Mei 2014
Beste Vrienden,
Het afgelopen half jaar is er hard gewerkt in Kirinda. De timmerwerkplaats is voorzien
van elektriciteit en van een prachtige machine(om te zagen, schaven, enz).
Het bestuur in Rwanda is vernieuwd: de zittingstermijn van een deel van het huidige
bestuur was verstreken en er zijn verkiezingen geweest (zie foto).
De nieuwe president heet
Cyprien Ugirumurera.

Ook in ons Nederlandse bestuur kunnen we
een nieuw lid verwelkomen: Saskia Lieffering,
die de plek van Francis Smits vervangt.
Fijn dat ook zij zich voor de Vrienden van
Rwanda wil gaan inzetten!
Drie van onze bestuursleden konden
afgelopen winter de projecten bezoeken en
de wisseling van het Rwandese bestuur
bijwonen.

Verslagje over de
timmerwerkplaats:
Direct na Nieuwjaar was er
grote bedrijvigheid bij de
timmerwerkplaats om de
werkplaats aan te sluiten
op het elektriciteitnet. Een
grote lange paal moest
rechtop in de grond gezet
om daaraan de draden
en wat nog meer aan vast
te maken.

Een paar jongens van de vakschool gingen helpen om zo ook hun schoolgeld
(ongeveer €17,- per trimester) te kunnen verdienen. Er was haast bij want op 6 januari
kwam Johan vd Velde uit Nederland in Kigali aan om mee te helpen een elektrische
schaaf/zaag/boor -machine te kopen, te installeren en het gebruik ervan te
onderwijzen.
David, Leandre, Philbert (onze leraar van de vakschool) gingen samen met Johan
overal in Kigali kijken wat het beste was en na een dag rondgekeken te hebben
werd er een besluit genomen (zie foto). Met de zakenman uit Kirinda, die een
vrachtauto heeft, werd alles geregeld om voor het transport te zorgen.
Iedereen kwam kijken hoe de machine van heel wat kilo’s uit de vrachtauto gehaald
werd. Misschien niet volgens de ARBO wetten.... maar hij kwam intact op zijn plaats in
de timmerwerkplaats te
staan.
De volgende dag werd
de machine geïnstalleerd.
Leandre kwam vaak
helpen om even te
vertalen want Johan
spreekt Engels en onze
leraar van de vakschool
spreekt Frans.
Na de installatie
mochten de leerlingen
om de beurt even de
machine proberen en je
hoorde de hele dag
“Come John, help me”.

Ondertussen is er al van alles gemaakt én verkocht (!) door de leerlingen: kasten,
banken, klerenhangers, deuren voor de lagere school, lijkkisten, een bureau, tafels.
Mede dankzij uw hulp heeft Kirinda een geweldig mooie timmerwerkplaats met
elektriciteit en een machine.’

Een bijdrage van Leandre, onze directeur van de stichting OPEDC in Rwanda:
ACTIVITIES ABOUT CARPENTRY IN C.A.M KIRINDA/ FROM JANUARY 2014 UP TODAY
APRIL 2014
From January 2013, C.A.M Kirinda started the school of Carpentry, different activities
took place and 18 students were registered. Among those students, there was only 1
girl and she was strong enough and committed to learn Carpentry. A few days later,
2 students dropped out for different reasons and now the school has 16 students
including that only girl.
The lessons start at 8h00 until 13h30, from Monday to Friday. Apart from Carpentry
lessons taught by Philibert NDATIMANA, the students also learn English, given by
Leandre MUGIRANEZA and some basic knowledge of Mathematics, Agriculture and
Raising rabbits.
This school is very important for people who live in Kirinda and surrounding areas, it
helps the youth who want to study technics lessons and also people who may need
some basic furniture.

Vanuit de Rwandese
regering is er een bezoek
geweest om te onderzoeken
of de vakschool aan de
standaard van
overheidsvakscholen
voldoet. Wij zijn onafhankelijk
maar het is natuurlijk mooi
om te weten of we goede
studenten afleveren en aan
diverse regelgeving voldoen.
Over het naaiatelier waren ze
erg enthousiast! (zie foto)
De keuken voldoet echter
niet aan hygiëneregels en is daarnaast ook veel te klein. Dat vinden wij ook.
Het komende jaar zouden we graag met uw hulp de keuken willen vergroten en
betegelen.
Ook willen we elektrische apparatuur aanschaffen, zoals mixers, blenders, en een
koffiezetapparaat. Onze leerlingen komen namelijk ook in een hotel of restaurant te
werken, maar dan kennen ze deze apparatuur niet.
Ze moeten dus de mogelijkheid krijgen om hier mee te leren werken.

Overzichtsfoto: het ronde gebouw is de kantine en daarachter (niet zichtbaar) is de
bakkerij. In het gebouw met de pilaren is het naaiatelier en een klaslokaal met daar
loodrecht op het kantoortje van de projecten. Achter het kantoortje (niet zichtbaar)
is de keuken voor de kooklessen met een grote moestuin die uitloopt op de
konijnenhokken. Iets lager links is de koeienstal. U kijkt met in de rug van deze
gebouwen naar de kleuterschool en de timmermanswerkplaats.

Wilt u onze nieuwsbrief doorsturen naar mogelijk nieuwe vrienden in uw eigen
vriendenkring? Wij zoeken nog steeds nieuwe donateurs.
Ons belangrijkste doel, namelijk kinderen in Kirinda in staat stellen goed onderwijs te
volgen, willen we graag zo goed mogelijk voortzetten. Het schoolgeld stijgt, dus we
hebben extra geld nodig, zodat we de kinderen in Kirinda in staat kunnen blijven
stellen om naar de basisschool en/of naar onze vakschool te gaan, of een
middelbare of hogere opleiding te volgen!
Als u uw boeken bestelt op www.youbedo.com (en dan kiezen voor de Vrienden van
Rwanda), gaat 10% van de prijs naar onze Stichting, en de boeken hebben dezelfde
prijzen als elders.
Dank voor alle giften, u helpt de jeugd van Kirinda aan een betere toekomst!
namens het bestuur, met hartelijke groet,

Katy van Hasselt

