
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 mijn 

reis was om samen met Leandre Mugiraeza 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 en Augustin. We 

hadden elkaar nog nooit gesproken maar er was direct een klik. 

De eerste 2 dagen verbleven we in het huis van David en Colette en ben ik rondgeleid door Kigali door Leandre en 

Augustin. 

Hierna naar Kirinda, alleen de reis was al een belevenis. Voor mij prachtige vergezichten met 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 Felici en Fidėl, wat hebben zij me 

verwend met allerlei lekker eten, fruit en drinken tijdens mijn verblijf.  

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. Er zou tijdens mijn verblijf een nieuwe koe 

aangeschaft worden, helaas gebeurde dat toen ik net weer wegging. Ook 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 de huishoudopleiding een grotere keuken met meer 

apparatuur en kookgelegenheid; bij het naai-atelier meerdere naaimachines met uitgebreidere mogelijkheden. Een mooi 

idee voor verdere sponsoring! 

Met veel leuke mensen kennis gemaakt uit het grote netwerk van Leandre. 's Avonds een sjoelcompetie 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. 

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. 

De Cow-ceremonie meegemaakt bij een bruiloft van een vriendin van Leandre, een volleybalwedstrijd en 2 

voetbalwedstrijden meegemaakt waarbij bij de laatste èèn minuut stilte werd gehouden ter nagedachtenis van de Genocide, 

de teams, scheids- en grensrechters en ik stonden op een rij, erg indrukwekkend. Leandre leidde de ceremonie. Hierna een 

prachtige vriendschappelijke wedstrijd gezien, zie de foto. 

Nog een dag met Leandre op een 100cc Yamaha naar het Kivu meer geweest, hij had daar een vergadering en ik de 

mogelijkheid om eea te bezichtigen. Alleen de reis was al een belevenis een grote kerel (182) achterop een te kleine motor, 

2 uur heen en 2 uur terug, over de onverharde weg met allemaal kuilen en geulen en bruggetjes van spoorbielzen. Een 

avontuur met tussendoor het prachtige meer. In een dorp, ben de naam vergeten, in ieder geval daar waar de buslijn die 

ook over Kirinda gaat, stopt, komen een man en vrouw aanlopen met een gestreepte shirt, voorop Jumbo en achterop 

Dagelijks Vers. Bizar maar wel erg leuk. 

In het weekend voetbal-time op tv, Leandre in zijn Man United outfit, Eugène Arsenal outfit, 3 anderen in Chelsea en Man 

United op de bank, nagelbijtend met een plagende Nederlander naast zich, moet zeggen dat de beleving van de wedstrijd 

hevig was. Man United speelde gelijk en Arsenal verloor en ik heb me een beetje misdragen door hen te wijzen dat Ajax had 

gewonnen. 



Èèn van de laatste avonden in Kirinda werden Leandre en ik uitgenodigd op een afsluitende avond bij de school, ik dacht 

wat leuk, weer prachtige koor muziek, denk dan aan Paul Simon met Graceland en die prachtige Afrikaanse muziek. Echter, 

we werden verrast met House, Beyoncé, modeshows en playback voordrachten, ook een prachtige avond met verrassing 

dat ik een speech mocht houden als Guest of Honor.  

Daarna weer terug naar Kigali, met op de voorlaatste dag een bezoek aan het Akagera National Park. Een belevenis en een 

aanbeveling. Augustin heeft ons rondgereden, veel olifanten, impala's, buffels, zebra's, bavianen, nijlpaarden, krokodillen en 

andere beesten gezien met prachtige vergezichten over de meren en rivier als grens met Tanzania. Een voor mij heel 

indrukwekkende dag samen met Leandre en Victiore.  

Op de laatste dag het doel van mijn reis: het Schoolplan door Leandre geschreven, gelezen. waarna het is opgestuurd naar 

het bestuur.  

Tevens een bezoek gebracht aan het Genocide Memorial Centre, bijzonder indrukwekkend!  

'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. 

 

 


