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Terugblik Vriendendag 13 april
We kijken weer terug op een geslaagde vriendendag.
Het is erg waardevol om mensen met een
gemeenschappelijke passie voor Rwanda te
ontmoeten. Daarmee is de Vriendendag wat mij betreft
een tweejaarlijkse hoogtepunt voor de stichting. De
voorbereiding is best intensief en kost wat tijd maar na
afloop van de dag kijken we elkaar altijd weer
tevreden aan en zijn we dankbaar voor de energie die
we hebben getankt om ons werk voort te zetten.
We begonnen de dag met een woord van welkom. Daarna gaf de voorzitter een
toelichting op de gang van zaken in Rwanda en in Nederland. Belangrijkste
ontwikkeling is dat we nu officieel zijn geregistreerd als Internationale NonGouvermentele Organisatie (INGO) in Rwanda. Dat betekent dat we de activiteiten
in Rwanda nu rechtstreeks aansturen vanuit Nederland zonder tussenkomst van
een lokale organisatie. Dat vergroot onze slagvaardigheid en dat ook nog tegen
lagere kosten: het kantoor in Kigali is gesloten. Voor de nabije toekomst is het nu
van belang om de strategie te herzien en om in Kirinda een duidelijke structuur neer
te zetten. We hebben er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.
Een ander punt dat ons bezighoudt is de werving van middelen. We hebben een
grote schare trouwe donateurs maar daarbij slaat wel de vergrijzing toe. We
ontwikkelen daarom initiatieven om het fundament onder onze funding te
verstevigen door andere bronnen aan te boren. Mocht u daarvoor ideeën willen
aandragen dan horen we dat natuurlijk graag.
Daarna is het bestuur voorgesteld. Sinds de laatste Vriendendag zijn Monique
Ferdinandus, Lauren Vegter en Beatrice Schilstra aangetreden en hebben we
afscheid genomen van Jolianne Hellemans en Saskia Lieffering. Na het vertrek van
Jolianne Hellemans heeft Hans Westenbrink de rol van voorzitter overgenomen; zijn
rol van penningsmeester is overgenomen door Monique. Ook op de Vriendendag is
aandacht besteed aan het afscheid van Jolianne die 8 jaar de voorzittershamer
heeft gehanteerd. We zijn haar dankbaar voor haar inzet in de afgelopen jaren
waarbij zij de aanjager is geweest van de herstructurering zoals die nu vorm krijgt.
Daarnaast was zij als voorzitter een samenbindend figuur. Dat maakte dat de
samenwerking binnen het bestuur altijd prettig verliep.
Daarna hebben we o.l.v. de heer en mevrouw Van’t Spijker stilgestaan bij de
genocide, nu 25 jaar geleden. De gebeurtenissen kregen de afgelopen tijd veel
aandacht in de media waarmee de verschrikkingen weer pijnlijk zichtbaar en
voelbaar werden, ook voor (relatieve) buitenstaanders.
De familie Bos heeft Rwanda en Uganda bezocht. Zij willen graag zelf een
vakschool starten in Uganda en hebben daarom ook onze school bekeken. Een
hartverwarmend en enthousiast verhaal waaruit bleek dat onze school voor hen een
mooi voorbeeld is.
Monique Ferdinandus gaf een heldere uiteenzetting van de financiële ontwikkeling.
Belangrijke constatering is dat we interen op ons vermogen. We beschikken over
een flinke reserve maar op de lange termijn is dat uiteraard niet houdbaar. Daarom
moeten we nadenken over onze activiteiten in Rwanda en hoe we dat voor de
langere termijn willen financieren.
Tot slot werd een filmpje getoond van Lauren Vegter die momenteel in Kirinda
hospitaal stage loopt. Voor velen beelden van herkenning: het hospitaal ziet er nog
net zo uit als in de jaren zestig. Daarna stond er een lunch voor ons klaar, verzorgd
door Colette Karwera en vele andere vrijwilligers. We werden getrakteerd op een
optreden van danseressen wat de dag nog verder opvrolijkte. De winkel werd
daarbij goed bezocht en er was voldoende ruimte voor ontmoeting. Zo kon iedereen
vertrekken op het voor hen gepaste moment. Op naar Vriendendag 2021!!

Even voorstellen
Toen Jolianne Hellemans me vroeg om als bestuurslid
aan te sluiten bij de SVR aarzelde ik in eerste
instantie. Eerst maar eens even een vergadering
bijwonen, luisteren naar de inhoud en kijken hoe dat
gaat… Na het bijwonen van de eerste vergadering met
de andere bestuursleden, zag ik hun gedrevenheid en
was ik al overstag. Ik heb ja gezegd tegen deze
functie en hoop met mijn enthousiasme en
betrokkenheid een waardevolle bijdrage te leveren
aan SVR. Naast algemene zaken zal ik me specifiek
gaan bezig houden met het werven van fondsen voor de Stichting.
Ik ben Beatrice Schilstra en werk als Hogeschool docent bij de Hanzehogeschool
Groningen. Ik woon met Herman net over de grens in Duitsland, vlak bij de
Overijsselse Vecht. Ik hoop dit jaar Kirinda te bezoeken, zodat ik een beter beeld
van de projecten krijg en daardoor de Stichting nog beter kan vertegenwoordigen.

Bestuurslid Lauren op bezoek in Kirinda
In maart en april heb ik twee maanden stage gelopen
in het ziekenhuis van Kirinda voor mijn studie
Geneeskunde. Het was een ontzettend leerzame en
bijzondere stage. Niet altijd even makkelijk en niet
zonder uitdagingen. Medische verrichtingen die zij mij
graag hadden willen laten doen, maar die ik in
Nederland nog nooit heb gedaan. En ook nooit zou
mogen als coassistent. Een directeur waar ik niet goed
mee overweg kon, maar wel mijn supervisor was. Patiënten die de medicatie voor
hun zieke kind niet kunnen betalen. Doe ik er nu goed aan om voor te stellen dit te
betalen, of juist niet?
Al met al, voor mij als aanstaand arts een leerzame ervaring. Maar ook voor mij als
mens.
Naast het ziekenhuis heb ik mij ook bezig gehouden met de projecten van de
stichting. Ik had het voorrecht al die tijd in het huis van Elone te wonen. De eerste
twee weken samen met Elone, daarna is Elone weer naar Nederland gegaan en
bleef ik gezellig bij Leandre wonen. Het was ontzettend fijn om weer in Kirinda te
zijn (na 7 jaar). Iedereen was erg blij met het nieuws een officiële INGO te zijn. We
hebben afscheid genomen van onze waker Jerome, die bijna 50 jaar voor ons heeft
gewerkt en nu met pensioen is gegaan. Zijn zoon, Richard, heeft het werk
overgenomen. Aan het einde kwam mijn familie mij opzoeken en samen met hen
heb ik weer afscheid genomen van Kirinda.

Hartelijke groet en een fijne zomer gewenst!
Namens het bestuur,
Lauren Vegter
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