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Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief o.a.

• Z.K.H. Prins Willem Alexander 
 ontvangt boek 
 “De kracht van doneren”.

• Ook de regering in Rwanda neemt 
 haar verantwoordelijkheid. 

• Hartverwarmend weerzien



In juni hebben we een nieuwe brochure 

“Hulpverlening kan eenvoudig” samen-

gesteld over de projecten van de 

stichting en deze samen met een 

brief aan weldoeners gestuurd.

Deze brochure is ook vertaald in 

Engels en Frans.

Met de uitgave van dit kleurrijke 

boekje hebben we ook het logo van 

de stichting opgefrist; hetzelfde logo 

maar in mooie kleuren.

Met Kerstmis hebben de weldoeners 

en degenen die betrokken zijn bij de 

stichting, een kerstkaart ontvangen 

met in het kort nieuws over de 

projecten en het bericht dat ik op 

27 december 2012 een bezoek in 

Rwanda zal brengen. 

Op 13 september 2012 wordt door Z.K.H. Prins 

Willem Alexander en de oprichters van de 

Venco-Groep, Cor en Han van de Ven, de Venco-

campus in Eersel geopend. Bij deze gelegenheid 

wordt een mandje met artikelen van de Venco-

Groep en het boek “De kracht van doneren” aan 

prins Willem Alexander overhandigd.

Cor en Han van de Ven hadden als wens dat zij in 

plaats van cadeaus die tijdens dit openingsweekend 

door relaties van de Venco-Groep worden gegeven, 

graag een bijdrage ontvangen voor uitbreiding van 

schoon drinkwater in Rwanda. 

Dit cadeau is uiteindelijk een bedrag van ruim 

€ 18.000,- voor onze stichting; het is zo groot dat het 

waternet uitgebreid kan worden naar een nieuw 

dorp dat 5 km verder weg ligt. Vele jongeren hebben 

zich gemeld om onder leiding van abbé Prosper en de 

twee loodgieters van de vorige projecten dit werk in 

2013 te gaan klaren.

Overhandiging mandje 

waarin ook het boek 

“De kracht van doneren”

De brochures staan op 

de website. Er zijn nog gedrukte 

exemplaren hiervan verkrijgbaar.

Z.K.H. Prins Willem Alexander 
ontvangt boek “De kracht van doneren”.

Nieuwe 
brochure



In 2012 zijn weer 1500 kookboeken Gezond Leven, deel 3 

naar Rwanda gestuurd. In dit deel 3 dat zeer geliefd 

is in Rwanda, zijn recepten en tips opgenomen die 

nog bij de oudere bevolking bekend zijn. 

Tevens zijn we dieper ingegaan op de hygiëne, het 

gebruik van schoon drinkwater, het gevarieerd eten 

en bereiden van eenvoudige gezonde maaltijden. 

De jonggehuwden komen met veel plezier naar de 

kooklessen. Ze krijgen na iedere les plantjes voor in 

hun tuin en na afl oop van de cursus het kookboek 

deel 3 om het geleerde in praktijk te brengen en hun 

kinderen gezond op te laten groeien.   

Project Eet en Leef gezond

Heuvels waar 

schoon water 

is aangelegd.

Nieuw water-

aftappunt

Terugblik bezoek 
Met een terugblik op 2012 en een verslag van 

mijn bezoek in januari 2013 in Rwanda staat 

deze nieuwsbrief vooral in het teken van grote 

dankbaarheid.

Dankbaarheid aan de inmiddels oud geworden 

weduwen die ons werk voor de weeskinderen vanaf 

maart 1995 zo geweldig hebben gesteund. 

Hun ploeteren in zeer moeilijke omstandigheden 

heeft me diep geraakt.

In onze vorige nieuwsbrief in november 2011 hebben 

we gevraagd om een uitbreiding van schoon 

drinkwater naar de twee zijheuvels van Rugaragara.  

Hieraan is door jullie gehoor aangegeven en 

zodoende is die uitbreiding gerealiseerd. 

800 gezinnen hebben nu schoon drinkwater, een 

enorme bijdrage aan een goede gezondheid. 

Mede namens hen allen: Heel hartelijk dank.



Maatregelen om malaria, 
volksziekte nummer een,  
terug te dringen.
 

In samenwerking met de W.H.O. de Wereldgezond-

heidsorganisatie is een plan uitgewerkt om de 

malaria in Rwanda drastisch terug te dringen.  

De mug die de ziekte malaria veroorzaakt, verblijft 

bij voorkeur in tropische temperaturen op stilstaand 

water en in en om huis in afwateringsgootjes, 

plassen en poelen. 

Om hier verandering in te brengen wordt de 

bevolking met regelmaat via de radio, tijdens bij-

eenkomsten in het gezondheidscentra en in de 

kerken voorgelicht. Het is niet langer toegestaan  

om water in open teiltjes en emmers te bewaren.  

Er mogen niet langer sloten langs de huisjes  

gegraven worden om regenwater op te vangen. 

Daarnaast is persoonlijke hygiëne en hygiëne in en 

om het huis essentieel. Aan allerlei gezinnen zijn 

klamboes uitgereikt en iedereen is verplicht schoeisel 

te dragen.

• In de grote steden valt mij op dat alle T.L.-verlichting 

die veel energie vraagt, overal vervangen is door 

spaarlampen. Omdat elektriciteit in opmars is, 

breidt ook de digitale wereld zich snel uit.

• Alle straten, parken, plantsoenen, en markten zijn 

brandschoon. Overal wordt geveegd, ook in en om 

de huizen. Iedereen is verplicht het afval in 

gesloten vuilnisbakken te doen.

• Gebruik van plastic zakken is niet toegestaan.  

Op het vliegveld wordt streng gecontroleerd, 

plastic tasjes in de koffer of handbagage moeten 

worden ingeleverd voordat men de douane 

passeert. Alleen papieren of stoffen zakken zijn 

toegestaan.

• Om erosie in de heuvels tegen te gaan moet iedere 

inwoner ieder jaar een eucalyptusboom planten

Ook de regering in Rwanda  
neemt haar verantwoordelijkheid. 

Men is verplicht om schoeisel te dragen.

Schoon straatbeeld dankzij de 

maatregelen van de regering



Op 27 december 2012 reis ik van Brussel naar 

Rwanda, De eerste dagen doen abbé Prosper en 

ik veel inkopen o.a. soorten melkpoeders, 

zakken rijst, meel, suiker en bonen voor  

het weeshuis Noël, verder tuingereedschappen, 

40 zwangere geiten en 400 meter stof voor het 

maken van schooluniformen. 

Een werkbezoek dat vooral staat 
in een teken van grote dankbaarheid.

De A.G.I.- landbouworganisatie
Op 30 december 2012 is het groot feest in het bisdom 

Nyundo: de A.G.I.-landbouworganisatie viert haar  

50 jarig jubileum. Van heinde en ver komen de A.G.I- 

gezinnen te voet met voorop de parochievlag al 

zingend en biddend naar de kathedraal in Nyundo 

voor een plechtige H.Mis.

50-jarig jubileum van de A.G.I.-landbouworganisatie

Gezin van de  

A.G.I. met de 

brochure  

‘Bene Urugo’

Tuingereedschappen aan  

30 gezinnen van de landbouw-

organisatie A.G.I. uitgedeeld

Vanaf 2001 hebben wij deze landbouworganisatie 

nauw betrokken bij onze projecten om de weduwen 

en de weeskinderengezinnen op het platteland te 

helpen; daarin hebben zij een grote taak vervuld.  

Uit dankbaarheid heeft onze stichting aan ieder 

gezin van de A.G.I. een brochure gegeven waarin  

zij de basis van een godsdienstig leven kunnen 

vinden. Abbé Prosper heeft hierom gevraagd om de 

jonge gezinnen een goede handleiding “Bene Urugo” 

te geven evenals hun ouders die de A.G.I. hebben 

opgericht. De 3000 brochures, uiteraard in het 

Rwandees, zijn in de hoofdstad Kigali gedrukt. 

In de week daarna hebben we aan 30 gezinnen van 

de A.G.I. tuingereedschappen gegeven.



Tijdens mijn bezoek heb ik alle nieuwe water-aftap-

punten die in 2012 zijn gemaakt bezocht, en de plaats 

en omgeving waar dit jaar de silo, het magazijn en de 

winkel worden gebouwd. 

Tevens heb ik een bezoek gebracht aan de meisjes en 

vrouwen, in het naaiatelier in Biruyi om hen 4 rollen 

stof te geven; 2 blauwe en 2 kaki om er uniformen 

voor de schoolkinderen van te maken. 

Op de dag van de geitenverdeling zijn er volgens de 

lijsten die gemaakt zijn in de parochie, geiten 

gegeven aan weeskinderengezinnen, weduwen en 

aan enkele oude mensen. 

Het is me nu opgevallen dat er zo weinig mensen ziek 

zijn. Het gebruik van schoon drinkwater, toepassen 

van hygiëne en gevarieerd eten zijn er een duidelijk 

resultaat van.

Plannen voor 2013 
• Bouwen van voorraadschuur, winkel, silo 

in Biruyi.

• Tuingereedschappen en groentezaden.

• Boek Gezond Leven deel 3 en kooklessen 

aan jonge gezinnen.

• Uitbreiding waternet 

• Het geitenproject wordt nog steeds vervolgd 

voor de weeskinderen-gezinnen en we 

denken vooral ook aan de ouderen op  

het platteland die geen enkele oudedags-

voorziening hebben.

In de rij wachten voor het ontvangen 

van een geit bij de geitenverdeling.

De meisjes in het naaiatelier



Omdat wij zien dat de taak van de weduwen, met de 

zorg voor gemiddeld 100 kinderen te zwaar is, roept 

abbé Prosper in 2001 in de kerk de nog levende leden 

van de A.G.I.- landbouworganisatie op, om zich te 

organiseren en de weduwen te helpen. De bereidheid 

is enorm. Doordat er ook veel jonge krachten zich 

melden, kan er worden begonnen met aanleg van 

schoon drinkwater, aanleg van groentetuinen, 

herstel van de huisjes en onderkomens voor de geitjes.

Weduwegroepen Kivumu

In september 2012 verneem ik van Marguerita, de 

weduwe die als eerste in 2000 de weduwegroepen in 

Kivumu en omgeving heeft georganiseerd, dat er de 

afgelopen tijd al meerdere hoogbejaarde weduwen 

zijn overleden. Ze zijn uitgeput; ze hebben veel 

geleden van het fysieke harde werk en de vele zorgen 

om de weeskinderen een bestaan te geven. Dit bericht treft mij enorm. Ik heb veel aan deze 

vrouwen te danken. In al die jaren dat ik met hen 

samenwerk is er een sterke band ontstaan.  

Jaarlijks ontmoeten we elkaar. Voor sommige 

weduwen is het soms 6 uur lopen om een glimp van 

elkaar kunnen te zien. Ondanks dat we elkaars taal 

niet spreken, hebben we elkaar altijd heel goed 

begrepen vanwege het contact van hart tot hart.

Een hartelijk dankjewel aan deze weduwen vind ik 

zeer verdiend. Ik denk na over een persoonlijk gebaar, 

waarin de dank uitgesproken wordt voor het dragen 

van een heel zwaar kruis, om behalve de zorg voor de 

eigen kinderen ook de zorg voor vreemde kinderen 

met hun traumatische ervaringen op zich te nemen. 

Hartverwarmend weerzien

Onze weduwen op het platteland
Van 7 april 1994 tot juli 1994 vindt de genocide in Rwanda plaats. 

Vele Rwandesen worden op brute wijze vermoord of vluchten 

naar de kampen in omringende landen. Vanaf 1995 keren talloze 

weeskinderen en weduwen terug in Rwanda. 

Sinds maart 1995 verzorgen de eerste zeventig teruggekeerde 

weduwen de negenhonderd weeskinderen in het weeshuis Noël 

in Nyundo. 

Vanaf 2000 groeit deze groep weduwen langzaam uit tot ruim 

achthonderd. Zij nemen de zware taak op zich om de duizenden 

weeskinderen die in de heuvels en in het oerwoud van Rwanda 

rondzwerven te begeleiden. Een immense taak, want de eerste 

jaren na de genocide is voor hen een menselijk bestaan onmogelijk. 

Er is eenvoudigweg niets, geen water, geen eten, niets. 

Alleen heel veel verdriet.  

Het zware werk van de weduwe.

Kivumu januari 2000.

Een ouderloos gezin. 

Het oudste meisje van 

amper 13 jaar houdt 

deze weeskinderen 

bij elkaar.  

Een weduwe uit 

de buurt ontfermt 

zich over hen.



Vanuit een ongekend geloof en een heel diep 

vertrouwen hebben de weduwen met al hun verdriet 

zich staande weten te houden en hebben ze hun 

harten geopend. De zorg voor deze weeskinderen is 

een levenstaak geworden. 

Ik heb een symbool gevonden en na overleg met 

abbé Prosper en abbé Jean Baptiste is het een 

metalen kruisje geworden, met in het midden een 

open hart.  Het kruis als symbool voor de zware last 

die ze hebben gedragen en het open hart daarin 

als symbool voor hun hart dat ze openstelden om 

deze taak te volbrengen. 

Marguerita, op de foto meest links, en de jongere weduwen die dagelijks de winkel en het magazijn in Kivumu 

runnen, zorgen ook voor de hoogbejaarde weduwen in hun buurt, zodat die niet in een isolement geraken.

Symbool, kruisje met daarin 

een open hart en een kaart met

de 2 handen, als dank van mij

aan hen voor alles waar ik geen 

woorden meer voor kan vinden.



Bijzondere bijeenkomsten

Op 30 december 2012 vierde de A.G.I.-landbouw- 

organisatie haar 50-jarig bestaan waarbij ik uit-

genodigd was. Vanwege deze uitnodiging vraag ik 

Marguerita de 500 weduwen met wie ik vanaf het 

eerste uur heb gewerkt, in twee groepen bij elkaar te 

laten komen, met de wens dat ik ze heel graag wil 

ontmoeten.

Eindelijk is het dan zover. Op 6 januari 2013 vroeg in 

de morgen gaan abbé Prosper en ik naar Kivumu 

voor de ontmoeting met onze weduwen. Omdat de 

inlandse zandweg bar slecht is, rijden we stapvoets; 

over veertig kilometer doen we bijna drie uur. De zon 

steekt, een teken dat het weldra gaat regenen. 

Onderweg passeren we de in groepjes lopende 

oudere weduwen die ik allemaal ken. Ze zijn grijs, 

mager, krom gegroeid van het vele zware werk, maar 

in hun mooiste kleren. Het kost hun duidelijk veel 

inspanning op hun plastic muiltjes over de puntige 

leisteengrond te lopen. Het is hult en bult en er 

zijn nog enkele kilometers te gaan langs de thee-

plantages naar de parochie Kivumu. De meeste zijn 

erg slecht ter been, een houten stok is voor hen 

inmiddels onmisbaar geworden. Ik weet dat er onder 

hen weduwen zijn die nu al vier tot zes uur gelopen 

hebben, ze wonen ongeloofl ijk ver de  binnenlanden 

in. Dat ze toch komen om mijn wens te vervullen dat 

ík ze zo graag wil zien, raakt me diep. Ze zien ons, 

steken hun vergroeide handen op en zwaaien 

uitbundig. Ik kijk naar abbé Prosper, ook hij ziet dit, 

en zet de auto stil om de alleroudsten in te laten 

stappen. Al gauw komen er jongere weduwen toege-

lopen die de achterblijvers ondersteunen en verder 

gaan richting de kerk. Opgepropt als sardientjes in 

een blik rijden we langzaam verder.

Op het kerkplein staan al honderden weduwen op 

ons te wachten. Abbé Prosper bereidt zich voor op de 

H. Mis en ik begeef me tussen de menigte. Om de 

beurt wil iedereen mij een hand geven en me stevig 

omhelzen. Ik voel hun knokige schouders en hun 

bezwete lijven van de lange voettocht. Daarna gaan 

we naar de H. Mis waarin veel gebeden, gezongen 

en gedanst wordt. Alle weduwen en ontelbare paro-

chianen gaan te communie. Deze plechtigheid duurt 

wel drie uur. Na de H. Mis is er buiten op het plein een 

feestelijke bijeenkomst met veel toespraken, ook van 

abbé Prosper, Marguerita en mij, afgewisseld door 

een optreden van de jongeren die de traditionele 

zang en dans brengen.

Ontmoeting

van hart tot hart



In mijn toespraak spreek ik mijn dank uit over het 

vele werk dat de weduwen de afgelopen jaren verzet 

hebben. Daarom geef ik iedere weduwe persoonlijk 

het metalen kruisje met het open hart daarin en 

bovendien een foto met daarop een zwarte hand en 

mijn blanke hand, als dank van mij aan hen voor 

zoveel wat ik niet kan benoemen, zoveel waar ik de 

woorden niet voor kan vinden.

De tekst op de foto betekent:

Heel hartelijke dank 

Moge God u altijd beschermen

Dit is voor de weduwen een totale verrassing waar ze 

heel gelukkig mee zijn.

Na de feestelijke bijeenkomst gaan we naar de 

eetzaal van de meisjesschool. Voor alle 276 weduwen 

van Kivumu en een gezelschap genodigden is  

een goede maaltijd bereid. Voor we gaan eten  

zegent abbé Prosper de uitgereikte kruisjes. Na een 

gezamenlijk gebed wordt er smakelijk gegeten. 

Buiten is het inmiddels hard gaan regenen. Binnen is 

er veel gezelligheid, er wordt druk gepraat met 

elkaar. Na de maaltijd komt er spontaan een van  

de jongere weduwe naar voren. Zij bedankt ons 

namens alle weduwen voor deze onvergetelijke dag 

die wel een heel bijzonder tintje heeft gekregen. 

Voldaan gaat iedereen naar huis.

Op 8 januari 2013 hebben we in Biruyi eenzelfde 

ontmoeting met onze weduwen van Biruyi,  

Kavumu en Bitenga. Op deze dag zijn er ook enkele 

weduwnaars gekomen en reik ik 222 kruisjes en 

foto’s uit. 

Na de H. Mis en feestelijke middag is er voor de weduwen een goed bord eten klaargemaakt.

Traditionele zang en dans

Enkele van onze weduwen en weduwnaars in Biruyi



Nu, in 2013, zijn de weeskinderen van de genocide 

volwassen geworden. De oudere weduwen zijn klaar 

met hun opdracht en mogen toegeven aan hun 

vermoeide lichamen. De rollen zijn omgekeerd:

de jongvolwassenen zorgen nu voor de weduwen.

De gemiddelde leeftijd in Rwanda is 47 jaar. 

Onze alleroudste weduwen over wie ik schrijf, zijn nu 

tussen de 55 en 60 jaar 

De jongere weduwen die onze projecten voortzetten, 

zijn tussen de 40 en 50 jaar

Onze weeskinderen in Rwanda zijn inmiddels jaren 

ouder. Het is van groot belang dat wij hen, nu ze een 

goede basis hebben, voorlopig nog begeleiden en 

ondersteunen. Daarom gaan we samen met u verder 

met ons werk. Uw bijdrage klein of groot blijft 

welkom.

Ria van de Ven Gijsbers

Zij hebben het werk verricht

Er wordt gezongen en gedanst.



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).

Contactpersoon: Ria van de Ven - Gijsbers

Willibrorduslaan 34, 5521 KC Eersel - Nederland

tel. nummer: 0497 - 51 53 94

gsm: 06 51 81 64 75

e-mail: info@weeskindereninrwanda.nl

internet: www.weeskindereninrwanda.nl

 www.weeskindereninrwanda.eu 

ABN-AMRO Eersel: 53.80.44.160 

IBAN nummer: NL58ABNA0538044160

(BIC/Swift-code: ABNANL2A)

Het boek “De kracht van doneren”, van niertransplantatie naar ontwikkelings-

hulp, is nog overal te koop. In iedere boekhandel is het te bestellen voor €19,95 

onder het ISBN-nummer: 978-90-814083-3-2 incl. dvd achterin het boek. 

Het is ook verkrijgbaar bij de Wereldwinkel en Boekenlegger in Eersel en bij 

Verhagen Grafi sche Media en Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.

U kunt het bij mij thuis komen halen of als u het wenst, kan ik het u toe 

sturen. Het hele bedrag is bestemd voor aanleg van schoon drinkwater in 

Rwanda en eventueel andere projecten. Het zou geweldig zijn als er nog 

boeken verkocht kunnen worden. Cadeau tip? 

Heeft u ideeën om de verkoop van het boek extra te promoten, 

laat het ons even weten.

“De kracht van doneren”

sturen. Het hele bedrag is bestemd voor aanleg van schoon drinkwater in 

Bedankkaartje 

U bent gewend om van mij een persoonlijk 

geschreven bedankkaartje te ontvangen. Maar door 

ontstekingen en vergroeien aan mijn vingers en 

handen is dit niet meer mogelijk.

Wij zijn reuzeblij met uw gift en 

ik hoop van harte dat u deze nieuwsbrief 

als een welgemeende dank beschouwt. 

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven O
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geschreven bedankkaartje te ontvangen. Maar door 

Fijne Paasdagen 
en een 

goede zomerWij houden u op de hoogte van het verloop van de projecten in de volgende 
nieuwsbrief.


