
Abbé Prosper met enkele instructeurs.

Leon van der Zanden in Rwanda in gesprek met 
weeskind uit de genocide.

Op de foto hierboven staan  Ria en Soeur Beatrice. 
Gelukkig wordt er soms ook gelachen in Rwanda. 
De foto is gemaakt door Marcel Schreurs
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Leon en Marcel hebben samen met Ria drie dagen 
doorgebracht in ons werkgebied en een aantal 
projecten bezocht, zoals het weeshuis, een weduwen-
groep in Kivumu en het geitjesproject.
Wij zijn heel benieuwd naar de serie, zeker naar de 

‘LEON IN AFRICA’ staan gepland voor dit september 

bij ‘Goeiemiddag Brabant’  te gast zijn en vertellen 
over zijn 2 maanden durende reis door de vijf 
Afrikaanse landen. Zie verder op de weblog:
http://cosenleoninafrika.reismee.nl

 Kosten besparen met digitale 
nieuwsbrief…  Helpt u mee? 
Hoe minder kosten we maken hier, hoe meer geld 

gedachte achter het opzetten van een adressen-bestand 
voor digitale toezending van onze nieuwsbrief.
Hebt u een e-mail adres? Mail ons dat u de nieuwsbrief 
voortaan digitaal wilt ontvangen. Onzerzijds is er de 
garantie, dat het bestand alleen door onze stichting 
gebruikt zal worden voor bovenstaand doel. 

gewoon per post ontvangen.Stuur uw bericht naar 
info@weeskindereninrwanda.nl

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) 

van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder 

onze stichting aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI, no17441).

 Al uw gi ften
klein o f groot b l ijven welkom.

Hartel ijk dank,  Ria .

 ‘Eet en Leef gezond’ project   

Het ‘Eet en Leef gezond’-project is met een geweldig 
resultaat afgerond. Er hebben buiten-gewoon veel 
volwassenen en kinderen met groot enthousiasme aan 

zijn 2000 mensen opgeleid als instructeur. Zij hebben 
samen aan ongeveer 1,5 miljoen AGI-leden kooklessen 
gegeven. Bovendien hebben 24 scholen aan het project 
meegedaan. Zo zijn ongeveer 60.000 kinderen bereikt. 

en voedingscentra in de regio kooklessen gegeven. 

kregen groenteplantjes mee om thuis verder te laten 

Beste mensen,

In maart ben ik 3 weken  naar 
Rwanda geweest.Het was een 
bijzondere reis, omdat ik een 

Omroep Brabant.  Verder heb ik 
daar gewerkt aan het evaluatie-
rapport van het ‘Eet en Leef 
gezond’-project en aan de voorbereidingen van het 
nieuwe waterproject.De kinderen in weeshuis Noël 
waren weer erg blij met mijn bezoek.     

Groetjes, Ria.

momenteel sterk gepropageerd dat mensen op het 

deelnemers zorgen er nu voor dat ze twee keer per dag 
een gezonde maaltijd bereiden. Wij zijn heel blij met 
het resultaat en zullen bekijken of we over een jaar met 
een vervolg-project kunnen starten.

 Tuingereedschap voor 60 gezinnen 

reedschap gekocht voor 60  arme plattelands-gezinnen. 
Hiermee kunnen ze hun groentetuinen en akkers beter 
bewerken zodat ze hun eigen voedsel kunnen verbou-
wen. Ook kunnen de families de groenten die ze over 
hebben, verkopen op de markt, 

waardoor ze extra inkomsten kunnen vergaren. 
Het tuingereedschap bestond uit kruiwagens, schoffels, 

bijzonder blij met het gereedschap. Ze zijn heel erg 
gemotiveerd om de groenten te gaan verbouwen.

over de gereedschappen, kunnen de mensen nu ook 
meteen aan de slag. Alle materialen heeft Ria zelf op de 

len tamelijk voordelig kunnen inkopen. Zodoende kon 
ze ook nog voor elke groep van 12 gezinnen een rug-

al jaren tot onze donateurs en maakte dit mogelijk door 
een speciaal hiervoor bestemde donatie. 
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 Vooruit met de geit!  

Een legaat maakte een grote ‘bokkesprong’ voorwaarts 
in ons continue geitjesproject mogelijk. Naast 15 geiten 
voor weeskinderen-gezinnen in Biruyi, konden begin 
dit jaar ook nog tien bokken van het Boer’s ras worden 

speciaal in Zuid-Afrika gefokt om het ras te verbeteren. 
Zij zorgen voor betere jonge geitjes, die 3 kg zwaarder 

bok voor elk dorp bereiken we zo een verhoging van de 
kwaliteit: meer melk en meer vlees. 

Nog steeds zijn er arme gezinnen en 40 weeskinderen-

kunnen we in Rwanda een zwangere geit kopen met een 
emmer, een kan, een jerrycan en pannen voor de melk. 
Mensen die van ons een geit krijgen, geven het eerst 
geboren jonge geitje door aan anderen die nog geen geit 
hebben. Zo helpt u met uw gift in feite 2 gezinnen. 

 Tuinheuveltjes vol vitamientjes  

Ons zadenproject heeft de wind mee… Niet alleen  door 
de voorlichting via het project “Eet en leef gezond”, 
ook door een campagne van de Rwandese regering over 
het belang van verbouwen van groente in eigen tuintjes. 

kunnen wij weeskinderen, weduwen en arme gezinnen 
laten starten met goede zaden. Met name witte kool, 
wortelen, uien, prei en rode bieten en tomaten doen het 

gekweekte groenten zelf geven, maar de kwaliteit van 
die zaden is veel minder dan de kwaliteit van gekochte 
zaden. Bovendien zijn de gekochte zaden beter te be-
waren tot een nieuw seizoen, omdat die behandeld zijn 
tegen schimmels. 

In Rwanda heeft het eigen idee om groentetuinen in 
de vorm van heuveltjes te maken, tot prima resultaten 
geleid.

 Feest op 9 oktober: 10 jaar stichting  

voor de weeskinderen heeft ze op 10 oktober 2000 de 
stichting Weeskinderen in Rwanda opgericht. Wij, de 
leden van de werkgroep Rwanda, vinden dat een heel 
goede reden voor een jubileumviering. Op zaterdagmid-
dag 9 oktober zal daarom in sociaal-cultureel centrum 

exemplaar van het door Ria geschreven boek over haar 
15 jaren ontwikkelings-samenwerking zal die middag 
plaatsvinden. Wij hebben hiervoor oud-minister Pronk 

Rwanda in de eerste zeer treurige jaren na de genocide, 

14.00 uur en zal om 17.00 uur afgelopen zijn. Indien 
daarvoor belangstelling is, zal er gezorgd worden voor 
gratis kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar, met een 
leuk kinderprogramma. ’s Avonds is er om 19.00 uur 
een H. Mis uit dankbaarheid in de Willibrorduskerk te 
Eersel. Abbé Prosper, onze coördinator in Rwanda en 
pastoor in de parochie Biruyi, zal samen met pastoor 

U, als ontvanger van deze nieuwsbrief, krijgt na de 

voorstelling. Ook kunt u dan een exemplaar van Ria’s 
-

voorstelling zijn voor het jubileumproject 
“Amazi meza: schoon drinkwater voor Rugaragara”. 

Noteer de datum van 9 oktober in uw agenda.

 Jubileumproject  

schoon drinkwater voor Rugaragara

In het dorp Rugaragara staat een grote basisschool waar 

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 

-
zijnde bron ligt bovenop een heuvel op een afstand van 

voor schoon drinkwater op de school kost daarom veel 
geld. Maar wij vinden dat het er moet komen. Schoon, 
goed drinkwater is onontbeerlijk voor een gezond leven. 

chronische ziektes. 
Het project om op de school schoon drinkwater aan te 

hulp en met de hulp van fondsen en bedrijven moeten 
we dat toch bij elkaar kunnen krijgen. Alle beetjes hel-

werkzaamheden zelf doen. Zo zullen ze alle materialen 
en leidingen met de hand naar de werkplekken brengen. 
Ook gaan ze zelf de sleuven in de grond hakken.  Lo-
kale loodgieters zullen het technische werk uitvoeren.

jubileum waardig. We zijn in overleg met de landelijke 
hulporganisatie Aqua-for-All.  Aqua-for-all heeft toege-
zegd dat ze alle giften en opbrengsten van activiteiten 
voor dit project zal verdubbelen. Of het lukt om vol-
doende geld bij elkaar te krijgen om de kinderen in Ru-

mede van u af en dus hebben we daar alle vertrouwen 
in. We hebben al een deel van het totale bedrag binnen 
o.a. door de verkoop van poppen en kleding die vrou-
wen en gehandicapten in het gebied gemaakt hebben. 

mooie artikelen o.a. nieuwe tassen en kaarten te koop. 
Giften zijn uiteraard zeer welkom. Ria’s boek bestellen 

 
Leon van der Zanden aan Rwanda  

Rwanda bezocht, samen met Marcel Schreurs van COS-

tv-serie ‘LEON IN AFRICA’ over Brabantse bedrijven, 
mensen en goede doelen. Zij zoeken een antwoord op 
de vragen: “Welke hulp werkt wel en welke niet? 
En hoe zit dat met investeringen en handel?”  

32

De kinderen in Kagano hebben al schoon 
drinkwater van de stichting gekregen. Nu zijn de 
kinderen in Rugaragara aan de beurt.

A.U.B. HELP DE KINDEREN IN 
RUGARAGARA AAN SCHOON

DRINKWATER
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In het dorp Rugaragara staat een grote basisschool 

waar 1600 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 

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 onontbeerlijk voor een 

gezond leven. Driekwart van alle kinderen sterft in 

dit gebied voor het vijfde levensjaar. De helft van 

alle mensen lijdt aan chronische ziektes.  

Het project om op de school schoon drinkwater aan 

te leggen kost !25.000,-. 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. Zo zullen ze alle 

materialen en leidingen met de hand naar de 

werkplekken brengen. Ook gaan ze zelf de sleuven 

in de grond hakken.  Lokale loodgieters zullen het 

technische werk uitvoeren. 

Voor onze stichting is dit een heel groot project, 

een jubileum waardig. Of het lukt om voldoende 

geld bij elkaar te krijgen om de kinderen in 

Rugaragara te voorzien van schoon drinkwater?  

Dat hangt mede van u af en dus hebben we daar alle 

vertrouwen in. We hebben al een deel van het totale 

bedrag binnen o.a. door de verkoop van poppen en 

kleding die vrouwen en gehandicapten in het gebied 

gemaakt hebben. Van VENCOMATIC, een bedrijf 

uit Eersel, hebben we hiervoor !10.000,- gekregen. 

Maar we zijn er nog lang niet. Daarom is uw hulp 

hard nodig. Er zijn nog steeds mooie artikelen o.a. 

nieuwe tassen en kaarten te koop. Giften zijn 

uiteraard zeer welkom. Ria’s boek bestellen en naar 

de benefietvoorstelling komen helpen ook!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen in Kagano hebben al schoon 

drinkwater van de stichting gekregen. Nu zijn de 

kinderen in Rugaragara aan de beurt. 

 

!  Omroep Brabant filmde bezoek van 

Leon van der Zanden aan Rwanda !  

 

De cabaretier Leon van der Zanden heeft in een reis 

van 8 weken Kenia, Malawi, Tanzania , Oeganda en 

Rwanda bezocht, samen met Marcel Schreurs van 

COS-Brabant en een filmploeg. Zij maakten een 13-

delige tv-serie ‘LEON IN AFRICA’ over Brabantse 

bedrijven, mensen en goede doelen. Zij zoeken een 

antwoord op de vragen: “Welke hulp werkt wel en 

welke niet? En hoe zit dat met investeringen en 

handel?” 

A.U.B. HELP DE KINDEREN IN 

RUGARAGARA AAN SCHOON 

DRINKWATER 
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