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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 
Biezaardhof 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 door het ministerie van financiën de toestemming verlengd tot 2020.
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 Doel, structuur en werking van de vriendenkring.
 Vriendenkringnieuws.
  Agenda van de activiteiten - verslag Pikkeling - Mabatobato.
 Brieven van de C.M.G. kinderen en jongeren, geplaatst in gezinnen 
 Publiciteit.
 Projecten 2016.
 Uit het verslag van Sandra over haar bezoek aan de gezinnen. 
 Bezoek van de C.M.G. kinderen en jongeren aan Sandra.
	Project	‘Een	Grote	Familie’.

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

VRIENDENKRINGNIEUWS

Wat is het warm vandaag! Ik zit hier te puffen, in deze 
hittegolf, achter mijn computer. Maar we moeten 

verder als dit tijdschrift tijdig klaar wil geraken. We staan 
voor het begin van een nieuw schooljaar hier in België en 
wensen al onze kinderen een flinke start. In Rwanda zitten 
ze nu in het derde trimester dat eindigt in november. We 
hopen dat onze Rwandese kinderen en jongeren het goed 
deden en krijgen vele briefjes (lees blz.6 -7 en 14 -15). 
We zitten volop in de activiteiten.  Pikkeling te Baarde-
gem is achter de rug en was plezant. Zondag staan we 
terug met een info-verkoopstandje op Mabatobato. Ook 
Cassa Del Mundo in Aalst nadert. (lees over dit alles op 
blz.4 - 5). Hopelijk mogen we velen van jullie ontmoeten 
tijdens deze dagen. 
Ook zijn we volop aan het werk in Rwanda om de pro-
jecten te laten slagen. (zie blz.10 -11). 
 
Onze tantes/nonkels, meters/peters en sponsors zijn de 
fundering van onze vereniging, dank zij hen kunnen we 
blijven werken. We zijn hen dan ook bijzonder dankbaar. 

OPROEP: INZAMELACTIE

Onder onze jonge werkende leden is er een ware babyboom aan de gang. Er is niet altijd ruimte om alle geboorte-
aankondigingen te plaatsen in het tijdschrift maar toch wensen we hen allen van harte proficiat. Ook danken we 

hen dat ze ondanks de kleine kindjes, zoveel als mogelijk, blijven helpen bij de activiteiten. Om hun tekort aan tijd aan 
te vullen hebben we absoluut nieuwe krachten nodig. 

Dus jonge mensen onze vereniging heeft jullie nodig. 
Willen jullie één of twee dagen of meer meehelpen per jaar, jullie zijn welkom!   

Een verjongde aanpak is nodig, wil onze vereniging blijven bestaan.

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 maken 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 verjaardagskaart of een kaartje als antwoord op hun brieven krijgt, zijn allerlei 
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 op het nummer:  09  383.62.63.

Een speciale dank gaat uit naar degenen die ons vorig 
kwartaal ondersteunden met € 500, € 300, € 200, € 150, 
€140,  € 125, € 120, € 100. Onze bijzondere dank gaat 
uit naar onze trouwe tante en nonkel en hun sponsors 
voor de ‘Actie Chris 65ste  verjaardag’. Deze actie bracht 
€ 550,00 op voor de Rwandese kinderen.
We danken uit gans ons hart de werkgroep ‘Zonder 
Grenzen Meulebeke’ voor al hun inzet tijdens de ont-
bijtactie. We kregen een cheque van € 8.500 uitbetaald, 
een grote steun voor de studerende Rwandese kinderen 
(lees blz.5). Tevens danken we heel oprecht de anonieme 
sponsor die de vereniging met € 2.000 steunde. Hiermee 
helpen ze ons bij de werken in het centrum te Kamonyi. 
Ook danken we de schenker van € 1000 als steun voor de 
door hem gesponsorde kinderen. 
We zijn het stadsbestuur van Deinze heel dankbaar voor 
de steun van € 875 ten voordele van de renovatie van het 
sanitair in Kamonyi.Van harte dank ook aan allen die ons 
reeds kaartjes en allerlei spulletjes brachten (zie oproep 
hieronder).
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A G E N D A  V A N  D E  G E P L A N D E  A C T I V I T E I T E N  2 0 1 6

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 voorbij 
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 getuigenis-
sen 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

Bij annulering van de voordracht door onverwachte verhindering van de gastspre-
ker, 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

Steun onze vereniging!

Iedereen zorgt voor iedereen.  
 
Dat wil Studio Brussel eind 2016 opnieuw bewijzen tijdens 
De Warmste Week.  
Van 18 tot 24 december warmt Vlaanderen op tijdens  
Music for Life 
Net als de voorbije jaren kan je ook onze vereniging steunen 
met een actie. 
 
Alle informatie op: https://dewarmsteweek.stubru.be/  

Ingangskaarten:
Kaarten kan men bestellen bij de werkende 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.
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19de ONTBIJTACTIE
 Zonder Grenzen Meulebeke -  vrijdag 8 juli 2016  

Meulebeke Prov. West-Vlaanderen.

A G E N D A  V A N  D E  G E P L A N D E  A C T I V I T E I T E N  2 0 1 6

Murakose Cyane (Een oprechte Rwandese dank) 
aan allen die bovenstaande activiteiten waarmaakten!

MABATOBATO
Zondag 28 augustus 2016 - Waregem - Prov. West-Vlaanderen.   

PIKKELING
Zondag 31 juli 2016 - Aalst (Baardegem) - Prov. Oost-Vlaanderen.

Op 8 juli kwamen de leden van de werkgroep samen om 
hun 19de geslaagde ontbijtactie te vieren. Er werden in to-
taal 2.450 ontbijten aan huis besteld. De voorzitter kon 
dan ook een cheque van € 8.500 overhandigen aan vzw 
Vriendenkring Kinderhulp Rwanda. 
Het geld zal integraal gebruikt worden voor de studiekos-
ten van de Rwandese kinderen

Voor het eerst konden we op de laatste zondag van juli 
onze stand opzetten tijdens het internationaal folkloris-
tisch oogstfeest in de Faluintjesstreek. Plaats van afspraak 
was hoeve Zwanennest in Baardegem. Bij onze aankomst 
was de misviering net begonnen in een bijna volgelopen 
grote tent. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door de 
aanwezige buitenlandse groepen. 
We kregen een plaats toegewezen door Edwin. Er werden 
voor ons 2 tentjes opgezet en zo konden we tijdens het 
aperitiefconcert starten met uitpakken en uitstallen. 

Na een fikse regenbui rond de middag werd het weer 
steeds beter. In de namiddag was er zeer veel te doen: op-
tredens, demonstraties, Pikkelingworp enz. en dat bracht 
zeer veel volk op de been. Ook onze stand kende veel bij-
val. Zelfs enkele BV’s en bekenden van het VKR deden 
onze stand aan. Een prachtige namiddag, die we konden 
afsluiten met een opbrengst van € 461,40. 

Aangenaam weer en een tropische sfeer vol geu-
ren en kleuren uit de hele wereld lokte velen naar het 
park Casier. Bij een heerlijke cocktail of een exoti-
sche snack kon men er genieten van diverse optredens.  
Gipsy-swing, Balkanmuziek, traditionele Japanse drums 
en een mix van muziek uit Soedan wisselden elkaar af. 
Het wereldkinderdorp vol leuke workshops zorgde voor 
animatie voor groot en klein. 
De info-verkoopstand van onze vereniging werd druk 
bezocht. Met veel enthousiasme vertelden we over onze 
werking, verkochten ondertussen een lotje en lieten de 
kinderen (soms ook de ouderen) plezier beleven aan 
onze visput. 
Een geslaagde namiddag waar iedereen van genoten heeft 
en die ook nog eens € 300 in onze kas bracht.
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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

‘s Nachts draai je in het rond
Je hebt het vechten opgegeven

Net als de straten waarop je liep
Ben je gestorven vanbinnen

En je weet niet eens waarom
Dus probeer je het licht aan te steken

Maar richt je op en zeg nooit, nooit
Want dit leven wordt echt wel beter
Adem diep, schud jezelf dooreen en zeg
Ik ben op weg
Je zat in de put en was alles beu
Laat je niet wijsmaken dat je niet recht kan staan

(Charlie Brown, On My Way) 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3bE3rmFJEk
Dit is mijn lievelingslied.
Geniet ervan.

Maar ik ben niet goed. Ik vroeg het u,
maar ik kreeg geen antwoord
Lees a.u.b tot in de puntjes de brief die ik u stuurde
Lees alles nauwkeurig
Ik hoop dat u OK bent, ik ben u dankbaar,
voor alles wat u voor mij gedaan hebt.
Ik hou zeer veel van u en ik mis u, ik wil u zien.
God zegene u. 

Janvier, 12 jarige jongen, volgt het 5de lager.

17/04/2016 
 

Het is al een lange tijd geleden dat we elkaar konden 
begroeten, maar ik ben zo blij dat je altijd op mijn brief 
antwoordt.
Maar in deze wereld weet ik echt niet hoe te vertellen, 
hoe dankbaar ik ben voor uw vriendelijkheid. 
Jullie zijn onze supporters, onze ouders van wie we 
houden.
Dit is wat er in mijn hart leeft en ik zeg dit  niet alleen 
om te doen alsof, maar het is de waarheid binnen in mij.
Dus lieve ouders ik weet dat het tijd kost voor u om te 
antwoorden op mijn brief. Ik weet dat je altijd goede 
dingen voor ons wilt, ik wil dit ook voor jullie. 
Ik wens u allen de zegen van God en wens jullie ook wat 
plezier toe, zodat jullie gelukkig kunnen zijn. 
In mijn leven hou ik van muziek, vooral van klassiekers. 
Op een dag, op school, zetten ze de muziek van Rihanna 
op en ik moest huilen. Van dan af kreeg ik de bijnaam 
Rihanna en nu hou ik nog meer van Rihanna.
Dank u, ik wens u veel geluk en het beste in alle dingen, 
mogen ze je vrede geven en bewaar je goede hart.
Van je liefdevolle dochter. 
 

Nadia, 21 jaar. Nadia volgt het 5de secundair.

Maar in deze wereld weet ik 
echt niet hoe te vertellen, 
hoe dankbaar ik ben voor 

uw vriendelijkheid 
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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

Hoe gaat het?
Ik ben zo gelukkig dat ik studeer,
beste Marie-Jeanne. 

Een tekening van Salua - meisje van 6 jaar
Zit in het 1ste leerjaar.

Kigali 05/05/2016

Beste ouders, hello!

Hartelijk dank voor de financiële en materiële hulp die u mij tot nu toe 
hebt geboden. Momenteel studeer ik in het 1ste  secundair op de school 
‘Elena Guerra’ die ligt in het district Muhanga in de  zuidelijke provin-
cie. Ik slaagde in de 1ste  trimester met 51%.
Beste ouders, ik heb een grote maar arme familie. Ik woon samen 
met mijn moeder, grote broer die ernstig ziek is en mijn 3 nichtjes.
Mijn moeder is altijd ziek, omdat ze besmet is door HIV / AIDS. 
Ze is werkloos en ze moet voor ons allen en alles zorgen.
U begrijpt dat ons leven moeilijk is hier in  Kigali. Onze buren 

helpen, maar niet altijd. De Nationale Commissie voor de kin-
deren betaalt ons de huur van het huis, want we hebben geen 
eigen huis. Ze helpen ons ook soms om iets te eten te vinden.
Buiten dat alles, heb ik nog een speciaal probleem. Mijn nicht-
je Kennedy heeft ongeveer 2 jaar geleden de school verlaten. 
Zij wil nu  terug naar school. Zij zit in het  5de jaar lager (in 
de basisschool in Gitega).  Het wordt de tweede student die 
ten laste valt van onze  arme moeder. Mijn ander nichtje  
Ketia (Kennedy’s zus), heeft voor haar studie nauwelijks 
schoolmateriaal om te kunnen blijven naar school gaan. 
Mijn zus, de moeder van Kennedy en Ketia, is gestorven en 
was niet wettelijk gehuwd. Hun vader is onbekend. 
Onze alleenstaande moeder is gezinshoofd van onze familie 

en verantwoordelijk voor al onze behoeften. Maar het is zo moeilijk voor haar om te 
voorzien in alles wat we nodig hebben. Ik schrijf  deze brief om al deze problemen aan 
u voor te leggen en uw hulp te vragen voor mijn familie en vooral voor mijn nichtjes, 
zodat ze kunnen blijven studeren.

Dat God jullie zegent, 
Christian, jongen van 18 jaar, volgt het 1ste middelbaar.

    Vriendenkring Kinderhulp Rwanda beantwoordt steeds 
alle brieven van de kinderen en jongeren die schrijven. 
Waar echt nodig zoeken we een oplossing, maar  jammer 

genoeg is dit niet altijd mogelijk.   
De weeskinderen werden door de Rwandese staat veelal ge-
plaatst in zeer arme gezinnen en deze worden van staatswege 
weinig of niet ondersteund.  

Onze vereniging kan onmogelijk instaan voor de studiekosten 
en andere kosten  van alle kinderen en jongeren in deze gezin-
nen, hoe graag we dit ook zouden doen.
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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



10 V.K.R. vzw © - N°97 - September 2016  www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°97 - Septemner 2016

  P R O J E C T E N  2 0 1 6

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

Onze vereniging is in juni gestart met de renovatie van het sanitair. Het bestaande sanitair bloc wordt momenteel 
hersteld. Ook is men bezig met het uitgraven van de nieuwe septische put. In de tweede fase zal een nieuw sanitair 
gebouw opgetrokken worden met 5 wc’s en 3 douches. Beide ruimtes zullen voorzien worden van elektriciteit. 
Na bespreking en aanpassing van de bestekken zijn beide sanitaire gebouwen samen begroot op  10.515.070 Rwfr. 
= € 13.143,83 zonder de verplaatsingskosten.

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

 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.  
 
Chantal werkt in het gehandicaptencentrum van Kamonyi.
Het huisje van deze alleenstaande moeder werd vernield door brand. Onze vereniging herstelde het huisje en 
plaatste een doucheruimte met speciaal toilet voor de mindervalide kinderen. De herstelling van het huisje kostte de 
vereniging 3.609.100 Rwfr. = € 4.511 De doucheruimte kostte 1.138.000 Rwfr. = € 1.422,5 aan de vereniging.
Dit alles gerekend zonder de verplaatsingskosten. 
Omdat de mindervalide kinderen meer hygiënische zorg nodig hebben zullen we in de toekomst eveneens een wa-
terreservoir laten plaatsen. Dit laatste is begroot op 1.372.500 Rwfr.= € 1.716.
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 Herstelling dak van het huisje voor het gezin dossier A21. 
Familie bestaande uit een alleenstaande moeder met 6 studerende kinderen. 
 
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. Het dak is ondertussen geplaatst en kostte de vereniging 2.164.000Rwfr =
 € 2.705 zonder de verplaatsingskosten.

  P R O J E C T E N  2 0 1 6

De herstelling van een sokkel waar het  waterreservoir op rust van 
gezin dossier Dos. A11C. 

Enkele kepers in ijzer zijn doorgeroest, van bin-
nen 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 planken van 5 cm dikte tussen de liggers 
geplaatst om het gewicht te verdelen. Doordat 
het hier om een materiaalfout ging diende de 
aannemer de helft van de kosten op zich te ne-
men. V.K.R. betaalde 59.000 Rwfr. =  € 73,75 

Naast deze grote werken liet onze vereniging ook enkele kleinere werken uitvoeren zoals:

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: 
 
- Vernieuwing van de sanitaire voorzieningen in het centrum te Kamonyi.
- Waterreservoir voor het  huisje van Chantal.
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 Familie dossier A02: Familie bestaande uit het 
gezinshoofd Epiphanie°1970 en 5 gesponsorde kinde-
ren: Ange °2009 zit in het eerste lager, Olga °2008 volgt 
het 2de lager en behaalde in het 1ste lager 64 %.  Jean de 
Dieu °1994 volgt het 6de middelbaar, is op internaat en 
behaalde vorig schooljaar 67,7 %, Pacifique °2003 volgt 
het tweede middelbaar en is op internaat, in 2015 behaal-
de ze  48,7 % daarom gaat ze nu naar een officiële school. 
Bénita °2004 volgt het 5de lager.
 
Sandra: Deze familie stelt het over het algemeen goed; 
alle kinderen doen het goed op school. Olga en Ange zijn 
van school veranderd. Ik denk dat u het ook hebt gemerkt 
op hun laatste schoolbrieven. Als we een bezoek aan deze 
kinderen brengen, gaan wij enkel naar hun school, wij 
gaan enkel bij hen thuis als we denken dat het echt nodig 
is. Jean de Dieu en Pacifique volgen ook goed de school.
Benitha: tot nu toe is het heel moeilijk, haar school wil 
haar schoolrapport 2015 niet geven. Het is heel goed mo-
gelijk dat zij haar 6de  jaar niet heeft gedaan en dat haar 
familie de waarheid niet kan of niet wil zeggen over wat 
er gaande is, terwijl we dachten dat Benitha in 2016 het 
eerste jaar van de middelbare school volgde. Nu pas ge-
durende dit kwartaal heeft Francine, haar moeder, ons 
gezegd dat zij in het 5de  lager zit. We hebben ook verno-
men dat het hygiënisch materiaal dat wij gegeven hadden 
voor Benitha werd gebruikt door Francine, omdat deze 
laatste dat nodig had, zei zij. Er is een vraag die ik mij stel; 
dat kind  heeft een schoolrapport gepresenteerd in 2014 
voor het 5de jaar en zij was geslaagd dat jaar, hoe kan zij  
2 jaar later nog in het 5de zitten? Ik ben van plan om wat 
tijd te geven aan Francine en wanneer zij zich er klaar 
voor voelt, zal zij mij vertellen wat er werkelijk gebeurd is.  
Epiphanie klaagt van haar kant over het droge sei-
zoen dat haar bonenoogst beschadigd heeft. Zij zegt 

  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 .

v. l .n .r.  Jean de  Dieu,  Pacif ique  en Benitha bij  het  ophalen van hun schoolger ie f  bij  Sandra.

dat zij niets te eten heeft en erg honger lijdt geduren-
de dat seizoen. In de voorbije dagen hebben Olga en 
Ange malaria gehad. Ange en Olga wonen bij Epip-
hanie en de andere kinderen wonen bij hun moeders. 

Antwoord V.K.R.: We hopen dat Jean De Dieu eindigt 
in het 6de secundair met heel goede punten. We hopen dat 
Pacifique dit jaar betere punten behaalt zodat ze verder 
het secundair kan volgen, zo niet zal ze een beroepsrichting 
moeten kiezen om verder gesteund te worden door V.K.R.. 
Wat Olga en Ange betreft, hopelijk doen ze het goed op hun 
nieuwe school, zo niet dienen ze volgend jaar voor een of-
ficiële school te kiezen. Wat Benitha betreft vinden we het 
bijzonder jammer wat er gebeurt, het is echt noodzakelijk 
dat ze dit jaar haar rapport inlevert, anders kunnen we 
ook in 2016 de schoolkosten niet betalen. Welke moeder 
gebruikt het kleine beetje zeep, tandpasta enz…dat voor 
haar kind bestemd is? Als Francine zo verder handelt zal 
haar kind hier het slachtoffer van worden. Sandra wil niet 
nalaten om met Francine en Benitha te praten, zodat we de 
ware toedracht van haar handelen kennen. Benitha staat 
er maar ongelukkig bij op de foto, er is duidelijk iets aan 
de hand met het meisje. Aangezien enkel Olga en Ange nog 
bij Epiphanie wonen heeft ze nu minder monden te voe-
den dan vroeger. Epiphanie moet leren wat opzij te leggen 
voor slechtere tijden. V.K.R. is niet van plan om voeding te 
geven. De volwassen leden van de familie moeten ook wat 
inbrengen voor de voeding van hun kinderen. Ze moeten 
hierbij ook eens nadenken van waar ze gekomen zijn en 
hoeveel geluk ze reeds gehad hebben met wat onze vereni-
ging reeds voor hen deed. De schoolkosten voor de kinde-
ren en de premies voor de ziekenkas mogen in 2017 verder 
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 dossier A4b: Familie bestaande uit een alleenstaande moeder Noëlla 
°1983 (wees) met twee kinderen. De jongen Roméo °2002 volgt het 6de lager en behaal-
de in 2015 68,7 %. Het meisje Hope °2007 zit in het 2de lager en behaalde vorig jaar 75 %.  

Sandra: Deze familie stelt het goed. Hun moeder heeft werk gevonden en de kinde-
ren volgen goed de school. 
 
Antwoord V.K.R.: We zijn blij te lezen dat de mama werk vond en zo haar gezin 
beter kan onderhouden. 
De schoolkosten voor de kinderen en de premies voor de ziekenkas mogen in 2017 ver-
der betaald worden.

 
 Familie dossier A6a: Familie bestaande uit moeder Stephanie °1983 (wees) en 

vader  Asman °1976. 
Ze hebben drie kinderen Florence °2003 zit in het 5de 
lager en behaalde vorig jaar 69,7%, de jongen Asmani 
° 2007 volgt het 2de lager en behaalde in 2015 79,6%. 
Asman °2012 volgt de kleuterschool.
 
Sandra: Alles loopt normaal, de familie stelt het goed 
en de kinderen doen het goed op school. Met het doel 
zelf het heft in handen te nemen is Stephanie begonnen 
met een kleine handel in fruit, het kapitaal is laag, maar 
het zal met de tijd goed lopen.
 
Antwoord V.K.R.: Het doet goed te lezen dat Stephanie 
de moed niet laat zakken en er alles aan doet om voor-
uit te komen. Wat doet Asman, heeft hij nog altijd werk?  
De schoolkosten voor de kinderen en de premies voor de 
ziekenkas mogen in 2017 verder betaald worden.

 Familie dossier A6b: Familie bestaande uit de vader Raymond °1980 en moeder Alphonsine met 4 kinderen. 
De jongen Jean ° 2000 zit in het 2de middelbaar en behaalde vorig jaar 62,4%, Emmanuel °2002 zit in het 4de lager en 
behaalde in 2015 49,1 %, Jean de la Croix °2004 volgt ook het 4de lager en behaalde vorig jaar 41,9 % Aimable ° 2006 
zit in het 3de lager en  behaalde in het 2de lager 45,7 % en Eric °2015 volgt de tweede kleuterschool. 
 

Sandra: De hele familie stelt het goed behalve hun grootvader die zeer ziek is. 
Zij hebben een probleem met hun latrine die vol is. Raymond heeft al een grote 
kuil gegraven die hij van plan is te gebruiken als latrine, maar hij heeft de mid-
delen niet om een propere en goed uitgeruste latrine te bouwen.
 
Antwoord V.K.R.: Het is goed dat Raymond 
zelf inspanningen doet om zijn probleem op te 
lossen. Als James (medewerker van V.K.R.) naar 
Rwanda komt in december zal hij samen met San-
dra de situatie gaan bekijken. Indien nodig zullen 
we hen een toilet met doucheruimte bouwen. We 
zijn hoopvol dat Jean terug goede punten behaalt 
in het 2de middelbaar. Wat Emmanuel betreft den-
ken we dat het noodzakelijk zal zijn dat de jongen 
voor een beroepsrichting kiest gezien zijn leeftijd. 
We hopen dat de jongere kinderen het dit jaar be-
ter doen zodat ze hun lagere school met positieve 
punten kunnen eindigen. De schoolkosten voor de 
kinderen en de premies voor de ziekenkas mogen in 2017 verder betaald worden.
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  B e z o e k  v a n  d e  C . M . G .  k i n d e r e n  a a n  S a n d r a

Ieder trimester komen de wees-
kinderen en jongeren bij de me-

dewerkster van Vriendenkring 
Kinderhulp Rwanda. Bij deze gele-
genheid krijgen ze hun schoolma-
teriaal, materiaal voor het internaat 
hygiënisch materiaal en kledij. 

Ook krijgen ze het betalingsbe-
wijs van het schoolgeld, geld 

voor hun verplaatsing, voor schoe-
nen en de kapper en de briefwisse-
ling uit België. Tegelijkertijd kun-
nen ze hun brieven afgeven voor de 
sponsors in België.
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  B e z o e k  v a n  d e  C . M . G .  k i n d e r e n  a a n  S a n d r a
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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 kinderen.   
	 	 ▪		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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