
Er	wordt	op	dit	moment	naast	onze
gebouwen	door	de	overheid	een	nieuwe
kleuterschool	(early	childhood
development	center,	ECD)	gebouwd.	Dit
is	een	initiatief	van	de	overheid	en	de
lokale	bevolking	helpt	mee	aan	de
bouw.	In	een	later	stadium	zullen

afspraken	gemaakt	worden	met	betrekking	tot	onze	rol	in	dit
project.	Uit	de	foto’s	blijkt	dat	er	flink	wordt	gewerkt	aan	de
bouw.

Op	 donderdag	 22	 november	 2018	 was
de	diploma-uitreiking	van	de	vakschool.
Er	 zijn	 in	 totaal	 36	diploma's	uitgereikt!
De	 uitreiking	 was	 een	 feestelijke
bijeenkomst	 waar	 veel	 mensen	 op	 af
kwamen,	 zoals	 een	 afgevaardigde	 van
de	minister	van	onderwijs	en	de	militaire

chef	van	de	regio.	Er	werd	een	 traditionele	dans	opgevoerd,
er	 werd	 samen	 gezongen	 en	 Elone	 kreeg	 een	 konijntje	 als
symbool	uit	dank	en	liefde.

Laatste	nieuws	over	de	stichting	Vrienden	van	Rwanda Bekijk	de	webversie
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Update
Beste	Vrienden,

In	voorgaande	nieuwsbrieven	hebben	wij	de	ontwikkeling	van
Rwanda	en	de	verandering	van	het	onderwijssysteem	en	de
daarbij	behorende	wetgeving	beschreven.	Rwanda	blijft	Afrika
en	dus	gaat	niet	alles	zo	vlot	als	wij	altijd	hopen.	Wij	hebben
nog	niet	alles	vorm	kunnen	geven,	maar	er	heeft	al	wel	een
aantal	veranderingen	plaatsgevonden.

Zo	 hebben	 wij	 na	 een	 jarenlange	 samenwerking	 afscheid
genomen	van	het	Rwandese	bestuur	OPEDC.	De	 lijnen	met
de	 leiding	 van	 onze	 projecten	 in	 Kirinda	 worden	 daardoor
korter	 en	 besparen	 we	 op	 (overhead)kosten.	 Dat	 zal	 onze
slagvaardigheid	 vergroten.	 De	 procedure	 om	 onze	 stichting
als	 NGO	 te	 registreren	 loopt	 nog	 steeds.	 Om	 progressie	 te
forceren	 hebben	 we	 nu	 een	 adviseur	 ingeschakeld.
Daarnaast	 zijn	 we	 samen	 met	 hem	 in	 gesprek	 met	 lokale
partners	 om	 een	 meerjarenplan	 vorm	 te	 geven	 dat	 beter
aansluit	 bij	 de	 overheidsplannen.	 Zodra	 hier	 meer	 over
bekend	is	zullen	wij	u	hierover	informeren.

Wel	 is	bekend	wanneer	de	komende	Vrienden	van	Rwanda-
dag	gaat	plaatsvinden,	namelijk	op	zaterdag	13	 april	 2019.
Meer	informatie	hierover	volgt.	Wij	hopen	u	dan	weer	in	grote
getale	te	mogen	verwelkomen.	Zet	u	het	alvast	in	de	agenda?

Early	Childhood	Development
Center

Diploma-uitreiking

Jaarrekening	2018

Dankzij	 uw	 bijdragen,	 heeft	 de	 Stichting	 dit	 jaar	 haar	 werk
weer	 kunnen	 uitvoeren.	 Veel	 kinderen	 in	 Rwanda	 hebben
hiervan	 geprofiteerd	 en	 kunnen	 hun	 toekomst	 met	 meer
kansen	en	vertrouwen	tegemoet	zien.	Hartelijk	dank	voor	uw
voortdurende	betrokkenheid.

De	inkomsten	uit	donaties	zijn	sterk	teruggelopen	doordat	we
het	 afgelopen	 jaar	 minder	 giften	 hebben	 gehad	 van
instellingen	 en	 kerken.	 Daarnaast	 vergrijst	 ons
donateurenbestand.	Dit	zijn	belangrijke	aandachtspunten.	Het
bestuur	 heeft	 het	 voornemen	 actiever	 fondsen	 te	 gaan
werven,	 maar	 daarvoor	 hebben	 we	 eerst	 een	 duidelijk	 plan
nodig	 voor	 de	 komende	 vijf	 jaar.	 Aan	 de	 hand	 van	 de
ontwikkelingen	 in	 Rwanda	 (zowel	 landelijk	 als	 lokaal)	 willen
we	 onze	 activiteiten	 evalueren	 en	 indien	 wenselijk
aanpassen.	 Met	 een	 hernieuwde	 focus	 hebben	 we	 goede
hoop	aanvullende	fondsen	te	kunnen	werven.

Save	the	date
Vrienden	van	Rwanda-dag:
Zaterdag	13	april	2019

Dankwoord
student

Dear	friends,

My	 name	 is	 Ignace

NDAGIJIMANA,	 I	 am	 twenty

eight	 years	 old	 and	 I	 hold	 a

bachelor	 degree	 in	 education

and	still	 learning	 in	Masters	 in

applied	statistics,	now	working

in	 a	 public	 educational

institution	 as	 a	 mathematics

teacher.

I	have	been	receiving	the	help

since	 I	was	a	 little	child	and	 it

helped	me	to	go	freely	through

all	 those	 passages/ways	 that

were	totally	difficult	because	of

my	family	state	of	living.

I	 remember	 when	 I	 started

secondary	school,	I	got	school

fees	and	some	other	materials

and	this	made	me	feel	catered

to	 the	 point	 that	 I	 was	 always

searching	 a	 way	 to	 be

successful	 in	 order	 to	 show

that	 giving	 me	 help	 is	 neither

wasting	money	nor	time.

At	 the	 end	 of	 each	 term,	 we

would	gather	and	show	reports

to	 the	 Kilinda	 staff	 members

and	 we	 were	 more	 luckier	 to

have	 good	 people	 like

Leandre,	 Fidele,	 Charlotte,

among	 others	 but	 more

especially,	were	like	a	party	in

the	 village	 when	 our	 mother

Elone	 came	 for	 a	 visit	 at	 the

meeting	 place.	 We	 recognize

all	 you	 did	 for	 us.	 Hey	 Elone

and	family	Coby	and	Lottman,

know	 this,	 I	 will	 always	 have

you	in	my	heart	and	mind.

Furthermore,	 this	 organization

is	more	helpful	to	Low	families

and	give	another	hope	of	living

a	 happily	 life	 especially	 to

students	of	 all	 levels.	For	me,

I	 have	 no	 much	 to	 say,

except,	 	 thanks	 to	 the

organization,	 partners,	 all

European	 members,	 all

correspondents,	supporters.

May	 your	 kindness	 be

exchanged	 by	 the	 Almighty

God,	thank	you.

	

Ignace	NDAGIJIMANA

Opbrengst
rommelmarkt	Leek
Op	14	en	15	september	2018

werd	de	44e	editie	van	de

rommelmarkt	in	Leek

georganiseerd	waarvoor	wij	als

één	van	de	goede	doelen	waren

geselecteerd.	Wij	zijn

ontzettend	blij	met	het

geweldige	bedrag	van	€	3.000

dat	wij	hebben	ontvangen!

Rest	ons	u	allen	hele	fijne	kerstdagen	te	wensen	en	een
heel	gelukkig	2019!	

Namens	het	bestuur,

Lauren	Vegter
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