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Beste Vrienden,
De vriendendag was erg geslaagd! Er
waren veel belangstellenden en wat is het
leuk om elke keer weer alle vrienden te
ontmoeten en de mooie verhalen te
horen.
Een van de verhalen ging over “de koe”.
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we
dat de huidige koe geen kalfjes meer krijgt,
en de kalfjes die ze gehad heeft waren
stiertjes. Kortom, er moest een nieuwe
komen. We riepen op om geld te doneren
met als bijzonderheid erbij dat de degene
die het meeste doneerde voor de koe,
haar een naam mocht geven. Dat is
gelukt! Kees van Beem heeft met zijn hele
familie geld bij elkaar gehaald en €300,opgebracht. Geweldig!
En…… ze heet “Bets”!
Ook de winkel was erg uitgebreid en er is
veel ingekocht, dank daarvoor, want de
opbrengst komt uiteraard ten goede aan
de scholieren!
Ook de Rwandese ambassade was vertegenwoordigd, Herbert Ndahiro was
aanwezig en heeft de genocide herdacht met een minuut stilte (april is altijd de
maand van de herdenking in Rwanda). Verder was hij erg enthousiast over ons
project en dankte hij alle aanwezigen voor de betrokkenheid en samenwerking in
Kirinda.
Ook Guus van Bommel heeft iets verteld over zijn bezoek aan ons project;
Rwanda, een droom die uitkomt.
Van 21 maart tot 6 april 2017 ben ik voor de Vrienden van Rwanda naar Kigali en
Kirinda geweest. Het doel van mijn reis was om samen met de coördinator Leandre
Mugiraneza een Schoolplan voor de school in Kirinda te maken. Tevens was het voor
mij een prachtig excuus om 16 dagen in Afrika te verblijven, zie de aanhef.

Het begon allemaal tijdens een feestje bij Katy van Hasselt waar ik David en Colette
heb leren kennen en met glimoogjes hun verhalen over Rwanda heb aangehoord. Ik
kan u vertellen dat van hun verhalen niets gelogen was: wat een prachtig land! Op
21 maart kwam ik aan en werd verwelkomd door een enthousiast ontvangstcomité,
Leandre, Jean d’Amour en Augustin. We hadden elkaar nog nooit gesproken maar
er was direct een klik.
Hierna naar Kirinda, alleen de reis was al een belevenis. Voor mij prachtige
vergezichten in een heel mooi bergachtig landschap, bij de tussenstop heerlijk
African Tea ( gekookte gember met hete melk) gedronken, een aanbeveling.
Daarna 2 uur over onverharde paden gereden richting Kirinda. Hier heb ik mijn eerste
woord Rwandees geleerd, alle kinderen riepen als we langskwamen, Muzungu!
Bij aankomst in
Kirinda na die 2 uur
rijden over de
onverharde wegen
(wat was ik blij dat ik
niet met de bus
was gegaan) het
overweldigende
uitzicht vanuit het
huis van Elone.
Natuurlijk het
gastvrije welkom
van Felicie en
Fidele, wat hebben
zij me verwend met
allerlei lekker eten,
fruit en drinken
tijdens mijn verblijf.
Met veel leuke mensen kennis gemaakt uit het grote netwerk van Leandre. 's Avonds
een sjoelcompetitie gehad tussen Nederland en Rwanda, waarbij de aparte
Afrikaanse techniek het won van de Nederlandse stijl. Veel gelachen en plezier
gehad met Leandre, Fisto en Victoire.
Intussen leuke en goede gesprekken gevoerd met de docenten, mensen van de
sector en collega's van de Boarding School.

Hierna de eerste indruk gekregen van de school,
wat een goed initiatief om voor deze doelgroep
kinderen een dergelijke school op te richten. De
studenten komen uit de hele omgeving van
Kirinda. Mooi om te zien hoe enthousiast ze zijn en
hoe de docenten met beperkte middelen een
goed programma neerzetten. De eerste
voorbereidingen werden genomen voor de
watertanks; deze zouden geïnstalleerd worden
samen met de studenten, bijzonder leerzaam voor
hen. Wat goed zou zijn is dat er meer
zaagmachines en extra gereedschap kon komen;
bij het naai-atelier meerdere naaimachines met
uitgebreidere mogelijkheden. Een mooi idee voor
verdere sponsoring!
Aan het einde van de 2e dag zat ik lekker in het zonnetje aan het eind van de
middag een boekje te lezen tot opeens koormuziek uit de school boven het huis
kwam, zo ontroerend mooi, onvergetelijk.
Op de laatste dag het doel van mijn reis: het Schoolplan door Leandre geschreven,
gelezen. waarna het is opgestuurd naar het bestuur. 's Avonds geen afscheid
genomen maar een tot ziens afgesproken met deze bijzondere mensen en een
prachtig land.
Rest mij nog Elone te bedanken voor de gastvrijheid om in haar huis te verblijven, de
uitzichten en de mensen daar staan in mijn geheugen gegrift en David en Colette
voor het verblijf in hun prachtige huis in Kigali..
Watertanks
We zijn erg blij met de gift van Stichting KOOK,
zodat we nieuwe watertanks hebben kunnen
kopen en installeren!
De bouw is gedaan samen met de leerlingen van
de timmervakschool, leerzaam om ook eens een
dergelijke klus te doen, en ze mogen dan ook een
beetje bijverdienen.

Financiële ontwikkelingen:
Voor het werk dat we doen in Rwanda maken we dankbaar gebruik van uw giften
en zijn we doorlopend op zoek naar fondsen. We hebben jaarlijks ongeveer €40.000,nodig om het werk op de huidige basis te kunnen voortzetten. Dat wordt steeds iets
meer omdat er sprake is van een behoorlijke inflatie in Rwanda. Daardoor kun je met
dezelfde €100,- steeds minder doen omdat de prijzen stijgen. We willen natuurlijk
zoveel mogelijk kinderen een studiebeurs of vakopleiding bieden om bij te dragen
aan een betere toekomst voor de jongeren in de omgeving van Kirinda. Daarvoor
doen we doorlopend een beroep op onze vrienden. Ook zoeken we altijd naar
instellingen die stichtingen als de onze willen steunen met een bijdrage. Gezien de
dalende trend van de particuliere giften zijn tips op dit gebied bijzonder welkom.
Kent u dus een instelling die goede doelen steunt, meld het dan bij ons!
Tot slot wijzen wij u op de mogelijkheid om giften in mindering te brengen op het
belastbaar inkomen. Dat kan omdat wij een registratie hebben als ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Als u ons schriftelijk toezegt gedurende een periode van
minimaal 5 jaar een bepaald bedrag te schenken dan mag u dat bedrag volledig in
mindering brengen op het belastbaar inkomen. Daarbij blijft de regulier geldende
drempel van 1% van het inkomen buiten beschouwing en komt dus iedere
geschonken euro bij de kinderen in Rwanda terecht! Als u hier meer over wilt weten
neem dan contact met ons op: we kunnen het allemaal voor u regelen. Desgewenst
kunt u ons ook machtigen om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven.
Dan heeft u nergens meer omkijken naar!
Heel hartelijke groet en een fijne zomer gewenst,
Katy van Hasselt

