Beste Vrienden,
Het verhaal van de stichting Vrienden van Rwanda is onlosmakelijk verbonden met haar oprichtster en
drijvende kracht Elone Hellemans. We herdenken bij het naderende jaareinde dan ook het overlijden van
Elone op 26 mei op 91-jarige leeftijd. Het hoeft geen betoog dat we haar inbreng en persoonlijkheid enorm
missen. Daar staat tegenover dat we vastberaden zijn het werk in haar nagedachtenis voort te zetten. We
doen dat in het vertrouwen dat u ons blijft steunen, dan kunnen we samen blijven werken aan een goede
toekomst voor kinderen in Kirinda!
De uitvaart was ook in Kirinda via een live-verbinding te volgen. Tientallen gasten keken in Rwanda mee met
de ceremonie, waar ook een inzameling werd gehouden. Het idee is geopperd om met de opbrengsten een
huis te bouwen voor een arm gezin ter nagedachtenis aan Elone. In overleg met Leandre, onze coördinator
in Kirinda, gaan we bekijken of en hoe we dit idee kunnen realiseren.
Voor wat het werk in Kirinda betreft kunnen we terugkijken op een succesvol jaar. De verzelfstandiging van
de timmermanswerkplaats blijkt een schot in de roos. Het ondernemerschap schiet wortels, dat is geweldig
om te zien en we zijn blij dat wij aan de start een bijdragen hebben kunnen leveren. Het naaiatelier voorziet
duidelijk in een behoefte en met de aanschaf van nieuwe machines hopen we deze activiteit nog lang voort
te kunnen zetten. De kleuterschool, het kloppend hart van de stichting, functioneert naar volle
tevredenheid met drie klassen. Ook lukt het ons om meer jongeren in het middelbaar en hoger onderwijs
te steunen, met name dankzij de groei van het programma Student één op één. Al 17 leerlingen zijn dankzij
dit programma geholpen met het bekostigen van hun studie. Als u ook graag een jongere naar school wilt
laten gaan, neem dan vooral contact met ons op! Er zijn meer dan voldoende jongeren die we zouden
kunnen helpen via dit model.
De activiteiten in Nederland richten zich vooral op de financiering van al dit mooie werk. Verderop in deze
brief vindt u dan ook de jaarlijkse financiële verantwoording. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een
nieuwe website waarop onze activiteiten en de verhalen van onze studenten nog beter tot zijn recht zullen
komen.
Zoals u leest zijn we op vele fronten druk met initiatieven. We doen dit om kinderen op weg te helpen naar
een goede toekomst. De nagedachtenis aan Elone motiveert ons om dit werk vol energie voort te zetten.
We wensen iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!
Audrey, Beatrice, Colette, David, Hans, Katy en Monique.

Een update uit Kirinda
In Kirinda is er ondanks de corona-restricties genoeg te doen. We onderhouden dieren, produceren ons
eigen voedsel en geven les aan de kleuters.

Dit jaar ontvingen we een aantal donaties van fondsen. Met het geld hebben we de kleuterschool weer
helemaal fris in de verf gezet, de waterleiding is weer in orde en de vloeren zijn gerepareerd. De school
heeft dit jaar een speeltuin gekregen, waar de kinderen reuze blij mee zijn.
Daarnaast zijn er nieuwe naaimachines aangeschaft. En is de timmerwerkplaats uitgebreid met een
zaagmachine en ander gereedschap. Het is ontzettend fijn dat Vrienden van Rwanda zo wordt ondersteund,
zeker ten tijde van het coronavirus waar ook Rwanda mee te kampen heeft. Voor de kleuters een vrolijke
noot en voor de leerlingen van het naaiatelier en de timmerwerkplaats weer mooie materialen om mee aan
de slag te kunnen en hun vak te leren!
Het voedselprogramma dat afgelopen jaar werd geïnitieerd om bij te dragen aan het verhelpen van
ondervoeding is ook dit jaar voortgezet. We schenken Centre Umubano pap voor de kleuters. Dit wordt
aangevuld met de melk van onze koeien en daarnaast krijgen de kinderen eieren van onze kippen.
Tot slot is CENTRE UMUBANO dit jaar ook ingezet als testlocatie voor het coronavirus. Op deze manier
hopen we te kunnen assisteren in Kirinda's inspanningen tegen COVID-19.

Studentenverhalen
NZABAHYO Daniel
Wij ondersteunen momenteel 32 voortgezet onderwijs
leerlingen en 19 universitaire studenten. NZABAHYO Daniel is
een van deze studenten en hij stelt zich graag voor:
“I can’t find the words to thank you, but let me say thank you from
my heart. You have helped me since I was a child until the end of
my university studies. I am about to graduate as a doctor in dental
surgery and I would like to inform you that I am studying well with
much succes!
I’m the oldest of nine children and six of my siblings are in school,
which is a big expense for my parents who are farmers with limited
resources. Because I have received your help I’ve been able to
continue going to school and I have continued to learn.
My dream is to become a man who will help my family out of
poverty. I also want to be a part of the development of my country,
especially within the medical and dental field.
I thank you for your great intervention and I will continue to pray for you, your health and your safety. I will
continue to live in servitude to God and will endeavor to help others with a kind heart."

Jaarrekening 2021
●

Dankzij donaties van het Elise Mathilde Fonds en De Johanna Donk-Grote Stichting hebben we
speeltoestellen en naaimachines aan kunnen schaffen, en onderhoud aan de kleuterschool
kunnen uitvoeren. De resterende gelden gaan we gebruiken voor aanschaf van binnenspeelgoed
en een zaagmachine voor de timmerwerkplaats.

●

Door het coronavirus hebben de opleidingen een deel van het jaar stilgelegen. Deze periode is
gebruikt om de koeienstal te vergroten en onderhoud uit te voeren. Afgelopen jaar hebben we ook
kippen aangeschaft. De eieren dienen als voeding voor de kleuters.

●

In 2021 heeft de stichting leningen verstrekt aan 2 personeelsleden. Deze mogelijkheid staat
(onder voorwaarden) open voor al het personeel in Rwanda.

●

Het stichtingsvermogen stijgt al jaren. Het gewenste stichtingsvermogen ligt op dit moment op €
60.000. Deze hoogte is bepaald aan de hand van de lopende verplichtingen aan studenten, de
wens om 1 jaar zonder inkomsten door te kunnen gaan met onze activiteiten, en de wens om
daarnaast nog een half jaar salarissen te kunnen uitbetalen.

●

Er zijn veel leerlingen die willen studeren en op de wachtlijst staan. Komend jaar zullen we extra
leerlingen ondersteunen.

