Mei 2015
Beste Vrienden,

Wat was het een geslaagde en gezellige dag
op 18 april in Amersfoort!
De diverse sprekers, de muziek en Rwandese
dansers, het weerzien met alle mensen die
Rwanda een warm hart toedragen:
indrukwekkend en ook heel gezellig!

Bezoek van Hans en Linda Westenbrink aan Rwanda:
Inmiddels maak ik alweer vier jaar deel uit van het bestuur van de stichting. Hoogste tijd dus om
Kirinda en Rwanda te ervaren met mijn eigen zintuigen. Samen met mijn vrouw Linda ben ik
daarom in februari een week in Rwanda geweest, waarvan ruim twee dagen in Kirinda. We
hadden daar graag wat langer willen blijven maar dat paste niet in het programma.
We zijn allebei behoorlijk gegrepen door het land, de mensen en de cultuur.
Het contrast met onze samenleving is enorm. Qua welvaart zijn het onvergelijkbare grootheden.
Toch heeft de samenleving een bijzondere aantrekkingskracht. Het is moeilijk onder woorden te
brengen maar het zal een combinatie zijn van klimaat, landschap, rust, soberheid, gastvrijheid
en lekker eten. De momenten ’s ochtends op de barza bij Elone met een kopje koffie,
zonnetje en een prachtig uitzicht staan in ons geheugen gegrift. Dat geldt ook voor de
prachtige wandelingen die we met Leandre en
Alphonse hebben gemaakt, de mensen die we
onderweg hebben ontmoet, en zo kan ik nog wel
even doorgaan. Een onvergetelijke ervaring!
We hebben natuurlijk alle projecten bezocht. Alle
leraren hebben ons verteld wat ze deden, hoeveel
studenten ze hadden etc. We zijn toegezongen
door de kleuters maar ook door de studenten van
de kookopleiding en van het naaiatelier. Ook
hebben we gezien dat er hard wordt gewerkt aan
de verbouwing van een pand en de bouw van
toiletten.
Maar bovenal zijn we onder de indruk geraakt van het succes van Elone’s werk. Je voelt aan
alles dat mensen hard werken voor een betere toekomst van hun kinderen door opleiding
mogelijk te maken. We vinden het fantastisch dat wij daar een steentje aan mogen bijdragen.
We hebben er een beetje spijt van dat we niet eerder zijn gegaan. We komen zeker nog eens
terug! Een filmpje van onze reis staat op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=UYL0Gmx8x6M
Hans & Linda Westenbrink

Bankrelatie
Er is de laatste jaren veel te doen over de cultuur bij banken. Wij hebben daarom gemeend
onze bankrelatie te moeten heroverwegen. We hebben gezocht naar de bank waarvan de
waarden het best aansluiten bij die waarden waar onze voor staat. In dat proces zijn we
uitgekomen bij Triodos bank. We gaan al onze bankzaken voortaan via die bank regelen. Zodra
we een nieuw bankrekeningnummer hebben zullen we dat laten weten. De huidige banken
zullen een jaar lang alle betalingen doorleiden naar ons nieuwe bankrekeningnummer dus u
kunt uw giften voorlopig gewoon naar de bekende rekeningnummers blijven overmaken.

Keuken
De huidige keuken voldoet niet aan hygiëneregels en is daarnaast
ook veel te klein.
Het komende jaar zouden we graag met uw hulp een nieuwe
keuken willen bouwen.

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.

Daarnaast willen we ons belangrijkste doel, namelijk kinderen in Kirinda in staat stellen goed
onderwijs te volgen, 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!

Projectenoverzicht 2015
1. Ziekenfonds Elk jaar betalen we voor 150 personen, die het zelf niet kunnen betalen, de
zorgverzekering, dit kost ongeveer € 4,- per persoon per jaar.
2. Kleuterschool We hebben twee groepen. In groep 1 zijn er 29 kinderen, 18 jongens en 11
meisjes. Groep 2 bestaat uit 36 kinderen, 16 jongens en 20 meisjes. De kleuterschool zouden we
hier groep 1 en 2 noemen.
3. Scholieren Middelbaar Onderwijs Dit jaar hebben we voor 80 leerlingen het schoolgeld voor hun
middelbare school betaald waarvan 6 gesponsord. (39 meisjes en 41 jongens)

4. Universiteit en HBO opleiding
Université
UNR

Nombre d’étudiants
2

KIST
IPRC
SFB
KIM
ISAE
RUKARA COLLEGE
KIBUNGO
KIBUYE
ISPG (GITWE)
KABARE (Uganda)
JOMO KENYATTA
TOTAL

3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18

Facultés
- Médecine
- Géographie
Techniques
Techniques
Management and Finance
Management
Agronomy
Education
Infirmiere
Infirmiere
Médecine
Développement
Santé publique (Masters)

We hebben 18 studenten(5 jongens en 13 meisjes) geholpen met een maandelijkse bijdrage
voor hun studiekosten. De studenten volgen verschillende studierichtingen. 4 studenten hebben
hun diploma behaald. 3 studenten hebben al een baan gevonden en zij worden ook lid van de
stichting.
5. C.A.M. (Centre d’Apprentissage des Metiers) ook wel de Vakschool;

CLASSE
1ERE
2EME
TOTAL GENERAL

BRANCHE
COUTURE
CUISINE
MENUISERIE
COUTURE&CUISINE

GARCONS
0
2
9
2

FILLES
14
10
1
13

TOTAL
14
12
10
15
51

6.

De alfabetiseringscursus
Deze loopt al jaren en gaat nog steeds door. De hele cursus duurt twee jaar en daarna kunnen
de leerlingen een officieel certificaat krijgen. Er zijn twee klassen, in totaal 18 leerlingen, waarvan
7 mannen en 11 vrouwen.

Tips/verzoeken:







u kunt vaste donateur worden door het afgeven van een machtiging. Stuur daarvoor
een mailtje naar vriendenvanrwanda@gmail.com en wij zorgen dat het geregeld wordt,
of vul het formulier in op de website.
U kunt een periodieke gift schriftelijk laten vastleggen (bedrag is dan volledig fiscaal
aftrekbaar). Wij hebben daar een model voor beschikbaar. Neem contact met ons op!
wij hebben collectebussen en/of stickers beschikbaar, die kunt u op uw werk, feest, of
elke andere gelegenheid neerzetten om aandacht te vragen voor de goede werken in
Kirinda.
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.
Wilt u zelf of uw kinderen/kleinkinderen een actie opzetten om sponsorgeld te werven?
Wij leveren materiaal en zijn ook bereid een presentatie te komen geven!
Wilt u onze nieuwsbrief doorsturen naar mogelijk nieuwe vrienden in uw eigen
vriendenkring?

Dank voor alle giften, u helpt de jeugd van Kirinda aan een betere toekomst!
Namens het bestuur,
Katy van Hasselt, secretaris

