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Nieuwe Nieuwsbrief 
 
Zoals u ziet heeft deze 
nieuwsbrief een ander 
uiterlijk dan de nieuws-
brieven die u de laatste jaren 
van ons gewend bent. Dit heeft slechts één reden: 
namelijk de kosten. Voor ons nieuwe project: ‘fase 2 
Eet en leef gezond’ moeten we elk dubbeltje 
omdraaien.  Dit heeft uiteraard te maken met de 
economische recessie. Daarom moeten we 
bezuinigen op al onze uitgaven, zoals de uitgaven 
voor een nieuwsbrief in kleur. Toch willen we u 
graag informeren over de gang van zaken. Daarom 
hebben we nu gekozen voor een eenvoudige 
uitvoering van de nieuwsbrief.   
 
Ac t i v i t e i t en  i n  Neder l a ndAc t i v i t e i t en  i n  Neder l a nd   
 
Op diverse plaatsen in Nederland hebben in het 
afgelopen jaar activiteiten plaats gevonden die een 
relatie hebben met onze stichting.  In deze 
nieuwsbrief zullen we enkele activiteiten noemen 
alsmede de mensen achter die activiteiten. Maar we 
zijn lang niet volledig. Er gebeurt zoveel, dat we dat 
niet in één nieuwsbrief kunnen verwoorden. We 
hopen dat mensen die niet genoemd worden, zich 
niet gepasseerd voelen. We zullen trachten ook in de 
volgende nieuwsbrieven de personen en organisaties 
die actief zijn voor onze stichting voor het voetlicht 
te brengen.  
 
 Krankjorumfestival 
 
Op zondag 10 mei heeft de Stichting mee gedaan 
aan het Krankjorumfestival in Eersel. Dit festival 
wordt jaarlijks georganiseerd door de leden van het 
dweilorkest Krankjorum en op het festival komen 
diverse dweilorkesten uit het zuiden van het land 
bijeen op de Eerselse Markt om samen muziek te 
maken. Elk jaar staat het festival in het teken van 
een goed doel en wordt hiervoor een loterij 
gehouden. Dit jaar waren wij aan de beurt. Voor en 
tijdens het festival zijn bijna 2500 loten verkocht. 
Na aftrek van de onkosten was de opbrengst voor 
ons €1650,-.  Het was een mooie zondag met heel 
veel belangstelling voor onze projecten.  

 
 Kringloopwinkel Eemnes 
 (door Ineke de Groot) 
 
Ik werk in een Kringloopwinkel waar wij proberen 
zo veel mogelijk goederen te hergebruiken. Een 
andere doelstelling is het ondersteunen van 
kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 
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Via het artikel in de Libelle van 1996 met de titel: 
“Nog zie ik de behuilde snoetjes voor me”,  ben ik 
met Ria in contact gekomen.  
Stichting Weeskinderen Rwanda staat ieder jaar vast 
op onze donatielijst. Dit werk is een er een van lange 
adem en steeds maar doorgaan. Vijftien jaar hard 
werken voor de weeskinderen in Rwanda. Eerst 
opkomen voor de kinderen in het weeshuis Noël. 
Dan komen de weeskinderen in de heuvels er bij. 
Dan worden weeskinder-gezinnetjes gesticht. Het 
geitjesproject; het zadenproject; bereikbaar en 
betaalbaar schoon drinkwater; naaiateliers voor de 
weduwen. Weeskinderen die voor het eerst nieuwe 
kleding hebben. Het is werkelijk fantastisch wat een 
werk er verzet en bereikt is al deze jaren. Daarom 
staat deze Stichting al vanaf 1997 bij 
Kringloopcentrum Eemnes op de donatielijst. 
Tweede Pinksterdag wordt het geitjesproject onder 
de aandacht gebracht op de jaarlijkse campina-dag 
op een boerderij in ons dorp. En ik hoop dat het nog 
lukt om dit jaar het ‘Wandelen voor Water’ te 
introduceren bij de basisscholen. We gaan dan met 
de schooljeugd wandelen en geld inzamelen voor 
aftappunten bij de scholen. We hopen zo een klein 
steentje bij te dragen omdat er nog zo veel moet 
gebeuren in onze wereld. 

 
 Afscheid 
 
Wij hebben een groot aantal trouwe donateurs die 
veel goed werk in Rwanda mogelijk maken. In het 
afgelopen jaar zijn enkele van hen overleden.  Hun 
grote betrokkenheid bij de stichting bleek uit hun 
wens de collecte tijdens de uitvaartmis/ crematie-
bijeenkomst te bestemmen voor onze stichting. Wij 
hebben de betrokken families uiteraard 
gecondoleerd met hun grote verlies en hen bedankt 
voor de jarenlange steun door hun dierbare.  

Ineke de Groot: Mijn petje af voor de 
Stichting Weeskinderen in Rwanda! 
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 Oecumenische Liturgiegroep 
 De Kempen  (door Hans van Lierop) 
 
Dit jaar koos onze kleine groep als ‘goed doel’ voor 
de vastenactie opnieuw voor Weeskinderen in 
Rwanda. Niet alleen kwam Ria tijdens de eerste 
dienst over  het ‘Eet en leef gezond’ project 
vertellen, ze werkte ook verder actief mee aan de 
viering.  Alle diensten tot Pasen hadden een thema 
gerelateerd aan ‘Eet en leef gezond’; zowel 
betrokken op Afrika als op het welvarende Europa, 
geestelijke gezondheid, bidden om te eten enz. 
Met €1550,-  werd het zo de grootste bijdrage uit 
onze vastenactie.   
 
 Verkoop van kaarten 
 
Al vele jaren hebben Tonnie, Joke, Annie en Truus 
3D-kaarten verkocht voor onze stichting, die zij zelf 
maakten. Ze gingen daarmee op kerstmarkten, 
vlooienmarkten en de koninginnemarkt in 
Veldhoven staan. We ontvingen het droevige bericht 
dat Truus in februari plotseling is overleden. Dat 
was voor iedereen een grote schok en de reden dat 
de anderen hun jarenlange verkoop willen beëin-
digen. We kunnen dit heel goed begrijpen. We 
willen hen heel hartelijk danken voor alles wat ze 
voor ons hebben gedaan. 

Annie en Pierre Teeuwen uit Eindhoven 
verkopen jaarlijks in de Joriskerk kaarten van onze 
stichting. In de maand januari is Pierre na een 
langdurig ziekbed overleden. Wij leven mee met 
Annie en haar kinderen. Annie heeft aangegeven 
toch door te willen gaan met de verkoop van de 
kaarten, samen met haar kinderen.  

 
 Open Hofkerk in Katwijk 
(door Trude Guyt, Lenneke Wassenaar, Marijke Zwaan) 

 
De Open Hofkerk in Katwijk aan de Rijn steunt 
sinds een jaar Weeskinderen in Rwanda. Om de 
gemeente kennis te laten maken met de stichting en 
bewust te maken van de situatie in Rwanda, hebben 
we een jaarthema bedacht. Zo komt het dat het jaar 
2008-2009 het jaar van "de Geit" is geworden. In 
september hebben we een leuke startdienst 
gehad, waarin Ria van de Ven het "geitenjaar" voor 
geopend verklaarde. Een heuse geit kwam de kerk 
binnengewandeld, met aan z'n strik een paperclip. 
Deze paperclip hoorde aan een rits. Ria ritste twee 
delen van een doek aan elkaar, waarmee de 
Open Hof zich officieel verbond aan de 
weeskinderen in Rwanda. Het afgelopen jaar zijn er 
diverse collectes geweest voor de stichting en zijn er 
al aardig wat geiten bij elkaar gespaard. We gaan in 
mei met de jongste leden van onze gemeente naar 

een kinderboerderij, waar heel veel jonge geitjes te 
zien zijn. Door middel van leuke opdrachtjes zullen 
de kinderen zien hoe lief deze dieren zijn en hoe 
belangrijk voor melk en het kunnen maken van kaas. 
Naast deze activiteiten hebben we de gemeente ook 
geïnformeerd over de geschiedenis van Rwanda. Dat 
hebben we gedaan door een voorlichtingsavond te 
geven met behulp van de film over WiR. Daarnaast 
hebben we een filmavond georganiseerd, waarin de 
film "Shooting dogs" vertoond werd. Dit heeft diepe 
indruk gemaakt en ons een stuk bewuster gemaakt 
van de noodzaak van steun aan Rwanda. 
Volgend jaar willen we onze steun aan WiR weer 
vormgeven door een jaarthema. Dat zal zijn 
"Water". Ook met dat thema kunnen we volop acties 
bedenken, en hopen we weer een leuk bedrag bij 
elkaar te sparen. 
 

 
 Adoptie-kippen 

(door Walda Schenk) 
 
In 1993 kreeg ik de mogelijkheid 
om 5 weken door te brengen op  
de parochie Busasamana in noord 
west Rwanda. In 2002 ben ik samen met mijn 
wederhelft Gerrit-Jan weer naar Rwanda geweest. 
Dat bezoek heeft ons kennelijk geïnspireerd iets op 
te zetten wat leuk is maar ook wat opbrengt voor 
mensen die het veel minder hebben. Het ging als 
volgt…… Wij hadden een hok met kippen. En we 
hadden een hoop familie, vrienden, kennissen die 
met ons meegeleefd hebben m.b.t. Rwanda. Op een 
gegeven moment werd het idee geboren onze kippen 
ter adoptie aan te bieden. En zo gebeurde en gebeurt 
het nog steeds: iemand geeft aan een kip te willen 
adopteren en zo de mensen in Rwanda te steunen. 
Daar hoort dan een papier bij waarop de naam staat 
met de datum van ingang. Voor €5 per maand heeft 
men een eigen kip bij ons lopen en krijgt men 10 
eieren. Een keer per jaar schrijf ik de ‘Wilgenhof 
adoptie nieuwsbrief’ die ik dan samen verstuur met 
de nieuwsbrief van Ria. Gemiddeld hebben we 10 
adoptiehouders. Juli aanstaande hebben we de eerste 
adoptiehouders die een leuke attentie krijgen want 
die zijn al 5 jaar trouw deelnemer aan het 
‘Wilgenhof adoptiekippen project’. Bij een 12,5 
jarig adoptie-houderschap geven we 
een fuif!! 

Hartelijke groeten, namens de Open Hof 
gemeente: Trude Guyt, Lenneke Wassenaar en 
Marijke Zwaan 

 
 

Een hartelijke groet,  Walda Schenk. 
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 Het geitjes-project 
 
De stichting krijgt regelmatig giften die speciaal 
bestemd zijn voor het geitjesproject. Dat is heel erg 
fijn, want er zijn nog steeds veel gezinnen, weduwen 
en groepen weeskinderen die geen geit hebben. Het 
afgelopen half jaar hebben we voldoende geld 
gekregen om in Rwanda 20 geiten aan te schaffen en 
weg te geven aan de mensen die een geitje heel goed 
kunnen gebruiken. Bovendien worden er 2 bokken 
van het Boers-ras aangeschaft. Deze bokken kosten 
€400,-  per stuk en zijn speciaal in Zuid-Afrika 
gefokt om het ras te verbeteren. De nakomelingen 
van deze bokken geven meer melk en meer vlees.   
 
 Waterproject school Kagano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog vele dorpen in ons werkgebied in Rwanda 
hebben geen waterleiding. Om schoon drinkwater te 
halen moeten ze dan uren lopen met zware 
jerrycans. Vaak drinkt men water uit riviertjes en 
(vieze) meertjes. Het is niet verwonderlijk dat veel 
mensen, met name jonge kinderen, hiervan ziek 
worden. Aanleg van schoon drinkwater is daarom 
erg belangrijk. Door een gift van €2000,- van de 
stichting Kringloop te Eemnes en €7000,- van 
Cordaid heeft de basisschool in Kagano nu zelf 

schoon drinkwater. Er zijn bovendien aftappunten 
gemaakt op verschillende plaatsen in het dorp. 
 
 
 
 
 Het weeshuis. 
 
Weeshuis Noël kan op voortdurende steun van onze 
stichting rekenen. De kinderen hebben van onze 
stichting tennisballen gekregen om mee te spelen. 
Ria neemt verder nog medicijnen (60 kuren) tegen 
malaria mee voor het weeshuis en paracetamol. 
Een kuur met Arinate kost €3,- en geneest een kind 
dat malaria heeft. Arinate en paracetamol zijn 
bijzonder duur in Rwanda.  
 
 
 
 
 

 
 Het groenteproject. 
 
Ook dit jaar worden er weer groentezaden 
ingezameld voor de groentetuinen in Rwanda. Fa. 
De Run is ons wederom behulpzaam. We hebben al 
heel veel zaden gekregen van inwoners uit Eersel. 
Ook de stichting ‘Hulp aan Telechia’ (Roemenië) 
heeft ons met enkele volle dozen groentezaden 
geholpen. Deze hebben we reeds verzonden. De 
dozen zijn goed in Rwanda aangekomen. Op de foto 
staat Abbé Prosper met een doos zaden. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ria: Ik ga 19 mei weer naar Rwanda! 
Ik heb een gratis vliegreis gekregen van 
BrusselsAirlines. Ik ben benieuwd hoe 
het met mijn weeskinderen gaat. 
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 Het Eet en leef gezond -project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fase 1 
De deelnemers in Rwanda waren erg positief over 
het door Ria geschreven boek en over de posters en 
de deelname aan de cursussen. Het boek is in  de 
Rwandese moedertaal geschreven. Verder spreken 
de foto’s in het boek en de posters erg aan. Door de 
cursussen stimuleren deelnemers elkaar om met 
voeding en gezondheid bezig te zijn. Hierdoor 
ontstaat een positieve verandering in de families. 
Men krijgt daadwerkelijk uitzicht op betere 
leefomstandigheden. Dat Rwandese mannen zich 
inzetten voor gezondheid is een zeer positieve 
nieuwe ontwikkeling. De plattelandsorganisatie AGI 
voerde het project in 20 parochies uit. Zij heeft nu 
verzocht om snel met fase 2 verder te gaan. 
 
fase 2 
In fase twee wordt aan de hand van een mooi en 
goed uitgevoerd kookboek dat door Ria is 
geschreven de mensen geleerd hoe ze gezonde 
maaltijden kunnen bereiden. De AGI wil daarvoor 
nu ongeveer 2800 mensen opleiden die aan hun 
families en dorpsgenoten de kooklessen gaan geven. 
De boeken zijn inmiddels gedrukt en een eerste 
verzending is weg. Maar we hebben nog geen geld 
om alles te verzenden. Ook hebben we nog geen 
geld om de opleiding van de 2800 Rwandese lokale 
voorlichters te betalen. Dat kost €3,25 per persoon. 
Wij hopen dat we de benodigde gelden deze zomer 
bij elkaar krijgen.  
Verder zijn we erg blij met de 5600 balpennen die 
de fa. Vencomatic uit Eersel reeds voor het project 
naar Rwanda heeft verzonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wist-U-Dat………. 
 
* Ria werkt met hulp van Cees Cornelissen en 
Gré Kuijpers aan een biografie over 15 jaar hulp 
aan Rwanda. 
 
* Volgend jaar 10 oktober bestaat de stichting 
Weeskinderen in Rwanda 10 jaar. 
 
* In Knegsel heeft Ton van de Vorst honderden 
oliebollen verkocht voor onze stichting. 
 
* Vele medewerkers van de gemeente Eersel 
hebben (de waarde van) hun kerstpakket 
geschonken aan onze stichting. 
 
* Ook dit jaar hebben we weer een mooi bedrag 
ontvangen van de Jacobushoeve in Vessem. 
 
* Uit Abcoude hebben we weer geld gekregen 
voor geiten en posters. 
 
* In Eersel brengt Ger Janssen op haar fiets al 
onze post rond. Dat scheelt ons veel porto. 
 
* Op 16 mei hebben we met 3 personen van de 
werkgroep Rwanda uit Eersel een bezoek 
gebracht aan de geslaagde Cordaid-dag 
‘Geloven dat het kan’. Hierdoor zijn wij 
inderdaad weer gesterkt in ons geloof: 
hulpverlening kan eenvoudig! 
 
 

Stichting Weeskinderen in Rwanda  
Contactpersoon: Ria van de Ven - Gijsbers  
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 Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 
17128822  De Belastingdienst heeft onze stichting 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI, no17441).  

Al uw giften 
klein of groot blijven welkom. 

 
Hartelijk dank,  Ria. 

 
 
 
 
 


