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_______________________________________________________________________________________ 

Beste Vrienden 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Het is weer voorjaar en dus is het weer tijd voor een nieuwsbrief. Er gebeurt veel in de 

wereld en dat heeft ook invloed op de mensen in Kirinda. Daarover vertellen we meer 

verderop in de nieuwsbrief. 

 

Alle maatregelen rondom corona zijn vervallen en daarom kunnen we elkaar weer 

ontmoeten. We hebben Het Brandpunt in Amersfoort gereserveerd voor 1 oktober 

2022. Over het programma denken we nog na maar we vinden de ontmoeting het 

belangrijkst. Als u erbij wilt zijn op 1 oktober dan verzoeken wij u voor 15 augustus 

as. aan te melden door een mail te sturen naar vriendenvanrwanda@gmail.com of om te 

bellen met Katy van Hasselt. We hopen u te ontmoeten op 1 oktober! 

 

Audrey, Beatrice, Colette, David, Hans, Katy en Monique. 

_______________________________________________________________________________________ 

Een update uit Kirinda 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Ook in Kirinda zijn nu alle maatregelen verleden tijd. Laten we hopen dat dat zo blijft. De 

activiteiten op onze projecten lopen goed. We hebben op dit moment liefst 85 kinderen 

op de kleuterschool en 15 leerlingen in het naaiatelier. Het beschikbaar stellen van 

naaimachines heeft een positieve invloed op de motivatie. Het geeft ze de mogelijkheid 

om na diplomering een eigen bedrijf te beginnen. Zo'n naaimachine kost omgerekend € 

120,--. Als u nadenkt over een specifieke gift omdat u vakantiegeld heeft gekregen is dit 

een mooie optie! 

 

 

Philbert heeft met z'n coöperatie een grote order gekregen voor schoolmeubels. Voor een dergelijke order heeft hij een 

financiering voor werkkapitaal nodig. Een ontwikkeling die hoort bij de groei van een bedrijf. 

 

Ook in Rwanda heeft de bevolking te maken met de effecten van de oorlog in Oekraïne. De inflatie is hoog. Enkele 

voorbeelden: suiker van € 1 naar € 2/kg. Benzine van € 1 naar € 1,40/l en zeep van € 0,50 naar € 1,--/st. Net als hier zijn het 

de armsten die het meest last hebben van de prijsstijgingen van primaire levensbehoeften als voedsel en 

verzorgingsmiddelen. 

 

We willen onze staf van ca. 10 medewerkers in Kirinda graag ondersteunen in deze moeilijke tijden maar dat kan niet zonder 

uw hulp! 

 

Zoals u leest hebben we voldoende ambitie en uitdagingen om de mensen in Kirinda te steunen. Dat kan niet zonder uw 

hulp. Wij vragen u daarom bij de bepaling van uw bijdrage om rekening te houden met de moeilijke omstandigheden waarin 

ook de mensen in Kirinda verkeren. 

_______________________________________________________________________________________ 

Studentenverhalen 

TUYISENGE Sostene 

_______________________________________________________________________________________ 
Wij ondersteunen momenteel 32 voortgezet onderwijs leerlingen en 19 universitair studenten.  TUYISENGE Sostene heeft zijn 

bachelor aan de universiteit afgerond en gaat nu voor een masters degree. Een mooi voorbeeld van een jongere die dankzij 

uw hulp zichzelf en het land verder brengt.  
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Dear Mr/Mrs 

I am happy to write this letter for appreciating your sponsor in my studies  from 

2015 in high school  till university . 

 

'Dear friends of Rwanda , I would like tell  you about my journey in studies, with 

showing you how your support on  me is  incomparable ,   during 

starting  my  high school I have received your support while it was difficult for me 

to find  school fees , in fact before  I had decided to drop out of school because 

lack of school fees ,but  I thank God  enabled you to support me  my studies. in 

2017 I had  graduated from high school in (COMPUTER ELECTRONICS ) with high 

marks which was enabled me to continue in university with blessing of almighty God . 

Dear friends of Rwanda, now I am ending   my courses in university of diploma, on the 12 May 2022 I was graduated in 

department of Electrical Electronics Engineering, option of BIOMEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY in Rwanda polytechnic 

during university also I have received your support which was helped me in my studies . 

Dear friends of Rwanda, in journey of My studies I don't want to stop by here by blessing of God I desire to continue in 

master’s degree of technology fortunately here   in Rwanda we are soon start getting   master’s degree in technology.  

May Almighty God of peace and mercy continue to protect you and your souls and your help will always be grateful. 

Sincerely! 

 

TUYISENGE Sostene 

_______________________________________________________________________________________ 

In de mode 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Op de laatste samenkomst verscheen David in een opvallend overhemd. Het blijkt de mode te zijn in 

Rwanda op dit moment. 

 

Het is niet helemaal duidelijk of men in Rwanda nu voor- of achterloopt op de westerse mode. Het kan 

ook zo zijn dat deze mode een cyclus kent en dat bepaalde stijlen steeds weer terugkomen. David staat 

er in ieder geval modieus op! Het is even afwachten wanneer dit in de Nederlandse winkels ligt. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Studentenverhalen 

MUJAWIYERA Francoise  

_______________________________________________________________________________________ 
 

Dear Mr/Mrs. I am writing to you to appreciate your incessant support granted to me during my studies 

from 2013. With deep soul, I would like to extend my heartfelt thanks and appreciation to you for your 

immense support and assistance in my studies from secondary till university.  

By now, I am ending my university studies of bachelors with honors of science in Nursing at University of 

Rwanda. My success would not have achieved, if I didn’t have you standing beside me along this 

educational journey. In next months, I will send my final year marks because now are not yet released by 

college council.  

May Almighty God bless you and make you sustain your compassion and philanthropy ever. I will forever 

be grateful to you for your help. Sincerely, 
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_______________________________________________________________________________________ 

Op de boerderij 

_______________________________________________________________________________________ 
 

In Kirinda houden we ook vee. We hebben kippen, konijnen en koeien. De producten gebruiken we om 

de kinderen te voeden (melk, eieren, vlees). We doen dat diervriendelijk en duurzaam. Wel blijkt dat de 

kosten voor het kippenvoer vrij hoog zijn dus we maken een businesscase om te kijken of het 

goedkoper kan of dat we toch beter sommige producten elders kunnen inkopen. Het is telkenmale 

een afweging die onze mensen in Kirinda moeten maken. Personeel is nodig om de werkzaamheden 

op de 'boerderij' uit te voeren. Ook dat kost geld maar daar staat tegenover dat we één of meerdere 

gezinnen aan een boterham helpen. We wegen dus telkenmale af hoe we onze schaarse middelen 

optimaal kunnen aanwenden. Dit lukt niet zonder sterke vertegenwoordiging in Kirinda en een sterke 

verbinding met het bestuur hier in Nederland. Dat zijn belangrijke succesfactoren van onze stichting.  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Te koop in onze shop 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

onderzetters 
kandelaars 

 fiets 

baby draagtas 
stoffen 

 Schalen 

 
Belangstelling: mail ons op vriendenvanrwanda@gmail.com of vraag Colette 

_______________________________________________________________________________________ 

Tot slot 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Het bestuur van de stichting Vrienden van Rwanda wenst u, mede namens het team in Kirinda, een mooie zomer en een fijne 

vakantie toe. We hopen elkaar te ontmoeten op 1 oktober in Het Brandpunt in Amersfoort. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief per post. Geeft u er de voorkeur aan om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen? Stuur dan 

een email naar vriendenvanrwanda@gmail.com. Dan voegen we u toe aan de adreslijst en stoppen we de toezending per 

post. Dat scheelt ons in de kosten. Dat geld kunnen we dan aan de kinderen in Kirinda ten goede laten komen. 

 


