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Nieuwe NieuwsbriefNieuwe Nieuwsbrief   
 
Voor u ligt onze nieuwe nieuws 
brief. Na mijn reis in mei heb ik 
samen met de werkgroep al  
weer veel zaken op gepakt. In  
deze nieuwsbrief  doe ik verslag van mijn reis. 
Verder staan we stil bij de lopende projecten en de 
nieuwe projecten.  
De laatste weken ben ik druk bezig met mijn boek 
over mijn ervaringen in 15 jaar Rwanda. In deze 
nieuwsbrief krijgt u alvast een passage uit het boek. 
Ik heb nog geen titel voor het boek. Het doel is om 
volgend jaar 9 oktober het boek kant en klaar te 
hebben als we het 10-jarig bestaan van onze 
stichting vieren. De opbrengst van het boek is voor 
het nieuwe waterproject in Rugaragara.  

Groetjes, Ria. 
 
Reis naar Rwanda in meiReis naar Rwanda in mei   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ria en Winnifrida 
 
Eind mei is Ria enkele weken naar Rwanda geweest 
met een gratis vlucht van Brussels Airlines. Ze heeft 
samen met Abbé Prosper de projecten bezocht en 
het weeshuis. Erg jammer is dat Mw. Winnifrida 
noodgedwongen een andere baan heeft aangenomen. 
We hopen dat haar opvolgster de werkzaamheden 
voor de AGI even voortreffelijk zal doen als 
Winnifrida. De werkgroep is Winnifrida erg 
dankbaar voor haar bekwame en enthousiaste inzet 
voor de projecten van de Stichting.  
 
 ‘Eet en leef gezond’ project 
 
Toen Ria in Rwanda was heeft ze samen met 
Prosper de groepen opgestart die aan de gang gaan 
met deel twee van het project, waarin de mensen 
geleerd wordt om gezonde maaltijden te bereiden  
met de middelen die lokaal verkrijgbaar zijn. Er is 
onder de bevolking een heel groot enthousiasme om  
deel te nemen. Fase 1 is gestart met cursussen voor 
de leden van de AGI. Vele groepen weduwen 
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verzochten om ook te mogen deel nemen. De 
weduwen starten daarom nu met deel 1 en doen daar 
meteen deel 2 achter aan. Ook in het weeshuis Noël 
wordt er voortaan gekookt volgens het kookboek dat 
Ria in de Rwandese taal heeft geschreven.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast komen de posters die bij het project horen 
in alle 16 ‘Centre du Malnutrition’ van het bisdom 
Nyundo te hangen. Bij deze centra zullen ook 
kooklessen gegeven worden en worden met behulp 
van onze zaden voorbeeldtuinen aangelegd. 
We hebben het project kunnen afronden dankzij de 
hulp van onze vele donateurs en steun van de 
hulporganisatie Cordaid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbé Prosper te midden van cursisten 
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 ‘ Bokken’ project  
 
Ria heeft samen met Prosper twee bokken 
aangeschaft van het Boer’s ras, afkomstig uit Zuid-
Afrika. Dit ras is veel forser dan de geiten die men 
nu heeft. Door de geiten te laten paren met de 
bokken, komen er betere jonge geitjes. Deze 
nieuwelingen worden 3 kg zwaarder en geven per 
dag 1 liter extra melk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bok van het Boer’s ras 

 
Verder hebben Ria en Prosper 20 geiten aangeschaft 
en verdeeld onder groepen kinderen en weduwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‘Water project Kagano 
 
Bij de basisschool in het dorp Kagano werkt de 
waterleiding voortreffelijk. De kinderen drinken 
elke dag schoon water en nemen ook nog water mee 
naar huis om ’s avonds thuis te drinken. De kinderen 
en hun ouders kunnen hier vele jaren mee vooruit en 
zullen ongetwijfeld minder te lijden hebben van nare 
ziektes.  
 
 ‘Weeshuis Noël’ 
 
Met het weeshuis Noël gaat het goed. Inmiddels zijn 
er ook andere stichtingen die zich voor het weeshuis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Schoon drinkwater voor de kinderen in Kagano       
 
inzetten. Onze stichting richt zich nog met name op 
voeding en gezondheid. Zo zijn er dankzij ons 
groentetuinen aangelegd en wordt er gezond 
gekookt. Ook had Ria voor het weeshuis 
paracetamol en arinate (tegen malaria) 
meegenomen. Voor de gehandicapte kinderen had ze 
speelgoed meegenomen, namelijk een grote doos 
met tennisballen. Deze werden blij ontvangen en 
meteen uitgeprobeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste kinderen die na de genocide in het 
weeshuis werden opgenomen en daar samenleefden 
als broer en zus, zijn inmiddels volwassenen 
geworden. Een aantal van hen heeft onlangs een 
vervolgopleiding kunnen afronden. Sommigen 
hebben in Kigali een hbo-opleiding gedaan 
bijvoorbeeld verpleegkunde of techniek, anderen 
hebben in Muramba een technische of ambachtelijke 
opleiding gevolgd. In het afgelopen jaar zijn 3 
‘weeskinderen’ getrouwd met een medestudent.  
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 Het boek, een fragmentHet boek, een fragment  
 

Het onderstaande fragment 
speelde zich af tijdens de eerste 
reis van Ria naar Rwanda. 
 
“ … Het is nog vroeg in de 
ochtend als ik wakker word. 
Buiten hoor ik vogels fluiten, de 
ochtendzon schijnt als een 

scherpe straal door een gescheurde kromgetrokken 
plank op de muur die over een kapotgeslagen gat in 
de hoek van de kamer is getimmerd. Speurend als 
een detective kijk ik vanaf mijn schuimrubberen 
matras de kamer rond. De vale turkoois geschilderde 
muur is met opgedroogd bloed besmeurd. In deze 
kamer zal ook gemoord zijn tijdens de genocide, 
flitst het door mijn hoofd. Ik heb niet de tijd om 
alles te bekijken, plots hoor ik boven mij op de 
ijzeren golfplaten van het dak iets lopen. Ik luister 
en houd mijn adem in, mijn hart bonst in mijn keel. 
Ik hoor meerdere stappen. Ze lopen en staan stil, het 
geluid gaat van de ene naar de andere kant. Ik hoor 
er steeds meer. Het ijzeren blikkerige geluid van de 
golfplaten is scherp. Ik kijk naar de muur en zie een 
raam met tralies ervoor. Er is geen glas in het 
venster. Ik hoor weer lopen. Ze zijn met meer? Ik 
probeer te ontdekken wat voor soort voetstappen het 
zijn. Plotseling zie ik een omgekeerd hoofd voor de 
tralies naar binnen kijken. Zijn ogen kijken mij 
doordringend aan. Ik schrik me een ongeluk. Dan 
weer een ander hoofd nieuwsgierig kijkend naar mij. 
De ene flitst weg, de andere blijft kijken. Ik lig 
doodstil en blijf de gestalte aanstaren. Ik zie een 
behaard gezicht, hoepla weg. Dan zie ik een lange 
dikke grijze bengelende staart even later om de 
tralies krullen. Ik zucht, het zijn nieuwsgierige 
slingerapen. Verkrampt sta ik op van mijn matras en 
loop naar de tralies. Tussen de spijlen door zie ik 
prachtige grote bomen en overal slingerapen. Een 
hele familie vermoed ik. Ze slingeren van de ene 
naar de andere tak, van de ene naar de andere boom. 
Moederapen met kleintjes vastgeklemd om hun 
buik. Ik probeer ze te tellen, maar schrik terug van 
de vaderaap voor mijn gezicht. Hij is zo dicht bij mij 
dat ik hem kan aanraken. Langzaam zet ik twee 
stappen achteruit. Ik blijf de aap in zijn ogen kijken. 
Na enkele minuten vindt hij het genoeg en springt 
weg, het dak af, de prachtige grote papajaboom in, 
naar zijn familieleden. 
Weer kijk ik om me heen, naar de vlekken op de 
muur; ik zie het vieze stuk schuimrubber in een hoek 
liggen en de smerige donkere vloer waar ik op 
geslapen heb. Ik zie mijn gesloten koffer met daar 
bovenop mijn ongeopende toilettas, ik voel aan mijn 
kleren die ik inmiddels al meer dan 24 uur aan heb, 

en aan mijn fototoestel. Ik schud mijn schoen om, 
een grote kever valt eruit. Hij rent weg onder het 
schuimrubber. Ik pak mijn andere schoen, er 
krioelen tientallen kleine rode mieren onder die zich 
snel uit de voeten maken. Ik doe mijn beide 
schoenen aan. De muggenbulten op mijn armen en 
benen en in mijn gezicht jeuken. Ik neem me voor er 
niet aan te krabben, want als het wondjes worden 
ben ik verder van huis… 
 
  … Na een tijdje hoor ik 
voetstappen mijn richting 
inlopen. Het is Abbé Prosper. 
Ik ben blij hem te zien. 
“Goede-morgen, Ria, hoe gaat 
het met je, heb je goed 
geslapen?” Ik vraag hem naar 
een toilet. “Die is er geen, Ria, 
er is ook geen was-gelegenheid. 
Hier is geen water.” Ik vraag of er een emmer is. 
Ook die is er niet, hier is helemaal niets. “Als je naar 
het toilet wilt, moet je in de struiken gaan zitten. Let 
wel op de insecten die omhoog-springen.” Tijdens 
de massamoorden is alles gesto-len: bedden, stoelen, 
tafels, matrassen, lakens, dekens, zelfs de sloten uit 
de deuren, en de toiletten zijn kapotgeslagen. Het 
enige wat Prosper heeft kunnen vinden, is het stuk 
smerige schuimrubber dat hij aan mij gegeven heeft 
om erop te slapen. De bisschop en Prosper hebben in 
een zelfde soort kamer op de kale grond gelegen op 
bladeren van de bananenbomen …” 
 

Het nieuwe projectHet nieuwe project   
 
 Waterproject Rugaragara 
 
In het dorp Rugaragara staat een grote basisschool 
waar 1200 kinderen naar toe gaan. De kinderen 
komen naar deze school uit een groot heuvelachtig 
gebied. In deze streek is nog nergens een 
voorziening voor schoon drinkwater. Meestal 
gebruiken de mensen water dat ze scheppen uit 
vennen en plassen. In de nabijheid is er geen bron 
met geschikt schoon water. De dichtstbijzijnde bron 
ligt bovenop een heuvel op een afstand van meer 
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dan 15 kilometer. De aanleg van een voorziening 
voor schoon drinkwater op de school kost daarom 
veel geld. Maar wij vinden dat het er moet komen. 
Schoon, goed drinkwater is zo basaal. Jaarlijks 
gaan vele kinderen in Rugaragara dood omdat ze 
ziek worden van het vieze water dat ze nog steeds 
moeten drinken.  
Het project om op de school schoon drinkwater aan 
te leggen kost €25.000,-. Maar we willen ook dat in 
het dorp en in de gehuchtjes aftappunten komen. Dat 
kost nog eens €29.000,- extra. Bij elkaar heel veel 
geld. Maar met uw hulp en  met de hulp van 
fondsen en bedrijven moeten we dat toch bij 
elkaar kunnen krijgen. Alle beetjes helpen.  
De mensen in het gebied helpen ook. Zij gaan veel 
werkzaamheden zelf doen. Alle materialen moeten 
met de hand aangedragen worden. Ook gaan ze zelf 

de sleuven in de 
grond hakken 
en graven voor 
de waterleiding. 
Voor het andere 
werk worden 
lokale 
loodgieters 
aangetrokken. 
 

 

 Het naaiproject 
 
De stichting gaat in dit najaar spullen verkopen die 
door weduwen en gehandicapte mensen (doven) zijn 
gemaakt. Ze hebben heel veel verschillende leuke 
poppen gemaakt. Vele uren  werk zit in elke pop. 
Ook zijn er enkele fraaie kledingstukken gemaakt 
naar origineel ontwerp van Lisanne Theuws. 
Daarnaast hebben we Nederlandse stoffen 
opgestuurd en hebben ze daar mandjes en tassen van 
gemaakt. De mensen die genaaid hebben, hebben 
van ons er een royale vergoeding voor gekregen. 
Verder is de gehele opbrengst van de producten voor 
het waterproject voor de basisschool in Rugaragara. 
Door uw aankoop helpt u weduwen en doven, 
draagt u bij aan schoon water voor kinderen en 
heeft u zelf een origineel Sint- of kerstcadeau.  
In de bijlage vindt u een lijst met alle poppen, 
mandjes, tassen en kledingstukken die te koop zijn. 
We hebben een bestelbon bijgevoegd. 
_________________________________________ 
 
 Wist-U-Dat………. 
 
*  Werkgroeplid Kees Cornelissen was in 
augustus 50 jaar getrouwd met Miep. In plaats 
van kado’s vroegen ze een gift voor Rwanda. 
Dit heeft een heel mooi bedrag voor onze 
Stichting opgebracht. 

 
* Het Over-Y college in Amsterdam heeft een 
fantastische sponsorloop voor ons gehouden.  
 
* Ria heeft in Maasluis gesproken in de kerk 
van de Andreas, Petrus en Paulus parochie. 
 
* Op de Veluwe staan gedenkstenen ‘Voor het 
onbekende kind’.  Een ervan is een grote steen 
uit Rwanda; als aandenken aan de vele kinderen 
die daar gestorven zijn en helaas nog steeds 
sterven. Die steen komt uit ons werkgebied. Ria 
is aanwezig geweest bij de viering van het 5 
jarig bestaan in september. 
 
* Onlangs ontvingen we een aanzienlijk legaat 
van een mevrouw uit Westerhoven die onze 
stichting al enige jaren steunde. 
 

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. 

 
 
 
 
 


