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Stichting Weeskinderen in Rwanda 
Wat begonnen is als noodhulp, is ontwikkelingshulp geworden! 

 

 Rwanda telt ruim 10,6 miljoen inwoners.  

 

 Het werk van de Stichting Weeskinderen in Rwanda is begonnen in de Province de l’Ouest, 
bisdom Nyundo aan het Kivumeer, en heeft zich inmiddels over heel Rwanda verspreid.  

 

 Doel van de Stichting: hulp bieden aan weeskinderen in Rwanda.  

 Voeding, gezondheidszorg, onderwijs. Millenniumdoelen nr. 1 – 3 – 4 – 5 
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V.l.n.r. Ria van de Ven-Gijsbers; Gré Kuipers-Mendelts ; Hennie Houben-Sipman ; Kees Cornelissen. 
Uiterst rechts: contactpersoon bisdom Nyundo in de Benelux:  abbé Jean Baptiste Bugingo 

  

 

V.l.n.r. mgr. Alexis Habiyambere sj.; abbé Prosper Ntiyamira; mgr. Jean Marie  
Vianney Nsengumuremgi; Athanasie Nyirabagasera;  Marguerite  Mungwamulinde   
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Hoofdorganisatie in Nederland en Rwanda. 
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Weeshuis Noël 
 
Het eerste project van de Stichting is het weeshuis Noël. Hier neemt de stichting na de genocide 989 
kinderen op.  
  
Vanaf januari 2012 worden alle jongeren, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die een opleiding 
met een diploma hebben afgerond, begeleid in het zoeken van een baan en een zelfstandige woonruimte. 
 
Het weeshuis Noël ontvangt nu veelal kinderen die tijdelijke verzorging nodig hebben. Hulp voor deze 
kinderen in de vorm van voeding en scholing blijft altijd nodig.  
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Geitenproject. 
 
In 24 parochies van het bisdom Nyundo werkt de Stichting met het geitenproject. Een gezin krijgt een 
geit. Het eerstgeboren geitje wordt doorgegeven aan een ander gezin. Sinds de aanvang van dit project in 
2000   beschikken inmiddels 700 gezinnen over een geit.  
 
De bokken worden groot gebracht voor het vlees, terwijl de geitjes gehouden worden voor de melk. De 
geiten eten gras en hoeven niet bijgevoerd te worden. De mest is heel geschikt voor bemesting van de 
groetentuinen. 
Bovendien is voor kinderen een geitje dat geknuffeld kan worden heel belangrijk.  
 
In 2012 willen we een soortgelijk systeem opzetten met kippen zodat de mensen kippenvlees en eieren 
kunnen eten. Met een gezamenlijke verkoop van de overschot aan eieren kan o.a. graan worden gekocht. 
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Basisonderwijs. 
 
Onderwijs is belangrijk. Het bemoedigt een kind en geeft het zelfvertrouwen. Vorming en kennis dragen 
voor elk kind bij aan een goede toekomst. Vanaf 2000 verzorgt het bisdom Nyundo het basisonderwijs.  
 
In 2007 voert de regering de leerplicht in voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
 
In Rwanda  is er de mogelijkheid om naar een basisschool te gaan maar de scholen hebben geen of weinig 
materialen. Om ook de armste kinderen een kans te geven onderwijs te volgen zorgt de Stichting voor een 
aantal basisscholen voor de noodzakelijke spullen: leien, krijtjes, schriften, balpennen, potloden, gummen 
en de verplichte schooluniformen. 
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Jongeren. 
 
Vanaf 2002 wil abbé Prosper de jongeren in zijn parochie bij elkaar brengen.  
Er ontstaan jongerenkoren, voetbalteams, toneelgroepen, handvaardigheidgroepen en  
muziek- en volksdansgroepen. 
Zo herleeft de traditionele kunst van o.a. vlechtwerk en Intore-dans.  
In toneelstukjes en groepsgesprekken krijgen de jongeren voorlichting over gezondheid en aids. 
 
Tevens zijn er ontmoetingsruimtes waar  weduwen aan meisjes voorlichting en les geven.  
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Inmiddels zijn in zeven dorpen naaimachines 
geplaatst. In de eenvoudige naaiplaatsjes 
wordt les gegeven in patroontekenen en naaien. 
De vrouwen kunnen hier een beetje geld ver- 
dienen door schooluniformen, baby- en 
kinderkleertjes te maken. 
 
Vijf dagen per week wordt er gehandwerkt, 
gelachen en gedanst. Het is een belangrijk sociaal 
gebeuren. 
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Weduwen. 
Na de genocide hebben de weduwen en weduwnaars zich vanaf 2001 
verenigd. Vanaf 2000 worden van de weeskinderen die nog 
rondzwerven,  gezinnen gevormd.  
De weduwen met hun eigen gezinnen, nemen de taak op zich, om de 
weeskinderengezinnen te begeleiden. Zij zijn ook de contactpersonen 
naar de parochie toe. 
 
Wekelijks komen de weduwen bij elkaar om te praten over: 
•  bond voor ouderen (50+) 
•  solidariteitskas 
•  HIV/aids voorlichting 
•  hygiëne en voeding 
•  gezondheid 
•  rechten van de vrouw 
•  lessen aan analfabeten 
 
Werkgelegenheid: 
 
• meelmolens in Kinunu en Biruyi;  
• magazijn en winkeltje in Kivumu, 
• opslaggedeelte van oogst en verkoop van groenten via markt en winkel 
• naai- en timmerwerkplaatsen 
 

Van de opbrengst hebben de gezinnen een “ziektekostenverzekering”.  
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AGI-MFR-landbouworganisatie  bisdom Nyundo. 
 
In de 24 parochies van bisdom Nyundo zijn  3.000 AGI-leden. 
In 2012 is het 50 jaar geleden dat de AGI-landbouworganisatie is opgericht.  
De doelstelling van de organisatie is jonge gezinnen op het platteland te begeleiden in het dagelijkse 
leven, onder het motto:  zien – horen – handelen. 
 
Tijdens de genocide zijn ontelbare leden van deze landbouworganisatie vermoord. In 2001 roept abbé 
Prosper  de nog levende AGI-leden op zich te reorganiseren en weduwen en weeskinderengezinnen te 
begeleiden.  Men leert hen over landbouw, veeteelt (geiten) en later  over de “Eet en Leef gezond”-
projecten.  
 

8 

www.weeskindereninrwanda.nl 

Januari 2012  Stichting Weeskinderen in Rwanda  



Project ‘Eet en Leef gezond’     Voeding :  groenteproject 
 
In 2001 maken we “proeftuinen” om de bevolking kennis te laten maken met nieuwe groenten. 
De Nederlandse groentezaden leveren een belangrijke bijdrage aan dit project.   
De mensen zijn erg actief  en proberen in hun goed bewerkte en verzorgde tuinen zoveel mogelijk 
verschillende groenten te kweken.  
Gereedschappen voor het bewerken van de veldjes worden aangekocht  in de hoofdstad Kigali en worden 
via de AGI-leden gerouleerd.  
Vanaf 2010 heeft de regering iedereen verplicht een moestuintje aan te leggen. 
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Project ‘Eet en Leef gezond’      Voeding en voorlichting 
 
Omdat kennis van het bereiden van gezonde maaltijden onbekend is, heeft de Stichting 3 kleurrijke 
boekjes “Gezond Leven”  in de Rwandese taal  uitgegeven. Deel 1 vertelt over hygiëne, belang van schoon 
drinkwater en gevarieerd eten. Deel 2 beschrijft het bereiden van eenvoudige, gezonde maaltijden die 
gemaakt  worden met groenten uit eigen tuin. Deel 3 is een uitbreiding van deel 1 + deel 2. Er zijn recepten 
en tips opgenomen die nog bij de oudere bevolking bekend zijn. Het doel is inlandse planten te gebruiken 
voor de gezondheid.  
De inhoud van de boekjes wordt tijdens 6 kooklessen aan de leergierige mannen en vrouwen uitgelegd. Ze 
maken zelf notities, terwijl de boekjes eigendom blijven van de AGI-leden, scholen, naaiateliers en 
gezondheidscentra, zodat deze steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. 
 
Het lied uit het boek: “Indyo Yuzuye” (Gezond leven) geeft de samenstelling van de maaltijden aan. Dit 
lied wordt overal gezongen, waarmee ook kinderen en analfabeten bereikt worden. De methode uit onze 
boekjes en het motto “kleuren op je bord is gezond” werken uitstekend. 
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Oplage deel 1+2: 4.000 stuks; deel 3: 3.000 stuks. 
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Project ‘Eet en Leef gezond’     Hygiëne en voorlichting: 
 
Vanaf 2007 werkt de Rwandese regering actief mee. Het Ministerie van Gezondheid heeft op de radio elk 
uur een reclamespot met tips over hygiëne. Tevens is er dagelijks tussen 1 en 2 uur een uitzending te 
beluisteren waarin de bevolking wordt geïnterviewd en tips en ervaringen worden uitgewisseld.  
Ons boekje deel 3 wordt hierbij gebruikt.  
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Onze werkgroepen hebben intensief gewerkt aan  het onder de aandacht brengen van het grote belang 
van schoon drinkwater en hygiëne.  
Het resultaat is zichtbaar; in elk gezin vind je een flacon met zeep. 
Voordat kinderen een leslokaal betreden worden de handen gewassen en men draagt schone kleren en  
slippers.  Op allerlei plaatsen staan afvalbakken die twee tot drie keer per dag worden geleegd. 
Overal wordt geveegd en gedweild;  het is er brandschoon. 
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In 2002  heeft de Stichting haar eerste waterproject  bij het 
gezondheidscentrum van Biruyi klaar. Dit resulteert direct in een 
daling van de babysterfte met twintig procent. Later  volgen 
waterprojecten in Cyamatare, Birambo, Murambi, Gishwati, Ngabo, 
Gahondo, Kagano, Kinunu en bij het weeshuis Noël. 
 
In 2011 beginnen we met het aanleggen van schoon drinkwater in 
Rugaragara. De materialen worden plaatselijk ingekocht. De 
enthousiaste bevolking  graaft geulen en hakt sleuven in de 
leisteenachtige grond, een traject van ruim tien kilometer.  
 
Het waterproject voorziet in een goede kwaliteit drinkwater  vanuit 
een bron op de heuvel, voor ca. 3000 leerlingen van 2 scholen van de 
parochie Biruyi, West Rwanda. Daarnaast zijn de inwoners van de 8 
omliggende dorpen ook voorzien van water.  Het totale project 
voorziet hiermee 10.000 mensen van schoon drinkwater. 
 
Omdat de natuurlijke bron zo krachtig is zijn er i.p.v. de 2 geplande 
voorraadkamers met uitgangspunten 3 gemaakt zodat er later meer 
reservoirs en wateraftappunten kunnen worden aangesloten.  
 

Aanleg watervoorziening met aftappunten voor veilig drinkwater . 

 

Dankzij de enorme inzet van de bevolking, die inmiddels het 
belang van  hygiëne kent  wordt de grote klus geklaard, met 
extra aftappunten en binnen de begroting van € 54.000,00 !!! 
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Wij blijven uw hulp vragen voor: 
 
• geiten; er zijn nog veel geiten nodig, 1 geit incl. benodigdheden € 35,00 
• schooluniform € 7,00 schoolmaterialen € 3,00 
• groentezaden voor in de tuinen, elk zakje groentezaad is welkom 
• kookcursus, 6 lessen met kookboek “Gezond Leven” deel 3  € 10,00 
• geïmpregneerde klamboe € 10,00 
• Arinate, kuur om kinderen van Malaria te genezen € 3,00 
• naaimachine, aankoop in Rwanda  € 135,00 
• kraamcadeau; na de bevalling in de kraamkliniek ontvangen de moeders een 
  babypakket  € 10,00 
• uitbreiding van het waternet in Rugaragara. Door  de kracht van de waterbron is  
  het mogelijk om ook de twee zijheuvels aan te sluiten op het waternet € 6.000,00 

Toekomst.   
 
Wat begonnen is als noodhulp is ontwikkelingshulp geworden. 
 De stichting blijft zorg dragen voor de continuering en uitbreiding van alle lopende projecten.  

 

Het boek met DVD: “De kracht van doneren” van Ria van de Ven-Gijsbers geeft uitvoerig 
verslag van de projecten in Rwanda gedurende 15 jaar. 

ISBN nr. 978-90-814083-3-2 prijs € 19,95 komt geheel ten goede van het waterproject. 
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Samen de toekomst in 

Stichting Weeskinderen in Rwanda,  
Willibrorduslaan 34, 5521 KC Eersel.  
E-mail:  info@ weeskindereninrwanda.nl 
 www.weeskindereninrwanda.nl  
53.80.44.160  ABN-AMRO Eersel  
IBAN:  NL58ABNA0538044160  
(BIC/Swift-code: BNANL2A) 
 

 
Mevr. Ria van de Ven-Gijsbers  
Tel    +31 - (0)497 - 515394 
Fax   +31 - (0)497 – 513539 
 
 
 
Abbé Prosper Ntiyamira,  
Curé paroisse Biruyi 
B.P. 56, Gisenyi, Rwanda 
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Aangemerkt door de belastingdienst  
als ANBI nr. 17441. 
KvK Eindhoven nr. 17128822 
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