Kigali, 27 november 2016
Beste vrienden,
Zittend in het heerlijke Rwandese zonnetje schrijf ik deze nieuwsbrief!
We (onze penningmeester, Hans Westenbrink en secretaris, Katy van Hasselt) hebben in de
afgelopen twee weken de projecten in Kirinda bezocht. Daarnaast hebben we contacten
gelegd met de Nederlandse ambassade, het ministerie van onderwijs, het ministerie van
binnenlandse zaken (Immigratie & Emigratie (I&E), de Banque Populaire du Rwanda, en met
de mensen van het districtskantoor van Kibuye (wat nu Karongi heet).
We merken dat het erg belangrijk is om mensen persoonlijk te kennen en te vertellen wat
wij doen met onze projecten. Dit bevordert de samenwerking. Onze coördinator Leandre
heeft ons overal naartoe vergezeld en zal na ons de goede contacten voortzetten. Leuk om
nog te vermelden is dat Leandre net zijn Master in Education heeft behaald!

We hebben een zinvolle en leuke vergadering gehad met ons team in Kirinda. Wat een
geweldige mensen allemaal, het is een hecht, enthousiast en ambitieus team!

De teamleden hadden allemaal goed nagedacht over diverse plannen en verbeteringen.
Omdat we extra giften hebben gekregen voor stages van de docenten kunnen ze die nu gaan
plannen. Men is heel bewust bezig met verdere professionalisering.
Enkele voorbeelden;
Victoire, de lerares van de huishoudschool, zij wil graag mét alle leerlingen op bezoek bij een
grote huishoudschool in Rubengera waar ze kunnen leren omgaan met diverse apparatuur,
zoals verschillende soorten fornuizen, ovens, snelkookpan, sapcentrifuges, enz. Voor de
keuken wil Victoire graag een snijmachine en eenvoudige basiskookboeken in het Engels.
(€ 150,-)
Charles, de naaidocent wil graag leren pakken naaien, hier zijn speciale cursussen voor.
Verder heeft hij een naaimachine
nodig die kan zomen en
knoopsgaten maken. ( €200,-)
Fidele vertelde dat onze koe(die
we onder andere hebben voor
mest voor de biologische
groentetuin) geen kalfjes meer
krijgt. We verdienden af en toe
een beetje met de verkoop van de
kalfjes die zij kreeg, dat waren tot
nu alleen maar stiertjes helaas. Het
is dus belangrijk om een nieuwe
koe te kopen, die ca €500,- kost.
Philbert, de docent van de
timmervakschool zegt dat het erg
belangrijk is om een draaibank aan te schaffen. De tafels en stoelen die ze nu maken hebben
allemaal vierkante poten, en je kunt veel meer en veel mooiere dingen maken als je een
draaibank hebt. (€800,-)
Charlotte en Edwige, de kleuterjuffen vragen om een nieuwe televisie. De oude is al een jaar
kapot. Deze wordt vaak gebruikt voor de kinderen om Engels te leren en ook in het
alfabetiseringsprogramma. (€200,-)
De 3 wakers hadden hele praktische vragen; een warme jas, laarzen en een zaklamp. Omdat
we hier toch waren hebben we deze gelijk gekocht in Kigali. Hier waren ze erg blij mee!
Op verzoek van het districtskantoor dragen wij bij aan de kosten voor het "schoolfeeding
program". Sinds dit jaar krijgen kinderen op school een warme maaltijd, dit kost per kind ca
€40,- per jaar. We hebben toegezegd dit te willen doen voor de armste kinderen uit Kirinda.
Zoals jullie lezen, is er naast de "gewone" hulp die we altijd geven (zoals schoolgeld voor
HBO en universiteit, onze eigen kleuterschool en vakschool, de zorgverzekering voor de
allerarmsten), elke keer weer behoefte aan investering en onderhoud. De vragen die het
team stelt zijn zo logisch en belangrijk, wij hopen dat wij een aantal wensen kunnen
vervullen met uw hulp!!

LET OP: degene die het hoogste bedrag overmaakt voor de koe, mag een naam bedenken!
Op 1 februari bekijken we de bankrekening om dit te bepalen. Op de vriendendag kunnen
we dan de naam van de nieuwe koe onthullen!

LET OP VOOR DE AGENDA VAN 2017;
dag voor de Vrienden van Rwanda
op zaterdag 22 april in Amersfoort!!
nadere informatie volgt!

Charles is al druk bezig met mooie spulletjes te naaien
voor de verkoop! Mochten jullie eerder iets willen
bestellen, dat kan via ons e-mailadres!

Elone, die zoals elk jaar de winter in Kirinda doorbrengt, wenst alle oude bekenden ook een
fijne kersttijd toe!
Veel dank aan alle vrienden die ons telkens weer helpen ons financiële plaatje rond te
krijgen door alle giften, opbrengsten van verjaardagen/feesten, of door ons attent te maken
op een instelling die ons kan helpen!
Voor alle vrienden een heel prettige kerst en jaarwisseling gewenst!
2017; een nieuw jaar met nieuwe kansen voor ons team en de kinderen in Kirinda!
Katy van Hasselt
Secretaris Vrienden van Rwanda
PS; krijgt u de nieuwsbrief nog per post en heeft u ook e-mail? Wilt u dan uw e-mailadres
doorgeven aan; vriendenvanrwanda@gmail.com?

Van de penningmeester:
Jaarrekening 2015/2016- Begroting 2016/2017 Vrienden van Rwanda
Inkomsten (EUR)
2014/15
588
7.547
9.838
24.935
1.012
22

Rente

Donaties tbv middelbare scholieren
Donaties eenmalig
algemene donaties
Verkopen
youbedo
Diversen
Inkomsten Rwanda
contributie leden
Timmermanswerkplaats
schoolgeld Kleuters
schoolgeld leerlingen
naai-atelier
groente-/vee
bakkerij produkten
Donatie van Ministerie
keuken
Subtotaal inkomsten in Rwanda

2015/16
340
6.777
14.917
24.439
471
25

57

96

525
185
1.550

1.381
139
1.299

251
165

173
95

2.734

Totaal inkomsten

3.183

43.943

Uitgaven (EUR)
2014/15
2015/16

Begroting

250
7.500
15.000
25.000
1.500
25

beurzen middelbare scholieren
beurzen studenten universiteit
Kleuterschool
Investeringen gebouwen Kirinda
salarissen (onderwijs)personeel
ziekenkas
bureaukosten Kirinda
bureaukosten Kigali
Agriculture
Keuken
naai atelier: materials
Timmermanswerkplaats
grondstoffen bakkerij
Administratiekosten
Accountantskosten
Opleidingskosten
Overige kosten
inkomsten in Rwanda

9.842
8.986
600
8.963
17.110
383
1.825
1.671
574
1.147
512
2.108
525

9.022
13.761
50
0
17.273
739
1.350
1.150
607
897
145
1.420
288

9.000
9.500
1.000
6.000
17.000
750
1.500
1.500
1.000
1.000
500
2.000
500
500

226
-2.734

199
-3.183

2.000
500
-4.000

stichtingskosten NL
Overschot/Tekort(-)

3.416
-11.210

2.972
278

2.500
-3.475

Totaal uitgaven

43.943

46.969

49.275

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

92.617
758
-11.210
82.165

82.165
-531
278
81.912

4.000

46.969

49.275

Balans per 30-09-2015
Activa
Middelen in Rwanda
Middelen in Nederland

6.931.881

8.763 2.580.046 3.101
73.402
78.811
82.166

Begroting

81.912

Toelichting:
We streven naar een financiële buffer ter grootte van 3x de jaarlijkse uitgaven voor
studiebeurzen aan middelbare en universitaire studenten + € 20.000. Dat komt thans neer
op € 80.000,-. We zitten dus aan de ondergrens.
De administratie in Rwanda is steeds beter op orde. De verantwoording wordt redelijk op
tijd aangeleverd en de inkomsten en uitgaven kloppen administratief. Het valutaverlies over
het afgelopen jaar is € 431,-.
Voor het komende jaar begroot het bestuur lagere uitgaven met betrekking tot
studiebeurzen. Het aantal afgestudeerden is groter dan de instroom.
We hebben een aantal investeringsplannen: watertanks en leidingen op ons eigen complex
in Kirinda (€ 6.000) en de revitalisatie van een vakschool in Murambi sector. Deze laatste is
niet in de begroting opgenomen. Hiervoor gaan we op zoek naar een financier. Op deze
manier leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van de sector waar Kirinda deel van
uitmaakt.
Tijdens ons bezoek afgelopen najaar is gebleken dat ons team in Kirinda last heeft van
‘achterstallig onderhoud’. De koe is aan vervanging toe (want gust) en de TV in de
kleuterschool is kapot. Verder is er behoefte aan gereedschap en materiaal in de
timmermanswerkplaats en het naaiatelier. We hopen dat u daar bij stil wilt staan, zo aan het
eind van het jaar!
Namens de mensen in Kirinda danken wij u hartelijk voor uw hulp en bijdragen in het
afgelopen jaar!

