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Nieuwsbrief

Schoon drinkwater
is de bron van 

het leven

Vanaf juni 2014 is 

er schoon drink water

in de dorpen Kazunzu  

en Cyundo en omgeving



In onze nieuwsbrief van december 2013 berichtten 

wij u over de bouw van een magazijn, winkel en 

slagerij in Biruyi.

Alle bouwwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 

We hebben afgelopen jaar ook twee grote water-

reservoirs kunnen plaatsen, die bedoeld zijn voor 

opvang van het regenwater waarmee alles goed 

schoon gehouden kan worden. De twee slagerij-

winkels zijn betegeld en het magazijn en de winkel 

zijn ingericht. 

We krijgen enthousiaste berichten door van Abbé 

Prosper. We zijn erg blij u te mogen meedelen dat 

alles naar wens verloopt. De bevolking uit Biruyi  

en omliggende dorpen weet gebruik te maken van 

de voorzieningen. Er is een perfecte hygiëne in de 

slagerij, de mogelijkheid om groenten en zaden op 

te slaan en de verkoop van eigen geteelde producten 

in de winkel is een succes.

Alweer een project dat heeft kunnen slagen dankzij 

uw financiële steun en met de hulp en inzet van de 

plaatselijke bevolking.

Enthousiaste berichten uit Biruyi



Schoon drinkwater 
In 2014 is een groot waterproject in en om de 

nieuwe dorpen Kazunzu en Cyundo gereali-

seerd. De dorpen liggen in de secteur Mushonyi 

in het bisdom Nyundo in de west-provincie van 

Rwanda.

Dit project heeft de hele bevolking van Cyondo, 

Kasunzu en omliggende dorpen voorzien van  

schoon drinkwater. Een nieuwe bron vanuit de 

heuvels bij Kariba werd omkapseld en met twee 

grote reservoirs werden vertakkingen, diverse 

putten en zestien aftappunten naar de omliggende 

dorpen gebracht. Heel hartelijk dank aan jullie allen 

die ons de mogelijkheid hebben gegeven om dit te  

realiseren.

Abbé Prosper heeft het hele project begeleid en aan 

ons uitvoerig verslag gedaan.

Na deze voltooiing heeft de bisschop Abbé Prosper 

gevraagd om naar een andere parochie te gaan.

Kookboek deel drie is zeer geliefd
bij de Rwandaise bevolking.



Prosper koopt 

kruiwagens 

om aan  

arme gezinnen 

te geven

Weduwen 

in Biruyi

In Nederland brengen steeds minder mensen 

wekelijks een bezoek aan de kerk. Dit heeft ertoe 

geleid dat parochies zich genoodzaakt zagen om te 

fuseren.

In Rwanda is de situatie juist omgekeerd, hier komen 

nog steeds nieuwe parochies bij.

Abbé Prosper naar een nieuwe parochie



Gerealiseerd  waterproject

De weeskinderen van de genocide zijn inmiddels  

jong volwassenen en vormen nieuwe gezinnen. 

Omdat steeds meer van deze jonge gezinnen zich 

vestigen in de omgeving van Biruyi, wordt deze 

parochie veel te groot en heeft de bisschop van 

Nyundo besloten deze ‘oude’ parochie op te delen. 

Abbé Prosper Ntiyamira, onze contactpersoon voor 

de Stichting Weeskinderen in Rwanda, is door de 

bisschop verzocht om een nieuwe parochie te  

gaan leiden. Dit is de parochie Kavumu ten zuiden 

van de Biruyi. Op 24 juli 2014 is Abbé Prosper in deze 

nieuwe parochie Kavumu geïnstalleerd.

Gedurende de tien jaar dat Abbé Prosper de parochie 

Biruyi leidt, is de arme bevolking van de parochie 

Biruyi altijd door onze stichting geholpen. Door uw 

bijdragen zijn er vele projecten gerealiseerd!

Zo zijn er op verschillende plaatsen aftappunten 

aangelegd voor schoon drinkwater, waar de hele 

bevolking gebruik van kan maken. Eveneens 

beschikken de zeven omliggende basisscholen over 

schoon drinkwater en ook het gezondheidscentrum 

van Biruyi. Er zijn naaiateliers, een meelmolen, 

een opslagmagazijn en winkel, en een slagerij  

gerealiseerd. Zo zijn er ook vele geiten uitgedeeld,  

en groentetuinen in de parochie, allerlei soorten 

tuingereedschappen, kookboeken en voorlichtings-

boekjes in Rwandese taal en schoolmaterialen 

gegeven.

Onder leiding van Abbé Prosper is er samen met  

de weduwen en de mensen van A.G.I.-landbouw- 

organisatie veel gedaan aan de voorlichting over 

hygiëne, gebruik van schoon drinkwater en de 

noodzaak van gevarieerd eten. De bevolking van 

deze parochie heeft door de jaren heen geleerd om 

zich onafhankelijk in hun levensbehoeften te 

voorzien. Abbé Prosper heeft er vertrouwen in dat 

het voldoende is om deze mensen vanaf de zijlijn  

te volgen.

Dit is voor hem de aanleiding om in te stemmen met 

het verzoek van de bisschop om een nieuwe parochie 

onder zijn hoede te nemen.

Schoon water in ziekenhuis in Biruyi

Schoon drinkwater bij school



Feitelijk begint Abbé Prosper met deze nieuwe 

mensen opnieuw. Maar nu met de kennis die  

we in al die jaren van ontwikkelingshulp  

hebben opgedaan. Deze jonge gezinnen hebben 

al meer kennis van hygiëne, over gezonde 

voeding en het telen van groenten. Zij hebben dit 

in de afgelopen twintig jaar mogen leren van 

Abbé Prosper met de hulp van de weduwen en de 

AGI-leden die de weeskinderen vanaf 1995 onder 

hun hoede namen.

Voor onze Stichting betekent dit dat wij de jonge 

gezinnen in de nieuwe parochie willen helpen.  

De gezinnen staan te popelen om te beginnen.  

Ze hebben geleerd hoe ze groenten kunnen telen,  

hoe ze de grond moeten bewerken, hoe ze moeten 

koken, ze willen nu aan de slag om te laten zien dat 

ook zij in staat zijn om voor een gezin te zorgen.

En dus is opnieuw onze hulp nodig! Niet omdat  

onze giften en ons werk geen resultaat hebben  

opgeleverd, maar om de nieuwe generatie een kans 

te geven om ook onafhankelijk te worden. 

Zij hebben de kennis over hygiëne, 
gezonde voeding en levensonderhoud



Hartelijk dank voor uw bijdragen in 2014! 
Dankzij u is het weer mogelijk geweest om 

belangrijke projecten te realiseren. 

Wij blijven uw hulp vragen voor:

• uitbreiding van het waternet

• schooluniform + schoolmaterialen kind, 

 basisschool, € 10,00

• schooluniform + schoolmaterialen jongere,  

 voortgezet onderwijs, € 17,50

• kookcursus: 6 lessen met kookboek 

 “Gezond Leven” deel 3, € 10,00

• zwangere geit, emmer, pan, bekers, € 35,00

• geïmpregneerde klamboe, € 10,00

• eenvoudige tuingereedschappen zoals kruiwagens,  

 gieters, schoppen en harken

Het boek met dvd “De kracht van doneren” van Ria van de Ven-Gijsbers 

geeft uitvoerig verslag van onze projecten in Rwanda. Dit boek is 

nog steeds te koop. ISBN nr. 978-90-814083-3-2. Het verkoopbedrag 

van € 19,95 komt geheel ten goede aan de waterprojecten.

Het boek “De kracht van doneren” is ook als luisterboek en in braille 

verkrijgbaar via de stichting Aangepast lezen in Den Haag en in alle 

Nederlandse bibliotheken.

“De kracht van doneren”

Mogen wij ook in 2015 weer
op uw steun rekenen?  

Voor hulp aan de jonge weeskinderen-
gezinnen onder andere in de parochie 

Kavumu.

Een geit is heel 
belangrijk voor 
een arm gezin.  
Er zijn nog vele 
arme gezinnen  

die een geit  
nodig hebben.

Fijne kerstdagen en voorspoedig 2015



De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven  

onder nummer: 17128822. De Belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als een  

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, nummer 17441).

Mevrouw Ria van de Ven - Gijsbers

Willibrorduslaan 34

5521 KC  Eersel - Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)497 51 53 94

Mobiel: +31 (0)6 51 81 64 75

E-mail: info@weeskindereninrwanda.nl

Abbé Prosper Ntiyamira

Curé paroise Biruyi

B.P. 56, Gisenyi, Rwanda

Telefoonnummer: +250 788 538 898

E-mail: pntiyamira@yahoo.fr

Internet: www.weeskindereninrwanda.nl • www.weeskindereninrwanda.eu 

ABN-AMRO Eersel - IBAN nummer: NL58 ABNA 0538 0441 60

(BIC/Swift-code: ABNANL2A)

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven
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Om vergissing en teleurstelling te voorkomen

De laatste tijd hebben we gemerkt dat er meerdere stichtingen actief zijn voor  
weeskinderen in Rwanda. Ze dragen ongeveer dezelfde naam als onze stichting maar 

hebben helemaal niets met onze stichting en/of onze projecten te maken.  
Als u onze projecten wilt steunen, wilt u dan goed kijken naar ons adres- en bankgegevens.  

De stichting Weeskinderen in Rwanda is gevestigd in Eersel.

Contactpersonen

De nieuwsbrief is ook te 

zien op de website!


