
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Groningen 14 December 2017 

 
 
Lieve vrienden, 

  

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over belangrijke ontwikkelingen in 

Rwanda en de gevolgen voor onze activiteiten. Rwanda is sterk in ontwikkeling en 

wordt in Afrika regelmatig aangehaald als voorbeeld voor andere landen. 

Recentelijk kreeg het land nog de complimenten van de Wereldbank. Onlangs is het 

onderwijssysteem en de daarbij behorende wetgeving aangepakt. Kinderen moeten 

nu langer verplicht naar school, opleidingen moeten aan een heel scala 

van voorwaarden voldoen om erkend te worden door de overheid en 

de opleidingseisen van de onderwijzers zijn aangescherpt. 

 

Ook onze opleidingen zijn dit najaar bezocht. Uit de visitatie is gebleken dat onze 

opleidingen momenteel niet aan de nieuwe standaarden voldoen. We hebben 

bijvoorbeeld al jaren trouwe docenten in dienst die niet de juiste papieren blijken te 

hebben en die ook niet kunnen behalen. De timmerwerkplaats krijgt deze tijd veel 

minder aanmeldingen 

omdat de jongeren langer 

naar school moeten. De 

kook opleiding die tot nu toe 

bijna alle leerlingen aan een 

baantje hielp na diplomering 

voldoet onvoldoende en 

mag niet meer verder zo. Er 

moet stevig gemoderniseerd 

worden, dure apparatuur en 

dergelijke moeten worden 

aangeschaft. Dit lijkt wel de 

moeite waard. 

 

Dit heeft ertoe geleid dat wij een pas op de plaats hebben gemaakt. De kracht van 

onze stichting is dat we weten waar elke euro blijft. Dit willen graag zo houden. We 

willen ook dat iedere euro zinvol en duurzaam besteed wordt. Ondanks het 

optimistische begin van dit stukje is de levensverwachting in Rwanda nog steeds 

ongeveer 57 jaar en is het gebied rond Kirinda nog altijd een van de allerarmste. We 

werken in toenemende mate samen met de lokale overheid, wat een prachtig begin 

is van het faciliteren van de lokale verantwoordelijkheid. We steunen meer dan ooit 

het armen- en ouderen fonds in de gehele regio. Nog altijd laten we veel kinderen 

studeren. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We zijn op dit moment een inventarisatie aan het maken van de benodigde 

aanpassingen, de kosten en de opbrengsten. Naarmate de overheid meer zorgt voor 

beter onderwijs, moet de stichting aanvullend zijn en mogelijk bepaalde activiteiten 

beëindigen. Een optie is bijvoorbeeld dat we gaan concentreren op 1 of 2 kwalitatief 

goede opleidingen waar we in willen investeren en die de overheid nog niet 

faciliteert. Andere onderdelen kunnen of stopgezet worden of doorgaan als "cursus". 

 

 

In ieder geval blijft uw steun onverminderd nodig! Met deze informatie beogen we 

transparant te zijn ten aanzien van de ontwikkelingen in Rwanda en onze rol 

daarin. De lokale gouverneur is vol lof over onze activiteiten en denkt met ons mee 

over de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

Diplomering 

van de 

leerlingen 

November 

jongstleden 

 

 

 

 

 

 

Mocht u vragen hebben of mee willen denken , schroom niet en neem contact met 

ons op! 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De financiële gang van zaken: 

 

In de kern zijn er enkele ontwikkelingen te duiden als het gaat om de financiering en 

besteding van onze middelen: 

 

 De stichting is financieel gezond als het gaat om de financiële buffer. Deze 

buffer is afgelopen jaar echter wel met bijna € 10.000,- geslonken! 

 We zien een verschuiving in de aard van de giften. Een groter deel van de 

donaties hebben een eenmalig karakter met een bepaald doel. Dat is mooi 

maar we hebben een constante basis nodig omdat we te maken hebben 

met vaste kosten zoals de salarissen van het onderwijzend personeel. 

 Steeds meer donateurs kiezen voor betalen via een machtiging (maand of 

kwartaal). Verder zijn er steeds meer mensen die ervoor kiezen de bijdrage 

vast te leggen via een periodieke gift. De fiscale drempel van 1% voor de 

aftrek van giften is dan niet van toepassing. Als u daar meer over wilt weten 

kunt u contact met ons opnemen. Wij regelen het dan voor u. 

 De verantwoording van de uitgaven in Rwanda ontvangen we per kwartaal 

en ziet er netjes uit. 

 

Verder ter toelichting op enkele posten: 

 

 Verkopen: we slagen er steeds beter in om de spullen die in de opleidingen 

worden gemaakt te verkopen op bijv. de Vriendendag en andere 

gelegenheden. De opbrengst was dit jaar maar liefst € 2.456,--.!! 

 Youbedo: als u boeken koopt doedat dan via Youbedo.com. 10% van de prijs 

gaat dan naar ons. U ziet dat we hier wel wat meer mee zouden moeten 

kunnen verdienen. Vrijwel alle titels zijn te koop via Youbedo.com. 

 Beurzen: ca. 50 kinderen hebben dankzij uw hulp kunnen studeren op de 

middelbare school of aan de universiteit.  

 Kleuterschool: er zijn leuke en noodzakelijke dingen gekocht, zoals een 

nieuwe televisie. 

 Gebouwen: Er zijn weer enkele watertanks aangeschaft en geïnstalleerd bij 

een gebouw dat we vorig jaar grondig hebben opgeknapt. 

 Op de vakschool en de kleuterschool bieden we onderwijs aan ca. 150 

kinderen uit de directe omgeving van Kirinda. 

 Onder de uitgaven voor de levende have valt ook de aanschaf van ‘de koe’ 

waarvoor we een speciale inzamelingsactie hebben gehouden. Dat leverde 

ca. € 1.000,- op! De gulste gever heeft de koe de naam ‘Bets’ meegegeven. 

 JADF is een regionaal orgaan van de overheid die alle hulpverlening 

coördineert. Daarvoor is een lidmaatschap verschuldigd. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 In het kader van dat JADF geven we een bijdrage aan een programma dat 

het mogelijk maakt voor scholieren om op school te eten. Een ander 

programma waar we aan bijdragen is het betalen van ziektekosten voor de 

allerarmsten in de regio. 

 Ons team heeft een bijeenkomst georganiseerd voor oud-studenten die 

dankzij ons werk een studie hebben kunnen volgen. De bedoeling is om de 

betrokkenheid van deze groep te versterken. Het is moeilijk gekwalificeerd 

kader te werven voor een centrum als het onze in een ruraal gebied. De 

bijeenkomst was een groot succes! 

 De stichtingskosten waren hoog dit jaar. Dit komt vooral door de aanstaande 

wijzigingen zoals die in deze brief worden geduid. Hiervoor moeten we de 

structuur in Rwanda aanpassen en daarvoor is veel overleg nodig met 

landelijke en regionale overheden. Twee bestuursleden hebben daarom 

Rwanda bezocht en diverse gesprekken gevoerd. De kosten hiervan zijn (bij 

uitzondering) gedeeltelijk vergoed). Daarom is deze post hoger dan andere 

jaren. 

  

 

 

 

Rest ons u allen heel fijne kerstdagen te wensen en een heel gelukkig 2018! 

 

Namens het bestuur,  

 

Katy van Hasselt,  

Secretaris 

Begroting 2015/16 2016/17 Begroting

Rente 340 68 250 beurzen middelbare scholieren 9.022 9.469 9.000

Donaties  tbv middelbare scholieren 6.777 4.386 5.000 beurzen studenten universiteit 13.761 8.657 9.000

Donaties eenmalig 14.917 19.624 17.500 Kleuterschool 50 1.141 1.000

algemene donaties 24.439 16.933 15.000 Investeringen gebouwen Kirinda 0 6.000 0

Verkopen 471 2.456 1.500 salarissen (onderwijs)personeel 17.273 15.931 15.000

youbedo 25 6 25 ziekenkas 739 315 750

Diversen bureaukosten Kirinda 1.350 1.487 1.500

Inkomsten Rwanda bureaukosten Kigali 1.150 1.029 1.500

contributie leden 96 538 Agriculture en levende have 607 1.035 1.000

Keuken 897 597 1.000

Timmermanswerkplaats 1.381 589 naai atelier: materials 145 382 500

schoolgeld Kleuters 139 127 Timmermanswerkplaats 1.420 1.488 2.000

schoolgeld leerlingen 1.299 1.067 grondstoffen bakkerij 57 0

naai-atelier 263 Administratiekosten 288 0

groente-/vee 173 533 JADF 229

bakkerij produkten 95 Healthcare program 875 2.000

Donatie van Ministerie Student meeting 750

Overige kosten 199 477 500

Subtotaal inkomsten in Rwanda 3.183 3.117 4.000 inkomsten in Rwanda -3.183 -3.117 -4.000

Fidele en Leandra in NL

stichtingskosten NL 2.972 5.281 2.500

Tekort 8.611 3.975 Overschot 278 0

Totaal inkomsten 46.969 52.084 43.250 Totaal uitgaven 46.969 52.084 43.250

Balans per 30-09-2015
Activa Passiva

Middelen in Rwanda 2.580.046 3.101 5.928.286 5.928 Stichtingsvermogen begin boekjaar 82.165 81.912

Middelen in Nederland 78.811 66.316 Valtutaverschil/afronding -531 -1.057

Overschot/Tekort (-) 278 -8.611

81.912 72.244 Stichtingsvermogen einde boekjaar 81.912 72.244

Jaarrekening 2016/2017- Begroting 2017/2018 Vrienden van Rwanda

Inkomsten (EUR) Uitgaven (EUR)

2015/16 2016/17


