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Beste mensen, 

 

De afgelopen maanden zijn  

heel druk voor mij geweest. 

In oktober hebben we het 10 jarig 

 jubileum gevierd van de stichting. 

Het was een het groot succes met  

meer dan 300 bezoekers. 

In november is abbé Prosper uit Rwanda drie 

weken bij mij op bezoek geweest. Samen hebben 

we weer aan nieuwe projecten gewerkt. Daarover 

leest u meer in deze nieuwsbrief.    

  

Bij deze wens ik u allen,                                    

zalig Kerstmis en gelukkig Nieuwjaar                      

Groetjes, Ria. 

 

 

 

De jubileumviering  
 

Eindelijk is het dan zover. De Stichting bestaat 10 

jaar en  dat gaan we vieren, samen met alle 

genodigden. We zijn zeer benieuwd hoe het gaat 

lopen en hoe de opkomst zal zijn. Volgens Ria van 

de Ven komt alles goed. Rond een uur of  één 

begint de zaal flink vol te lopen en kan men alvast 

genieten van de Power Point presentatie. Ria heet 

iedereen welkom en soms is het een ontmoeting na 

jaren.  

Het is een erg gezellige middag met een afwisselend 

programma. De aanwezigheid van twee 

afgevaardigden van de Rwandese ambassade maakt 

dat het een extra officieel tintje krijgt. Dhr. Kooistra 

van De Friesche Vlag mag een eerste exemplaar van 

het boek van Ria in ontvangst nemen, waar hij erg 

blij mee is. Ook Leon van de Zanden en de mensen 

uit Rwanda krijgen een exemplaar.  

Jammer dat abbé Prosper er niet bij is. Hij heeft niet 

tijdig een visum gekregen om ons land te bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ria van de Ven-Gijsbers verwelkomt de speciale gasten. 
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optreden van Let’s Dance 

 

Na de voorstelling start de boekverkoop en de 

meeste mensen nemen er één of meer mee naar 

huis. De uitgave ziet er dan ook prachtig uit, het 

leest vlot en schetst een aangrijpend beeld, waard 

om te lezen! Misschien iets om cadeau te geven? 
De opbrengst van het boek en de verkoop van 

Rwandese artikelen tijdens de jubileummarkt, gaan 

naar onze projecten. We kunnen terugzien op een 

zeer geslaagde middag, mede door uw 

aanwezigheid en dankzij alle medewerkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verkoop boek en handgemaakte producten uit Rwanda 
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Een nieuwe bewaarschuur en winkel/ 

   silo voor Biruyi.  

 

Dankzij het succes van het groentezaden project 

hebben veel inwoners van Biruyi een goede oogst 

van zaden en groenten. Ze oogsten vaak meer dan 

ze in korte tijd kunnen opeten. Het is daarom 

belangrijk dat zij de groenten en zaden enige tijd 

kunnen bewaren. Thuis in hun eigen kleine huisje is 

dat nauwelijks mogelijk. Als de groenten en zaden 

niet goed worden opgeslagen komen er snel 

schimmels en ziekten in. In een bewaarschuur of 

silo kunnen de voedingsmiddelen voor langere 

periode bewaard worden. Bovendien kunnen de 

mensen ook nog voedingsmiddelen die ze zelf niet 

nodig hebben, aanbieden voor de verkoop. Het is 

namelijk de bedoeling dat bij de schuur een 

winkeltje gebouwd wordt. De opbrengst van de 

verkoop verbetert hun levensomstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Silo in Kivumu gefinancierd door onze stichting 

 

In 2004 hebben we een silo gebouwd in Kivumu, 

een dorp in de buurt van Biruyi. De ervaringen met 

deze silo zijn bijzonder goed. In Biruyi willen we 

daarom het komende jaar een zelfde silo bouwen, 

alleen een klein beetje groter. De totale silo kost 

ongeveer €14.000,- We hopen dat Oxfam-Novib 

een deel van de kosten gaat subsidiëren. 

 

Maar voor een deel moeten we weer een beroep 

doen op u, op onze donateurs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waterproject Rugaragara  
 

We zijn ontzettend blij dat we al het geld voor het 

waterproject in Rugaragara bij elkaar hebben 

gekregen. Dankzij de verkoop van poppen, kleding 

en kaarten uit Rwanda, dankzij uw giften, dankzij 

een paar ondernemers uit onze gemeente, dankzij de 

opbrengst van de jubileumviering en dankzij enkele 

fondsen hebben we zoveel geld bij elkaar gekregen, 

dat Cordaid €25.000,- stortte op onze rekening. 

Abbé Prosper kan nu aan de gang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbé Prosper te midden van schoolkinderen in Rugaragara 

 

Hij gaat materiaal inkopen, personeel aannemen en 

hij laat de inwoners van Rugaragara weten wanneer 

ze kunnen beginnen met het graven van de sleuven 

voor de waterleiding. 

Wellicht hebben de kinderen van de school in 

Rugarara over een half jaar al schoon drinkwater. 

Voor hen betekent dat een betere gezondheid, 

minder ziekte, vaak ook blijven leven in plaats van 

doodgaan. Bovendien krijgen ze meer tijd om te 

spelen en te leren. 

Bij deze nogmaals, iedereen die een steentje heeft 

bijgedragen aan dit project, van harte dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Water aftappunt 

 

A.U.B. STEUN ONS EN GEEF EEN 

BIJDRAGE VOOR DE SILO IN BIRUYI 

 

ABN-AMRO Eersel: 53.80.44.160 
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Meerjarenprogramma  

 

Samen met abbé Prosper hebben we een 

meerjarenprogramma opgesteld. Daarin staan de 

projecten die nodig zijn om de gezondheid en de 

levensomstandigheden van de kinderen, weduwen 

en arme plattelandsbevolking te verbeteren. 

Als eerst volgende project willen we dus graag voor 

het dorp Biruyi een silo bouwen. Als dat klaar is 

willen we een vervolgboek laten drukken voor het 

“Eet en leef gezond-project”.  Ria en abbé Prosper 

hebben hiervoor de teksten al gemaakt. 

Verder gaan we als proef kijken of de gezinnen met 

de teelt van zonnebloemen voor zonnebloemolie 

hun inkomsten kunnen verbeteren. Ook is 

zonnebloemolie veel gezonder dan de olie die men 

kan kopen in de winkels in de stad. 

 

Natuurlijk blijven we doorgaan met het geiten-

project. Er zijn nog steeds enkele honderden 

gezinnen in ons werkgebied die geen geit hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze jongen heeft zojuist voor zijn gezin een geit gekregen 

 

Aan kwalitatief goede groentezaden blijft voorlopig 

veel behoefte. Groentezaden blijven dus meer dan 

welkom. 

Verder willen we aan jonge vrouwen die een naai-

opleiding hebben gevolgd, via een micro-krediet, 

naaimachines verstrekken. Het is de bedoeling dat 

de lening in 3 tot 5 jaar wordt terugbetaald. Van het 

terugbetaalde geld kunnen we weer nieuwe 

naaimachines aanschaffen en nieuwe 

microkredieten verstrekken. Daarnaast willen we 

stimuleren dat de plattelandsgezinnen kippen gaan 

houden, zodat ze eieren kunnen eten als ze geen 

geld hebben voor vlees of vis. Eieren die ze zelf niet 

nodig hebben kunnen ze verkopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Digitale nieuwsbrief?  

 

Weinig van onze trouwe lezers van de nieuwsbrief 

hebben aangegeven dat ze de nieuwsbrief digitaal 

willen ontvangen. Daarom blijft alles bij het oude 

en ontvangt u van ons 1 of 2 keer per jaar een 

gedrukte nieuwsbrief over de post. Indien u geen 

nieuwsbrief meer wilt ontvangen, wilt u dit dan 

even doorgeven. Indien u namen en adressen weet 

van anderen die geïnteresseerd zijn in ons werk in 

Rwanda, kunt u dat ook doorgeven. Dan ontvangen 

zij voortaan ook een nieuwsbrief. 

 

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. 
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 Boek “De kracht van doneren”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs is het autobiografische werk van Ria van 

de Ven-Gijsbers uit Eersel "De kracht van doneren- 

van nier transplantatie naar ontwikkelingswerk" 

uitgebracht. In dit boek beschrijft zij op beeldende 

wijze haar inspanningen om hulp te bieden aan de 

meest kwetsbare kinderen in Rwanda en haar 

ervaringen als donor van een nier aan haar jongste 

zoon. 

Hulp aan weeskinderen in Rwanda 

Ria komt in 1994 per toeval in contact met 

Rwandese priesters die ternauwernood hebben 

kunnen vluchten voor de genocide in Rwanda. Zij 

maakt voor de priesters nieuwe kazuifels en na 

enkele weken gaan ze terug naar Rwanda. Van een 

van de priesters, abbé Prosper, krijgt ze een brief 

waarin hij schrijft over de verschrikkingen die 

hebben plaatsgevonden in zijn land en de duizenden 

weeskinderen die verdwaald en overmand door 

verdriet rondlopen. Hij weet zich geen hemelse raad 

en vraagt of Ria iets kan betekenen. Ze bedenkt zich 

geen moment en pakt het eerste vliegtuig naar 

Rwanda. Daar treft ze onbeschrijfelijk veel ellende 

aan onder de talloze weeskinderen. Er zijn zoveel 

vaders en moeders vermoord voor de ogen van 

kinderen en velen van hen hebben zelf ernstige 

verwondingen en zijn ondervoed. In Nyundo staat 

een leeg schoolgebouw. De directrice begint met 

steun van Ria in dat gebouw weeshuis Noël. Er 

kunnen 988 kinderen worden opgevangen. Terug in 

Nederland gaat Ria uiterst gedreven op zoek naar 

geld en goederen voor het weeshuis. Vele giften 

komen op haar oproep binnen en na enkele  jaren 

draait het weeshuis tamelijk zelfstandig. Er zijn 

echter nog duizenden weeskinderen die niet in het 

weeshuis terecht kunnen. Deze kinderen leven in 

groepjes bij elkaar in het oerwoud. Later vormen zij 

de ouderloze gezinnen en worden begeleid door 

weduwen. Ook voor hen gaat Ria samen met abbé 

Prosper projecten opzetten. Projecten die nog steeds 

uitgevoerd worden, zoals het „Geitjes project‟ en het 

„Eet en Leef Gezond project‟.  

Doneren van een nier 

Ondertussen wordt de jongste zoon van Ria ernstig 

ziek. Zijn nieren vallen uit en zijn enige redding is 

een donornier. Ria blijkt een goede donor te zijn en 

zij besluit haar nier af te staan. Het is voor haar een 

zeer zware operatie. Gelukkig slaat de nier bij haar 

zoon goed aan. Inmiddels heeft hij met Ria‟s nier al 

twaalf jaar een redelijk normaal leven. Ria sukkelt 

echter vrij snel na de donatie met haar gezondheid. 

Ze krijgt last van haar rug, van haar ogen en van 

haar longen. Toch laat zij zich niet ontmoedigen en 

gaat minimaal een keer per jaar terug naar Rwanda; 

naar  “haar” weeskinderen. Samen met abbé Prosper 

bedenkt ze nog steeds nieuwe projecten, die met 

veel enthousiasme in Rwanda worden uitgevoerd en 

die de leefomstandigheden van (wees)kinderen en 

weduwen daadwerkelijk verbeteren. 

Nawoord van Jan Pronk 

Oud-minister Jan Pronk schreef een begeleidende 

tekst voor het boek. Jan Pronk was als eerste 

minister van ontwikkelingssamenwerking meteen  

na de genocide in Rwanda aanwezig om 

hulpprogramma‟s op te zetten. Toen heeft Ria hem 

voor het eerst ontmoet. Achter in het boek zit een 

DVD met opnames van de projecten in Rwanda.  

De opbrengst van het boek komt ten goede aan de 

projecten in Rwanda. 

 

U kunt het boek bestellen door €22,60 over te 

maken (€19,95 + bijdrage van €2,65 in de 

verzendkosten) naar ABN-AMRO Eersel 

53.80.44.160, onder vermelding van  

Boek Ria. 
 


