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D O E L - S T R U C T U U R E N W E R K I N G VA N
VRIENDENKRING KINDERHULP RWANDA.
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

Jaak Coorevits
Lindeknokstraat 27
9771 Kruishoutem
.: jaakcoorevits@hotmail.com
': 09 383.67.46

Dirk Willemyns
Biezaardhof 8
8760 Meulebeke
.: d.willemyns@telenet.be
': 051 48.79.97

Voorzitter & Secretaris

Schatbewaarder - Administratie

Boekhouding - Admnistratie

Annelies Carpentier
Isegrimstraat 67
9000 Gent
.: annelies_carpentier@hotmail.com

Kim Six
Sint-Eligiusstraat 24
9050 Gentbrugge
.: kim_six@hotmail.com

Wouter Van De Vijver
Smeekolenstraat 21
9820 Merelbeke
.: woutvdv@hotmail.com

Animatieteam

Animatieteam

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. Kinderen met een beperking 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.  Onze  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!
In 2015 is door het ministerie van financiën de toestemming verlengd tot 2020.
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I N H O U D



Doel, structuur en werking van de vriendenkring.



Vriendenkringnieuws.



Zoeklicht op onze Rwandese medewerksters.



Oproep briefwisseling.



Brieven uit de gezinnen.



Publiciteit.



Projecten 2016 - 2017.



Eindejaarspost - bezoek van de weeskinderen aan Sandra .



Uit het verslag van Ineza over haar bezoek aan Rwanda.



Project ‘Een Grote Familie’.
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VRIENDENKRINGNIEUWS

D

e paasvakantie is reeds in zicht en momenteel genieten we van een heerlijk lentezonnetje. We zijn laat met het
tijdschrift en dit komt omdat we in de drukste periode van het jaar moesten werken met enkele vrijwilligers
minder. Het nieuwe jaar startte moeizaam. Verkoudheden, griep en de operatie van onze voorzitster gooiden roet in
het eten. In een vereniging met uitsluitend vrijwilligers mag er echt niet veel mislopen, of we lopen hopeloos achter
met alles. Daarom wordt er in de eerste plaats gedacht aan de kinderen in Rwanda. Zij moeten hiervan zo weinig
mogelijk hinder ondervinden. Dus wordt er alles aan gedaan zodat de rechtstreekse werking voor Rwanda verder kan.
Verontschuldig ons daarom lieve mensen als jullie dienen te wachten op antwoord op jullie mails of andere zaken. Heb nog wat geduld, het komt zeker in orde.
Zoals in ieder tijdschrift zijn er veel mensen om dank aan te zeggen. Eerst en vooral willen we onze vele vrijwilligers
bedanken. Daarom is onderstaande tekst vooral voor hen.
Bedankt vrienden vrijwilligers voor wat jullie hebben gedaan, voor wat jullie nog altijd doen.
Jullie noeste inzet, gedurende al deze jaren, spettert van vriendschap, warmte en solidariteit.
Ik wou dat ieder van u, met eigen ogen kon zien, hoeveel jullie betekenen in het leven van de Rwandese kinderen.
Jullie vrijwilligers zijn schone mensen, die met de kracht van de overtuiging en toewijding zorgen voor een betere wereld!
Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn.

I

n dit eerste tijdschrift van 2017 willen we ook ieder van harte danken die ons ondersteunt. Jij, tante en nonkel,
meter en peter en alle trouwe sponsors betekenen alles voor onze vereniging. Jullie maken onze werking mogelijk.
Een speciale dank aan onze trouwe tante en nonkel die ons ondersteunden met €1.500. Proficiat en van harte dank
aan onze sponsors die ons ter gelegenheid van hun verjaardag €500 schonken. Veel dank ook aan de sponsor die de
werking van Sandra ondersteunde met €300. Dank je wel sponsors voor jullie steun van €100, €125, €140, €150, €240,
€250 en €500. Tevens danken we K.B.C. Brussel die ons ondersteunde met €1.500. Ook danken we oprecht het stadsbestuur van Aalst voor hun steun aan ons project met €2.208,99. Dank u wel stadsbestuur Waregem voor de steun
aan ons project met €1.000. Ook danken we de gemeente Kruishoutem voor de ondersteuning van onze werking.

Tevens danken we al die lieve mensen die ons allerlei kaartjes en andere nuttige zaken opstuurden of brachten.

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 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.

We zijn op zoek naar jonge mensen, onze vereniging heeft jullie hard 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.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°99 - Maart 2017
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⹂G

Z O E K L I C H T O P O N Z E R WA N D E S E M E D E W E R K S T E R S .
raag geven we een woordje uitleg over hoe onze werking verloopt in Rwanda.
Daarom stellen wij jullie in de eerste plaats onze Rwandese medewerksters voor.

Sandra Ingabire.

⹂

Sandra is een 34- jarige vrouw die als klein meisje verstoten werd door haar alleenstaande moeder. Ze werd opgevangen in het gezin van Peter en Dancilla Gisimba. Ze was een van de eerste kinderen die het weeshuis, gesticht door Peter Gisimba, het Centre Mémorial Gisimba, bevolkten. Ze groeide verder op in het weeshuis dat bestuurd werd door
de zoon, papa Mutezintare Gisimba Damas. In het weeshuis kreeg Sandra, via onze vereniging, een op afstand nonkel
Jan† en tante Hilde uit België. Met dit Meulenbeeks echtpaar onderhield Sandra een levendige correspondentie. Na
de génocide in Rwanda, verplichtte de Rwandese staat Sandra om terug bij haar moeder te gaan wonen. Om Sandra
en haar familie een dak boven het hoofd te geven, ontstond in 1998 ‘Zonder Grenzen Meulebeke’. De opbrengst van
de eerste ontbijtactie ging dan ook naar de bouw van een huisje voor Sandra. Doch Sandra voelde zich niet gewild
bij haar natuurlijke familie en liep dan ook steeds weg. Gelukkig vond ze steeds haar weg terug naar het weeshuis
want dit was voor haar thuis. Deze zeer gevaarlijke situatie voor een 13- jarig meisje (soms was ze 14 dagen zoek) kon
niet blijven duren. Aangezien Sandra in het weeshuis niet meer
mocht verblijven, besliste Damas in samenspraak met V.K.R. om
een pleeggezin te zoeken, dichtbij het weeshuis. Onze vereniging
nam dit pleeggezin, dat reeds verschillende weeskinderen telde, op
in haar gezinsproject. Sandra was gelukkig in het gezin en kon ook
haar vriendjes in het weeshuis blijven zien. Onze vereniging bleef
Sandra opvolgen en ondersteunen, ze bezorgde haar een vakantiejob in het weeshuis. Na haar middelbare studies ging ze volledig
in het weeshuis werken om in 2009 voltijds onze medewerkster te
worden. Sandra huwde in augustus 2009 met Innocent en kreeg
twee zoontjes Goodson (nu 7 jaar) en Gaél (nu 4 jaar). Uit dankbaarheid voor het gezin dat haar opving gedurende haar vluchtperiodes, neemt ze in 2010 de drie kinderen, wiens ouders ondertussen overleden zijn, op in haar gezin.
Voor Sandra zijn de weeskinderen uit het C.M.G. nog steeds haar
broers en zussen. Zij zorgt ervoor dat deze kinderen en jongeren
ieder trimester tot bij haar komen. Zij koopt in opdracht van V.K.R. hun schoolgerief en hygiënisch materiaal aan,
nodig voor één trimester. Hetzelfde doet ze ook voor de gezinskinderen. Ze bezoekt de gezinnen en de scholen en
volgt alle projecten van V.K.R. in deze gezinnen op. Ook is ze onze contactpersoon in het gehandicaptencentrum in
Kamonyi, waar ze de kinderen en de projecten regelmatig bezoekt. Verder ontvangt en deelt ze de briefwisseling uit,
tussen hun tantes en nonkels in België.
Sandra heeft een groot hart voor al onze beschermelingen en zoekt en vindt oplossingen voor moeilijke gezinssituaties. Zij is onze spreekbuis voor menig probleem.

Jeanne D’Arc Kabeyi
Jeanne D’Arc is een 30- jarige vrouw die na de génocide als 7- jarig weesmeisje in
onze gezinswerking terechtkwam. Dank zij de steun en hulp van V.K.R. studeerde
ze boekhouding en informatica in Save. Na het overlijden van haar pleegmoeder
in het gezin waar ze opgevangen werd, ging het meisje bij haar grootmoeder leven. Toen de grootmoeder in 2011 overleed, stond Jeanne D’Arc er heel alleen
voor. V.K.R. zorgde ervoor dat ze onderdak kreeg in het weeshuis C.M.G. Jeanne
D’Arc is werkzaam voor onze vereniging sinds 1 februari 2012. Vanaf 2013 volgde ze drie jaar universitaire studies op kosten van een medewerker van V.K.R.
Ze huwde op 30 maart 2017 met Emmanuel, een weesjongen opgevoed in het
C.M.G. Onze vereniging wenst hen veel geluk in hun huwelijksleven.
Jeanne D’Arc zorgt voor alle betalingen in opdracht van V.K.R.. Zo betaalt ze alle
schoolkosten voor de weeskinderen en de gezinskinderen rechtstreeks aan de
scholen. Zij zorgt dat alles voor de projecten tijdig betaald wordt. Verder doet ze
de boekhouding voor onze vereniging en zorgt ze ervoor dat alle kosten hierin
verantwoord zijn met een ontvangstbewijs. Ook helpt ze Sandra bij de ontvangst
van de weeskinderen en de voorbereiding voor de verdeling van de goederen.
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Oproep correspondentieplan - Briefwisseling
met de door onze vereniging gesponsorde kinderen.
Graag zouden we ons correspondentieplan nieuw leven inblazen. De tantes-nonkels, meters-peters van onze
vriendenkring kunnen indien ze dit zelf willen, corresponderen met één van de door de vereniging gesponsorde
kinderen. De laatste twee jaar konden we geen correspondenties meer toewijzen door de moeilijke werking naar
aanleiding van het sluiten van de weeshuizen. Nu de werking terug normaal verloopt willen we jullie de kans geven
om met onze kinderen te schrijven. Het systeem van tante-nonkelschap, meter-peterschap blijft ongewijzigd. De
financiële steun wordt verder gebruikt voor de volledige gemeenschap. Er wordt echter de mogelijkheid geboden
één apart kind persoonlijk te volgen. Wil je meewerken aan dit correspondentieplan vul dan onderstaande lijst in en
stuur dit naar onze vriendenkring.
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon of G.S.M.: ………………………………………………………………………………………………….
Mailadres + lidnummer: ……………………………………………………………………………………………….
Ben alleenstaand:………heb een gezin:……..Aantal kinderen in uw gezin………………………………………….
Naam en geboortedatum van de kinderen…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ik wens dat mij een persoonlijk op afstand-adoptiekind om mee te corresponderen wordt toegewezen……………...
Ik heb voorkeur voor een jongen………………………een meisje……………………………………………………
Ik wens een foto van dit kind te ontvangen……Ik zal dit kind ook een foto van mij, mijn gezin bezorgen………......
Ik, of een gezinslid zijn bereid het kind jaarlijks minimum twee briefjes of kaartjes te sturen………………………..
Ik, of een gezinslid zijn bereid om op de brieven van de kinderen te antwoorden…………………………………….
Ik ben in de mogelijkheid de correspondentie in/uit het Engels te vertalen……………………………………………
Ik wens dat de vereniging de vertaling doet……………………………………………………………………………
Ik ben het er mee eens dat mijn brieven naar het kind, bij dit kind geen vorm van jaloersheid of afgunst tegenover
onze welvaart hier in België teweegbrengen, ik zal daarom sober zijn in de beschrijving van onze welstand………..
Ik ben er mee akkoord dat alle briefwisseling langs de vereniging passeert…………………………………………...
Ik stuur mijn adres, mailadres* niet door naar het kind………………………………………………………………..
Ik ben bereid de omslagen en portkosten voor de briefwisseling van en naar het kind te dragen……………………..
Ik wens dat het kind éénmaal per jaar een geschenkje van mij ontvangt………………………………………………
Ik ben het er mee eens dat dit geschenk binnen bepaalde normen moet liggen, bepaald door de vereniging, dit om
jaloersheid onder de kinderen te vermijden……………………………………………………………………………
Ik ga akkoord dat het geschenk via de vereniging wordt aangekocht en bezorgd aan het kind………………………..
Ik ben bereid minimum €15 te betalen voor de aankoop van dit geschenk……………………………………………
Ik koop graag zelf een geschenkje aan en contacteer hiervoor de vereniging via mail………………………………..
Ik ben bereid een kleine vergoeding van € 5 te betalen voor de verzendkosten van dit geschenk…………………….
Datum……………………………………………Handtekening………………………………………………………
*Dit om bedelpraktijken en stalking te voorkomen.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°99 - Maart 2017
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BRIEVEN UIT DE GEZINNEN.


Familie Dos.A2

Hallo Kinderhulp,

Rwanda-Rwinkwavu, 20 december 2016

Ik stuur hierbij mijn hartelijke dank ! Het is moeilijk om de juiste woorden te
vinden om mijn dankbaarheid uit te drukken! Jullie zorgen zowel voor mijn
lichamelijke gezondheid als voor mijn geestelijk welzijn.
Mijn hart is vol van vreugde door wat ik geworden ben dank zij jullie. Jullie
leerden mij, dat ik mijn leven kan plannen en mezelf kan waarmaken.
In mijn hart bewaar ik veel warme gevoelens aan wat jullie voor elkaar kregen. Ik had geen hoop, maar jullie heelden al mijn wonden als goede dokters.
Bedankt voor alles.
Uw zoon Jean De Dieu,
23 jaar, afgestudeerd in het 6de middelbaar met 59,8%



Familie Dos.A12b

Aan mijn liefste ouders,
Hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het goed en wij zijn dankbaar voor
alles. We kweken nog verder, maar onze koe is gestorven. Wij zouden graag
een dier kweken dicht bij huis. De kinderen studeren ijverig.
Ik wens jullie een Gelukkig Nieuwjaar in 2017!
Moge de Heer jullie zegenen.
Daniël en Angélique.
Ouders van 5 kinderen tussen 2 en 12 jaar.



Familie Dos.A12b
Jali, 17/12/2016

Beste Ouders,

Ik bedank jullie voor alles wat jullie al gedaan hebben voor ons. Moge jullie
altijd de vrede van God krijgen.
Ik volg nu het 4de lager. Bedankt voor het schoolgeld.
God zegene jullie.
Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar !
Bosco, 12 jaar, oudste zoon.



Familie Dos.B08

Beste Kinderhulp,

Kigali, 05/08/2016

Ik ben heel blij met jullie brief. Ik ben in vakantie en ik houd
me thuis bezig met mijn kleine zusjes.
Elke zondag ga ik naar de kerk.
Weldra zal de vakantie gedaan zijn en zal ik kunnen beginnen
in het eerste jaar secundair, zolang jullie mij helpen.
Ik bid voor jullie, dat jullie gezond en gelukkig mogen blijven.
Hartelijke dank,
Divine 16 jaar.
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B R I E V E N VA 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

Beste Kinderhulp,

Nyabugogo, 01/12/2016

Ik ben heel blij om jullie te kunnen groeten en jullie wat nieuws te laten
weten. We bedanken jullie van harte, voor jullie steun bij de studie van mijn
kinderen en voor jullie brieven, die mij veel moed geven. Momenteel is het
vakantie. Madeleine en Jean hebben hun Nationaal examen afgelegd en wij
verwachten hun resultaten in februari. Madeleine heeft geen kinderen. Haar
grote zus Elisabeth heeft er eentje, dat 2 jaar en 2 maand oud is.
Elisabeth, Emmanuel en Angélique studeren aan de universiteit met een studiebeurs, die ze later moeten terugbetalen als ze werken.
Ondanks de regen, wonen we nog altijd in het oude huis.
Ik begin ook wat te verzwakken, als gevolg van ziekte en van mijn leeftijd (54j.)
Maar ik blijf moed scheppen als jullie het schoolgeld blijven betalen (van Madeleine en Jean).Dat zal mij veel vreugde
geven. Wij hopen dat jullie het goed stellen en we wensen jullie
een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 2017.
Dat vrede, vreugde, geluk en liefde jullie altijd mogen vergezellen!
Dorothée, alleenstaande moeder van 8 kinderen en een weeskind.



Familie Dos.B01

Beste Ouders van Kinderhulp,

Kigali, 01/12/2016

Ik groet jullie en jullie familie en ik bedank jullie voor alle hulp. Dit jaar begin
ik mijn 6de secundair, richting fysica, scheikunde en wiskunde. Ik wil hard
studeren, om het maximum te behalen op het Nationaal examen en zo een
studiebeurs te krijgen, met jullie steun.
Tijdens de vakantie bereid ik me voor en ik bezoek mijn vrienden op verschillende plaatsen.
Ik wens jullie een vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar voor de ganse
familie en ik hoop dat God jullie activiteiten genegen is. Met Kerstmis ga ik
naar de Kerk en bezoek ik familie. Tijdens de lange vakantie van twee maanden help ik in huis, zoals water halen, koken en andere activiteiten, om mijn
ouders te helpen.
Bedankt dat jullie mij helpen om mijn droom waar te maken. Ik beloof dat ik
mijn best zal doen om ook anderen te helpen.
Elysée, 19 jaar, behaalde in het 5de secundair 68,8 %.



Familie Dos.B03

Hallo,
Mijn naam is Alphonse en ik ben 17 jaar.
Ik ben trots en gelukkig, dank zij jullie voortdurende hulp.
Jullie zijn belangrijk in mijn leven. Ik wil jullie heel hartelijk danken !
Ik wil jullie vragen niet te stoppen met jullie steun, zowel aan mij als
aan mijn vriend. Ik zal nooit vergeten wat jullie allemaal voor ons
gedaan hebben.
Ik studeer nu in het 4de secundair, richting
computer/elektronica en dat wil ik verder blijven doen.
Ik wil ook andere kinderen helpen, zoals jullie doen. Ik hoop dat jullie het
blijven doen.
Alphonse, 18 jaar, behaalde in 2016 in het 4de secundair 64,65 %.
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°99 - Maart 2017
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Proxy Delhaize
Kruishoutem
Waregemsesteenweg 6
9770 Kruishoutem
09/383 50 61
delhaizekruishoutem@outlook.be

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

sanitair - centrale verwarming: gas - mazout
pellets. Vloer - en wandwarming
zonnepanelen - zonneboiler - ventilatiesystemen.
Waregemsesteenweg 162 - 164
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 52 60

raambekleding - verf en behang

W. Churchilstraat 15
9770 Kruishoutem
Tel/Fax: 09 383 53 27

Onafhankelijk opticien
Aanpassingscentrum progressieve glazen
& contactlezen - Contactlensproducten
Hoorapparaten - Oogprothesen
Grace en haar broer met Jeanne D’Arc

Hoogstraat 6
9770 Kruishoutem
Tel: 09 385 98 08
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Alle merken

Uit sympathie
CENTRUM APOTHEEK
KRUISHOUTEM

Waregemsesteenweg 118
9770 Kruishoutem

BEA MERCHIERS
JAN HERMAN

NV
Deinzesteenweg 29
9770 K R U I S H O U T E M

Betoncentrale
Bouwmarkt & Tegels
www.desnercknv.be

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
Burgemeester

Joop
Verzele

LION NV
CAR-WASH
Olsenesteenweg 64
9770 Kruishoutem
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PROJECTEN 2017

! Al onze werken in 2016 - 2017 zijn gebaseerd op de wissel = 1€ = 800 Rwfr.


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

Onze vereniging is in juni 2016 gestart met de renovatie van het sanitair.
Deel I - meisjes sanitair: deze werken zijn beëindigd in december 2016 en hebben 6.641.290 Rwfr. = €8.301,61
gekost zonder de verplaatsingskosten.
James (Belgische aannemer) ging eind december op werkbezoek naar Rwanda. Hij bekeek de werken van het eerste
deel, deze waren in orde en hiervoor werd de laatste schijf betaald. Tevens besprak hij met de verantwoordelijke en
de Rwandese aannemer het bestek deel II van het jongens sanitair en het bestek voor de renovatie van de wasplaats.
Deel II - jongens sanitair: Begroot op 5.587.175 Rwfr. = €6.984 (zonder prijsverhogingen en verplaatsingskosten).
Eind januari startten deze werken op.

Uitgraven en bouw van een grote septische put.

Optrekken van de muren van het sanitair gebouw.

Plaatsen van de binnendeuren.
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Plaatsen van het dak op het sanitair gebouw.

PROJECTEN 2017


D

⹂

Bouw van huis, toilet + doucheruimte en waterreservoir voor een gezin met 6 kinderen
waaronder 5 kinderen met een beperking.

V

⹂

alentine is te vroeg geboren en
slechts 1kg...

it gezin is woonachtig in het district Kamonyi.
woog
Ze hebben 6 kinderen, waaronder 2 meisjes en 3
jongens met een beperking. Onze vereniging nam het
jongste meisje Valentine (9 jaar) en de jongen Marc onder
haar bescherming.
Valentine heeft het syndroom van Down. Zij werd te vroeg geboren en
woog slechts 1 kilo. Dank zij aangepaste voeding en kine is ze goed geëvolueerd. Op 4 jaar kon ze lopen. Ze gaat naar de lagere school en leert
langzaamaan duidelijker praten.
Marc is een gezonde jongen, hij is zeer intelligent en volgde in 2016
het 4de lager.
De zusters lieten ons weten dat de familie zeer slecht gehuisvest was en
vroeg aan V.K.R. of we hieraan iets konden doen. James ging in december
de familie bezoeken samen met de aannemer. Er werd een bestek opgemaakt dat onze vereniging goedkeurde en eind januari werden de werken
opgestart.
Het huis is begroot op 8.565.500 Rwfr. = €10.707
Het toilet en de doucheruimte is begroot op 1.580.000 Rwfr. = €1.975
Het waterreservoir van 5000 liter is begroot op 1.479.000 Rwfr. = €1.849

Zonder steun van al onze sponsors zijn bovenstaande werken niet mogelijk.
Daarom kunnen jullie ons nog steeds hierin steunen.
Willen jullie dit project 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.
- Bouw huis voor gezin met 5 kinderen met een beperking.

www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°99 - Maart 2017
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DE EINDEJAARSPOST
Bezoek van de weeskinderen aan Sandra

Z

oals vorige jaren kwamen ook dit jaar twee leerlingen uit de kunsthumaniora ‘Sint-Lucas Gent’, Helen en Brik hun sociale stage bij ons doen. Met veel inzet en kunstzin werden de vele kerstkaarten voor de kinderen onder onze bescherming
geïllustreerd. Ieder kaartje kreeg een persoonlijke toets en er waren werkelijk echte kunstwerkjes bij.
Dank je wel Helen en Brik, jullie hulp was heel waardevol en jullie aanwezigheid aangenaam, hopelijk zien we elkaar terug!

Hellen en Brik aan het werk

Alia

Gepersonaliseerde kerstkaartjes

Beckam met zijn versierde kerstkaart

Musirasi

Gjibrile

De C.M.G. kinderen komen op het einde van het jaar om hun hygiënische goederen, voor tijdens de vakantie. Tegelijkertijd
geven ze hun schoolrapporten, schoolbrieven* en brieven voor België aan Sandra. Ook krijgen ze hun brieven van de tantes/
nonkels/meters/peters. In januari, na de grote vakantie komen ze om al hun goederen nodig voor school en internaat.

Sandra aan het werk in de stockageruimte

Alles staat klaar, verpakt per kind

Bertrand & Bertin nemen hun goederen in ontvangst

* Brieven van de school waarin medegedeeld wordt wat men nodig heeft en hoeveel alles kost voor het volgend schooljaar.
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DE EINDEJAARSPOST
Bezoek van de weeskinderen aan Sandra

Beste ouders

22 november 2016

Eerst en vooral wil ik je groeten.
Ik denk dat u zeker weet hoeveel ik van je hou, en ik wil
altijd al het beste voor u en ik ben blij om deze brief te
schrijven omdat jullie mijn lieve ouders zijn.
Ik ben blij om u te vertellen dat ik mijn lager beëindigd
heb. Ik dank u voor de geschenken die jullie naar mij
sturen.
Ik hoop dat ik goede cijfers behaald heb en ik beloof u
dat ik mij zal inspannen om te slagen op de middelbare
school.
Ik zal u altijd danken, moge God u zegenen de hele tijd,
en ik wens u een vrolijk Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar
2017.

⹂

I

k bedank u voor al uw hulp,
want u betekent veel voor ons...

Dank je. Je liefdevol kind,
Jeanine, 14 jaar, behaalde in het 6de lager 62,4%
Beste ouders,
Hoe gaat het met je? Wat mij betreft het gaat goed met
mij. Ik denk dat ook jij het goed maakt.
Ik ben blij om deze brief aan u te schrijven. Want ik ben
blij om het feit dat ik je in mijn leven heb, en ik bedank u
voor al uw hulp, want u betekent veel voor ons!
En ik denk dat je natuurlijk wel weet hoeveel we van je
houden. Maar niet alleen houden we van je, maar we
willen al het beste voor u!! En het maakt mij gelukkig dat
ik goede cijfers kreeg in dit jaar.
Ik wens u Vrolijk Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar 2017.
Moge God je altijd zegenen.
Dank u voor het geschenk dat je naar ons stuurt, hoewel
we het nog niet te hebben ontvangen.
Je liefdevol kind,
Angelique, 18 jaar, behaalde in het 4de secondqir 65,70%
www.kinderhulprwanda.be - V.K.R. vzw - N°99 - Maart 2017
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⹂

Uit het verslag van Ine za over haar
bezoek aan Rwanda.
Ineza (betekenis naam: doen van een goede daad)
geboren in Rwanda werd als klein meisje geadopteerd in
België. Momenteel verblijft ze in Engeland voor haar studies Jazz, zie ook haar website: https://www.inezamusic.
com/. Ineza is meter in onze vereniging en vroeg of wij
haar konden helpen om haar reis naar Rwanda voor te
bereiden. Daar onze medewerker James diezelfde periode ter plaatse was en onze vereniging in contact was met
haar Rwandese familie, hebben we dit dan ook gedaan.

Rwanda December 2016

D

eze kerst was heel bijzonder voor mij. Voor de eerste
keer na zeven jaar ging ik terug naar mijn geboorteland Rwanda. Voor degenen die
dit niet weten, ik ben geadopteerd toen ik 10 maanden oud
was in een Belgische familie.
Zeven jaar geleden was het de
eerste keer dat ik mijn moeder
en twee van mijn broers en zussen ontmoette. Nu voelde ik dat
het tijd was om terug te gaan,
om ook de andere familieleden te leren kennen, en vooral
om mijn moeder beter te leren
kennen. Het was een geweldige
ervaring die ik niet snel zal vergeten.

O

m eerlijk te zijn, het was niet makkelijk om er te
komen. Ik organiseerde de reis zelf, maar wist
niet hoe zwaar dit zou zijn. Ik moest terug naar België gaan om een nieuw paspoort te krijgen, ik moest
mij laten inenten tegen tropische ziekten, ik moest een
hotel en een taxi reserveren. Ik ontdekte dat ik niet zomaar een visum kon aanvragen. Eerst moest een familielid uit Rwanda (in mijn geval mijn neef) mij officieel in het land uitnodigen. Tegelijkertijd deed
ik examens op het college, dus ja, het was stressvol.
Maar ik heb het gehaald.
Ondertussen nam onze vereniging contact met de moeder
van Ineza en ging op onze vraag
iemand ter plaatse om de situatie te bekijken. De moeder vroeg
om enkele aanpassingswerken
te doen in het huisje, zodat ze
haar westerse dochter goed kon
ontvangen. Ineza was hiermee
akkoord en betaalde de werken.
De vereniging zorgde ervoor dat
er een bed, muskietnet, bassin
enz…was, zodat het verblijf van
Ineza iets meer comfort zou hebben.(nota van V.K.R..)
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⹂

D

eze kerst was bijzonder voor
mij. Voor de eerste maal na 7
jaar ging ik terug ....

⹂

N

a een 13 uur durende vlucht van Brussel naar
Istanbul en van Istanbul naar Kigali (de hoofdstad
van Rwanda) kwam ik om twee uur in de ochtend aan.
Kigali is veel veranderd sinds mijn laatste bezoek zeven
jaar geleden. Er zijn veel nieuwe gebouwen, het is als een
Europese stad. Alleen, het is er zeer proper! Kigali was
een van de eerste steden in de
wereld, die plastic zakken verbood in de winkels, en het gooien van afval op de straat is een
strafbaar feit. Europa kan hiervan leren!

O

p de 3de dag verliet ik
het hotel in Kigali om de
4 uur durende reis naar mijn
moeders dorp te ondernemen. Het dorp ligt in het district Rutsiro in het westen van
Rwanda naast het meer Kivu.
Het is een ongelooflijk mooi
gebied. Rwanda wordt het land
van de duizend heuvels genoemd en het eert zijn naam.
Onze medewerkers James, Sandra en Jeanne D’Arc
begeleiden Ineza tot bij haar moeder.(nota van V.K.R.)
Het is moeilijk in woorden uit te drukken wat ik voelde toen ik mijn moeder zag na zoveel jaren. Het is een
cocktail van emoties: geluk, verdriet, verrassing, ... Ik
kan het niet uitleggen om eerlijk te zijn, maar het was
geweldig en heel vreemd. Ik ben de oudste van 7 kinderen. De laatste keer, ontmoette ik alleen mijn moeder, mijn oudste broer Bahatti, hij is een jaar jonger,
en mijn jongste zus Beatrice die nu negen jaar oud is.
Nu ontmoette ik mijn stiefvader
Andre, mijn andere jongere
broer Safari 18 jaar, mijn twee
andere zusjes Clementine en
Sabine 12 en 11 jaar oud en
mijn jongste broer Kwizera,
hij is slechts vier. Ik had nooit
broers of zusters in België,
nu zo plotseling een hele familie krijgen is een hele ervaring! De eerste dag was erg
emotioneel en gewoon raar.
De moedertaal in Rwanda is het
Kinyarwanda.

Uit het verslag van Ine za over haar
bezoek aan Rwanda.
Ik was nog geen jaar oud toen ik Rwanda verliet, dus heb
ik deze taal nooit geleerd.

⹂

M

België was de voormalige kolonisator van Rwanda en
Burundi en onder hun bewind was Frans de eerste taal. De
huidige president verving het Frans door Engels. Dat is de reden
waarom de generatie van mijn moeder goed Frans spreekt, maar bijna geen Engels. De jongere generatie, mijn oudste broer en neven,
spreken goed Engels, maar bijna geen Frans.
Mijn Frans is niet zo goed, dus het was niet gemakkelijk om te communiceren en mijn jongere broers en zussen konden nog helemaal
geen Engels.

⹂

ijn identiteit was niet volledig
in de jaren voor deze...

I

k moest mij aanpassen aan het leven in het dorp. Wakker worden
om 6h en zodra je buiten komt aangestaard worden door 3 meisjes
en een peuter. Ik was zeker een sensatie voor hen. Mijn moeders huis
is in vergelijking met andere huizen in het dorp heel goed. Ze heeft
een vloer, goede muren en toegang tot proper water op de binnenplaats. Maar het interieur is erg basic, slechts een paar houten banken
en een houten tafel. Geen geld voor decoraties zoals in onze huizen
in Europa. Er is geen fatsoenlijk toilet (gat in de vloer), geen douche
en geen warm water. Dit was geen verrassing voor mij, maar ik moest
me er toch even aan wennen. Het dorpsleven is zeer eenvoudig. Naast
de landbouw, het huishouden doen en koken is er niets te doen. Van
zo dichtbij geconfronteerd worden met armoede was niet altijd makkelijk. We hebben dit eerder gezien natuurlijk op televisie, maar het
is iets anders als je het ziet met eigen ogen. Ik bezocht één van mijn
ooms, hij heeft niet eens een vloer of een plafond in zijn huis. Maar als
er iets is dat ik heb gemerkt, is het gemeenschapsgevoel.
Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje en iedereen helpt iedereen.
Mensen in het dorp hebben niet veel, kinderen lopen rond in kleding
die wij reeds lang zouden weggegooid hebben, maar ze zijn tevreden
met wat ze hebben. Ik gaf mijn zus een teddybeer en ze was dolgelukkig.
Mijn broer kon niet stoppen met spelen met de kleine auto’s die
ik meebracht. Ik leerde mijn broer hoe het kaartspel Uno te spelen en al snel deed de hele familie mee. De ballonnen die ik gaf aan
de kinderen in het dorp waren een echte sensatie .Er is geen hebzucht zoals bij ons in Europa. Mensen delen en mensen zorgen.
Ik vrees dat wij dit hier verloren hebben.

D

e 24ste december, mijn moeder, stiefvader, Bahatti, Kwizera en ik
deden de vier uur durende reis naar het dorp van mijn tante en haar
familie. Ik vierde kerst in de Methodisten kerk, een zeer leuke ervaring
en ontmoette voor het eerst al mijn ooms en tantes (Mijn moeder heeft
8 andere broers en zussen). Ik ontdekte dat ik ongeveer 40 neven en
nichten heb en dan heb ik de achterneven en nichten nog niet bijgeteld.
Tijdens mijn tijd in Rwanda had ik de kans om samen te zitten met mijn moeder en haar een aantal belangrijke vragen te
stellen over mijn vader en de eerste maanden van mijn leven.
Ons gesprek is nog niet ten einde, maar een belangrijke eerste stap is
gezet.
Ik had de kans om mijn broer Bahati te leren kennen en had een aantal diepe gesprekken met mijn neef Emanuel.
Ik heb geleerd hoe moeilijk het leven voor mijn familie moet
zijn geweest tijdens de Rwandese genocide. Bijna allen vlucht-

ten naar Congo en één nonkel is er nog
steeds. Ik had de kans de vragen te beantwoorden die ze hadden over mijn leven
in Europa en ze hadden er een heleboel.
Hoewel ik niet met mijn zussen kon spreken
was ik in staat om met hen te communiceren
via kaartspellen. Het was een fantastische reis
en een levens veranderende ervaring. Ik liet
Rwanda met een hele nieuwe familie achter, ik
zal proberen om terug te gaan om de twee jaar.
Mijn identiteit was niet volledig in de jaren
vóór deze reis. Er was altijd iets dat ontbrak. Ik denk dat ik het ontbrekende stukje van de puzzel vond en eerlijk gezegd, is
het leven nog nooit zo mooi geweest als nu.
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Liesbeth Ineza
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É É N GROTE FAMILIE
DOEL

:

HOE

:	

WERKING

:	

	

▪ Door een adoptie - systeem op afstand.

▪ We zoeken mensen die het tante - of nonkelschap willen aangaan ten voordele
			 van
van  deze
deze Rwandese kinderen.
		
▪ 	We
▪ 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.
jaar.	
		
▪ 	De
▪ De peters en meters betalen een minimum bedrag van 12,5 Euro per maand of
			 150 Euro per jaar.
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
of  peter  van
peter van de volledige
			 groep
groep  kinderen,
kinderen, al
al  het
het geld komt steeds ten goede van de
de  ganse
ganse gemeenschap.
			 Later
Later  is  het
is het mogelijk dat men een persoonlijk op afstand - adoptie kind krijgt
krijgt 	
			 toegewezen om mee te corresponderen,
corresponderen,  indien
indien men
men  dit
dit zelf wenst.
wenst.
Via het driemaandelijks tijdschrift
Via  het  driemaandelijks
tijdschrift  en
en onze website
website  www.kinderhulprwanda.be
www.kinderhulprwanda.be kunt U
U  de
de werking
werking   van
van
de vriendenkring volgen en ook het wel en wee van onze beschermelingen, via de briefwisseling die hierin is
opgenomen. 			
Je kan ons ook volgen via facebook: https://www.facebook.com/kinderhulp.rwanda
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”

Algemeen contactadres:

Naam & Voornaam: ...................................................................................

Fam. Kinet - Laroy

Straat & Nummer: .....................................................................................

Pastoor Senesalstraat, 74

Plaats: ........................................................................................................
Telefoon / GSM: ....................................................................

B-9770 Kruishoutem
Tel: +32 9 383 62 63
E-mail: info@kinderhulprwanda.be

E-mail: .......................................................................................................
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Scan de code voor meer
digitaal plezier op je telefoon!

Niets uit deze publicatie mag gebruikt worden zonder de toestemming van VKRvzw

©

▪ 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.      		
nood.      
			 Al  deze  kinderen  steunen  voor  voeding,
Al deze kinderen steunen voor voeding, kleding, geneeskundige verzorging,  
verzorging,       	
			 scholing, huisvesting en andere noodzakelijkheden. 
		
▪▪  Mensen
Mensen in België laten kennis maken met kinderen in een derde wereldland en
en                                       
	
			
   de
de kans geven van zeer nabij deze kinderen ook daadwerkelijk te helpen.

