Michael heeft er een mooie brochure
van gemaakt. Voorjaar 2006 is de
brochure verschenen in 3 talen,
nederlands, engels en frans.
Over de projecten in Rwanda is
in 2006 een film gemaakt beide
dragen de titel ”Hulpverlening kan
eenvoudig”.
Op 20 april 2006 was de première van de Film “Hulpverlening kan
“Hulpverlening
eenvoudig” in de Muzenval in Eersel. De opkomst was groot, meer dan
kan eenvoudig”
300 bezoekers. Na de pauze was er
In december 2005 heb ik mijn per- napraten in de zaal met Tweede en
soonlijk verhaal opgeschreven waar- Derde Kamerleden. Een zeer geom en hoe ik op eenvoudige wijze slaagde avond met weldoeners en
de afgelopen 11 jaar hulpverlening vele belangstellenden over de projecten in Rwanda.
in Rwanda heb gedaan.

Nieuw jasje
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De nieuwsbrief is in een modern
jasje gestoken.
Veel foto’s en gevarieerde teksten.
Op deze manier kunnen wij U een
beter beeld geven over de projecten
in Rwanda.

Film

De film is nog steeds verkrijgbaar alsmede de info brochure in 3 talen.
Tegen een vergoeding van 15 euro
(portokosten inbegrepen) wordt de
dvd U toegestuurd.
Dit bedrag komt ten goede van onze
projecten in Rwanda.

NIEUWSBRIEF
Stichting Weeskinderen in Rwanda
Projecten die voltooid zijn in 2006
• Timmerwerkplaats in Kibuye, 20 ex-straatkinderen maken en verkopen meubels
• 59 Geiten voor de weduwen en weeskinderen gezinnen in Biruyi
• 10 Naaimachine’s voor de weduwen in Biruyi
• Tuingereedschappen voor de arme gezinnen van de A.G.I.
• 2 Meelmolens in Kinunu en Kibingo
• Schoolmaterialen, schriften en balpennen basisschool Murambi
• Stoffen om uniformen voor leerlingen van de basisschool te maken
• Rijst, suiker en melkpoeder voor de kinderen in het weeshuis Noel

Met weinig financieële middelen is er veel gedaan in Rwanda.De inzet en motivatie van de bevolking zelf is heel groot.
Het zijn niet de grote instanties die ons financieel steunen, maar de gewone burger (vrienden, kennissen, etc.).
Voor e 35,- kan een gezin voorzien worden van een geit, emmers, bekers, pannen en een jerrycan.
In 2006 waren er maandelijkse en eenmalige giften en allerlei spontane kleine activiteiten die wij zeer waarderen.
Onze hartelijke dank. In 2007 willen wij graag continueren. Al uw bijdragen klein of groot blijven welkom.

Timmerwerkplaats in Kibuye
Een geit voor
een weduwe
in Biruyi

Van Oranjeband Zaden B.V. in Heerenveen hebben wij ook
dit jaar vele groenten en kruidenzaden ontvangen voor de arme
gezinnen in Rwanda.

Stichting Weeskinderen in Rwanda
Willibrorduslaan 34, 5521 KC Eersel - Nederland
tel. nummer: 0497 - 51 53 94, faxnummer: 0497 - 51 35 39
e-mail: info@weeskindereninrwanda.nl
internet: www.weeskindereninrwanda.nl
ABN-AMRO Eersel: 53.80.44.160
IBAN nummer: NL58ABNA0538044160
(BIC/Swift-code: ABNANL2A)

De hollandse zaden doen het goed in Rwanda, de
 evolking eet nu meer gevarieerd waardoor zij hun
b
gezondheid verbeteren. Wortelen, uien, witte kool en
bloemkool zijn favoriet.

Zuster Marie Pierre Seznec
27 april 2006 heeft zuster Marie Pierre Seznec haar
functie als secretaris van de Stichting Weeskinderen in
Rwanda neergelegd. Ruim 5 jaar deed zij de vertalingen
in nederlands en frans. Verschillende projecten zijn mede
door haar inzet tot een goed resultaat gekomen. Wij
danken de zuster en wensen haar veel succes met haar
nieuwe werkzaamheden.

De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17128822

Tuingereedschappen

Naaimachine’s
voor de weduwen
in Biruyi
Meelmolen

Melkpoeder voor
de kleintjes in
weeshuis Noel

Hartelijk dank aan allen die ons afgelopen jaar weer financieel hebben gesteund
om de gerealiseerde projecten mogelijk te maken.

Nieuwe 
projecten in 2007
Zaaien en leren gebruiken van Kruiden
uit hun tuin.
Uit
het
boek
“Gezondheid uit de
apotheek van God”
van Maria Treben
gaan wij in de wekelijkse bijeenkomsten
van de groepen weduwen raadgevingen
en ervaringen met
geneeskruiden geven.
De groepen krijgen
groenten en kruidenzaden om nog beter
aan hun gezondheid
te werken. De kleine
kruidenplantjes worden uitgewisseld en
doorgegeven zodat
er op een eenvoudige
manier aan hun
gezondheid
wordt
gewerkt.
Ook gaan wij beginnen met groepen
weduwen, alle ervaringen van het bereiden en koken van de
groenten en kruiden
op te schrijven en
te verwerken in een
eigen Kookboek in
de Rwandese taal. De
kennis van de oudere
vrouwen en de nieuwe kook ervaringen
met de groenten en
kruiden kan zo worden overgedragen aan
de jongere meisjes.

Wij gaan door in 2007 met de goed lopende projecten:
Dinsdag 17 oktober 2006

Geiten, groentezaden, tuingereedschappen, schoolmaterialen, naaimachines en aanleg zuiver drinkwater in andere dorpen.

Afrika, waar Rwanda deel van uit
maakt, wordt er volgend jaar een
ramp verwacht. Miljoenen mensen
zullen sterven van de dorst. Door de
tropische hitte en een jaar lang géén
druppel regen zijn er in Rwanda in
2006 al vele kinderen en arme mensen gestorven. Dit wordt komend
jaar alleen maar erger.
In de heuvels van Rwanda zijn er verschillende natuurlijke bronnen. Deze
bronnen hebben een grote capaciteit
en kracht genoeg om door leidingen
naar beneden in de dalen gebracht te
worden. Er worden waterreservoirs
gemaakt en vervolgens verschillende
aftappunten, waar iedereen die in
de omgeving woont zuiver water
kan komen halen.

Derde Kamerlid Ria van de Ven wijst
Brussel op ‘haar geitjes’
Eerselse pleit bij EU voor
navolging van haar Rwandaproject.
door Vanda van der Kooi
EERSEL - Derde Kamerlid Ria van
de Ven uit Eersel brengt vandaag met
een delegatie van de Derde  Kamer
een werkbezoek aan het Europese
Parlement en de Europese Commissie in Brussel.
Zij brengt er onder meer de aanpak
van haar Rwandese geitjesproject
onder de aandacht. De Derde
vragen wij Uw financiële bijdragen  (cement, pvc pijpen, ethileen
slangen, kranen enz).

De bevolking zelf doet het werk. Zij
sjouwen de stenen naar boven op
Zuiver water is de allereerste de heuvel, jongeren graven geulen
behoefte van een mens.
waar de leidingen in moeten komen. Helpt U mee om 50.000 mensen
In en om het Grote Merengebied in Voor de aanschaf van materialen zuiver water te geven.?

De Derde Kamer
In februari 2006
ben ik, Ria van
de Ven  Gijsbers,
officieel geïnstal
leerd in de Derde
Kamer.
De Derde Kamer
is een schaduwparlement van de Tweede Kamer.
Derde Kamerleden zijn 150 vrijwilligers die weigeren zich neer
te leggen bij armoede en onderdrukking in de wereld. Ze zoeken
naar  oplossingen voor mondiale
armoedebestrijding. In het kader van
armoedebestrijding heb ik onze
projecten en de manier hoe wij het
hebben gedaan in Rwanda als voorbeeld aangedragen.

Alle Derde Kamerleden schrijven Millenniumdoelstellingen:
 et aantal mensen dat in extreme armoede
een voorstel over ontwikkelings 1. H
leeft moet in 2015 zijn  gehalveerd ten
samenwerking alleen of in groepopzichte van 1990.
jes. De millenniumdoelen van de 2. In 2015 moeten alle kinderen op de wereld
Verenigde Naties zijn uitgangspunt.
basisonderwijs volgen.
Met 12 Derde Kamerleden heb- 3. G
 elijkwaardigheid tussen mannen en
v

rouwen. Gelijke kansen in 2005 voor
ben wij het voorstel: ”Naar meer
jongens
en meisjes in basis- en middelbaar
ontwikkelingssamenwerking aan de
onderwijs.
basis” aangeboden en besproken 4. H
 et sterftecijfer van kinderen onder de 5
17  oktober 2006 in het Europees
jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsParlement in Brussel en 3 november
land met minimaal tweederde zijn terug
gebracht ten opzichte van 1990.
2006 op de plenaire zitting van De
5.
D
 e moedersterfte moet in 2015 met drieDerde Kamer in de Tweede Kamer
kwart zijn teruggebracht t.o.v. 1990.
in Den Haag.
6. V
 oor 2015 wordt een halt toegeroepen aan
In het voorstel staat het geiten en
de verspreiding van HIV/Aids,  malaria en
groentenproject in Rwanda als een
andere ziektes.
 oor 2015 wordt een duurzaam milieu
succesvol voorbeeld om ook in an- 7. V
g

ewaarborgd door duurzame ontwikkeder ontwikkelingslanden toe te pasling te integreren in nationaal beleid en
sen. Het is een manier om armoede
programma’s.
terug te dringen en het beantwoordt 8. E r komt een mondiaal samenwerkings
aan de millenniumdoelen.
verband voor ontwikkeling.

bruikt worden met behulp van de
Europese Unie (EU).
Tijdens het werkbezoek in Brussel
heeft de Derde Kamer-delegatie een
Kamer is een schaduwparlement werklunch met Nederlandse euro
voor
ontwikkelingssamenwerking parlementariërs als Max van den
in  Nederland. Van de Ven zal in Berg, Jan Marinus Wiersma, Edith
Brussel onder meer pleiten voor een Mastenbroek (PvdA), Albert Jan
aanpak waarbij ‘ontwikkeling aan de Maat (CDA) en Jan Mulder (VVD).
basis’ centraal staat, zoals bij haar
geitjesproject in Rwanda. Hierbij Onderwerpen van gesprek tijdens
krijgen mensen geitjes die melk en de lunch zijn onder meer ontwikkemest opleveren. De jongen van de lingssamenwerking en het Europese
geitjes worden door de eigenaars landbouwbeleid.
aan andere families doorgegeven of
verkocht.
Van het totale budget van de EuroVolgens het Eersels Derde Kamerlid pese Unie gaat bijna vijftig procent
kan dit voorbeeld wereldwijd ge- op aan landbouwsubsidies.

Er worden lijsten gemaakt vande gezinnen
die een geit krijgen.

De geit

De geit is belangrijk voor een arme
familie. Zij geeft melk en mest voor de
groententuin. De bokjes worden grootgebracht voor vlees.
Het eerstgeboren geitje geeft men door
aan een ander gezin. De geit kost niets,
zij eet de grassen die er groeien.

Als bewijs van ontvangst zet men een
handtekening of vingerafdruk.

Resultaat bezoek in Brussel:

Naar huis met de geit

Veel waardering, het geitenproject zal wereldwijd gaan. Novib is recent met het geitenproject in Columbia
begonnen met goede resultaten.

