
 

 
 

 
 
Beste Vrienden,  
 
 
Wij genieten nog steeds na van ons feest ter ere van het 25-jarig jubileum, het bezoek van 
Fidele en Leandre, het lintje voor Elone; het is een gedenkwaardig jaar!  
 
 
Met de projecten gaat het goed; er wordt 
al hard gewerkt in de timmerwerkplaats!  
We hebben geld ontvangen om twee 
grote elektrische machines te kopen.  
De elektriciteit hiervoor moet nog worden 
aangelegd, daar wordt binnenkort mee 
begonnen.  
 
In januari gaat Dhr. Johan van de Ven als 
vrijwilliger voor 5 weken naar Kirinda om 
samen met de leraar verder te werken 
aan de opbouw en opzet van het 
leerprogramma. Heel fijn dat hij zich hier 
voor wil inzetten, hij heeft veel ervaring met dit soort projecten.  
 
 
Bestuur 
Wij vragen speciale aandacht voor Francis Smits, die zich vele jaren enorm heeft ingezet voor 
de Stichting. Heel fijn dat zij dat zolang gedaan heeft, zij gaat zich nu weer op andere 
activiteiten richten!  Zij schrijft het volgende: 
 
Lieve Vrienden, 
In 1997 ben ik met veel plezier deel uit gaan maken van het bestuur van onze Stichting en ik 
ben dat in al die jaren met even zoveel enthousiasme blijven doen.  
Door de jaren heen zijn er relatief weinig bestuurswisselingen geweest; er is altijd een vaste 
kern met een zelfde visie: 'Toekomst voor de mensen in Kirinda'.  
Aanvankelijk waren het de jaren na de genocide waarin het weeskinderen-project en de 
armen ondersteuning nodig hadden. Later werd onderwijs een belangrijk speerpunt.  
We zijn in de loop der tijd gaan samen werken met een bestuur in Rwanda; een vereiste 
vanuit de Rwandese regel- en wetgeving. Oud-studenten zijn de bestuursleden en op deze 
wijze onze samenwerkingspartners geworden.   
Er is gebouwd in Kirinda! Naast het al bestaande ‘Centre Umubano’ is er een vakschool 
gekomen en nu ook een timmerwerkplaats.   
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Door de opkomst van de sociale media is er ook het één en ander veranderd. Er is een 
website gekomen, we mailen tegenwoordig een groot deel van onze vrienden de 
rondzendbrief, we zijn op facebook en twitteren. Het persoonlijke Rwandees bedankkaartje 
heeft zijn vorm behouden. 
Als bestuurslid ga ik de stichting verlaten maar niet als vriend! Ik blijf betrokken bij de 
mensen in Rwanda, met name in Kirinda, en ik hoop u op de te zijner tijd georganiseerde 
stichtingsdag weer te ontmoeten. 
 
Hartelijke groeten, 
Francis Smits 
 
 
En natuurlijk ook een woordje van Elone:  
 
50 jaar geleden kwam ik voor het eerst op Syembe/ Kirinda aan. Het was de tijd dat we noch 
stromend water noch elektriciteit hadden en de postloper eenmaal per week de post ging 
halen. Nu loopt iedereen er rond met een mobieltje en kunnen we internette.  
 Ik verheug me er erg op om met de kerstdagen samen met David en Colette de kerst-
kerkdienst bij te wonen 
Heel veel dank aan u allen die ons steunen en zelf ook weer allerlei acties hebben gevoerd om 
de jeugd van Kirinda een toekomst te kunnen geven.   
 
Er is een gezegde van Gandhi:   
Geluk hangt af  van wat men kan geven niet van wat men kan ontvangen.  
 
We wensen u van harte goede kerstdagen toe en een gezegend nieuw jaar 2014.   
Elone 
 
Het bestuur en diverse vrienden hebben al geld ingezameld doorfondsen in te schakelen, 
praatjes te houden, tentoonstellingen te organiseren. Als bestuur horen we graag van 
vrienden die dit ook leuk vinden om te doen, of andere ideeën hebben. Alle ideeën zijn 
welkom! 
 
Namens het bestuur,  
 
Katy van Hasselt 
 
 
 
 
Bestel uw boeken bij Youbedo.com en kies Vrienden van Rwanda! 



 

 
 
 
 
Projectenoverzicht 2013 
Dankzij uw giften hebben wij in het afgelopen jaar de volgende projecten kunnen financieren:  
 
1.   Ziekenfonds  Dit jaar hebben we 50 personen geholpen het ziekenfonds te betalen.  
De zorgverzekering kost € 4, - per persoon per jaar. Voor een gezin met een paar kinderen is dit soms 
moeilijk op te brengen. 
 
2.  Kleuterschool ( groep 1 en 2 van de basisschool). We hebben 48 kinderen verdeeld in twee 
groepen. In groep 1 zijn er 18 kinderen: 5 jongens en 13 meisjes in de leeftijd van 3 en 4 jaar. Groep 2 
bestaat uit 30 kinderen: 11 jongens en 19 meisjes in de leeftijd van 5 en 6 jaar. Deze kinderen 
betalen zelf 6 euro per jaar schoolgeld, de andere kosten zijn gedekt door de stichting. 
 
3.  Scholieren Middelbaar Onderwijs   Dit jaar hebben we voor 58 leerlingen het schoolgeld voor hun 
middelbare school betaald. 12 kinderen zitten in de onderbouw, 14 kinderen zijn in het laatste jaar. 
Er zijn 29 meisjes en 29 jongens. 
 
4.  Universiteit en HBO opleiding  We hielpen dit schooljaar 14 studenten 
 (9 jongens en 5 meisjes) met een maandelijkse bijdrage. Ze hebben allen een 
beurs gekregen van de staat maar kunnen kost en woning niet betalen zonder 
onze hulp. De studenten volgen verschillende studierichtingen. 
Vanaf nu moeten de studenten ook zelf de studiekosten betalen. De beurzen 
worden nog zelden gegeven. Helaas wordt het voor ons nu ook moeilijker om 
kinderen te laten studeren, dan zouden we zowel de studie als het 
levensonderhoud moeten financieren. In mei was er een bijeenkomst met 
onze studenten, zij maken zich zorgen over de studiekosten die ze zelf 
moeten betalen. Zie foto. 
 
5.  C.A.M. (Centre d’Apprentissage des Metiers) ook wel de Vakschool 
Er zijn twee opleidingen met totaal 47 leerlingen. Een leerling betaalt zelf 18 euro per jaar.  

De opleiding duurt twee jaar. Er wordt lesgegeven in:  
Naaien, koken, bakken, tuinbouw en konijnenfokkerij.  
Er zijn twee klassen met 31 leerlingen (6 jongens en 25 
meisjes). We hebben dit jaar 16 certificaten uitgereikt.  
Iedere leerling loopt stage in de bakkerij die goed loopt.  
 
Timmerman opleiding: 1 klas die dit jaar in februari is 
begonnen. De klas bestaat uit 15 jongens en 1 meisje.  
Behalve de praktische vakken zijn er ook theoretische 
lessen(zoals rekenen, hygiëne en Engels) 

 
6.  De alfabetiseringscursus De hele cursus duurt twee jaar en daarna kunnen de leerlingen een 
officieel certificaat krijgen. Dit jaar was er één klas met 20 leerlingen (11 jongens en 9 meisjes). 
 
7. Personeel  Er zijn 14 personeelsleden in Kirinda:1 coördinator, 2 kleuterleidsters, 1 lerares koken, 1 
leraar naaien, 1 leraar voor de timmerwerkplaats, 2 bakkers(praktijkbegeleiders),  1 verkoopster,  
1 kassier en 3 wakers. In Kigali is 1 financieel medewerker. 
 



 

 
 
 
 

 
 
Toelichting: 

 De Rwandese overheid eist dat we een reserve aanhouden van 3 jaarsalarissen zodat 
lopende studies kunnen worden afgemaakt. Het bedrag daarvoor is nu ca. € 85.000,-. Het 
huidige vermogen is dus het minimaal vereiste! 

 De stichtingskosten in Nederland hebben vooral betrekking op folders/flyers, de 
rondzendbrief, de website, tweejaarlijkse reünie (opbrengst € 1.192,-),  en bankkosten. 
Verdere kosten zijn zeer beperkt. 

 In de begroting volgen we een consistente lijn zodat het bestuur in Rwanda ook een 
consistente lijn kan volgen bij haar toezeggingen aan studenten. Dat betekent wel dat we het 
komende jaar flink fondsen moeten werven, we begroten immers een tekort van € 18.700,-, 
vooral vanwege geplande investeringen ad. € 35.000,-. We rekenen op uw medewerking, het 
bestuur zal zich maximaal inzetten om additionele fondsen te werven.. 

o De timmermanswerkplaats is van start. OPEDC investeert in gereedschappen en 
andere lesmaterialen (€ 12.000,-). 

o OPEDC is in de gelegenheid twee woningen te kopen  die aansluiten op het huidige 
perceel. We kunnen de panden goed gebruiken dus OPEDC onderhandelt om de 
panden aan te kopen (ca. € 20.000,-). Vervolgens moeten de panden worden 
opgeknapt (voor komend jaar €  3.000,-).  

 De valutaverschillen (balans) worden vooral verklaard door de koersbewegingen in het 
afgelopen jaar. Vorige jaar rekenden we met een koers van eur/frw 765 en dit jaar met een 
koers eur/frw 900. 

Vorig jaar schreven we dat de administratieve organisatie in Rwanda verbeterd kon worden.  
We kunnen vaststellen dat we hier meters hebben gemaakt. We zullen hen blijven ondersteunen om 
de administratie verder te verbeteren. Verder kunnen we stellen dat de investeringen die we vorig 
jaar aankondigden ook allemaal zijn gerealiseerd. 


