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Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief o.a.

• Kinderen in weeshuis Noël

• Onderwijs voor alle kinderen

• Eet en Leef gezond projecten

• Bouw van magazijn, winkel  
 en slagerij



• Doel is uitroeien van extreme armoede en honger.

• Alles is op basis van zelfredzaamheid.

• De mensen ervaren verbetering; daardoor zijn zij betrokken en doen  

 ze zelf het werk.

• Geen overheadkosten; de euro wordt besteed waarvoor deze bedoeld is:  

 100% hulp

Wat in 1994 begonnen is als 
noodhulp, is uitgegroeid tot 
ontwikkelingshulp in Rwanda.

• De geit is voor een arm gezin heel belangrijk.  

Ze geeft melk en de mest wordt gebruikt voor de 

groentetuintjes.

• De geit krijgt 1 à 2 lammetjes per jaar. Het eerst 

geboren geitje wordt doorgegeven aan een andere 

familie. De bokjes worden grootgebracht voor vlees.

• De geit eet de grassen die er groeien.

Geitenproject

Goede zorg 

voor de geiten
• In 2010 zijn we gaan fokken met nieuwe bokken 

van het Boersras; de nieuwe geiten geven meer 

melk en meer vlees.

• Ook in 2013 hebben we weer aan 65 gezinnen een 

zwangere geit kunnen geven. Maar er zijn nog 

altijd arme gezinnen en ouderen die een geit 

nodig hebben.



Opslag van de 

voorraad voor 

het weeshuis

Ria aan tafel 

met Athanasie, 

directrice van 

weeshuis Noël

Na de genocide in 1994 woonden 989 kinderen in het 

weeshuis. Vanaf 2012 neemt de regering van Rwanda 

de zorg op zich om de weeskinderen van de genocide, 

die inmiddels 18 jaar en ouder zijn, te begeleiden bij 

het zelfstandig wonen en werken. Op dit moment 

zijn er 700 jongeren die buiten het weeshuis wonen, 

studeren of een baan hebben. In oktober 2013 wonen 

er nog 199 kinderen. Dit zijn kinderen die veelal 

Deze weeskinderen hebben we in 1995 naar het weeshuis Noël gebracht.  

Twee van hen waren toen baby en te vondeling gelegd en de andere drie 

peuters kwamen uit het vluchtelingenkamp. Jaarlijks zien we elkaar, maar 

het blijft een geweldig moment om elkaar weer te zien. Ze hebben hun hele 

leven in het weeshuis Noël gewoond en wachten nu op een plaats om 

onderwijs, werk en huisvesting te krijgen.

tijdelijke verzorging nodig hebben. Ook dit jaar hebben 

we het weeshuis verschillende malen gesteund met 

melkpoeder, suiker, bonen en rijst. En stukken zeep 

om zichzelf en hun kleding te wassen.

Zorg voor kinderen van weeshuis Noël



Schoon drinkwater 
Nog steeds zijn veel mensen genoodzaakt om het 

water uit sloten en poelen te gebruiken. Daar waar 

de mensen over schoon drinkwater beschikken 

nemen cholera en darmziektes enorm af. Vanaf 2002 

is onze stichting begonnen met de aanleg van  

waterleidingen met aftappunten om het natuurlijk 

bronwater van boven in de heuvels naar de dorpen, 

bij de scholen, bij de kerken en in de gezondheids-

centra te brengen.

In januari 2014 wordt begonnen met de aanleg van 

schoon drinkwater in twee nieuwe dorpen, Cyondo 

en Kazunzu.

In 2007 voert de Rwandese regering de leerplicht 

in voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

De stichting zorgt voor een aantal basisscholen voor 

de noodzakelijke hulp, zoals uniformen, schriften, 

schrijfmaterialen en schoolbanken. Daar waar nodig 

zorgen we voor aftappunten van schoon drinkwater.

Beroepsonderwijs:

2 dagen onderwijs, 3 dagen werken.

Technisch onderwijs:

timmeren (o.a. schoolbanken), metselen, electra, 

loodgieten.

Huishoudelijk onderwijs:

kooklessen, babyverzorging, voorlichting, aanleg 

groentetuinen, naailes (o.a. schooluniformen), hand-

vaardigheidlessen.

Wij geven gereedschappen, werkkleding, boeken, 

schriften, schrijfmaterialen en onze kookboeken 

“Gezond leven” in de Rwandese taal.

Onderwijs voor alle kinderen

Abbé Prosper bij 

nieuw watertappunt.



Onze stichting heeft drie kookboeken uitgegeven in de Rwandese taal. 

Hierin staan belangrijke tips op het gebied van hygiëne, gebruik van 

schoon drinkwater en belang van gezonde en gevarieerde voeding. Er is 

nog veel ondervoeding bij de Rwandese bevolking omdat ze teveel 

eenzijdig voedsel eten en de kennis ontbreekt. Een lied uit het boek 

geeft de samenstelling aan van gezonde maaltijden. Dit lied wordt 

overal gezongen waardoor ook kinderen en analfabeten (60%) bereikt 

worden.

Deze boeken worden als lesmateriaal gebruikt en daarna uitgereikt aan 

de jonge gezinnen die deelnemen aan de kooklessen.

In januari 2014 gaan Abbé Prosper en de weduwe Winnifrida in de 

23 parochies van het bisdom Nyundo kooklessen en voedingsleer geven 

aan de gezinnen van de A.G.I.-Landbouworganisatie. 

Deze organisatie telt inmiddels 5520 gezinnen. 

De AGI-leden op hun beurt geven hun kennis 

door aan familie, buurtgenoten en 

aan gezinnen in het dorp waar 

zij wonen.

De Nederlandse groentezaden die wij als 

Stichting gekregen hebben, geven een enorme 

opbrengst in Rwanda.

Deze nieuwe groenten bieden de kans om gevarieerd 

en gezond te eten.

De in de hoofdstad Kigali gekochte tuingereed-

schappen verdelen we onder de gezinnen, waarbij de 

A.G.I.-landbouworganisatie zorg draagt voor de 

roulatie van de gereedschappen.

Groenten en tuingereedschappen

Eet en Leef gezond projecten

De weeskinderen met een kookboek in  

hun handen. Naast het kookboek hebben 

 ze ook een geit ontvangen.

Het verbouwen 

van groente 

zorgt voor een 

gevarieerd en 

gezond eten



Bouw van magazijn, winkel en slagerij

Bij een goede oogst is het belangrijk dat de zaden en 

groenten worden opgeslagen in een magazijn. In 2013 

is onder leiding van Abbé Prosper door de bevolking 

in Biruyi een magazijn met opslagzolder, een winkel 

en een slagerij gebouwd. De stichting heeft de  

materialen betaald. In de winkel worden o.a. 

groenten, meel, suiker, en zout verkocht. 

In het kader van hygiëne is de wens om in 2014  

eerst de slagerij te betegelen en in de twee aparte 

ruimtes een koeling te plaatsen. Tevens willen we 

het regenwater opvangen in twee grote reservoirs 

om daarmee de slagerij, magazijn en winkel te 

kunnen poetsen.

De voortgang 

van de bouw
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Hartelijk dank voor uw bijdragen in 2013. 

Wij wensen u van harte  
fijne kerstdagen en alle goeds 

voor 2014 

Ook in 2014 blijft uw bijdrage 
groot of klein van harte welkom.

Dankzij u is het mogelijk geweest om de eerder 

genoemde projecten te realiseren. 

Wij blijven uw hulp vragen voor:

• uitbreiding van het waternet in Cyundo en Kasunzu

• schooluniform + schoolmaterialen kind, 

 basisschool, € 10,00

• schooluniform + schoolmaterialen jongere,  

 voortgezet onderwijs, € 17,50

• kookcursus: 6 lessen met kookboek 

 “Gezond Leven” deel 3, € 10,00

• zwangere geit, emmer, pan, bekers, € 35,00

• kraamcadeau; na de bevalling in de kliniek  

 ontvangen de moeders een babypakket, € 10,00

• geïmpregneerde klamboe, € 10,00

• eenvoudige tuingereedschappen zoals kruiwagens,  

 gieters, schoppen en harken

Met heel veel plezier hebben we 

gebreide mutsen, dassen en 

truitjes kunnen uitdelen in een 

ziekenhuis in Kivumu.  

Hartelijk dank voor het breiwerk 

uit Nederland.

Dank voor  

de vele 

ontvangen 

hemdjes

Het boek met dvd “De kracht van doneren”van Ria van 

de Ven-Gijsbers geeft uitvoerig verslag van onze 

projecten in Rwanda. Dit boek is nog steeds te koop. 

ISBN nr. 978-90-814083-3-2. De prijs € 19,95 komt geheel 

ten goede aan de waterprojecten.

Vanaf juni 2013 is het boek “De kracht van doneren”,

ook als luisterboek en in braille verkrijgbaar  

via stichting Aangepast 

lezen in Den Haag  

en in alle  

Nederlandse 

bibliotheken.

“De kracht van doneren”



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).

Mevrouw Ria van de Ven - Gijsbers

Willibrorduslaan 34

5521 KC  Eersel - Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)497 51 53 94

Mobiel: +31 (0)6 51 81 64 75

E-mail: info@weeskindereninrwanda.nl

Abbé Prosper Ntiyamira

Curé paroise Biruyi

B.P. 56, Gisenyi, Rwanda

Telefoonnummer: +250 788 538 898

E-mail: pntiyamira@yahoo.fr

Internet: www.weeskindereninrwanda.nl • www.weeskindereninrwanda.eu

ABN-AMRO Eersel: 53.80.44.160 • IBAN nummer: NL58 ABNA 0538 0441 60

(BIC/Swift-code: ABNANL2A)

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven
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Om vergissing en teleurstelling te voorkomen
De laatste tijd hebben we gemerkt dat er meerdere stichtingen actief zijn voor  

weeskinderen in Rwanda. Ze dragen ongeveer dezelfde naam als onze stichting maar 
hebben helemaal niets met onze stichting en/of onze projecten te maken.  

Als u onze projecten wilt steunen, wilt u dan goed kijken naar ons adres- en bankgegevens.  
De stichting Weeskinderen in Rwanda is gevestigd in Eersel.

Contactpersonen


