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M.F.A. IN GIHINGA 

Afgelopen jaar vanaf februari tot oktober 2017 is er door vele jonge 
mensen hard gewerkt om een M.F.A. in Gihinga te bouwen. 

Vanwege een 25-jarig priesterfeest van zijn medepriester in België is Abbé Prosper in augus tus 
in Eersel geweest. Wij hebben samen alle moeite gedaan om geld in te zamelen om de M.F.A. in 
Gihinga compleet te maken; met een bliksemafleider op het gebouw, twee water reservoirs om 
regenwater van het dak op te vangen en een toiletvoorziening buiten het gebouw. 

Prosper is teruggegaan met het benodigde geld, en in oktober 2017 was alles klaar. Heel hartelijk 
dank aan allen die ons daarbij geholpen hebben. Op 22 oktober 2017 was de feestelijke opening.
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De eerste graafwerkzaamheden

De jongeren metselen

15 mei 2017, het dak zit er op

Ria en de Intore dansers tijdens de opening

Oude gebouw, september 2015

Iedereen helpt mee

Samen aan het werk

Een ontmoetingsplek voor jong en oud
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het bakken van koeken en oliebollen die ze op 
de markt verkopen. Het resultaat is bijzonder 
goed.

Tijdens mijn bezoek in oktober 2017 gaan Abbé 
Prosper en ik samen onverwachts op bezoek in 
Kibuye. We zijn benieuwd wat er na vijftien jaar 
van onze groep straatkinderen geworden is. 
We vragen in de parochie naar de twee groot-
ste raddraaiers indertijd, Toto en Festus, die de 
groep straatkinderen bij elkaar gehouden en 
begeleid hebben. 
Festus is er binnen tien minuten; hij is zo blij ons 
terug te zien. Toto telefoneert en nodigt ons 
direct uit in zijn eigen restaurant. Festus vertelt 
aan een stuk door over hemzelf en de anderen. 
De hele groep straatkinderen van toen zijn bij 
elkaar gebleven. Ze hebben allemaal basis-
school en vervolgonderwijs gevolgd. Ze heb-
ben allemaal een huis, een geschikte baan en 
een behoorlijk inkomen.

Festus wil ons graag de twee timmerwerk-
plaatsen laten zien, van Angelo en hemzelf; hij 
is apetrots dat ze het allemaal zover gebracht 
hebben door hard werken, zuinig zijn en vooral 

Naast onze activiteiten in het weeshuis Noël 
in Nyundo krijgen wij, Stichting Weeskinderen 
in Rwanda, in 2001 het verzoek om negentig 
straatkinderen in de parochie Kibuye te helpen. 
Vooral de honger speelt een grote rol, waardoor 
ze veel stelen en allerlei criminele activiteiten 
uithalen. In 2002 zijn ze als groep bij elkaar. We 
kopen voor hen tenten, met daarin matrassen 
en dekens, die op het terrein van de parochie 
mogen staan. Ze krijgen groentezaden om te 
zaaien en groenten te oogsten en de straatkin-
deren krijgen het verplichte schooluniform en 
schoolmaterialen om de basisschool te volgen. 
Iedere dag wordt er voor hen in de parochie 
eten klaar gemaakt. Ze beloven ons dat ze een 
nieuw leven gaan beginnen.

In 2003 heeft Caritas in Kibuye een timmerwerk-
plaats; een tiental straatkinderen mogen daar 
het timmervak leren. De Stichting Weeskinde-
ren in Rwanda heeft voor hen hamers, beitels, 
zagen, handboren en andere gereedschappen 
gekocht; kosten € 1.933,-. Caritas begeleidt dit 
groepje, ze maken kleine winst en de andere 
straatkinderen proberen geld te verdienen met 

Een hartverwarmend weerzien.  

STRAATKINDEREN IN KIBUYE

Straatkinderen en zakjes groentezaden

Timmerwerkplaats in Kibuye



| 5

elkaar helpen en elkaar niet uit het oog verlie-
zen. We blijven de hele dag in Kibuye. We gaan 
eten in het restaurant bij Toto, waar hij heerlijk 
voor ons heeft gekookt. 
In de namiddag bezoeken we samen met hen 
de naaiateliers waar de meisjes werken, die  
ook deel uitmaakten van de groep straatkin-
deren; ze maken kostuums en allerlei kleding 
op aanvraag en verdienen daarmee een goed 
inkomen.

Vervolgens brengen we een bezoek aan de  
winkeltjes en nog vijf gezinnen. Iedereen is  
zo dankbaar en blij dat wij hen zijn komen  
opzoeken. 

Ze omhelzen me, iedere keer weer, en zeggen: 
“Mama Ria, dit is er van ons geworden, dit heb-
ben we bereikt. Nu hebben we een goed leven 
Mama. Dank je wel Mama Ria dat u ons gehol-
pen heeft, en ons van harte zoveel vertrouwen 
hebt gegeven”. Het ontroerde me.

Festus, Toto, Angelo, Thomas en alle anderen, 
zijn jonge volwassenen die hard werken aan 
de toekomst voor hun gezin, ze zijn een groot 
voorbeeld. En wel het meest bijzondere van 
alles is: Zij, op hun beurt, zorgen nu zelf voor de 
zwervende en ondervoede kinderen in Kibuye.

Iedere morgen geeft Festus de ondervoede 
kinderen in zijn buurt sojapap en brood, en Toto 
maakt ’s avonds van groenten, aardappelen, 
vlees, vis en fruit in zijn restaurant een maaltijd 
voor de armen en deelt die uit. Ze vertellen mij: 
“Mama, wij weten wat honger lijden is”.

Fantastisch. Ik ben zo trots op hen.
Dit is één van de projecten van de Stichting 
Weeskinderen in Rwanda. De wil van de straat-
kinderen om van Harte te werken en zelf te 
doen, is aantoonbaar geslaagd.

Zeer voldaan rijden we ‘s avonds terug naar de 
parochie van Abbé Prosper; we zijn ontroerd en 
zielsgelukkig. Dit project is werkelijk geslaagd; 
wij zijn hen dankbaar dat ze het zo goed heb-
ben gedaan en nog doen voor de volgende 
generatie.

Festus, Ria en Toto in het restaurant van Toto

Weerzien met Festus en de  
kinderen uit zijn buurt in Kibuye
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WEDUWEN IN KIVUMU 

In 2001 brengt Abbé Prosper mij in contact met 
de weduwe Marguerita. Zij is sindsdien de grote 
kracht en contactpersoon voor de weduwen-
groepen in Kivumu.
Jaarlijks bezoek ik hen, ondersteun hen waar 
nodig en volg hun activiteiten.

Deze keer bezoek ik ze op 18 oktober 2017 in 
Kivumu. Een hartverwarmend weerzien.
Het regent pijpestelen en de meesten hebben 
ver moeten lopen. Drijfnat zitten ze op smalle 
lage bankjes. Ik heb bewondering voor hen dat 
ze ondanks het slechte weer met zovelen zijn 
gekomen. We beginnen de ontmoeting met 
een gebed en een dans. Ik ga de rijen af en be-
groet iedere weduwe persoonlijk. We kennen 
elkaar al zolang en het is zo fijn om hen terug te 
zien en weer samen te zijn. Dat bemoedigt hen 
maar ook mij. 

Marguerite zegt in haar toespraak dat de or-
ganisatie 231 leden telt. Ze heeft de groepen 
weduwen opgedeeld in vier buurten, zodat ze 
elkaar in hun eigen omgeving wekelijks kunnen 

ontmoeten. Ze vertelt over het verloop van het 
geiten- en het groenteproject. Trots komen er 
enkele vrouwen naar voren met de oogst uit 
eigen tuin. Marguerita vertelt over het winkeltje 
waar ze een variatie aan groenten, meel, zout, 
suiker, groentezaden, olie, en schoolartikelen 
verkopen. De opbrengst wordt verdeeld onder 
de weduwen om hun ziektekosten te betalen.
In Kivumu zijn er veel ouderen. Er is een bond 
voor hen opgericht: de Bond van Wijzen. In 
Rwanda zijn dat mensen boven de 50 jaar.
Op iedere tweewekelijkse bijeenkomst wordt er 
gebeden en gezongen. Traditionele liederen en 
dankliederen aan God, waarbij de handen hoog 
geheven worden. 

Het lied “Komeza Inzira”, dat betekent moedig 
zijn, doorgaan en nooit opgeven, is geschreven 
en gecomponeerd in november 1999 door 
abbé Jean Hakorimana.  Dit lied maakt veel in-
druk op mij, ik volg hun bewegingen en dans 
op het refrein mee.
Overal waar ik kom zingen ze dit lied. “Komeza 
Inzira” is hun en mijn lied geworden.

Ontmoeting met de weduwen in Kivumu. (De jurk met dubbele rok, die ik draag, is in 2005  
gemaakt in Rwanda door de weeskinderen; ze noemen dat een Panja, deze wordt alleen gedragen door de  moeders.)
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WAT STAAT ER NOG TE DOEN?

Op zaterdag 21 oktober hebben we 
25 geiten uitgedeeld aan weduwen 
en arme gezinnen in de parochie 
Murunda, volgens de lijst die door  
de weduwengroep en Caritas in de 
parochie is opgesteld. Iedereen is blij 
en bedankt alle weldoeners die een 
geit hebben gegeven.

Op die middag hebben we ons  
kookboek deel 3 aan de weduwen en 
jongeren uitgedeeld.  

Plannen voor de toekomst
Er is nog vraag naar eenvoudige tuingereed-
schappen en groentezaden vooral voor de we-
duwen die zichzelf al zoveel jaren weggecijferd 
hebben voor anderen.
Geiten voor arme gezinnen en ouderen.
Bijdrage om stoffen te kopen in Rwanda, om er 
de verplichte schooluniformen van te maken.
Ze hebben nog een grote wens: In de afgele-
gen arme streek in Gasovu willen ze graag bij 
de basisschool een ontmoetingsruimte bouwen 
die voor allerlei doeleinde kan worden gebruikt.

GEITENVERDELING IN MURUNDA 



 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. 85, 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

Heel hartelijk dank voor uw bijdragen in 2017. 
Wij hopen dat u ons weer steunt in 2018.

AANBIEDING
‘De kracht van doneren’ en ‘Met trots 
te koesteren’ samen voor maar € 35,-. 
Met de aankoop van deze twee boeken 
helpt u twee gezinnen met een zwangere 
geit. Het eerstgeboren 
geitje wordt doorgegeven 
aan een ander 
gezin.

REPORTAGE
Harrie Wenting heeft een interview met  
Ria van de Ven, gemaakt over Rwanda.  
Dat interview is te zien op:
• www.kempentv.nl/reportages/historie/2017/6/
• https://youtu.be/X1HrSNBH7D0

NIEUW!
Er wordt een nieuw boek uitgegeven van  
Ria van de Ven. Een verslag van bijna 25 jaar 
hulpverlenen in Rwanda. Hoe staat het nu 
met al onze projecten? 
‘Hulpverlenen is met je hart kijken’ zal in 
het voorjaar van 2018 uitkomen.

Kado
tip!

nu samen 

voor maar 

€ 35,-!


