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Geitenproject

In juli 2016 zijn er geiten verdeeld onder oudere 
mensen en weduwen die ons al 20 jaar helpen 
met het begeleiden van de weeskinderen. 

Zij hebben geen oude dag voorziening zoals wij 
dat hier hebben. Een geit geeft iedere dag melk 
en mest voor hun tuin en is dus heel waardevol.
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Geitenverdeling van 35 geiten in de parochie Kavumu, Bitenga en Gihinga
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Ook zijn er geiten verdeeld onder 
jonge gezinnen en onder jonge mannen 
en vrouwen die werkeloos zijn.

De geiten zijn nog steeds hard nodig.

GEITENPROJECT

De geit is voor een arm gezin heel 
belangrijk voor voeding en mest.
Een zwangere geit kost € 35,-.
 
•    De geit geeft iedere dag voedingrijke melk. 
•    De geit heeft geen extra voeding nodig.
•    De geit wordt gevoed met het gras dat  

geplant is om erosie te bestrijden.
•    De mest van de geit is heel geschikt voor de  

bemesting van de velden en de groentetuin.
•    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 arm gezin.
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CONTACTPERSONEN IN RWANDA

Abbé Prosper, onze 
contactpersoon in 
Rwanda, volgt en be-
geleidt alle projecten. 
Hij is vanaf 24 juli 2014 
pastoor in de nieuwe 
parochie Kavumu.  
Dit is een deel van 

de parochie Biruyi waar hij van 2004 tot 2014 
pastoor is geweest. Kavumu ligt in het bisdom 
Nyundo in de West provincie van Rwanda.  
Abbé Prosper heeft assistentie van een kape-
laan en een fratri (stagiair).

De parochie Kavumu heeft 3 centrales:  
Ginhinga, Bitenga en Gitaramo en 3 basis-
scholen. Omdat de bevolking, 13.000 mensen, 
overwegend jong is, is er grote behoefte aan 
het vernieuwen en vergroten van oude Multi 
Functionele Accommodaties in de 3 centrales. 
Zodat de jongeren, ouderen en jonge gezinnen 
met kinderen een ruimte hebben waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten en waar allerlei activiteiten 
kunnen worden gedaan. 

Marguerita is onze  
contactpersoon voor 
de weduwen en  
oudere vrouwen.
Zij is sinds 1994  
weduwe en heeft vijf 
kinderen en negen 
kleinkinderen. 

Vanaf 2002 begeleidt zij de weduwengroepen 
in het bisdom Nyundo. Deze groepen komen 
om de twee weken op zaterdag bij elkaar in de 
parochie. Daar worden hun zorgen en proble-
men besproken. Marguerita bezoekt regelmatig 
de oudere vrouwen die ziek zijn en bij haar 
thuis doen ze o.a. naaiwerkjes zodat de ouderen 
niet vereenzamen. 
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EET EN LEEF GEZOND - PROJECT

Deel 1 geeft voorlichting over hygiëne, gebruik 
van schoon drinkwater en gevarieerd eten. Deel 
2 beschrijft het bereiden van gezonde, eenvou-
dige 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 boekje horen 6 lessen die in de M.F.A. 
en 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 boekje 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.

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 boek-
jes “Gezond Leven” in de Rwandese taal uitgegeven.
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2. Inyama y’inkoko mu mboga

ibikenerwa
- amazi meza

- inkoko
- curry,
- igitunguru,

- tungurusumu,

- urusenda
- karoti,
- itomati,
- puwavure
- inyanya
- umunyu,
- amavuta

uko bikorwa 

• Gusukura neza inkoko.

• Gushyira ku muriro isafuriya wasukuye neza

• Gushyiramo ya nkoko amavuta y’inka cg margarini

yamara gushya ukongeramo, curry, umunyu.

• Kuvanga neza ukabirekera ku muriro muke

nk’iminota 45,

• Gusukura igitunguru,  tungurusumu,  urusenda

karoti n’itomati.

• Inkoko iyo imaze gushya neza ugabanya amavuta iyo

ubona ari menshi,  ukongeramo igitunguru na tun-

gurusumu n’umweru wa puwavuro ukavanga neza

nk’iminota 15. Ukongeramo isosi y’itomati ukavanga

neza inyama zigafata irangi,  ukongeramo inyanya

wakuyemo imbuto na karoti,   kuvanga byose hamwe

iminota icumi  kongeramo amazi (1/2 litiro cg 1 litiro),

kureka bigatogota nk’iminota 15.

• Gukura isafuriya ku ziko, ushobora kubitegurana

n’ibirayi bitetswe mu mazi cg inombe,  umuceri,  igitoki,

ubugali n’ibindi ……..

• Inkoko ushobora kuyisimbuza inyama z’inka,  ihene,

umuhigo,  imbata,  urukwavu…..

• Karoti ushobora kuzisimbuza: imiteja,  puwaro,  intoryi,

ibiringanya,  courgette, ubututu (fleur de courgette).
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ISOSI

1. Isosi y’itomati

2. Isosi y’itomati mu bunyobwa

ibikenerwa- amazi meza- itomati - ibitunguru  - amavuta y’inka  cg margarini- ail,  
- ifarini
- muscade - ibibabi bya   laurier - thym 

- puwavre- umunyu 

ibikenerwa- amazi meza- itomati - ibitunguru- tungurusumu- ifu y’ubunyobwa- amavuta y’inka   cg marigarini- puwavre- umunyu 

uko bikorwa • Koza inyanya (kuzikatamo ibice cg ibipande no  

kuzishyiramo ibigomba kujyamo byose no guteka 

iminota 30 kwirinda gutinza imboga ku muriro kuko 

vitamine zivamo.• Kunyuza iyo sosi muri passoire. 
• Guteka isosi wifashishije ifarini n’amavuta y’inka 

n’amazi meza ashyushye, no gusuka iyo sosi muri 

yayindi y’inyanya (inombe).
• Kumva ko ibyo washyizemo byumvikana,  iyo 

 bidahagije wongeramo akayiko cg tubili tw’isukari 

iyo harimo isosi  • Iyo sosi ikoreshwa ku nyama,  amafi,  amagi,  

n’imboga bigaherekezwa n’umuceri.

uko bikorwa • Kubanza gukaranga inyanya n’ibitunguru muri mari-

garini no kongeramo tungurusumu ziseye

• Kongeramo ifu y’ubunyobwa, umunyu n’amazi make 

ashyushye• Kureka bigatogota iminota 5.

NB.  Iyo sosi ishobora guhekereza umuceri ikajyana  n’inkoko itogosheje.SWR_kookboek•DEEL 2.indd   40
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Mu infunguro ryawe ni ngombwa guteganyamo 

imbuto uko ubishoboye. Urugero: 

• avoka• marakuja
• ibinyomoro

•  inanasi

• imyembe

•  ipapayi

• imineke

• amapera

• indimu

•  inkeri

IMBUtO• amacunga
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Het vlees wordt afgewogen.

Jonge eucalyptusplantjes.

Gezonde maaltijden uit het kookboek.

Marie Claire en kookboek deel 3.
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MULTI FUNCTIONELE 
ACCOMMODATIE IN KAVUMU

Leslokaal met aan de 
rechterkant posters aan 
de muur over gevarieerd eten, 
gebruik schoon drinkwater en hygiëne.

Eind 2015 begin 2016 is in de parochie Kavumu 
naast de kerk het oude gebouw gerenoveerd, 
en met een meter verhoogd. Daarin zijn nieuwe 
ramen voor veel daglicht geplaatst. Er is een 
keuken, bijkeuken en magazijn in, zodat o.a. de 
lessen “Hoe maak ik een gezonde maaltijd”, met 
de kookboeken in hun moedertaal in praktijk 
kan worden gebracht. 
Er is een podium gemaakt, voor toneeluitvoe-
ringen etc. De zangkoren hebben nu een oefen-

ruimte en kunnen uitvoeringen geven. De zaal 
is te huur voor recepties van o.a. een huwelijk. 
In de keuken wordt gekookt en tegen betaling 
kan men eten. Zo verdient men geld voor on-
derhoud en uitbreiding van mogelijkheden in 
interieur, lesmaterialen enz enz. en dat is t.g.v. 
de parochie en de mensen. In juli 2016 heeft Ria 
dit gebouw meerdere keren bezocht en gezien 
dat er veel gebruik van wordt gemaakt. Een 
verrijking voor de bevolking.
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BOEK

Met trots 
te koesteren
Geschiedenis rondom de familie 
Gijsbers in de Brabantse Kempen

Het boek beschrijft de geschiedenis van 
1680-1980 rondom de familie  
Gijsbers in de Brabantse  
Kempen. Weliswaar vormt 
deze familie de rode draad in 
het boek, maar iedere familie 
kan zich erin terugvinden.  
De volgende thema’s komen 
aan de orde:
•   Het leven van onze voorouders.
•    Aktes van bv. doop, trouw en begraven.
•    Geschiedenis van het dorp waar ze woonden 

en het leven daaromheen.
•    Het katholieke gezin en de kerk waar ze hun 

geloof beleden.
•    Historische kaarten en gebeurtenissen met 

afbeeldingen en foto’s.
•   Volksweerkunde en weerspreuken.

Het boek wordt uitgegeven door de Stichting 
Weeskinderen in Rwanda. De meer opbrengst 
van dit boek is bedoeld voor het geitenproject 
in Rwanda. Want zo belangrijk als de geit voor 
onze voorouders hier was, zo belangrijk is de 
geit nu nog steeds in Rwanda. Dit fullcolour 
gebonden boek van 400 pagina’s kost € 30,-.
Bestellen kan via telefoonnr. 06-51816475 of via: 
ria@weeskindereninrwanda.eu. Het boek kan 
verstuurd worden of worden opgehaald bij Ria.

Ria van de Ven-Gijsbers, 
auteur ‘Met trots te  
koesteren’ en oprichtster 
Stichting Weeskinderen  
in Rwanda

Kadotip!voor de feestdagen
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PLANNEN VOOR 2017

U kunt ons steunen door middel 
van het volgende:
• Een zwangere geit € 35,-
• Groentezaden € 5,-
•  Land- en tuinbouw- 

gereedschappen € 10,-
•  Kookcursus en kookboek € 10,-
• Schooluniform € 7,- 
• Schoolmaterialen € 5,-
• Bijdrage voor meer waterkranen

www.weeskindereninrwanda.nl

In 2017 wil abbé Prosper beginnen met een 
Multi Functionele Accommodatie in Gihinga. 
Het bestaande oude gebouw moet vernieuwd 
worden. Sinds 2015 draagt iedereen in Gihinga 
naar draagkracht bij. De bevolking brengt ie-
dere woensdag bakstenen (die ze zelf bakken) 

en iedere zaterdag brengen ze emmers wit 
metselzand dat ze scheppen uit de rivier. Iedere 
zondag is er een extra collecte in de kerk, het 
bisdom Nyundo en de gemeente dragen ook 
bij. Twee-derde van het project doen ze zelf in 
Rwanda. Abbé Prosper heeft ons ook om hulp 
gevraagd voor o.a. het kopen van zakken  
cement en betonnetten. De weeskinderen 
van 1994 zijn nu de jonge gezinnen in deze 
parochie, zij doen het werk. 

Verder blijven er geiten voor de arme gezinnen 
en ouderen nodig, tuingereedschappen zoals 
kruiwagens, harken, schoppen, gieters en hak-
ken, zodat ze de veldjes kunnen bewerken, 
schooluniformen en schrijfmaterialen.
Al uw bijdragen zijn welkom.

Schooluniformen gemaakt door de weduwen.



 Ria van de Ven - Gijsbers
 Willibrorduslaan 34
 5521 KC Eersel, Nederland

Telefoon  0497 - 51 53 94
Mobiel  06 - 51 81 64 75
E-mail info@weeskindereninrwanda.nl
Internet  www.weeskindereninrwanda.nl

 Abbé Prosper Ntiyamira
 Curé paroise Biruyi
 B.P. 56, Gisenyi, Rwanda

Telefoon  +250 788 538 898
Mobiel  +250 786 075 524
E-mail pntiyamira@yahoo.fr
Internet  www.weeskindereninrwanda.eu

IBAN NL58 ABNA 0538 0441 60
BIC ABNANL2A

 Hartelijk dank 
 voor uw steun!

CONTACT


