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Beste vrienden van Rwanda,

Website

Het jaar is alweer bijna voorbij! Uw steun maakte het mogelijk
om weer vele kinderen uit Kirinda onderwijs te laten volgen.

Op de website hebben we een

Volgens onze coördinator in Rwanda, Leandre Mugiraneza is er

aantal

nog veel meer behoefte aan financiële steun omdat er nog veel

aangevuld. Links in de kolom

meer jongeren in Kirinda zijn die graag naar school willen.

kunt u onder 'Ik wil iets doen'

Daarom hebben we een mogelijkheid ontwikkeld om een

meer informatie vinden over hoe

student één op één te ondersteunen gedurende zijn of haar

u

opleiding. In deze nieuwsbrief en op de website vindt u daar

onze stichting kunt steunen. U

meer informatie over. Zo weet u precies welke student kan

kunt

studeren van uw bijdrage. Naast deze specifieke mogelijkheid

schenken, u kunt schenken met

blijven reguliere donaties uiteraard noodzakelijk voor de

belastingvoordeel, u kunt een

algemene uitgaven zoals salarissen etc. De protestantse

student één op één sponsoren of

kerken in Nijeveen ondersteunen op deze manier 3 jongeren

u kunt zelf een actie opzetten.

die in januari naar school kunnen voor een periode van 3 jaar.

Ook kiezen steeds meer mensen

We hopen dat velen dit voorbeeld zullen volgen. Elders in dit

ervoor

verslag leest u de kerstgroet van onze ‘founding mother’ Elone

schenken aan een goed doel.

Hellemans en, zoals gebruikelijk, het financieel verslag over

www.vriendenvanrwanda.nl

dingen

op

aangepast

verschillende

eenmalig

hun

en

manieren

of

periodiek

nalatenschap

te

het afgelopen boekjaar. Deze keer hebben we een klein positief
resultaat maar daar hebben we wel heel hard voor moeten
werken. Zo was er een initiatief van Lauren Vegter met de

Eén op één
sponsoren

verkoop van dubbeldooiers en cakes. Dat bracht liefst €2.500,op. Deze actie krijgt binnenkort een vervolg. Onze coördinator

Binnen dit project verbindt u zich

Leandre reist regelmatig door de provincie om vergaderingen

financieel voor de duur van de

en bijeenkomsten te bezoeken. Monique Ferdinandus heeft

gehele opleiding of studie aan

middelen geworven om een motor aan te kunnen schaffen en

één leerling of student. U doneert

daar rijdt Leandre nu op rond. Zo zijn we altijd weer bezig om

voor deze “studieondersteuning”,

de activiteiten verder te brengen en broeden we nog steeds op

waarbij u de financiële bijstand

de uitvoering van de gekozen strategie voor de komende jaren.

biedt voor het aantal jaren dat
een kind naar de middelbare

Helaas heeft Lauren Vegter aangegeven dat dit werk niet meer

school gaat of studeert aan de

te combineren is met haar ambities ten aanzien van werk en

universiteit (of HBO).

studie. Daarom zal ze stoppen als bestuurslid. Dat vinden we
natuurlijk erg jammer maar we hebben begrip voor de keuze.

Wat doet u concreet

We gaan haar jeugdig elan erg missen. Dit betekent wel dat

1. Middelbare school: U steunt de

we een vacature hebben. We zoeken iemand die goed overweg

leerling financieel gedurende de

kan met social media en de regie wil voeren bij het opstellen

jaren

van deze nieuwsbrief. Als dat iets voor jou is gaan we graag

schoolperiode duurt. U draagt bij

met je in gesprek!

aan: levensonderhoud, kost en

dat

de

middelbare

inwoning en de kosten voor de

Namens het bestuur wens ik u allen fijne feestdagen en een

boeken.

voorspoedig 2020. Mogen we ook in het nieuwe jaar weer

2. Universiteit (of HBO):

rekenen op uw steun?

Rwandese

overheid

studiebeurzen.

Met sportieve groet,

U

De
geeft

steunt

de

student financieel in zijn/haar
levensonderhoud,

kost

en

Hans Westenbrink

inwoning en de kosten voor

Voorzitter Stichting Vrienden van Rwanda

studiemateriaal, gedurende het
aantal

studiejaren

van

de

betreffende studie.

Dankwoord van een student
Wat doen wij

Dear friends of Rwanda foundation,

Wij zorgen voor “de financiële
verbinding” tussen u en een

I’m pleasured to write this letter to

leerling of student uit Kirinda, die

thank

met uw geld naar school, of

you

as

my

expression

of

appreciation to the support you gave

universiteit/HBO

me.

Stichting geeft u jaarlijks een

gaat.

De

update met de vorderingen van

I had chances to meet you since 2014

de

when I was in secondary school (year 6)

ondersteunt.

leerling/student

die

u

where you paid me school fees. In
advantage of that I got good marks in national exanimation

Heeft u vragen of wilt u hier meer

and get admitted in university of Rwanda, department of

informatie over ontvangen, kijk

dental surgery in which I’m done with

op de website of mail naar:

4 year and 1 year

remain to graduate.

vriendenvanrwanda@gmail.com.

I continued to get the support from you in my university study,
which helps to pay for restaurant, rent, clothes and other
social needs. Thank you again.
I highly appreciate your cheerful heart, your love, motivations
to help and your continuation in our development. Thank you
so much, May God blesses you abundantly.
Sincerely yours; TWAGIRIMANA Osee

Financieel overzicht
Uw donaties vormden ook dit jaar weer onze belangrijkste inkomstenbron. Daarnaast hebben we
als bestuur veel energie gestoken in het vinden van andere vormen van inkomsten. Dat is goed
gelukt; de verkoop van Rwandese artikelen en eieren/cakes hebben een bedrag van

€ 6.355

opgebracht. Verder hebben wij een donatie ontvangen voor de aanschaf van een motorfiets (€
4.060) die nu door Leandre in Kiranda wordt gebruikt voor zijn bezoeken aan het district, Kigali
enz. Deze extra inkomsten zijn éénmalig van aard, waardoor het werven van inkomsten
voortdurende aandacht vraagt.
Op de Vriendendag in april 2019 hebben wij weer ervaren hoe enorm groot de betrokkenheid is
van onze trouwe donateurs. Hartelijk dank voor uw voortdurende steun en bijdragen aan het werk
van de Stichting.
De totale inkomsten voor het jaar 2018/2019 waren begroot op € 32.000. Gerealiseerd is €
35.794. De totale uitgaven waren begroot op € 38.000. Gerealiseerd is € 34.643. Per saldo
resteert een overschot van € 1.150 (begroot was een tekort van € 6.000). Het vermogen van de
stichting is daarmee licht gegroeid, en bedraagt per eind september 2019 € 65.931. Dit is een
prettige buffer die als doel heeft het werk in Rwanda door te kunnen laten gaan in financieel
mindere tijden.
Voor het jaar 2019/2020 verwachten we een tekort van € 4.000. Dit wordt met name veroorzaakt
door een salarisstijging van het personeel in Kirinda. Hun salarissen waren al enkele jaren aan de
lage kant. Dit is met ingang van oktober 2019 gerepareerd.
In 2020 willen we de timmerwerkplaats gaan verzelfstandigen. Gekeken wordt naar vormen
waarin het hoofd van de timmerwerkplaats zelfstandig de timmeropleiding voort kan zetten, of
een samenwerkingsverband kan aangaan met mensen die de opleiding hebben afgerond. Ter
dekking van hiermee samenhangende extra kosten hebben we een bedrag van € 1.500
gereserveerd in de begroting.

Elone Hellemans aan het woord
Ook dit jaar zal ik de kerstdagen weer in Rwanda vieren en ik
wens u allemaal goede kerstdagen toe. De eerste kerstdag die
ik vierde in Rwanda was in 1963. Toen was er nog geen
electriciteit, noch stromend water. De tijden zijn net als in
Nederland wel heel erg veranderd. In mijn leven heeft de
volgende zin een grote rol gespeeld: gelukkige mensen hebben
vermoedelijk niet altijd het beste van het beste, maar ze
maken er het beste van. U allen veel geluk gewenst.
Elone Hellemans
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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