december 2014
Beste Vrienden,

De timmerwerkplaats begint steeds beter te lopen; we hebben een mooi verslag gekregen
van Leandre Mugiraneza; onze coördinator in Kirinda:
Since January 2013, OPEDC
(Organisation pour la Promotion de
l’Education et Développement
Communautaire) UMUBANO, started
carpentry option in its vocational
training center known as CAM
(Centre d’Apprentissage des Métiers)
KIRINDA. As other activities of OPEDC
UMUBANO, Carpentry is funded as
well by the Friends of Rwanda
Foundation (Stichting vrienden van
Rwanda) located in the Netherlands.
Carpentry, like other options of CAM
KIRINDA, has been the solution of the
problems of the youth who are
especially from the poor families and not able to continue their high studies (secondary
schools and Universities). These technical courses help people who benefit from them to
create or to find easily the jobs and they don’t take a long time to learn.
Here is a testimonial of one of our students: "I came to study Carpentry because I liked it
since I was young, my neighbours who are carpenters have a good life from their job. I never
underestimate any job because everything you do with your will, and you do it perfectly, you
gain a lot of recompense. I saw that carpentry is not only destinated to men but women who
are also capable of doing it very well.
I am able to make by myself different materials
(furniture: chairs, tables, beds, cupboards, …) and I
learnt to work hard and being on time for my job.
I learnt to work in a team and to share knowledge
with others, and also I learnt to create some
innovations by using what I learnt at school. Now I
invite other women to dare and go in technical
schools. There is nothing special for men and as
Rwanda is trying to promote gender balance, they
are privileged. I thank all people intervened in my
studies, my parents, the school (teachers and staff),
OPEDC UMUBANO, the donors who act through the
Friends of Rwanda Foundation and I also thank the
Government of Rwanda”.
MUKANTWARI Victoire, 23 years old, Shyembe/Murambi/Karongi/West-Rwanda

Bijdrage van Colette Karwera:

"Afgelopen zomer ben ik samen met een
Nederlandse vriendin naar Rwanda geweest. Dat
was ook de gelegenheid om onze projecten in
Kirinda te bezoeken.
Eén van de projecten is het financieel
ondersteunen van leerlingen van de middelbare
scholen. We vonden het heel erg leuk om mee te
maken hoe de leerlingen eerst aan onze
coördinator hun rapporten moeten laten zien.
Dit geeft het vertrouwen dat elk kind dat
schoolgeld krijgt van onze stichting serieus wordt gevolgd in zijn studie.
Het was geweldig om te zien hoe mensen in Kirinda enthousiast zijn over de
timmerwerkplaats. Ze hebben nu veel bestellingen voor hun producten en maken artikelen
voor de mensen in Kirinda en omgeving. De kerkgenootschappen bestellen ook erg veel
stoelen en banken bij hun. Leerlingen vinden het leuk om nieuwe dingen te leren. Zo had
David Muzigamfizi, bestuurslid van onze stichting “vrienden van Rwanda” in Nederland een
foto van een picknick tafel aan de leraar van het timmerwerkplaats gestuurd om te proberen
dat model te maken. Leerlingen hebben die tafel keurig gemaakt en ik heb toen meteen drie
tafels besteld voor een huis in Kigali. Toen we terug kwamen naar Nederland en iemand
vroeg aan mijn vriendin: “ wat vond je het mooiste in Rwanda? “Antwoord: “Kirinda”.
Dus u bent van harte welkom om onze project in Kirinda te bezoeken! "

Reserveer vast in de agenda;
18 april 2015 is de volgende "Vrienden-van-Rwanda-dag"!

Wilt u onze nieuwsbrief doorsturen naar mogelijk nieuwe vrienden in uw eigen vriendenkring?
Wij zoeken nog steeds nieuwe donateurs.
Kijk voor nieuws en mooie foto's vooral regelmatig op onze website en onze facebookpagina!
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!
Het gaat goed met de vakschool. Een verbeterpunt is dat de keuken uitgebreid moet
worden, de ruimte is op dit moment veel te klein en voldoet niet aan de eisen om goed en
hygiënisch kookles te geven. Wij vragen hiervoor speciaal de aandacht; mogelijk is dit een
mooi concreet project voor een collecte, actie op school, of andere creatieve ideeën?
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. De boeken hebben dezelfde prijzen als
elders!
Onze stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom kunt u giften
aan ons aftrekken van uw inkomen voor de berekening van de te betalen
inkomstenbelasting. Hiervoor geldt echter wel een drempel van 1% van uw inkomen. Deze
drempel geldt niet als u de giften vastlegt in een overeenkomst die dan wel aan een aantal
voorwaarden moet voldoen :
 De gift wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
 U maakt regelmatig, doch minstens één keer per jaar een bedrag over naar de ANBI.
 De jaarlijkse bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog.
 Er mag geen tegenprestatie van de instelling tegenover staan.
 De overeenkomst moet een periode van minimaal 5 jaar hebben.
Wilt u meer weten neem dan contact met ons op. Meer informatie vindt u ook op
www.belastingdienst.nl
Heel fijne feestdagen gewenst, en een liefdevol 2015!
namens het bestuur,
Katy van Hasselt,
secretaris
PS: kunt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, stuur dan even een berichtje naar
vriendenvanrwanda@gmail.com

Jaarrekening en begroting:

Jaarrekening 2013/2014- Begroting 2014/2015
Inkomsten (EUR)
2012/13
1.327
4.674
20.571
23.066
1.695
1.192
25
4.224

Rente

Middelbare scholieren
bouw / inrichting werkplaats
donaties/giften
donaties komst Fidel/Leandre
jaarfeest
youbedo
Diversen
Inkomsten Rwanda
contributie leden
Timmermanswerkplaats
schoolgeld Kleuters
schoolgeld leerlingen
naai-atelier
groente-/vee
bakkerij produkten
Donatie van Ministerie
keuken
Subtotaal inkomsten/uitgaven
in Rwanda

€
€
€
€
€
€
€
€

17 €

€
€
€
€

€
€
€
€

66 €
68 €

750
4.000
20.000
22.500

€
€
€
€

1.000 €
75 €
100 €

€
€
€
€
€
€
€

middelbare scholieren
studenten/universiteit
Kosten CAM
Investeringen
salarissen
ziekenkas
bureaukosten Kirinda
bureaukosten Kigali
Agriculture
naai atelier: materials
Timmermanswerkplaats
grondstoffen bakkerij
Overige kosten
inkomsten in Rwanda
Fidele en Leandra in NL
stichtingskosten NL

3.221 €

2.408 €

56.775 €

Totaal inkomsten

Uitgaven (EUR)
2012/13

Begroting

969
3.993
24.211
21.512

83
1.145
209
567
134
4
266

400 €
194 €
3
851
1.714
42

2013/14

5.000 €

50.819 €

48.425 €

Overschot/Tekort(-)

Totaal uitgaven

9.903
4.417
4.075
4.659

€
€
€
€

12.607
340
1.294
1.217

€
€
€
€

2013/14

10.000 €
6.500 €

10.943 €

20.000 €

233 €
352 €
771 €
1.282 €
3.221- €

16.323 €
340 €
1.561 €
1.357 €
214 €
361 €
2.212 €
1.368 €
4 €
2.408- €

16.500 €
350 €
1.700 €
1.400 €
250 €
350 €
2.500 €
1.500 €
500 €
5.000- €

2.797 €
2.938 €

2.785 €

1.500 €

13.112 €

122- €

9.625- €

56.775 €

50.819 €

48.425 €

80.581 €
921- €
13.112 €
92.773 €

92.773 €
34- €
122- €
92.617 €

Balans per 30-09-2014
Activa
Middelen in Rwanda
Middelen in Nederland

RWF 1.702.750

1.892 € RWF 4.951.160
90.881 €

5.501 €
87.115 €

92.773 €

92.617 €

Passiva
Stichtingsvermogen begin boekjaar
Valtutaverschil/afronding
Overschot/Tekort (-)
Stichtingsvermogen einde boekjaar

Begroting

9.363 €
6.517 €

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. € 90.000,-. Het
huidige vermogen is dus juist voldoende om aan deze eis te voldoen.
 De stichtingskosten in Nederland hebben vooral betrekking op folders/flyers, de
rondzendbrief, de website, tweejaarlijkse reünie 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
€ 9.625,-, vooral vanwege geplande investeringen ad. € 20.000,-. We rekenen op uw
medewerking, het bestuur zal zich maximaal inzetten om additionele fondsen te werven..
 OPEDC is in onderhandeling om twee woningen te kopen ( totaal ca. € 20.000,-), die
aansluiten op het huidige perceel. Vervolgens moeten de panden worden opgeknapt.
OPEDC maakt hier een begroting voor.

