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De laatste nieuwtjes
Beste Vrienden,

Zoals jullie van ons gewend zijn in mei, hierbij onze
nieuwsbrief.
Lauren Vegter is helaas gestopt als bestuurslid, maar we
hebben er alle begrip voor, omdat ze het erg druk heeft met het
afronden van haar geneeskunde studie! Lauren bedankt voor je
enthousiaste inzet en bijdrage voor onze Stichting!

E vriendenvanrwanda@gmail.com

Student één op één

Heel blij zijn wij met ons nieuwe bestuurslid Audrey Mussoni,
zij stelt zich zelf voor in deze nieuwsbrief. Beatrice Schilstra is voor het eerst in Kirinda geweest en doet
hiervan verslag. Van Murenzi heeft Elone een nieuwe koe gekregen, en zoals David zegt: "wat van Elone is, is
ook van de stichting", iedereen is er blij mee!

De 90e verjaardag van Elone

Net als elk jaar ben ik begin december 2019 terug gegaan naar
Rwanda waar ik in 1963 voor de eerste keer aankwam. Maar dit
jaar was bijzonder, omdat ik 26 januari 2020 90 jaar werd wat ik
graag in Kirinda wilde vieren!
Aan de vooravond van het feest werd een voetbal wedstrijd
gespeeld genaamd “Coupe Hellemans”.
Het werd een feestdag samen met de dorpsbewoners en diegenen
die daar gewerkt hebben. ’s Ochtends werd er een kerkdienst
voorbereid door de plaatselijke dominee. Dansen, koortjes en er
werd een ereboog gevormd door leerlingen van de school waar ik
vele jaren werkte.
Om twee uur was er een receptie vlakbij de kleuterschool en daarna
in de tuin bij ons huis. Er werden vele cadeaus meegebracht, maar
het meest bijzondere was een KOE. Een koe is in Rwanda symbool
van een goede Vriendschap. Deze koe helpt de stichting Vrienden
van Rwanda in Kirinda om melk en mest te geven voor het project.
Het was een geweldig
dorpsfeest, Elone Hellemans

Kennismaken met Audrey Mussoni
Beste Vrienden van Rwanda,
Mijn naam is Audrey Mussoni en ik
ben blij me aan te sluiten bij het
bestuur van deze stichting! Ik neem
het over van Lauren en ga me dus
vooral bezig houden met de
communicatie van onze activiteiten.
Ik woon in Rijswijk, vlakbij Den Haag,
en werk sinds vijf jaar voor het
Humanity House. Een museum in Den Haag dat met zijn
tentoonstellingen en programma’s bezoekers wil laten zien dat
vrede niet vanzelfsprekend is. We vertellen het verhaal van
slachtoffers van humanitaire crises, waarbij ik me in het bijzonder
richt op het maken van educatieve programma’s voor scholieren
en studenten.
Ik ben Rwandees en woonde tot mijn 3e jaar in Kigali, totdat de
genocide plaatsvond en mijn moeder en ik noodgedwongen naar
Nederland vluchtten. Waar we al gauw hulp ontvingen van Katy
en andere leden van de familie Van Hasselt. Wellicht is het leuk
om te weten dat Frank van Hasselt - oprichter van het ziekenhuis
in Kirinda waar Elone Hellemans, oprichter van deze stichting,
lange tijd werkte - en zijn familie al ver voor mijn geboorte goed
bevriend zijn met mijn familie.
Via deze weg ben ik bekend gemaakt met de stichting en ik vind
het mooi dat ik me op deze manier mag inzetten voor het welzijn
en de toekomst van de Rwandese kinderen en jongeren die de
stichting ondersteunt.
Hartelijke groet!
Audrey

Bezoek Kirinda door Beatrice Schilstra
In februari bracht ik een eerste bezoek aan Rwanda. Op dat moment
hadden we in Nederland alleen nog maar gehoord van Corona. Op het
vliegveld van Kigali werd ik ontvangen door “health care” werkers, met
een mondkapje op. Het leek toen overdreven en raar. We hadden nog
geen idee wat ons allemaal een maand later te wachten stond.
Vanuit Kigali hadden wij het geluk om samen met Elone naar Kirinda te
reizen. Onderweg vertelde Elone kleurrijk over het land en haar werk.
Het was een stralende dag en we reden door heuvelachtige groene landschappen. Hoe is het
mogelijk dat zich hier de meest gruwelijke taferelen hebben afgespeeld. De verhalen en beelden
waarmee ik kennis had gemaakt in het memorial museum in Kigali waren hier bijna niet in te
plaatsen. De mensen die we onderweg tegenkwamen was deze geschiedenis uiterlijk ook niet aan te
zien. Met stijgende verwondering keek ik hoe de sporen hiervan uit het dagelijkse leven verdrongen
leken.
Bij aankomst in Kirinda werden we hartelijk ontvangen door Fidel, de rechterhand van Elone. Hij had
heerlijk voor ons gekookt. Het bleek later een dagelijks terugkerende verwennerij te zijn. Zijn
gefrituurde bakbananen zijn onvergetelijk. Ook aan de dagelijkse portie avocado’s denk ik met
heimwee terug.
De eerste avond werd opgevrolijkt door enthousiaste gospelkoren. Het zingen en klappen kwam van
de buren van Elone. Vlak bij haar woning is een boardingschool. Nu is haar huis permanent omringd
door de dagelijkse zang die een vast onderdeel vormt van het schoolprogramma. Het samen zingen
is ook een geliefde vrijetijdsbesteding van medewerkers en vrijwilligers. Daar wordt niet zelden de
dag (vroeg) mee begonnen.
De stilte in Kirinda is me misschien wel het meeste bij gebleven. Geen verkeer, geen herrie van
machine, geen smog, daarentegen de stemmen van mensen, zingende vogels en koeien grazend in
de tuin. De ochtenden op het terras bij Elone, met een kopje eigen gebrande koffie, zal ik niet snel
vergeten.
Op zondag naar de kerk met Elone en Leandre. Ook dat was een ware belevenis. Na de lunch een
wandeling in de omgeving. De “footballmatch “ in de vallei was eerste kennismaking met het dorp
en de jeugd. Het hele dorp was uitgelopen. Zelfs de kleinsten keken toe onder de zonneparaplu.
Het bezoek aan de verschillende projecten was waar ik erg naar had uitgekeken. De fris ogende
kleuterschool, waar vrolijk zingende kleuters liefdevol en met aandacht worden begeleid, maakte
veel indruk. Er was zelfs plaats voor een verstandelijk gehandicapt kindje. Ook op het naaiatelier met
leergierige jongeren werd ik enthousiast ontvangen.
De timmerwerkplaats is hard op weg om een “zelfstandige coöperatie” te worden.
De dag voor ons vertrek ontmoeten we de 12 jarige Benita. Zij wordt ondersteund vanuit het student
één op één project. Ze krijgt nu als eerste in haar familie de kans om haar middelbare school af te
ronden. Deze nieuwe vorm van support is een mooie formule en gun ik graag alle kansloze, talentvolle
kinderen uit Kirinda. Dat is waar ik me graag hard voor maak de aankomende tijd.
Beatrice Schilstra
P.S. tijdens onze reis kwam het programma “de gevaarlijkste wegen” langs voor opnames. Ze
hebben Leandre geïnterviewd. Binnenkort is de uitzending met Rianne van Dorst en Famke Louise te
zien bij de NPO.
Een Hele fijne zomer toegewenst!
Namens het bestuur
Katy van Hasselt
Secretaris
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