
Hulpverlening kan eenvoudig





Gegevens en doel van de stichting
 

Op 10 oktober 2000  is de Stichting Weeskinderen in Rwanda 

notarieel vastgelegd en ingeschreven in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder 

nummer 17128822.  

De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling: ANBI nummer 17441 

Doel van de Stichting is hulp bieden aan kansarme  

weeskinderen in Rwanda in hun primaire behoeften waarbij 

voeding, gezondheidszorg en onderwijs centraal staan.

Werkgebied in Rwanda: bisdom Nyundo in de west-
provincie met name in de heuvels en op het platteland. 



Ontstaan van de hulpverlening 
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.

 



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 van verdriet rondlopen. Hij weet zich geen hemelse 

raad en vraagt of ik op de een of andere manier kan helpen.

In maart 1995 bezoek ik Rwanda voor het eerst. 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 ingevlucht. 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 genezingsproces heb ik veel steun 

ondervonden van mijn gezin en van abbé Prosper Ntiyamira.  

In oktober 1999 komt Prosper voor een bezoek naar Eersel.  

We maken ons grote zorgen over de vele zwervende wees-

kinderen 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 Rwanda. Hun primaire behoeften, 

te weten voeding, gezondheidszorg en onderwijs staan 

centraal. 

In de periode van 2000 tot en met 2010 zetten abbé Prosper 

en Ria samen met de bevolking projecten op die nu nog steeds 

uitgevoerd worden, zoals het geitenproject, het groenten- en 

zaden-project, de aanleg van schoon drinkwater en het  

‘Eet en leef gezond’-project.

 



Projecten:

• Weeshuis Noël

• Geitenproject

• Groenten en zaden

• Weduwen-groepen en landbouworganisatie A.G.I

• Kleine landbouw- en tuingereedschappen

• Aanleg schoon drinkwater

• Handvaardigheid voor meisjes en vrouwen

• Meelmolens

• Opslagplaats/magazijn en winkel

• Schoolmaterialen voor basisonderwijs

• Jongeren 

• ‘Eet en leef gezond’-project met 3 kookboeken

Waar zijn we sterk of goed in geweest 

en zetten dat door.

• In het primaire en kleinschalige, de eerste behoeften die  

 men nodig heeft.

• De projecten sluiten aan bij de wensen van de bevolking,  

 wat noodzakelijk is.

• Korte lijnen. Een goede contactpersoon ter plaatse  

 in Rwanda. Deze volgt en begeleidt de projecten en  

 brengt regelmatig verslag uit naar de stichting. 

• Geen betaalde comités, alles berust op solidariteit en  

 gezamenlijk delen.



• Geen overheadkosten; de euro wordt besteed waarvoor deze  

 bedoeld is, 100% hulp.

• Alle projecten zijn voor grote groepen, nooit voor één 

 persoon want dit creëert jalousie.

• De weeskinderen, weduwen en plattelandsbevolking maken  

 deel uit van alle projecten. Zij zijn betrokken, zij doen het werk,  

 en zij gaan er zuinig mee om. Dat geeft hen zelfvertrouwen,  

 veel voldoening en een eigen verantwoordelijkheid.

 • ze ervaren daadwerkelijk verbetering van hun  

  leefomstandigheden.

 • ze komen met nieuwe ideeën, ze geloven in een goede  

  toekomst.

 • ze zijn trots en dragen zorg voor de door hen gerealiseerde  

  projecten.

 • ze doen het onderhoud en brengen verbeteringen aan  

  daar waar het nodig is.

• Alle materialen worden in Rwanda gekocht; dat steunt  

 hun economie. 

• Alle projecten hebben draagvlak. De mensen ervaren  

 verbetering en zijn zelf bereid die vast te houden; dit gebeurt  

 door de bevolking zelf.

We zijn een goed voorbeeld, hoe ontwikkelingshulp  

daadwerkelijk mogelijk is.



De winst uit bijvoorbeeld  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 schoolmaterialen voor de kinderen.

Alles is basis voor zelfredzaamheid
Ze willen verbetering en tevens vertrouwen in de toekomst 

behouden.

Belangrijk blijft hen aanmoedigen en motiveren, en waar nodig 

financieel ondersteunen.



Toekomst 

• Verbetering van kennis en kunde over gezonde voeding. 

• Bevorderen van gebruik eigen planten en groenten.

• Verbetering van inkomen voor de allerarmste gezinnen.

• Scholing in ambachten.

Volgende projecten

• Magazijn voor opslag van zaden en groenten.  

 Winkel voor de verkoop van groenten, meel, zout, zeep, enz.

• Vervolg met kooklessen en informatie over het belang van het  

 gebruik van schoon drinkwater van hygiëne en gevarieerd eten. 



• Telen van zonnebloemen, voor de zonnebloemolie en de  

 zonnepitten voor in brood en pap. De stelen van de  

 zonnebloem zijn voeding voor het vee.

• Uitbreiding waternet

• Nieuwe bokken en geiten en kippen

Hoe kunnen we ondersteunen

De stichting blijft zorg dragen voor de continuering en uitbreiding 

van alle lopende projecten. Wij blijven hulp vragen voor:

• Nieuw magazijn en winkel

• Geiten; er zijn nog veel geiten nodig, één geit incl.  

 benodigdheden € 35,00.

• Een nieuwe bok van het boersras per dorp: € 500,00.

• Groentezaden voor in de tuinen zijn nog steeds welkom.

• Kookcursus, 6 lessen met kookboek “Gezond Leven”: € 10,00.

• Klamboe: € 10,00.

• Arinate, kuur om kinderen van malaria te genezen: € 3,00.

• Naaimachine; aankoop in Rwanda wegens zeer hoge  

 verzendkosten: € 135,00.

• Schooluniform: €7,00 en schoolmaterialen: € 3,00.

• Kraamcadeau; na de bevalling in de kliniek ontvangen  

 de moeders een babypakket: €10,00.

• Uitbreiding van het waternet. 



Het boek “De kracht van doneren” met dvd 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 

haar 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 à € 19,95 

komt geheel ten goede aan de projecten in Rwanda.

ISBN: 978-90-814083-3-2   Nur-code: 402 

Ria van de Ven - Gijsbers (1952)

Ik ben geboren in Bergeijk en in 1972 getrouwd met Michael van 

de Ven. We hebben drie kinderen en vier kleinkinderen en wonen 

in Eersel, een dorp twintig kilometer ten zuiden van Eindhoven 

in Nederland. In 1993 krijgt onze jongste zoon een ongeneeslijke 

nierziekte. In 1998 komt hij er weer bovenop doordat ik hem 

een nier doneer. Tijdens zijn ziekbed raak ik gemotiveerd om 

me in te zetten voor kansarme kinderen. Vervolgens leer ik in 

1994 Abbé Prosper Ntiyamira kennen, die tijdelijk in Nederland 

verblijft nadat hij de genocide in Rwanda ontvlucht is. In maart 1995 bezoek ik voor het 

eerst Rwanda. Diepgetroffen door de grote nood onder de talloze weeskinderen ben 

ik me gaan inzetten voor het weeshuis Noël. Daarna volgen nog vele projecten voor de 

weeskinderen, de weduwen en de plattelandsbevolking.

Jan Pronk,

oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking in Nederland.

Wat in 1994 gebeurd is in Rwanda mag nooit worden vergeten. Ik  was enkele weken na 

de genocide in Rwanda getuige van wat zich had afgespeeld. Honderdduizenden mensen 

waren vermoord. Onder hen vele kinderen. Tal van andere kinderen bleven achter als 

wees, vaak verminkt, bijna altijd getraumatiseerd.

In dit boek beschrijft Ria van de Ven-Gijsbers haar persoonlijke ervaringen. Zij heeft zich, 

samen met  anderen, ingezet voor weeskinderen in Rwanda. Dat deed zij, terwijl zij ook 

zelf grote zorg had om haar eigen jongste kind. Misschien heeft dat haar zelfs gesterkt 

in haar werk voor kinderen die in Rwanda hulp en zorg nodig hebben. 

Wie er ook schuld hadden aan de genocide van destijds, het waren niet de kinderen. Juist 

daarom moeten zij  kunnen blijven rekenen op onze steun.
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De kracht van doneren
De kracht van doneren

www.weeskindereninrwanda.nl

De opbrengst van dit boek is geheel bestemd

voor de aanleg van schoon drinkwater in Rwanda.

ABN-AMRO bank: 53.80.44.160 Stichting Weeskinderen in Rwanda.

Boek met DVD

€ 19,95
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Uw bijdrage is welkom op ABN-AMRO Eersel 53.80.44.160.

IBAN nummer : NL58ABNA0538044160 

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 iedere mens het belangrijkste in het leven, 

het is noodzakelijk om daarmee te beginnen. 

Hulpverlenen is mensen motiveren, activeren en verantwoorde-

lijkheid 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 er nodig is. Wat er wordt gedaan moet 

passen bij leefwijze, omgeving en omstandigheden van het land. 

Het is heel belangrijk dat er betrouwbare contactpersonen ter 

plaatse zijn, in dit geval in Rwanda.  

Zij volgen dagelijks de werkzaamheden en brengen verslag uit. 

Zelf moet je gedisciplineerd, eerlijk en integer blijven.  

 

Vriendschap geeft een band, geeft vertrouwen en  

veel vreugde om samen iets te realiseren.

 
Hulpverlenen is met je hart kijken.   



Uitleg projecten:

Weeshuis Noël

Zorg voor weeskinderen vooral hun voeding en scholing.

Vanaf januari 2012 worden jongeren van 18 jaar, met een diploma, 

begeleid bij het zoeken van een baan en zelfstandige woonruimte.

Geitenproject  

De voordelen van een geit zijn:

• De geit geeft iedere dag voedingrijke melk die noodzakelijk is  

 voor ieder kind.

• De geit wordt gevoed met het gras dat geplant is om erosie 

 te bestrijden; kinderen snijden het gras en voeren dat de geit.

• De geit heeft geen extra voeding nodig, dus geen extra  

 kosten voor een gezin.

• 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.



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 

met nieuwe bokken van het Boersras gaan fokken; de nieuwe 

geiten zijn sterker en forser, geven meer melk en meer vlees. 

Veel arme families hebben nog een geit nodig.

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 zeer goede resultaten bereikt zijn. 





Het voorstel is door de Nederlandse regering aangenomen.

Vanaf 2007 wordt dit geitenproject in de Europese Unie en door 

veel grote organisaties en stichtingen over de hele wereld in 

praktijk gebracht, met hetzelfde resultaat.

Groenten en zaden

Kennis maken met nieuwe groenten en gevarieerd eten. Zelf 

zaaien en oogsten is voor deze kinderen een groot plezier en 

een wijze les. Ieder jaar komen er andere soorten groenten bij. 

Vanwege het belang van gezond eten is in 2007 het project  

“Eet en leef gezond” voortgekomen. Groentezaden zijn nog 

steeds welkom.

Kleine landbouw- / tuingereedschappen

Nodig om de tuinen en veldjes te bewerken.

Schoon drinkwater

Water is de bron van het leven. Schoon drinkwater is 

onmisbaar voor een gezond leven. 

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 krachtige bronnen. In 2002 begint onze stichting 

dit natuurlijke bronwater naar de mensen te brengen. 



De eerste drie aftappunten zijn binnen in het gezondheids-

centrum 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 voor-

lichting 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 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 begon, 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 aftappunten. Mocht er 

iets kapot zijn, dan kan vervanging betaald worden uit de pot. 

Zelf repareren en een kleine bijdrage per maand is een gezamen-

lijke verantwoordelijkheid. Meer aftappunten voor schoon 

water dichter bij de gezinnen op het platteland blijven nodig.

Handvaardigheid voor jonge meisjes en vrouwen

Ze krijgen les in naaien en patroontekenen. Dit is een zelfvoor-

zienend 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.

Meelmolens

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.



Opslagplaats / magazijn en winkeltje

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 gezamenlijke kas 

om later onder de leden te worden verdeeld. 

Basisonderwijs

Onderwijs is belangrijk. Het bemoedigt een kind en het 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. 



Jongeren

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.

Weduwengroepen en leden van  

de landbouworganisatie A.G.I.

Zij begeleiden weeskinderen en 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.

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 1, malaria. Dagelijks sterven er 

kinderen door malaria. Daarom is het belangrijk dat in ieder 

gezin klamboes aanwezig zijn. De malaria-patiënten kunnen 

geholpen worden met een kuur Arinate. 





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 boekjes “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 boekje horen 6 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 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. 

Uw bijdrage is welkom op
ABN-AMRO 53.80.44.160 - IBAN NL56ABNA0538044160



Contactpersoon: Ria van de Ven - Gijsbers
Willibrorduslaan 34

5521 KC Eersel - Nederland

T (0497) 51 53 94 • F (0497) 51 35 39
E info@weeskindereninrwanda.nl
I www.weeskindereninrwanda.nl
   www.weeskindereninrwanda.eu

ABN-AMRO Eersel 53.80.44.160 
IBAN NL58ABNA0538044160
(BIC/Swift-code ABNANL2A)

Uw bijdrage komt volledig ten goede 
aan de weeskinderen in Rwanda.


