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Van januari tot en met september 2011 
is dit project met groot succes 
gerealiseerd.

In 2010 zijn er vele activiteiten rond het 10-jarig 

jubileum van de Stichting Weeskinderen in Rwanda. 

Het doel is: de aanleg van schoon drinkwater voor 

1800 leerlingen van de openbare basisschool die 

behoort bij de parochie Biruyi in het bisdom 

Nyundo en voor de acht omliggende dorpen in de 

omgeving van Rugaragara. Daar wonen ongeveer 

10.000 mensen. In de nieuwsbrief van december 2010 

zijn we blij jullie te informeren dat het totale bedrag 

bij elkaar is. Op 20 december 2010 wordt het eerste 

deel overgemaakt naar Abbé Prosper, onze contact-

persoon in Rwanda. We zijn superblij dat de aanleg 

kan beginnen.

In januari 2011 koopt Prosper de eerste materialen 

en kort daarna beginnen de loodgieters met het 

omkapselen van de natuurlijke bron. De enthousiaste 

mannen en vrouwen uit de buurt graven geulen en 

hakken de sleuven door de leisteenachtige grond, een 

traject van ruim tien kilometer. Bovendien sjouwen 

ze de ethyleen slangen, de pijpen, de kranen, de 

Nieuwsbrief nummer 17 - november 2011  • ISSN 1878-4771

Stichting Weeskinderen in Rwanda

Een bewogen jaar 2011. Tijdens de vele behandelingen 

voor pijnbestrijding voor mezelf, de ziekte en 

opname van mijn moeder in het verpleegtehuis en 

de geboorte van 2 kleindochters in augustus 2011, 

krijg ik de gelegenheid om van  20 september tot 

7 oktober naar Rwanda te gaan. Prosper heeft me 

bericht dat er hard gewerkt is om het waterproject 

in Rugaragara te realiseren. Het is klaar. 

De groentezaden zijn gezaaid, ze kijken uit naar het 

boek Gezond Leven deel 3 en hopen dat ik weer geld 

meebreng om geiten te kopen en te verdelen. Ik heb 

veel goed nieuws uit Rwanda en daar schrijf ik met 

veel plezier over in deze extra dikke nieuwsbrief.

Jubileumproject: 

Aanleg schoon drinkwater
in Rugaragara, bisdom 

Nyundo, Rwanda

Start van

de aanleg

van schoon 

drinkwater

Ook de vrouwen dragen hun steentje bij

Groetjes, Ria
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koppelingen, de stenen, de ijzeren staven voor in de 

beton, het metselzand en de zakken cement naar 

boven de steile heuvels op, naar de bron en de 

plaatsen waar de putten en de opslagreservoirs 

worden gemaakt. Binnenkort komt er schoon water 

waar ze al zolang naar verlangen, in de buurt en op 

de scholen waar hun kinderen les krijgen. Afgelopen 

jaar is er een tweede school bijgebouwd, nu een voor 

voortgezet onderwijs, omdat het gebied waar ze 

wonen erg afgelegen ligt, ver weg van de steden 

Gisenyi en Kibuye.

De natuurlijke bron is zo krachtig dat er al direct 

wordt overlegd en besloten om vanuit de bron niet 

twee maar drie voorraadkamers en uitgangspunten 

te maken; dan kunnen er op meerdere plaatsen 

extra reservoirs en wateraftappunten komen. 

Ondanks de vele regen in het voorjaar verlopen de 

werkzaamheden prima.

Abbé Prosper doet verslag en zendt in maart 2011 

de eerste rekeningen en foto’s van het verloop. 

Hij heeft regelmatig overleg met mij en het geld 

voor de tweede, derde en vierde termijn wordt over-

gemaakt. In september is het hele waterproject 

klaar. 

Begin oktober bezoek ik samen met Prosper en de 

loodgieter het hele traject. We doen er twee volle 

dagen over. Ons grootste project ooit is naar grote 

tevredenheid voltooid, zelfs binnen de begroting van 

€ 54.000,-. Iedereen is dolblij met het schone water. 

Inmiddels is er een nieuwe aanvraag om het 

waternet ook uit te breiden naar twee zijheuvels. 

De natuurlijke bron is hier krachtig genoeg voor. 

De kosten zijn geraamd op € 6000,-. Dezelfde groep 

mensen is bereid om ook daar water aan te leggen.

De constructie van een wateraftappuntEen stevige basis voor de waterput Netjes afgewerkt

In de nieuwsbrief no 16 van december 2010 

vragen we hulp voor het bouwen van een 

bewaarschuur/winkel/silo. 

Abbé Prosper vindt het echter belangrijker 

dat het waterproject voor de twee zijheuvels 

eerst wordt gerealiseerd.

De bouw 

van een 

waterreservoir
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Water bij voortgezet onderwijs

Basisschool in Rugaragara bij wateraftappunten

Na een intensieve campagne, in 

de afgelopen drie jaar, door 

onze werkgroepen in het bisdom 

Nyundo, het Ministerie van 

Gezondheid en dagelijks via de 

radio, is er daadwerkelijk zicht-

baar resultaat over het gebruiken 

en drinken van schoon water, het 

handen wassen voor het bereiden 

en koken van groenten en het aan 

tafel gaan. Overal, in alle gezinnen 

is vloeibare zeep in fl acons zodat 

met een pompje de dosering 

wordt aangegeven. Om de hygiëne 

extra te bevorderen zijn er in 

de vele hotels en restaurants in 

de stad en langs de grote weg, 

op alle kamers en in de eetzalen, 

nieuwe wastafels met zeeppompje 

en elektrische handdrogers; 

Het boek “De kracht van doneren” van niertrans-

plantatie naar ontwikkelingshulp, is nog overal te 

koop, o.a. bij de Wereldwinkel en Boekenlegger in 

Eersel, bij Bruna en M.M.C. ziekenhuis in Veldhoven. 

U kunt het bij mij thuis komen halen of als u wenst 

kan ik het sturen. En via iedere boekhandel is het te 

bestellen voor €19,95 onder het ISBN-nummer: 

978-90-814083-3-2 incl. dvd achterin het boek. 

Het hele bedrag is bestemd voor aanleg van schoon 

drinkwater in Rwanda en eventueel andere 

projecten. Het zou geweldig zijn als er nog boeken 

verkocht kunnen 

worden. Cadeau tip? 

Heeft u ideeën 

om de verkoop van 

het boek extra te 

promoten, laat het

ons even weten.

promoten, laat het

ons even weten.

“De kracht van doneren”Weduwen
Als verrassing brengen we een bezoek bij Marguerita, 

voorzitter van de drie weduwengroepen in Kivumu. 

Op dat moment is ze bezig de door haar met de hand 

geschreven boekhouding in vier schriften bij te 

werken. Trots laat ze de resultaten zien van de in- 

en uitgaande goederen in het opslagmagazijn en 

de verkoop in de bij-

behorende winkel, die 

gerund wordt door de 

weduwen in Kivumu. 

Al 10 jaar zijn de 

w e d u w e n g r o e p e n 

actief, ze komen 

wekelijks bij elkaar en 

ze maken nog steeds 

winst. De opbrengst wordt ieder jaar verdeeld onder 

de 486 weduwen. Marguerita wil graag dat ik 

terugkom, om op 3 oktober de groep met oudere 

weduwen in Kivumu weer te zien. Het is een thuis-

komengevoel, een uitwisseling van hoe het met 

iedereen gaat, een echt hartverwarmend samenzijn. 

Ze zijn nog steeds erg gemotiveerd. De vrouwen 

werken actief mee aan Eet en Leef Gezond-voorlichting 

en het telen van groenten op de gezamenlijke velden.

nergens meer een gebruikte 

handdoek, wel keurig betegelde 

wasgelegenheden met koud en 

warm stromend water. Op de 

scholen zijn voor ieder leslokaal 

jerrycans met schoon water en 

wasbakken, kinderen moeten 

hun handen wassen voor binnen-

komst in het leslokaal. Iedereen 

draagt schone kleren en heeft 

schoenen of slippers aan. Overal 

zijn afvalbakken, die twee tot 

drie keer per dag worden geleegd, 

dagelijks wordt er door iedereen 

gepoetst. Alles is gericht op 

hygiëne; daarom is het overal 

brandschoon.

 

Hygiëne

Marguerita, Abbé Prosper, Ria
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Geiten
Het geitenproject, dat wij al meer dan 10 jaar doen, 

werkt nog steeds prima. Het is zeer geliefd bij 

de weeskinderengezinnen en de arme bevolking. 

Er zijn meer dan 

700 gezinnen, die 

met het doorgeef-

systeem intussen 

een geit hebben. 

Afgelopen jaar zijn 

er 65 gezinnen die 

een zwangere geit 

hebben ontvangen. 

Zij op hun beurt 

geven het eerstge-

boren geitje aan 

andere gezinnen 

zodat ook zij over 

enige tijd melk 

hebben en mest voor de groentetuin. De nieuwe 

bokken zorgen voor gezonde nakomelingen.

Hartelijk dank aan al degenen die het afgelopen jaar 

weer een of meerdere geiten hebben gegeven; 

het is zo fi jn om te zien hoe blij een familie met 

een geit is. Nog steeds zijn er arme gezinnen die 

nog geen geit hebben. We gaan er daarom dan ook 

mee door.

Het geitenproject, dat wij al meer dan 10 jaar doen, 

Kookboek Gezond Leven, deel 3
In november 2010 is Abbé Prosper in Eersel geweest o.a. om met mij 

het kookboek Gezond Leven deel 3 samen te stellen. Na een intensieve 

speurtocht naar sponsors om het boek te kunnen laten drukken, 

zijn er in juli 3000 exemplaren gedrukt. In augustus is de helft 

verzonden, via de veiligste weg, het postkantoor in Gisenyi. 

Alles is goed aangekomen. Prosper heeft de 20 pakken met boeken 

opgehaald om in oktober met de vervolgkookcursussen te beginnen. 

De animo is groot, het kleurrijke 

kookboek in de moedertaal is zeer 

geliefd bij de bevolking.

Groentezaden
Het afgelopen jaar hebben we veel groentezaden 

ontvangen van o.a. Bejo Zaden in Warmenhuizen, 

Nunhems Zaden in Haelen Limburg, Pieterzoon Pick 

Zaden in Heerenveen.

In dozen van 20 kg zijn de zaden naar Prosper in 

Rwanda verstuurd. Hij heeft de grotere verpakkingen 

groentezaden verdeeld onder de weduwengroepen, 

de A.G.I.-werkgroepen in 24 parochies en aan het 

weeshuis Noël omdat zij gezamenlijke velden hebben. 

De kleine zakjes zaad zijn gegeven aan weeskinderen-

gezinnen en arme gezinnen. In het kader van Eet en 

Leef Gezond en ons derde kookboek zijn de mensen 

erg actief om zoveel mogelijk verschillende plantjes 

in hun tuin te hebben. Er wordt veel onderling 

geruild. Tijdens mijn voor hen onverwachte bezoek 

in september en oktober in Rwanda, zag ik overal 

goed bewerkte en verzorgde velden en groente-

tuinen vol verschillende soorten groenten. En aan 

tafel merk ik dat de mensen beter gevarieerd eten. 

Ze hebben plezier in koken en zijn erg creatief in het 

versieren van schalen en borden met groenten in 

allerlei bloemetjes en vormen. Het motto “Kleuren op 

je bord is gezond” werkt prima. 



november 2011

Citaat uit dit boek:
1996
De zon hangt als een rode vuurbal boven het meer. 

Ze brandt fel, het steekt in mijn nek. Ik heb bonkende 

hoofdpijn omdat ik veel te lang niets heb kunnen 

drinken. Wij besluiten naar hotel Méredien te gaan. 

Op het buitenterras, omringd door veel struiken 

kleurige azalea’s, brengt een schuchter meisje ons 

ieder een fl es Mutzig-bier. Dat is het enige vocht dat 

in het hotel te verkrijgen is. Nog altijd zijn er geen 

glazen, wij drinken rechtstreeks uit de fl es. Door het 

hoge suikergehalte plakken mijn lippen aan elkaar, 

maar het lauwe bier lest de dorst. Er zijn geen andere 

bezoekers totdat er met veel lawaai een legervracht-

auto bij het hotel stopt. Zwaar bewapende militairen 

lopen het terras op. Met hun geweren slaan ze tegen 

deurstijlen en op tafeltjes en stoelen. Twee van hen 

controleren vluchtig of er iemand in de struiken zit. 

Ze schreeuwen om bier. Het meisje kijkt angstig rond 

en zet met bibberende handen de fl essen op de tafel. 

Ze vraagt geen geld, ze roetsjt weg. Met de loop van 

hun geweer wippen ze de doppen van de fl essen af; 

gulzig gieten ze het bier in en langs hun mond. 

Ze schaterlachen. Ik zit vastgenageld op mijn stoel en 

tel zes soldaten. Opeens staat een van hen op, 

imposant lost hij enkele schoten in de lucht, kijkt 

om en loopt op ons af. In een dominante houding 

staat hij voor Prosper en vraagt: “Wat doet die blanke 

hier”? Prosper antwoordt rustig: “Deze moeder is 

bezig met het organiseren van hulp voor de kinderen 

in het weeshuis Noël”. Bars antwoordt de soldaat: “Nu 

opstaan en direct meekomen”. Met knikkende knieën 

sta ik op. Ik kijk de militair recht in zijn donkere 

ogen, die vuur lijken te spuwen; van vermoeidheid of 

van te veel drank is het wit van zijn ogen rooddoor-

lopen. Er hangt een sterke vieze zweetlucht om hem 

heen. Venijnig wendt hij zich van mij af; we volgen 

hem naar de vrachtauto. Hij schreeuwt naar de 

chauffeur die in de cabine is blijven wachten. 

Zwaaiend met zijn geweer rukt hij het kapotte 

groene zeil aan de achterkant van de legerauto weg, 

duwt me in mijn rug en dwingt mij te kijken. Op de 

grond van de donkere laadruimte zie ik kleine 

kinderen zitten; ze beginnen te huilen, omdat een 

andere soldaat hen bruut naar voren trekt. “O mijn 

God”, zeg ik hardop, het zijn kinderen van wie de 

handjes en voetjes zijn afgehakt; een vies verband 

omwindt de stompen. Ik zie een meisje met 

afgehakte armen, een ander kind is haar onderbeen 

kwijt. Verstandelijk gehandicapte kinderen zitten in 

hun eigen ontlasting en urine; de stank komt mij 

tegemoet, grote snotbellen hangen uit hun neus. 

Blinde kinderen, geplaagd door de vliegen, schudden 

met hun hoofd en tasten met hun handen naar een 

ander kind. “O mijn God”, hoor ik mezelf voor de 

tweede keer hardop zeggen. Ik word misselijk, moet 

braken, ik slik en dwing me om me sterk te houden. 

Ik zucht diep en kijk weer naar de als varkens 

vervoerde verminkte kinderen. De soldaat loopt 

ongedurig met zijn geweer heen en weer te zwaaien. 

Ongeduldig zegt hij: “Wij moesten het kamp Mugunga 

De blinde 

Adeline in haar 

bruine jurk en 

haar zusje

Ontroerend weerzien
In mijn boek “De kracht van doneren” schrijf ik over de brute confrontatie 

met de zwaar verminkte weeskinderen, die de rebellen in juli 1996 in een 

legervrachtauto terugbrengen in Rwanda, omdat zij het vluchtelingen-

kamp Mugunga in Goma moeten ontruimen. 
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ontruimen; dit is wat we in de struiken gevonden 

hebben. Ik kan ze niet doodschieten, ik ben de grens 

overgekomen en moet ze vandaag hier ergens 

achterlaten”. Hard in mijn oor zegt hij: “Wat gaan 

wij hiermee doen, blanke”. Ik blijf naar de ellende in 

de vrachtauto staren en volkomen van mijn stuk zeg 

ik: “Breng ze naar het weeshuis Noël in Nyundo”. 

Met een bonkend hart en tranen in mijn ogen zie ik 

Prosper naar de chauffeur lopen. Hij wijst hem de 

weg naar het weeshuis. Langzaam zet ik enkele 

stappen achteruit, een beetje verder weg van deze 

verschrikkelijke ellende. De soldaat wordt steeds 

agressiever en schreeuwt naar de anderen op het 

terras. De inmiddels halfdronken mannen klimmen 

op de legerauto. Ze stampen met hun schoenen 

de verminkte kinderen terug de laadruimte in. 

Ze schelden en schreeuwen, ik weet niet wat. De vals 

lachende chauffeur start de auto; vol gas, met 

gierende banden en grote snelheid rijdt hij weg. 

De soldaten hangen aan de zijstangen van de laadbak 

als apen aan een kooi; ze schieten met geheven 

geweren in de lucht. Een van hen trekt het zeil over 

het achterkant van de bak naar beneden. Sprakeloos 

en ontdaan sta ik te kijken tot de auto in een grote 

stofwolk verdwenen is…

Enkele uren later dumpen de soldaten de verminkte 

kinderen in het overvolle weeshuis Noël. De enige 

plaats die er voor hen nog is, is in het washok. 

Een week later tref ik ze daar aan.

Dit is een van de vele verschrikkelijke momenten 

die ik direct na de genocide, in mijn beginjaren, in 

Rwanda heb meegemaakt. Ik ben erg geschrokken 

van de onmenselijkheid die ze deze kinderen hebben 

aangedaan. Naast alle andere inspanningen om hulp 

te zoeken voor het weeshuis Noël en de weeskinderen 

in de heuvels, ben ik een ongeloofl ijke zoektocht 

begonnen om voor deze zwaar verminkte kinderen 

ergens een goede plaats te vinden. Door intensieve 

onderhandelingen met de Broeders van Liefde in 

Gent, België, en het Liliane Fonds in ’s-Hertogenbosch, 

heb ik uiteindelijk pas na 7 jaar in juli 2003 voor de 

kinderen die een prothese nodig hebben, in Gatagara 

een plaats kunnen vinden en voor de blinden in een 

blindeninstituut in Rwamagana. In augustus 2004 

bezoek ik hen voor de eerste keer in die centra. Nu in 

september 2011, weer zeven jaar later, verlang ik ze 

echt terug te zien. Ik ben erg benieuwd hoe het met 

hen gaat en wat er van hen geworden is.

Op 20 september 2011 landt het vliegtuig in Kigali 

Rwanda. Prosper staat me trouw op te wachten. 

We maken een planning over wat mogelijk is de 

komende weken om te bezoeken. Omdat ik moeilijk 

kan zitten, heeft Prosper verschillende kussens 

meegebracht die ik rondom mijn lijf zet. De autostoel 

is verhoogd en zoveel mogelijk in de voor mij goede 

stand gezet Als ik eenmaal goed zit, rijden we de 

volgende dag eerst vanuit Kigali, over een goede 

asfaltweg 190 km richting Oost- Rwanda, naar het 

blindeninstituut in Rwamagana waar de blinde 

weeskinderen verblijven. Hoe dichter we bij het 

1999: Jean Damacène blind, Mariëtte mist haar been 

en Eugènie afgehakte handen
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2011. 

Weerzien 

met Jean  

en Adeline 

centrum komen, hoe benieuwder we worden. Na een 

goed verlopen reis komen we  aan. Bij de receptie 

informeer ik hoe het met de blinde kinderen van het 

weeshuis Noël gaat en of we ze kunnen bezoeken. 

Van de vier in 2003 geplaatste blinden is er een meisje 

verhuisd naar een ander instituut om voortgezet 

onderwijs te volgen; een is overleden en twee 

kinderen zijn er nog, die we meteen kunnen 

bezoeken. De broeder en zuster gaan met ons mee 

naar de klas. Ik herken direct de twee weeskinderen 

Adeline en Jean, en zie dat ze jong volwassen 

geworden zijn. De broeder vertelt de groep blinden 

die achter hun typmachine in braille aan het oefenen 

zijn, dat er bezoek is. Bewust zegt hij mijn naam niet, 

om te merken of de blinden mij herkennen aan mijn 

stem. Ze luisteren allemaal gespannen. Hij vraagt of 

ik wat wil vertellen. Ik begin in het Rwandees: 

”Muraho”, dat betekent “Goedendag”, en meteen na 

één woord roepen Adeline en Jean: “Mama, mama, 

mama Ria”. Ze staan op en al voelend en mama 

roepend lopen ze mijn richting in. Ze zijn zo blij en 

omhelzen me stevig. Ze blijven me vast houden en 

roepen Mama, Mama Ria…. Het ontroert me enorm 

dat ze mij al na één woord herkennen. Ze zijn groot 

geworden, zien er gezond en zeer ontspannen uit. 

De broeder vertelt dat ze goed hun best doen. 

Binnenkort hebben ze eindexamen van het zesde 

leerjaar en daarna mogen ze verder braille studeren 

in het centrum. Jean pakt een typmachine en in 

recordtijd typt hij enkele regels dat hij zo blij is dat ik 

hen kom bezoeken. Hij pakt me vast en met 

smekende stem vraagt hij: “Mama, mag ik hier 

blijven wonen, ik heb het hier zo naar mijn zin. Ik wil 

hard werken en anderen helpen, mag ik blijven 

Mama Ria?”. “Ja”, zeg ik, “dat mag je, ik ben trots op 

jou en op Adeline dat jullie zo goed je best doen”. 

De andere blinden reageren ook blij. Dan beginnen 

Jean en Adeline om beurten te vertellen aan de 

groep wie ik ben, zoals zij zeggen, “hun mama Ria”. 

Het hele verhaal van onze eerste ontmoeting met de 

soldaten vertellen ze: dat moment dat mij maar 

zeker ook hen zo heeft geschokt, de angsten die 

ze hebben uitgestaan in de legervrachtauto en de 

woorden die ik tegen de soldaten zei: ”Breng ze naar 

het weeshuis Noël in Nyundo” en hun redding zijn 

geweest. Huilend hand in hand zijn we het leslokaal 

uitgegaan. Beide kinderen blijven om beurten praten 

en na een tijdje stelt de broeder voor om nog een 

foto te maken. Intens gelukkig heb ik ze aangekeken. 

Wat ben ik God dankbaar dat ik de kracht heb 

ontvangen om hulp voor hen te zoeken. Ik ben o zo 

blij dat zij het zover hebben gebracht en dat ze nu 

gelukkig zijn. Zeer tevreden over deze ontroerende 

ontmoeting gaan Adeline en Jean terug naar hun 

leslokaal en Prosper en ik rijden, nog vol emotie, 

terug naar Kigali.

Warmte, vriendschap en genegenheid 

blijven onmisbaar voor deze weeskinderen.

2004: Pierre,

Ria, Adeline, 

Jean, Abbé 

Prosper
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Stichting Weeskinderen in Rwanda
Contactpersoon: Ria van de Ven - Gijsbers

Willibrorduslaan 34, 5521 KC Eersel - Nederland

tel. nummer: 0497 - 51 53 94, fax: 0497 - 51 35 39

e-mail: info@weeskindereninrwanda.nl

internet: www.weeskindereninrwanda.nl

 www.weeskindereninrwanda.eu

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, nummer 17441).

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven

Weeshuis Noël 
Het is steeds weer goed om te zien dat iedereen nog geweldig zijn 

best doet in het weeshuis Noël om alle kinderen die er wonen goed te 

verzorgen. Er komen baby’s van zieke moeders die tijdelijk verzorgd 

moeten worden. De mentaal gehandicapte weeskinderen zijn terug 

uit het centrum in Gatagara. Zij wonen weer in het weeshuis Noël, 

hun moederhuis, en krijgen de medicijnen die ze nodig hebben. 

Ze spelen, bewegen en leren op hun niveau; ze zijn gelukkig tussen 

alle andere kinderen. Van Sport-en-Spel comité uit Maasland heb ik 

een cheque van € 7400,- bij me, die ik overhandig aan mgr. Alexis 

Habyambere s.j., de hoofdverantwoordelijke van het weeshuis Noël. 

Om te helpen in de grootste kosten van het weeshuis Noël, de voeding, 

wordt een deel van het bedrag gebruikt om levensmiddelen te kopen. 

Op 28 september gaan Prosper en ik  in Gisenyi, inkopen doen. Na een 

hele dag winkelen hebben we 95 blikken soorten melkpoeder, 20 balen 

rijst, 25 liter olie om te bakken en 5 zakken van 50 kg suiker. Een voorraad 

die we nog dezelfde dag naar het weeshuis brengen. Het andere deel 

wordt gebruikt voor medicijnen tegen malaria, lesmaterialen, 

voorlichting en kookcursussen met het boek Gezond Leven deel 3. 

De weeskinderen die gaan studeren of gaan trouwen, krijgen een 

kookboek mee. Iedereen is blij met deze grote steun.

Plannen voor 2012
• We gaan door met het sparen voor geiten omdat er nog veel 

gezinnen een geit nodig hebben. Een zwangere geit € 35,-.

• Groentezaden voor in de tuinen, iedere zakje groentezaad 

is welkom.

• Kookcursussen, 6 lessen, met uitleg van recepten uit 

Kookboek Gezond Leven deel 3, met kookboek € 10,- p.p. 

• Uitbreiding waternet naar twee zijheuvels waar 800 

mensen wonen. Totale kosten zijn € 6000,-. Alle giften 

voor water zijn welkom, dan sparen we voor dat bedrag.

• Klamboe € 10,- en Arinate € 3,- per kuur om kinderen van 

malaria te genezen.

• De naaiateliers willen graag nog enkele naaimachines en 

naaimaterialen. In Rwanda is alles te koop  o.a. een nieuwe 

naaimachine € 135,-. Transport vanuit Nederland is te duur.

De dove weeskinderen hebben weer 

1000 kerstkaarten en 500 algemene kaarten 

gemaakt van gedroogde bananenbladeren. 

1 kaart met envelop € 1,- de gehele opbrengst

is voor voeding voor de weeskinderen.

Algemene kaarten 
en Kerstkaarten


