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In verband met 20 jaar hulp in 
Rwanda en het 15-jarig bestaan 
van de Stichting Weeskinderen 
in Rwanda heb ik, Ria van de Ven- 
Gijsbers in september 2015 onver-
wachts een bezoek gebracht aan 
Rwanda om samen met abbé 
Prosper Ntiyamira de projecten  
te bezoeken en te evalueren.

In deze nieuwsbrief o.a.: 

•  Geitenproject wereldwijd
•  Weduwegroepen en leden van 

de landbouworganisatie A.G.I.
•  Gerealiseerde projecten van 

1995 tot en met 2015

Hulpverlening kan 
eenvoudig

Jubileum nieuwsbrief



Uit mijn boek: “De kracht van doneren”:
Tranen in Rwanda

De dramatische gebeurtenissen in Rwanda van 7 april 
tot medio juli 1994 zijn nog lang niet vergeten. De 
ontreddering in het land is groot. Miljoenen vluchte-
lingen probeerden te voet te ontkomen aan de hel in 
Rwanda. 

Nu komen zij uitgeput terug via Gisenyi, op zoek naar een plek 
onder de blote hemel. Hun huizen zijn kapotgeslagen of uitge-
brand. Ik ruik de geur van ongewassen kleren en van brandend 
nat hout. Aan de rij terugkerende weeskinderen en weduwen 
komt geen einde. Ik sta er middenin. Overal kinderen en nog 
eens kinderen. De meesten zijn jonger dan 6 jaar. Ze lopen 
hand in hand, op blote voeten, in todden van kleren. Sommigen 
hebben een oud door de zon verbleekt T-shirt aan of een veel 
te groot gescheurd overhemd, waarschijnlijk onderweg de 
doden uitgedaan. 

Ze zijn smerig en vies van het lopen door de hitte in het mulle 
zand. Hun donkere ogen en behuilde snoetjes raken mij diep 
in mijn hart. Ik krijg een brok in mijn keel, ben sprakeloos. 

In 1993 krijgt onze jongste zoon een ongeneeslijke nierziekte. Dit betekent een moeilijke tijd voor 
hem en ons hele gezin. Tijdens zijn ziekbed raak ik gemotiveerd om niet alleen voor onze zoon te 
zorgen maar ook voor kansarme kinderen. Dit komt op mijn weg als ik in september 1994 in de 
St.-Lambertuskerk in Eindhoven abbé Prosper Ntiyamira leer kennen, die vanwege de genocide met 
zijn bisschop en medepriesters Rwanda heeft moeten ontvluchten. Michaël, de zieke zoon, mag 
tijdens zijn ziekte in de St.-Lambertuskerk het grote kerkorgel bespelen: zijn grote passie.

Ontstaan van de hulpverlening 

Van abbé Prosper krijg ik in januari 1995 een brief waarin hij 
schrijft over de verschrikkingen die hebben plaatsgevonden 
in zijn land en over de duizenden weeskinderen die 
verdwaald en overmand door verdriet rondlopen. Hij weet 
zich geen hemelse raad en vraagt of ik op de een of andere 
manier kan helpen. Direct besluit ik om op het verzoek van 
abbé Prosper in te gaan. 
Zodra ik mijn visum krijg vertrek ik naar Rwanda, inmiddels 
is het 8 maart 1995. Ik kom terecht, midden in de ellende, en 
de rijen vluchtelingen. Als ik nu in oktober 2015 tv kijk en de 
stroom vluchtelingen van nu zie, herken ik de totale ontred-
dering van deze mensen en het grote verdriet van de 
kinderen.

Ria en abbé Prosper



Ik  streel de kinderhoofdjes 
met kroeshaar, bruin van het 
stof. Kleuters betasten mijn 
blanke handen en kijken mij 
met vragende ogen vol 
tranen aan. Te midden van 
de zee van ellende, te midden 
van deze woelige mensen-
stroom, zijn mijn korte 
momenten van gebed in 
stilte: “Mijn God, dit zijn 
allemaal Uw kinderen. Hoe 
en wat ga ik daaraan doen? 
Leid mijn hart en mijn 
handen, Heer, om hen te 
helpen.” Na enkele uren 
verlaat ik de rij en loop een 
stukje aan de zijkant mee, ik 
voel hun angst en verdriet. Ik 
stop en kijk nog even, dan 
wordt het me te veel. Ik ga 
naar mijn kamer op mijn 
geïmproviseerde bed zitten 
en ik huil om deze grote 
ellende. Tot laat in de avond 
hoor ik geroep van huilende 
kinderen om een mama die 
er niet meer is. “Mama  … 
mama”, het gaat door merg 
en been. Even later hoor ik de 
knal van een granaat. De 
dreiging van wraak en 
moord hangt nog steeds in 
de lucht. Met betraande ogen 
sta ik op en kijk door het 
kapotgeslagen raam. Ik denk 
aan thuis: hoe zou het met 
mijn zieke zoon Michaël zijn? 

Is hij nog bij de dokter 
geweest? Ik weet het niet. Ik 
kan niet even telefoneren. 
Alle lijnen in Rwanda zijn 
doorgeknipt. Diepgetroffen 
door de grote nood onder de 
talloze weeskinderen in het 
overvolle weeshuis Noël ben 
ik me voor hen gaan 
inzetten. In november 1995 
telt het bisdom Nyundo 
18.000 weeskinderen van wie 
er slechts 900 in het weeshuis 
Noël ondergebracht kunnen 
worden. Voor duizenden 
kinderen is hier geen plaats; 
zij zijn het oerwoud inge-
vlucht. Met hulp van de Witte 
Paters in Antwerpen, giften 
van enkele firma’s in 
Nederland en België en 
weldra ook van de vele 
weldoeners, zijn er van 1996 
tot 2001 zeven containers 
goederen naar het weeshuis 
Noël gestuurd. Op 18 
augustus 1998 krijgt de 
ernstig zieke zoon de 
linkernier van zijn moeder. 
Tijdens mijn genezings-
proces heb ik veel steun 
ondervonden van mijn gezin 
en van abbé Prosper 
Ntiyamira. In oktober 1999 
komt abbé Prosper voor een 
bezoek naar Eersel. We 
maken ons grote zorgen over 
de vele zwervende weeskin-

“Hun donkere ogen 
en behuilde snoetjes 

raken mij diep in 
mijn hart”. 

In Juli 1996 bezoekt Ria de weeskinderen in het weeshuis Noël in Nyundo

deren die nog steeds in het oerwoud en op de 
heuvels leven. Om ook deze kinderen hulp te 
kunnen bieden wordt op 10 oktober 2000 de 
Stichting Weeskinderen in Rwanda opgericht. 
De stichting heeft ten doel: hulp bieden aan 
kansarme weeskinderen in hun primaire 
behoeften; voeding, gezondheidszorg en 
onderwijs staan centraal.



15 jaar Stichting Weeskinderen in Rwanda

Weeshuis Noël in Nyundo van 1995 tot 2015.  
En vanaf 2000 in de heuvels en op het platte-

land in het bisdom Nyundo

Geitenproject

Groenten en zaden

Weduwengroepen en landbouworganisatie 
A.G.I.

Kleine landbouw- en tuingereedschappen

Aanleg schoon drinkwater

Projecten in het bisdom Nyundo in de west-provincie van Rwanda

In de periode van 2000 tot en met 2015 zetten abbé Prosper en Ria samen met de bevolking 
projecten op die nu nog steeds uitgevoerd worden, zoals het geitenproject, groenten- en het zaden-
project, de aanleg van schoon drinkwater en het “Eet en leef gezond”-project. Alle projecten zijn 
belangrijk maar schoon drinkwater is het allerbelangrijkste en de basis van alles.

Handvaardigheid voor meisjes en vrouwen

Meelmolens

Opslagplaats/magazijn en winkels

Schoolmaterialen voor basisonderwijs

Jongeren

Gezondheidszorg

“Eet en leef gezond”-  
project met 3 kookboeken



Projecten in het bisdom Nyundo in de west-provincie van Rwanda

Samenwerking

De winst 

De methodes die tot succes hebben geleid:

De redenen waarom alle projecten in 20 jaar zo goed zijn verlopen hebben we te danken aan één 
voortreffelijke samenwerking met de eigen bevolking onder leiding van abbé Prosper, de contact-
persoon voor de stichting, die alle projecten begeleidt en de bevolking bij de projecten betrekt. 

Verder werken we samen met mgr. Jean Marie Vianney, de verantwoordelijke voor alle scholen in het bisdom 
Nyundo; Athanasie, de directrice van het weeshuis Noël; Winnifrida, die de A.G.I.-landbouworganisatie 
begeleidt en Marguerita, die het contact met alle weduwengroepen in het bisdom Nyundo onderhoudt.

Abbé Prosper en ik, Ria van de Ven-Gijsbers zijn blij verrast dat alle projecten nog steeds naar wens verlopen. 
Bijvoorbeeld de winst uit verkoop van verbouwde groenten en andere zelfgemaakte producten komt in een 
gezamenlijke kas voor het onderhoud. Wat over is, wordt verdeeld onder de arme gezinnen o.a. voor school-
materialen voor de kinderen en voor de ziektekosten van vooral de ouderen.

De projecten zijn kleinschalig en 
voorzien in de eerste levensbehoefte.

De projecten sluiten aan bij de wensen 
en behoeften van de bevolking, wat  

echt noodzakelijk is.

Alle projecten zijn voor grote 
groepen, nooit voor één 

persoon, want dit creëert 
jaloezie.

Korte lijnen. Een goede 
contactpersoon ter plaatse 

in Rwanda. Deze volgt en 
begeleidt de projecten en 

brengt regelmatig verslag 
uit aan de stichting. 

Geen betaalde  
comités, alles berust  

op solidariteit en 
gezamenlijk delen.

De weeskinderen, weduwen en platte-
landsbevolking maken deel uit van alle 

projecten. Zij zijn erbij betrokken, zij 
doen het werk, en zij gaan er daarom 
zuinig mee om. Dat geeft hun zelfver-
trouwen, veel voldoening en een eigen 

verantwoordelijkheid.

Ze ervaren daadwerke-
lijk verbetering van hun 

leefomstandigheden.

Ze komen met 
nieuwe ideeën, ze 

geloven in een 
goede toekomst. Ze zijn trots en dragen zorg voor de door 

henzelf gerealiseerde projecten.

Alle materialen worden in Rwanda gekocht;  
dat steunt hun economie. 

Zij doen het onderhoud 
en brengen  

verbeteringen aan  
daar waar het nodig is.

Alle projecten hebben draagvlak en 
zijn op basis van zelfredzaamheid. 
De mensen ervaren verbetering en 
zijn zelf bereid die vast te houden; 
dit gebeurt door de bevolking zelf.

Ze hebben vertrouwen in de toekomst.



Weeshuis Noël in 
Nyundo 

Geitenproject wereldwijd

Uitleg projecten:

Samen met Athanasie en vele weduwen 
hebben we vanaf maart 1995 meer dan 
900 weeskinderen verzorgd in het 
weeshuis Noël in Nyundo. Hoe we dat 
gedaan hebben, is uitgebreid opge-
schreven in het boek “De kracht van 
doneren”.

Vanaf januari 2012 worden de weeskinderen 
van de genocide, begeleid bij het zoeken naar 
een baan en zelfstandige woonruimte. In 
mei 2015 is dit project helemaal gerealiseerd; 
alle weeskinderen hebben een plaats in de 
maatschappij. Het weeshuis Noël in Nyundo 
is daarom definitief gesloten. Ons doel is 
bereikt. Een prachtig werk dat we samen 
met hulp van vele anderen in 20 jaar hebben 
verricht. De weeskinderen van 1994 zijn nu 
de jongvolwassenen van Rwanda.

De eerste doelstelling, het uitgangspunt van de 
Stichting Weeskinderen in Rwanda, is uitroeien van 
extreme armoede en honger. Ria van de Ven-Gijsbers 
heeft in 2006 als lid van de Derde Kamer haar voorstel 
ingediend. Dit is het geitenproject waarmee in Rwanda 
sinds 2000 zeer goede resultaten bereikt zijn. 

Op 3 november 2006 is het voorstel door de Nederlandse 
regering aangenomen, en op 23 januari 2007 officieel door 
Buitenlandse Zaken in Den Haag. Vanaf 2007 wordt dit 
geitenproject in de Europese Unie en door veel grote organi-
saties en stichtingen over de hele wereld in praktijk gebracht, 
met hetzelfde resultaat. Op 27 september 2015 geeft onze 
koning Willem Alexander een toespraak bij de algemene 
vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij pleit 
voor een zetel in de raad om in ons land verder te gaan met 
de inmiddels behaalde millenniumdoelen en de nieuwe 
doelen die er weer zijn opgesteld. Wij als Stichting Wees-
kinderen in Rwanda hebben de afgelopen 15 jaar meegewerkt 
om vooral de eerste vijf millenniumdoelen die in 2000 
opgesteld zijn te realiseren. En met succes.



Uitleg projecten:

In september 2000 komen de regeringsleiders van 189 landen van de Verenigde Naties bij elkaar in 
New York. Zij spreken af om de acht belangrijkste wereldproblemen vóór 2015 aan te pakken. Het is 
het resultaat van een decennialang proces; onderwerpen als bestrijding van armoede, gebrekkig 
onderwijs en moedersterfte staan al heel lang op de agenda van de Verenigde Naties. Nu leggen de 
lidstaten zichzelf voor het eerst concrete, meetbare verplichtingen op om deze misstanden aan te 
pakken.

Verenigde Naties en millenniumdoelen

1.  Uitroeien van extreme armoede en 
honger.

2. Basisonderwijs voor alle kinderen.

3. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

4. Terugdringen van kindersterfte.

5.  Verbeteren van gezondheid voor 
moeders.

6.  Halt toeroepen aan HIV/aids, malaria  
en andere ziekten.

7.  Waarborgen voor een duurzaam milieu.

8.  Ontwikkelen van een wereldwijd samen-
werkingsverband voor ontwikkeling.

Ieder land is verplicht aan deze millennium-
doelen te werken. In Nederland wordt via de 
Nederlandse Commissie Duurzame Ontwik-
keling, NCDO, een plan gemaakt om gewone 
burgers in Nederland met hun ervaringen en 
ideeën erbij te betrekken. Zo wordt in 2003 
De Derde Kamer opgericht. De Derde Kamer 
is een parlement voor mensen die zich 
betrokken voelen bij internationale samen-
werking. Het zijn vrijwilligers die weigeren 
zich neer te leggen bij armoede en onder-
drukking in de wereld. Ze hebben uitge-
sproken ideeën en oplossingen.

Ze stellen de volgende acht 
millenniumdoelen op:



Het geitenproject

De geit is voor een arm gezin heel belangrijk  
voor de voeding en voor de mest

Het geitenproject is zeer geliefd bij de 
bevolking. In 2010 zijn we nieuwe 
bokken van het Boersras gaan fokken; 
de nieuwe geiten zijn sterker en forser, 
geven meer melk en meer vlees. 

De voordelen van een geit zijn:
-  De geit geeft iedere dag voedingrijke  

melk die noodzakelijk is.
-  De geit heeft geen extra voeding nodig,  

dus geen extra kosten voor een gezin.
-  De geit wordt gevoed met het gras dat 

geplant is om erosie te bestrijden; 
kinderen snijden het gras en voeren dat 
aan de geit.

-  De mest van de geit wordt verwerkt in  
de composthoop en is heel geschikt voor  
de bemesting van de velden en de  
groentetuin.

-  Om de mest bij elkaar te houden moet  
de geit in een stalletje blijven dat haar 
beschermt tegen zon en regen.

-  Een keer per jaar werpt de geit een of  
twee lammeren; de bokken worden groot-
gebracht voor vlees en de geitjes voor melk.

-  Het eerstgeboren geitje moet worden 
doorgegeven aan een ander gezin.

-  Bovendien is voor kinderen een dier  
dat ze kunnen knuffelen heel belangrijk.

Veel arme families en ouderen 
hebben nog een geit nodig



Groenten en zaden Kleine landbouw- 
tuingereedschappen

Kennismaken met nieuwe groenten en gevarieerd eten. Zelf 
zaaien en oogsten is een groot plezier en een wijze les. Ieder 
jaar komen er andere soorten groenten bij. Vanwege het 
belang van gezond eten beginnen we in 2007 het project 
“Eet en leef gezond”. Groentezaden zijn nog steeds welkom.

Nodig om de tuinen en veldjes te bewerken.

Project “Eet en leef gezond”
De weeskinderen en jonge gezinnen hebben geen weet van het bereiden van gezonde maaltijden; 
zij hebben geen voorbeeld van een moeder of een oma. Daarom heeft de stichting drie kleurrijke 
kookboeken “Gezond Leven” in de Rwandese taal uitgegeven.

Deel 1   geeft voorlichting over hygiëne, gebruik van  
schoon drinkwater en gevarieerd eten.

Deel 2   beschrijft het bereiden van gezonde, eenvoudige 
maaltijden die bereid worden met groenten uit eigen 
tuin. 

Deel 3   is een uitbreiding van deel 1 en 2; er zijn recepten en 
tips in opgenomen die nog bij de oudere bevolking 
bekend zijn. 

Bij ieder kookboek horen zes lessen die in de 
gezondheidscentra, door de A.G.I.-leden en 
de weduwen aan jonge meisjes en nieuwe 
gezinnen worden gegeven. Het lied “Indyo 
Yuzuye”, dit is “Gezond Leven” uit kookboek 2 
en 3, geeft de samenstelling van gezonde 
maaltijden aan. Dit 
lied wordt overal 
gezongen; op die 
manier worden 
ook kleine 
kinderen en 
analfabeten 
bereikt. 



Handvaardigheid  
voor jonge meisjes 
en vrouwen

Meelmolens

Ze krijgen les in naaien en patroontekenen. 
Dit is een zelfvoorzienend project geworden: 
stof kopen in het eigen land is goed voor de 
economie, een uniform laten maken in het 
atelier is werkgelegenheid, de vrouw betalen 
zodat zij iets verdient is gedane arbeid en 
een uniform geven aan de allerarmsten is 
solidariteit.

Door gebruik te maken van de molen is het 
gemakkelijker brood te bakken en maïs- en 
sojapap te maken. Dankzij de kooklessen 
kunnen ze hun kinderen gevarieerd laten 
eten. Het gemalen meel dat ze niet nodig 
hebben voor hun gezin, kunnen de mensen 
op de markt verkopen zodat ze kleine 
inkomsten hebben.

Gezondheidszorg 
De activiteiten van de stichting op het platteland hebben geleid tot een aanmerkelijke verbetering van de 
manier van gezond leven: aanleg schoon drinkwater, bevorderen van de hygiëne en gevarieerd eten. Een van 
de grote problemen in Rwanda blijft de bestrijding van volksziekte nummer één: malaria. 



Weduwegroepen en 
leden van de landbouw-
organisatie A.G.I.

De weduwen van de genocide in 1994 hebben twintig 
jaar de weeskinderen in het weeshuis Noël verzorgd en 
in de 23 parochies van Nyundo hebben de weduwen de 
vele ouderloze gezinnen op het platteland begeleid. 

Nu in 2015 zijn zij de ouderen en de weeskinderen zijn de 
jonge gezinnen. De A.G.I.-leden van de landbouworganisatie 
gaan verder, zij begeleiden de jonge gezinnen bij het 
verzorgen van hun geiten, groenten en zaden in hun tuinen. 
Ze laten landbouw- en tuingereedschappen circuleren. Ze 
houden voorlichtingsbijeenkomsten over gebruik van 
schoon drinkwater, groot belang van hygiëne, gevarieerd 
eten en allerlei sociale aspecten.

Basisonderwijs

Jongeren

Opslagplaats 
magazijn en winkeltje

Onderwijs is belangrijk. Het bemoedigt een 
kind en geeft het zelfvertrouwen. Vorming 
en kennis dragen voor alle kinderen bij aan 
een goede toekomst. Zij hebben de mogelijk-
heid om naar school te gaan maar vaak geen 
schoolmaterialen. 

Het is van belang dat ze actief deelnemen 
aan de gemeenschap. De jongeren voelen 
zich bij al onze projecten betrokken en 
werken van harte mee.

Als er in een goede periode meer dan voldoende groenten 
zijn, moeten deze tijdelijk opgeslagen kunnen worden om in 
moeilijke tijden eten te hebben. In het winkeltje worden 
meel en groenten verkocht, de winst komt in de gezamen-
lijke kas om later onder de leden te worden verdeeld. Dit 
project is opgestart in 2004 en is inmiddels uitgebreid in een 
andere parochie met een silo, winkel en slagerij; ook dat 
loopt goed.



Schoon drinkwater

In ons werkgebied in Rwanda gebruiken de mensen het water dat voorhanden is. Dit water dat men 
uit sloten, poelen en plassen haalt, is ernstig vervuild. In het Kivumeer, de uitloop van de vulkaan, zit 
nog steeds veel methaangas. Dit ernstig vervuilde water veroorzaakt cholera en darmziekten. Boven 
in de bergen zijn natuurlijke heldere bronnen. 

In 2002 begint onze stichting dit natuurlijke bronwater naar de mensen te 
brengen. De eerste drie aftappunten zijn binnen in het gezondheidscentrum 
van Biruyi aangelegd en een aftappunt buiten bij het grasveld, een weldaad 
voor de zieken en hun bezoekers. 

Intussen is het grasveld bij het gezondheidscentrum een ontmoetingsplaats 
geworden. Men brengt zijn geit mee en ook de koeien van de parochie kunnen 
hier grazen en drinken. Door de resultaten in het gezondheidscentrum en veel 
voorlichting via posters en de radio zijn de mensen bewust geworden van de 
noodzaak van schoon drinkwater. Alle materialen voor de aanleg van de 
leidingen zijn te koop in Rwanda. De bevolking is zeer gemotiveerd dit karwei 

Water is de bron van het leven
Schoon drinkwater is onmisbaar 
voor een gezond leven

zelf op te knappen. Wanneer 
er zuiver water is, moeten 
aansluitingen, leidingen en 
kranen regelmatig worden 
gecontroleerd en indien 
nodig gerepareerd. Voordat 
men met de aanleg begint, is 
er in de parochie een comité 
gevormd. Ieder gezin dat 
water haalt bij een 
aftappunt, betaalt vijftig 
eurocent per maand aan het 
comité. Dit zorgt voor het 
onderhoud van de aftap-
punten. Mocht er iets kapot 
zijn, dan kan vervanging 
betaald worden uit de pot. 
Zelf repareren en een kleine 
bijdrage per maand is een 
gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. Meer aftappunten 
voor schoon water dichter bij 
de gezinnen op het platte-
land blijven nodig.



Zonder enige aankondiging bezoeken 
abbé Prosper en Ria de projecten

In september 2015 bezoeken abbé Prosper en Ria van 
de Ven-Gijsbers, zonder enige aankondiging, alle 
projecten die de afgelopen 20 jaar zijn uitgevoerd. Met 
veel tevredenheid hebben ze geconstateerd dat alle 
projecten door de bevolking vol overgave worden 
voortgezet. 

Onder andere: gebruik en onderhoud van schoon drinkwater 
bij de centrale aftappunten, het geitenproject, groente- en 
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zadenproject en stekken van veel nieuwe 
plantjes, kleine tuin en landbouwgereed-
schappen, meelmolens, opslagmagazijn, silo 
en winkeltjes, de slagerij, de naaiateliers, 
gezond leven project met kookboek deel 3, 
de  weduwengroepen en de A.G.I.-landbouw - 
organisatie. Er wordt een kleine winst 
gemaakt. De grote hygiëne overal is ons echt 
opgevallen.



1995, 1996, 1997, 1998

•  Weeshuis Noël in Nyundo voorzien van benodigde voeding 
en vele materialen zoals matrassen, beddengoed, 
rolstoelen, krukken, kookketels, melkpoeder, voeding, 
wasmiddelen, luiers, kleding, medicijnen. 

Gerealiseerde projecten van 
1995 tot en met 2015

1999

•  Basisscholen in bisdom Nyundo voorzien van materialen 
zoals schoolbanken en schrijfmaterialen.

2000

•  Derde dubbelwandige kookketel van 300 liter voor het 
weeshuis Noël.

•  Weduwen verenigd zodat ze de zorg van weeskinderen op 
zich nemen. Ze vormen gezinnen en geven voorlichting aan 
de jongeren. 

•  Oproep aan A.G.I.-landbouworganisatie om 
samen te werken met de mensen die we 
via onze organisatie bereiken. 

•  Geitenproject opgestart om arme gezinnen 
te voorzien van melk en vlees. Bokken en 
geiten gekocht om te fokken. Gezinnen 
krijgen één zwangere geit. Eerstgeboren 
geitje geeft men aan een ander gezin, 
bokjes worden grootgebracht voor het 
vlees. Dit project is in 2006 erkend door de 
Nederlandse regering en heeft daarna 
navolging gevonden bij grote organisaties 
als Unicef, Cordaid en Novib.

2001

•  Trapnaaimachines, stoffen en materialen 
gekocht in Kigali voor de weduwen; zij 
geven naailes aan de meisjes, zodat er 
schooluniformen, babykleertjes en andere 
kleding gemaakt kunnen worden.

•  Via donaties van zaadfabrieken in Neder-
land, groentezaden om groenten te kwe-
ken voor de weduwegroepen en ouderloze 
gezinnen in de heuvels.

•  Aankoop lakens, dekens, slippers voor het 
‘ziekenhuisje’ in Biruyi.



•  Aankoop diverse soorten melkpoeders, tarwepap, 
havermout, rijst, suiker, zout, bruine bonen, boter, toilet-
zeep en wasmiddelen voor weeshuis Noël in Nyundo. 

•  10 geiten voor het weeshuis Noël in Nyundo.

•  28 geiten voor weeskinderengezinnen in Nyundo. 

•  Aanleg schoon drinkwater basisschool 
Cyamatare.

•  Opvang straatkinderen Kibuye. School-
uniformen, schoolmaterialen en groente-
zaden.

•  Aankoop 2 meelmolens: één voor weduwen 
in Biruyi, en één voor weduwen in Kinunu. 
Iedereen van de parochie kan er tegen 
betaling van 10 cent meel laten malen, 
waarvan diesel gekocht kan worden. 
Weduwen hebben hiermee een bescheiden 
inkomen.

2002

•  Aanleg schoon drinkwater voor gezondheidscentrum 
Biruyi, bisdom Nyundo.

•  40 geiten voor weduwen en weeskinderengezinnen in 
Biruyi.

•  Aanschaf tuingereedschappen zoals kruiwagens, schoppen, 
hakken, pieken, etc. voor de gezinnen in het bisdom 
Nyundo. De gereedschappen zijn bestemd voor algemeen 
gebruik en rouleren onder de gezinnen.

2003

•  Oprichting solidariteitskas in de parochies Kivumu, Biruyi 
en Kinunu.

•  25 geiten voor weeskinderengezinnen in Nyundo en 
Kivumu.

2004

•  Aanleg groot waterproject in de parochie 
Kinunu, met 16 aftappunten langs het 
Kivumeer. Gevolgd door waterprojecten 
bij de basisscholen in Birambo, Biruyi, 
Murambi, Gishwati, Ngabo, Gahondo, 
Kagano.

•  30 geiten voor weeskinderengezinnen en 
weduwen in Kinunu.

•  Waterleidingen, afvoerpijpen, waterreser-
voirs en septictanks voor het weeshuis 
Noël.



2005

•   Soorten flesvoeding, tarwe- en havermoutpap voor het 
weeshuis Noël.

 
•  Aanschaf van 250 in Rwanda gefokte geiten voor gezinnen 

in het bisdom Nyundo, verspreid over 23 parochies.

•  Bouw magazijn en winkeltje in Kivumu. Voor de weduwen 
een centrale plaats om een deel van de oogst op te slaan, 
een voorraad aan te leggen en overschot te verkopen. 
Opbrengst voor de kas van de weduwen. Een zelfvoorzie-
nend project van de weduwen om een inkomen voor de 
gezinnen te genereren. 

•  38 geiten voor weduwen en weeskinderengezinnen in 
Kivumu. 

•  Aanschaf gereedschappen om de straatkinderen van 
Kibuye in de Caritas-timmerwerkplaats te laten werken, 
om zo inkomsten te verkrijgen.

2006

•  Aankoop schoolmaterialen ten behoeve 
van Caritaswinkel in Gisenyi.

•  45 zwangere geiten uitgedeeld aan wees-
kinderengezinnen.

2007

•  Na invoering van de leerplicht door de 
Rwandese regering, stoffen gekocht om 
op de naaiateliers schooluniformen te 
laten maken. De vrouwen en meisjes van 
de naaiateliers krijgen hiervoor een kleine 
vergoeding. Tevens worden schoolspullen 
zoals schrijfmaterialen gekocht.

•  45 zwangere geiten voor weeskinderen-
gezinnen, weduwen en arme gezinnen in 
Kavumu en Bitenga.



2008

•  In samenwerking met de A.G.I.-landbouworganisatie is 
er een uitgave van 300 kunststof posters waarop belang 
van hygiëne, schoon drinkwater en schijf van vijf staan 
afgebeeld.

•  Uitgifte van kookboeken in de Rwandese taal met als 
onderwerp Gezond Leven. Deel 1 is een voorlichtingsboek 
met foto’s en eenvoudige teksten over schoon drinkwater, 
hygiëne en het belang van gevarieerd eten.

 
•  Verdeling 35 zwangere geiten voor weeskinderengezinnen 

in Nyundo.
 
•  Verkoop kaarten, gemaakt door de dove kinderen in 

Gisenyi. De opbrengst hiervan is bedoeld voor maaltijden 
van deze kinderen.

2009

•  Aanschaf bokken van Boersras, om het 
geitenras te versterken. Deze geven meer 
vlees en melk. 

 
•  Uitgifte van boek Gezond Leven deel 2 in 

de Rwandese taal met als onderwerp: 
Hoe bereid ik een gezonde maaltijd?

 
•  Verdeling geiten aan de weeskinderen-

gezinnen in Biruyi en omgeving.

2010

•  Rollen stoffen om er pyjama’s van te 
maken voor gezondheidscentrum in Biruyi.

•  Aanleg schoon drinkwatervoorziening in 
Rugaragara.

•  42 geiten aan weeskinderengezinnen in 
Rugaragara.

2011

•  Uitgifte kookboek Gezond Leven, deel 3.

•  Kooklessen en lessen aan jonge gezinnen, 
waarin het belang van gevarieerd eten 
wordt geleerd.

•  Voorlichting over Gezond Leven via 
reclame spotjes op de radio waarin het 
belang van schoon drinkwater, handen 
wassen en hygiëne wordt benadrukt.

•  Aankoop diverse soorten melkpoeders, 
rijst, suiker, bruine bonen, boter, 
tarwemeel en stukken toiletzeep voor 
weeshuis Noël in Nuyndo.



Heel hartelijk dank aan alle weldoeners die dit in 20 jaar  
hebben mogelijk gemaakt.

2012

•  Voorlichting gezond leven via reclamespotjes op de radio.
 
•  Soorten melkpoeders, tarwemeel, rijst, suiker voor het 

weeshuis Noël.

•  Uitbreiding watervoorziening in de heuvels van 
 Rugaragara.

•  Aanschaf tuingereedschappen voor gezinnen in de 
omgeving Biruyi.

•  Terugdringen van malaria in samenwerking met de W.H.O.

•  Aankoop tuingereedschappen voor de A.G.I.-landbouw-
organisatie.

•  Soorten melkpoeders, rijst, suiker en bonen voor het 
weeshuis Noël.

2013

•   60 zwangere geiten aan ouderen en weeskinderengezinnen.

•  Gekocht in Ruhengery: 4 grote rollen stof voor het naai-
atelier in Biruyi, om schooluniformen te laten maken voor 
allerarmste kinderen van de basisscholen in Ngabo en 
Gishwati.

•  Diverse soorten melkpoeders en tarwepap, zakken rijst, 
suiker, bruine bonen en stukken was- en toiletzeep voor 
weeshuis Noël in Nyundo.

•  Bouw van een voorraadschuur, winkel, silo 
en slagerij in Biruyi, met de aanleg van 
watervoorziening.

 
•  Rollen stof aan naaiatelier in Biruyi voor 

het maken van schooluniformen.

2014

•  Realisatie groot schoon drinkwaterproject 
in de nieuwe dorpen Kazunzu en Cyundo 
en omgeving. 

•  Betegelen en sanitair in de slagerij en in 
verband met de hygiëne twee waterreser-
voirs voor opvang van regenwater bij de 
silo en de slagerij in Biruyi. 

•  35 geiten en groentezaden in Kavumu en 
Bitenga.

2015

•  Hulp aan renoveren van de Multi Functio-
nele Accommodatie (M.F.A). in de parochie 
Kavumu en Bitenga.

•  35 geiten en groentezaden uitgedeeld aan 
de ouderen en arme gezinnen in Kavumu 
en Bitenga en Gihinga. 



Hoe kunnen we ondersteunen in de toekomst 
Het grote werk om de weeskinderen van 1994 te helpen in hun primaire behoeften is gerealiseerd. 
In 20 jaar is ons doel bereikt: de weeskinderen van de genocide in 1994 zijn nu de jong volwassenen, 
ze hebben een plaats in de maatschappij in Rwanda. Zonder de hulp van veel verzorgers was dit 
niet mogelijk. Zij, de weduwen van 1994, zijn nu de ouderen in Rwanda. We zijn hen dankbaar, 
zij verdienen het om ook geholpen te worden.

Voor het malen van maïs is een meelmolen 
nodig. In het warme Gihinga is er de mogelijk-
heid om zonnebloemen te gaan telen voor de 
zonnebloemolie en de zonnepitten voor in 
brood en pap. De stelen van de zonnebloem 
zijn voeding voor het vee en het gebied leent 
zich voor het houden van bijen. Dit zijn 
nieuwe plannen voor de toekomstige werk-
gelegenheid.

Hoe kunnen we ondersteunen
-  Een zwangere geit: € 35,00.
-   Groentezaden: € 5,00.
-  Landbouw-, tuingereedschappen € 10,00.
-  Kookcursus met kookboek € 10,00.
- Klamboe € 10,00.
-  Naaimachine: € 85,00.
-  Schooluniform: € 7,00.
- Schoolmaterialen: € 5,00.
- Uitbreiding van het waternet. 

Uw bijdrage is welkom op: 
ABN-AMRO IBAN NL58 ABNA 0538 0441 60 

“De kracht van doneren”
Het boek “De kracht van doneren” van niertransplantatie naar ontwikke-
lingshulp van Ria van de Ven-Gijsbers geeft uitvoerig verslag van de 
projecten in Rwanda gedurende 15 jaar en tevens van haar ervaringen als 
donor van een nier aan haar jongste zoon. Ook geeft het inzicht hoe het 
mogelijk is met relatief weinig geld zeer grote resultaten te bereiken 
door de bevolking intensief bij de projecten te betrekken en met elkaar 
te laten delen. De opbrengst van het boek € 19,95 komt geheel ten 
goede aan de projecten in Rwanda.

Vanwege het jubileum bieden wij u het 
boek aan voor € 10,00. ISBN: 978-90-814083-3-2 
Nur-code: 402. Uw bijdrage is welkom op 
ABN-AMRO Eersel 53.80.44.160. 
IBAN nummer : NL58 ABNA 0538 0441 60

Vanaf juni 2013 is het boek “De kracht van doneren” ISBN: 
978-90-814083-3-2 van auteur Ria van de Ven-Gijsbers ook  
als luisterboek en in braille verkrijgbaar via Stichting 
Aangepast Lezen in Den Haag en in alle Nederlandse  
bibliotheken.

In Rwanda is er geen oudedagsvoorziening, zeker niet voor 
ouderen op het platteland. Zij zijn voor hun levensonderhoud 
afhankelijk van een geit en groentezaden. En vanwege de 
grote werkeloosheid hebben de allerarmste gezinnen hier ook 
nog steeds behoefte aan. Voor de jonge weeskinderen- 
gezinnen blijven abbé Prosper en Winnifrida doorgaan samen 
met de A.G.I.-landbouworganisatie met het geven van 3-daagse 
cursussen in de 24 parochies van het bisdom Nyundo. 
Het  vervolg met kooklessen en informatie over het belang 
van het gebruik schoon van drinkwater, van hygiëne en geva-
rieerd eten. Verbetering van kennis en kunde over gezonde 
voeding. Bevorderen van gebruik eigen planten en groenten. 
Verbetering van inkomen voor de allerarmste gezinnen. In de 
afgelegen parochie Kavumu en Bitenga groeit heel veel maïs. 



Hartelijk dank voor uw steun en medeleven
ABN-AMRO Eersel - IBAN nummer: NL58 ABNA 0538 0441 60

(BIC/Swift-code: ABNANL2A)
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Uw bijdrage komt volledig ten goede aan de projecten voor de weeskinderengezinnen, 
ouderen en allerarmste gezinnen in Rwanda.

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 8095 58 531).

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

Internet: www.weeskindereninrwanda.nl

Abbé Prosper Ntiyamira

Curé paroise Biruyi

B.P. 56, Gisenyi, Rwanda

Telefoonnummer: +250 788 538 898

Mobiel: +250 786 075 524

E-mail: pntiyamira@yahoo.fr

www.weeskindereninrwanda.eu

“Wat begonnen is als noodhulp is ontwikkelingshulp geworden”

Hulpverlenen kan eenvoudig en hoeft geen massa’s geld te kosten. De primaire behoeften – 

schoon drinkwater en voeding – zijn voor ieder mens het belangrijkste in het leven, het is 

noodzakelijk om daarmee te beginnen. Hulpverlenen is mensen motiveren, activeren en 

verantwoordelijkheid geven en hun het gevoel geven dat ze iets betekenen. Materialen die 

nodig zijn betalen, rekeningen en rapportages laten overleggen. Zelf de projecten bezoeken 

en controleren. Luisteren en kijken wat nodig is. Wat er gedaan wordt moet passen bij de 

leefwijze, omgeving en omstandigheden van het land. Het is heel belangrijk dat er betrouw-

bare contactpersonen ter plaatse zijn; zij volgen dagelijks de werkzaamheden en brengen 

verslag uit. Vriendschap geeft een band, geeft vertrouwen en veel vreugde om samen iets te 

realiseren.

“Hulpverlenen is met je hart kijken”.  Ria van de Ven-Gijsbers

De nieuwsbrief is ook te 

zien op de website!


