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Bestuurswisseling

Beste Vrienden,
In de afgelopen maanden hebben er een aantal
veranderingen plaatsgevonden, waaronder de lay-out
van onze nieuwsbrief. We gebruiken nu een mooi digitaal
programma waar deze nieuwsbrief de eerste van is!
Daarnaast zijn er een aantal wisselingen geweest in de
samensteling van het bestuur. Saskia heeft het bestuur
verlaten en Monique en Lauren zijn toegetreden. In deze
brief stellen Monique en Lauren zich voor en neemt
Saskia afscheid.
Wij zijn nog steeds druk in gesprek met de overheden in
Rwanda om het bestuur goed vorm te geven en te
voldoen aan de nieuwe onderwijseisen. Zodra hier meer
duidelijkheid over is zullen wij u hierover informeren.

Afgelopen Koningsdag
stond Vrienden van
Rwanda op de Vrijmarkt in
Groningen. Tegen

Monique Ferdinandus: Graag stel ik
me aan jullie voor. Ik ga het
penningmeesterschap overnemen
van Hans Westenbrink. Hans gaat
zich meer richten op fondsenwerving.
Wellicht hebben we elkaar al een keer
gezien; ik ben een trouwe bezoeker
van de Vriendendag en familie van
Elone Hellemans. Ik ben namelijk getrouwd met haar neef
Wim Schoonderbeek, die deel uitmaakte van het
allereerste bestuur van de Stichting.
Afrika draag ik al lang een warm hart toe. 24 jaar geleden
heb ik gedurende 2 jaar in Niger (West Afrika) gewoond en
gewerkt. Daarnaast heb ik ook in Azië gewerkt op het
terrein van ontwikkelingssamenwerking. Altijd trouwens in
een financiële functie. Op het moment werk ik als
business controller bij de NS. Samen met Wim heb ik een
zoon en een dochter. Zij zitten op de middelbare school. In
2012 zijn we als gezin op bezoek geweest bij Elone in
Rwanda.
Door deel uit te maken van het bestuur van Stichting
Vrienden van Rwanda, hoop ik te kunnen bijdragen aan
het verbeteren van de levensomstandigheden van de
bewoners van Kirinda. Daarnaast lijkt het me een goed
excuus om nog eens naar Rwanda te gaan.
Groet, Monique
Saskia Lieffering: Na vier jaar
deelgenomen te hebben aan het
bestuur heb ik besloten het stokje
over te dragen.
Met bewondering en plezier heb ik de
mooie ontwikkelingen binnen de
projecten gezien. Niet alleen de
ontwikkelingen binnen de
onderwijsprojecten maar ook de
zogenaamde neveneffecten, zoals de opbrengsten uit de
kleinschalige landbouw. Kinderen leren eigen gewassen te
kweken en maken mee dat verkoop van de opbrengsten
zorgt voor meer investeringsruimte.
Uiteindelijk is zelfredzaamheid het ultieme doel. Mijn
laatste Facebook bericht ging over deze mooie
ontwikkeling.
Binnen het bestuur pakken we aan wat moet gebeuren.
Daarnaast heeft ieder zijn eigen portefeuille. Ik was
verantwoordelijk voor het up to date houden van de
website en de nieuwsberichten op Facebook.
Lauren Vegter neemt dit stokje over. Met haar tomeloze
enthousiasme en inzet zal dit meer dan goed komen!
Hartelijke groet en dank voor de samenwerking, donaties
en inzet voor deze prachtige Stichting,
Saskia Lieffering
Lauren Vegter: Sinds maart 2018
mag ik mij ook bestuurslid noemen!
Tijd om mezelf voor te stellen. Ik ben
25 jaar en ik ben vijfdejaars
Geneeskunde student. Momenteel
loop ik coschappen in Drachten. In
2012 ben ik naar Rwanda geweest
om te helpen met de projecten
(fondsenwerving vooraf, Engelse les geven) en een stage
te lopen in het ziekenhuis. Sindsdien ben ik betrokken
gebleven bij de stichting; vooral bij de Vrienden van
Rwanda-dagen, waar u mij wellicht een keer hebt gezien.
Ik ben vanaf het begin onder de indruk van de enorme
inzet van de stichting en het harde werken en puurheid
van de mensen in Kirinda. Ik neem het stokje over van
Saskia en zal mij voornamelijk bezig houden met social
media (Facebook, Twitter), de website en het schrijven van
nieuwsbrieven. Daarnaast richt ik mij ook op
fondsenwerving, zoals de vrijmarkt op Koningsdag (zie het
kopje ‘Vrijmarkt’).
Ik kijk er naar uit om me in te zetten voor de stichting en
de samenwerking met de andere bestuursleden.
Daarnaast ben ik bezig met de voorbereidingen voor mijn
bezoek aan Rwanda in maart 2019, waar ik naast een
bezoek aan de projecten een stage ga lopen in het
ziekenhuis van Kirinda voor mijn studie.
Vriendelijke groet,
Lauren Vegter

verwachting in is het de
hele dag droog gebleven
en kwam er zelfs nog een
mooi zonnetje
tevoorschijn. We hebben
een prachtig bedrag van
€500 opgehaald! Dit is een
mooie opbrengst waar we
ontzettend blij mee zijn!

Aantallen projecten

Een kort overzicht van het
aantal leerlingen en
inwoners van Kirinda waar
we momenteel hulp aan
bieden:
- Koken/huishouding: 11
- Naaiatelier: 22
- Timmeropleiding: 9
- Kleuterschool: 48
- Alfabetisering: 13
- Middelbare school +
hogeschool: 26
- Universiteit: 19
- Zorgverzekeringen: 100

Filmpjes op YouTube

Abonneer je nu op ons
YouTube-kanaal! Hier kunt
u leuke filmpjes vinden
over onze projecten in
Kirinda. Klik op
onderstaand
You-Tube-accountje en klik
op 'Abonneren'.

Bent u lid van een club, kerk of vereniging? Dan geven wij
met plezier een korte presentatie. Wij hebben gemerkt dat
dit erg gewaardeerd wordt en dat mensen bereid zijn
meerdere keren te collecteren voor de Vrienden van
Rwanda!
Ook andere inititatieven werken wij graag aan mee, of we
kunnen materiaal beschikbaar stellen, zodat u zelf iets
over de projecten kunt vertellen. Wij hebben uw steun
hard nodig om zoveel mogelijk kinderen in staat te stellen
goed onderwijs te volgen.
Rest ons u allen een heel prettige zomervakantie toe te
wensen!
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