. 
Dit laatste is begroot op 1.372.500 Rwfr.= € 1.716.

Al onze werken in 2016 zijn gebaseerd op de wissel : 1 € = 800 Rwfr.

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 - Vernieuwing van de sanitaire voorzieningen in het centrum te Kamonyi.
2 - Herstelling dak van het huisje voor het gezin dossier A21.
3 - Herstelling huisje van Chantal.



11V.K.R. vzw © - N°96 - Juni 2016  www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°96 - Juni 2016

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

Mara - mindervalide meisje van 9 jaar. 
Zit in het 3de leerjaar van de  lagere school.

Naomie - 16 jarig meisje. 
Is op internaat in het 1ste middelbaar. 

Uw vriend, Eric - 16 jarige jongen 
Volgt het 6de leerjaar in de lagere school.

Beste Kinderhulp,                           (Gisenyi) - Rubavu - Rwanda

Hallo, onze lieve ouders, hoe gaat het?
Ik hoop dat je het goed maakt, ook ik maak het prima.
Dus ik wil u bedanken voor uw hulp.
Hartelijk dank voor alles wat jullie deden sinds ik jong was tot 
nu toe.
Moge God u zegenen en u helpen in jullie dagelijkse leven.
Ik wens u de vrede van God.
Oprechte dank,

Nyarugenge district, Rwezamenyo sector,       Kigali - Rwanda

Beste ouders,
Ik wil graag deze  tweede brief schrijven om u te vertellen over 
mijn kwesties en problemen die ik ontmoet in mijn dagelijks 
leven.
Mijn eerste moeilijk probleem is dat ik studeer ver van huis en 
ik niet kan terugkeren naar huis voor het middageten. 
Het wordt heel moeilijk voor mij om te studeren zonder te 
eten.
Het tweede probleem is het transport. Soms kom ik te  laat 
thuis van school en dit is een barrière geworden voor me. 
Het gaat om 60.000 Rwfr. per 3 maanden nodig voor het ver-
voer.
Dit allemaal over mijn problemen en ik wil altijd proberen om 
jullie te contacteren als er iets  mis gaat in de familie.  
Goodby !!!

V.K.R.: Dat er soms problemen zijn in de gezinnen die de kinderen en jongeren opvangen bewijst bovenstaande brief.
In samenspraak, met onze Rwandese medewerkster Sandra, werd er voor een oplossing gezorgd. Aangezien in de school 
geen eten bereid  wordt, betaalt V.K.R. momenteel aan Eric één maaltijd per dag zodat hij buiten de school kan gaan 
eten.  
Door de grote afstand van huis naar school vertrekt Eric om 4 uur ’s morgens te voet naar school om pas om 20 uur 
thuis te komen. Onze vereniging heeft beslist om hem één rit per dag te betalen, zo kan hij met het openbaar vervoer 
heen of terug. Zo moet hij maar eenmaal per dag zo ver stappen.

Al onze werken in 2016 zijn gebaseerd op de wissel : 1 € = 800 Rwfr.
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Beste vriend Kinderhulp ik hou van jullie.
Dank u voor het schoolgeld, dank u voor uw liefde

Ik hou veel van jullie. Dit is mijn familie:
Rosine Dishime moeder, mijn oudere zus Sarah, 

mijn zusje Jackson Monday en mijn broertje Adam 
die ook van jullie houden..

foto: Naomi met haar hulpgoederen klaar voor  het internaat

foto: Eric met zijn schoolgerief en hygïenische producten
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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.18b: Dit gezin bestaat uit een alleenstaande moeder Diane en haar drie studerende kinderen tussen 
12 en 19 jaar.  Haar zoon Bienvenue is 19 jaar, hij volgt het 6de  middelbaar en behaalde 72 % in 2015. De tweede zoon 
Dieumercie is 16 jaar, volgt dit jaar het  4de middelbaar en behaalde vorig jaar 50 %. De dochter Michelle is 12 jaar, zit 
in het 6de leerjaar van de lagere school en eindigde in 2015 met 62 %.

Sandra: Het gaat goed met dit gezin. Diane heeft nog altijd werk. De kinderen zijn verstandig en volgen goed op school. 
 
Antwoord V.K.R. : We zijn tevreden met de schoolresultaten van de kinderen en hopen dat ze ook dit jaar slagen, dan 
kunnen we hun schoolkosten blijven betalen. Nu Diane een goed werk heeft zullen we de ziekteverzekering niet meer 
betalen, zij dient dit zelf te doen.

 Familie dos.12a:  Dit gezin bestaat uit een alleenstaande moeder Mujawayezu (wees) 
en haar 4 kinderen. De oudste zoon Habumuremyi is 15 jaar en volgt het zesde lager. Pas-
caline is 7 jaar en zit in de tweede kleuterschool. de jongsten (een tweeling) Kwitonda een 
jongen en Uwitonze een meisje zijn 2 jaar. 

Sandra: De tweeling is ondervoed. Sandra vraagt dat VKR een koe zou aankopen zodat de 
melk hun voeding zou kunnen aanvullen. Sandra wil het gezin goed opvolgen zodat de koe 
niet opnieuw verkocht wordt als de moeder geldproblemen heeft. VKR kan er ook voor 
zorgen dat Mujawayezu elke dag verse melk kan aankopen i.p.v. de 2 kilo poedermelk voor 
3 maanden zoals nu het geval is. 
 
Antwoord V.K.R.: VKR erkent de noodzaak voor de kleintjes en de mama van het drinken 
van melk, daarom ook de toestemming om 90 liter verse melk en 3 kg poedermelk per trimes-
ter aan te kopen. 
Toch vraagt V.K.R. zich af hoe Sandra kan controleren of er effectief melk is aangekocht en ge-
dronken door de kindjes en of het geld niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Wat betreft 
de vraag voor de aankoop van een koe. Deze familie kreeg in het verleden reeds koeien en geitjes 
maar die werden verkocht. Ze hebben er dus geen recht meer op. VKR zal dit toch terug voorleg-
gen op een volgende vergadering. Ondertussen mag er een bestek binnengebracht worden voor de 
aankoop van een melkkoe. Er mogen verder zaden, landbouwproducten en materiaal gegeven  
worden. Ook huren we verder een veldje voor de familie en betalen we hun ziekteverzekering 
en de schoolkosten van de twee oudste kinderen.  
 
Sandra: Sandra beseft dat het moeilijk is om vast te stellen of de kindjes de melk ook drin-
ken maar ze zal er al het mogelijke voor doen om ervoor te zorgen dat het geld voor niets 
anders gebruikt wordt. De prijs voor een melkkoe is 300.000 Rwf. 

 Familie dos.12b:  Familie bestaande uit de vader Daniel (wees) en moeder Angélique en hun 5 kinderen tussen 
1 en 13 jaar. Jeanine (13 jaar) volgde in 2015 het 5de  lager en behaalde 68,5 %. Bosco (11 jaar) zat vorig jaar in het 2de 

lager en eindigde het schooljaar met 71,2 %. Olivier (10 jaar) volgde 
het 1ste  lager en  behaalde 63,3 % . Olive (7 jaar) deed in 2015 het 
1ste  lager, ze slaagde niet en dubbelt momenteel.

Sandra: De familie maakt het goed en de kinderen doen goed hun 
best op school. Volgens Sandra had VKR aan deze familie een koe 
beloofd opdat de kinderen melk zouden kunnen drinken. 
 
Antwoord V.K.R: Deze familie kan geen vee meer krijgen omdat ze 
dit in het verleden gekregen hebben en verkochten. Er kan wel melk-
poeder gegeven worden voor de baby.  Er mogen verder zaden, land-
bouwproducten en materiaal gegeven worden. 
Ook huren we verder een veldje voor de familie en betalen we hun 

ziekteverzekering en de schoolkosten.
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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.11b:  Familie bestaande uit vader Harelimana (wees), moeder Euphrasie en hun 5 kinde-
ren tussen 10 en 22 jaar. Providence is 22 jaar. Anatolie is 16 jaar, de jongen volgt momenteel 1 jaar autome-
chanica. Hassina is 15 jaar, zij volgt dit jaar naailessen in een beroepsschool, Immaculée is 13 jaar en dubbelt 
het 4de lager. Marie Chantal is 10 jaar en dubbelt het 2de lager. Alle kinderen behalen niet zo’n goede punten 
op school. Daarom zullen ze aangemoedigd worden om een beroepsrichting te kiezen.

Sandra: Angélique dankt VKR van harte voor het ge-
duld bij de regeling van haar probleem met de elek-
triciteit. De familie heeft nood aan een koe of 2 geitjes 
om hun levensomstandigheden te kunnen verbete-
ren. De familie stelt het goed. Anatolie en Hassine 
zijn blij met de beslissing van VKR om hen een be-
roepsopleiding te laten volgen. 
 
Antwoord V.K.R.: We hopen dat Anatolie en Hassine 
hun weg vinden in het beroep dat ze gekozen hebben 
en zo een toekomst kunnen opbouwen. Het is nodig dat 
Immaculée en Marie Chantal terug goede punten be-
halen dit schooljaar, zodat ze hun lager kunnen afma-
ken. We hopen dat het gezin de twee geitjes ondertussen 
ontvangen heeft. 

Er mag verder een kleine hoeveelheid voeding gegeven worden, ook betalen we hun ziekteverzekering en de schoolkosten.

 
 Familie dos.11c:  Familie bestaande uit vader Emmanuel (wees) en moeder 
Félicité. Ze hebben 3 jonge kinderen. Kevine (10 jaar) dubbelt het 3de lager. Egide (10 
jaar) volgt nu het derde lager en behaalde vorig jaar 69,1 %. Divine (6 jaar) volgt de 
tweede kleuterschool.

Sandra: De familie maakt het goed en men is enorm dankbaar voor de steun die VKR 
hen geeft. Er is blijkbaar iets mis met de voet van het waterreservoir die beschadigd is 
omdat Georges verkeerd materiaal gebruikt heeft? 

Antwoord V.K.R. : James ging kijken wat er gaande 
was met de voet van de waterreservoir. Enkele kepers 
in ijzer zijn doorgeroest van binnen naar buiten. Dit 
is in het begin niet zo te merken maar aangezien veel 
van de 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. Doch met meststoffen en chemische pro-
ducten moet men uit de buurt van het ijzer blijven. 
De voet wordt zo vlug mogelijk hersteld. We hopen dat 
het gezin de twee geitjes ondertussen ontvangen heeft. 
We betalen hun ziekteverzekering en de schoolkosten 
verder.  



14 V.K.R. vzw © - N°96 - Juni 2016  www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°96 - Juni 2016

  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.A12b  

Gasabo district                                    30 januari 2016

Beste ouder,

Eerst en vooral wens ik je een gelukkig Nieuwjaar. 
Ik dank u voor al de zaken waarmee je ons helpt en ook voor de betaling van 
ons schoolgeld, voor mij van in de lagere tot in de 
middelbare school.
Trouwens ik heb het nationaal examen gedaan, maar het was niet gemakke-
lijk en ik behaalde 49 punten.
Ik ga studeren in de noordelijke provincie van Rwanda, 
in het 4de  middelbaar in de richting bouw, in het College 
polytechniek Urumuri. Hiervoor vraag ik nog steeds je hulp.
Ik beloof er alles aan te doen om te slagen met een goed resultaat. Ik wil inge-
nieur worden.
Bedankt voor alles, ik hou van U.

Uw zoon
Dieumerci (16 jaar,  4de middelbaar).

09/01/2016

Ik wil u heel veel danken,
voor het kopen van mijn ziekteverzekeringskaart, 
voor medicijnen.
Dank u ook om mij schoolgerief te geven.

Habumuremyi (15 jarige jongen, 6de lager) 

Aan mijn ouders waar ik zoveel van hou,

Ik wil u bedanken voor het feit dat je ons de gelegenheid
geeft om naar school te gaan, en omdat u er ook bent voor 
ons, in andere delen van ons leven.
Dank aan iedereen. God zegene je.

Van Olive (7 jaar, dubbelt het 1ste leerjaar).  
 
Beste ouders, hallo,

Ik schrijf je gewoon om u te groeten en u nederig te danken, en ik wens u de vrede van 
boven van de almachtige God. Dank u voor je goede vriendelijkheid die je hebt voor ons.
Ik wil jouw hulp vragen om ons schooluniformen en een schooltas te geven.
Ik wens jullie een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Jean Bosco (11 jaar, volgt het 3de 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.A11c

Familie dos.A11b  

Nyamweru cellule, sector Kamwiniya

Beste liefdevolle sponsors, die me helpen.

Ik wens voor jullie de zegen van God.
Ik wil je informeren dat ik denk niet door te kunnen gaan 
met mijn school, ik zou graag een beroep aanleren, kan je 
dit voor mij betalen?
Heel erg bedankt.

Dit was je Anatoli (16 jaar, de jongen volgt momenteel 1 
jaar automechanica in een garage)

Vrienden van God, ik groet jullie,

Ik wens dat jullie het goed maken dit ganse jaar.
Ik schrijf jullie om te danken voor alles wat jullie 
doen. Mijn moeder zegt moesten jullie niet betalen 
voor mijn studies, dan zou ik niet kunnen studeren. 
Dus dank u voor mijn schoolgeld.
Maar het probleem dat ik heb is wijsheid, 
ik ben niet intelligent.

Hasina (15 jaar, zij volgt dit jaar naailessen in een beroeps-
school) 

09/02/2016

Aan mijn ouders waar ik zo veel van hou,
zend ik mijn groeten.
Ik wil u bedanken omdat u  me een kans geeft 
om naar school te gaan.
Moge God je beschermen en je  zegenen. 
Gelukkig Nieuwjaar van 2016.

Veel dank,
Divine (6 jaar, 2de kleuterklas) 

Ik wil je danken voor het geven van schrijfgerief,
schriften en schoolgeld.

Egide (10 jaar, 3de lager) 
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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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