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Nieuwsbrief 

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen  

Weeskinderen in Rwanda 

 
 

Zwaag, 12 mei 2002           

 

Beste donateurs, 

Sinds de vorige nieuwsbrief van juli 2001 is er weer het nodige bereikt voor de 
weeskinderen in Rwanda, die we via de “Broeders van het Woord” met uw hulp 
ondersteunen. Daarom presenteren we in deze brief graag de stand van zaken van 
onze activiteiten. 

1. Bijdragen ter verbetering van de levensomstandigheden van de weeskinderen  

Dankzij uw steun hebben we de afgelopen periode weer een aantal keren geld 
kunnen sturen, waarmee de broeders in staat zijn de pleeggezinnen met 
weeskinderen regelmatig een bijdrage te geven voor het kopen van voedsel, 
kleren en medicijnen en het betalen van schoolgeld, en daarnaast hun armoedige 
huisjes op te knappen. 

Naast de donaties is er ook op andere manieren geld bijeen gebracht voor de 
weeskinderen. Zo heeft onze jaarlijkse fruitverkoop aan de weg het afgelopen 
jaar een record opbrengst van 3350 harde guldens opgeleverd! Tijdens de 
vredesweek in september is er gecollecteerd in de NH kerk in Blokker en de RK 
kerk in Zwaag, samen goed voor 2000 gulden. In het najaar heeft de verkoop van 
wenskaarten van bananenblad, gemaakt door een groep weeskinderen in Ndera, 
ruim 1400 gulden opgebracht. Ook kwam er het afgelopen jaar weer een mooie 
bijdrage, die was verzameld ter gelegenheid van een 25-jarig huwelijksjubileum. 

Verder krijgen we van verschillende mensen goederen (kleding en andere 
spullen) om op te sturen naar Rwanda of om te verkopen, zodat de opbrengst 
ervan ten goede komt aan de weeskinderen. 

In november 2001 en begin april 2002 hebben we een partij koffers opgestuurd, 
vol met kleding en andere goederen, voornamelijk tweedehands, die in Rwanda 
goed gebruikt kunnen worden. Daarbij onder andere de tenues van verschillende 
elftallen van voetbalvereniging Succes uit Hippolytushoef en van het koor Happy 
Together uit Zwaag, alsmede een keyboard t.b.v. het kerkkoor in Ndera. 

2. Gereedschap voor de technische opleiding 

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de actie van de scholengemeenschap 
“Oscar Romero” in Hoorn, die 14300 gulden heeft opgebracht. Hiermee hebben 
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de broeders een belangrijk deel van het gewenste gereedschap aangeschaft. Zie 
ook de bijlage met de foto’s die we hiervan ontvingen. 

3. Breimachine 

Ook schreven we vorig jaar over de breimachine, een grote wens van de “Zusters 
van het Woord”, waarvoor het Agis Medewerkers Fonds 2500 gulden ter 
beschikking had gesteld. Deze is inmiddels aangeschaft en de zusters en 
weeskinderen zijn er heel blij mee. In het Agis-journaal dat u bij deze brief 
aantreft, vindt u een artikel hierover. 

4. Tehuis voor blinden 

We proberen momenteel fondsen te werven voor de bouw van een tehuis in 
Ndera, waar met name blinden worden opgevangen, maar ook weeskinderen 
voor wie nog geen pleegmoeder is gevonden. Voor dit project is veel geld nodig. 
Enkele organisaties zijn hiervoor inmiddels aangeschreven via de Stichting 
Blindhelp International, waarvan Nico bestuurslid is. Suggesties over instanties 
die dit project wellicht zouden kunnen financieren, zijn overigens van harte 
welkom. Als u hier meer informatie over wilt hebben, sturen we graag op uw 
verzoek het projectplan. 

5. Vervoermiddel voor de broeders 

Om de weeskinderen die verspreid zijn over verschillende parochies beter te 
kunnen bereiken, hebben de broeders dringend behoefte aan een geschikt 
vervoermiddel als een terreinwagen of pick-up. Deze moet o.a. als ambulance 
gebruikt worden. Een tweedehands auto die nog een tijdje meekan, is in Rwanda 
meestal goedkoper dan een vergelijkbare auto in Nederland inclusief transport- 
en douanekosten, maar er is toch een flinke som geld voor nodig (ongeveer 
10.000 euro). Misschien kunnen we toch hier nog iets interessants vinden. Als u 
een tip heeft over mogelijkheden om de broeders aan een auto te helpen, horen 
we het graag. 

Tenslotte 

We zijn blij, dat we de laatste tijd met uw hulp weer veel voor de weeskinderen 
hebben kunnen doen en we hopen u volgend jaar wederom veel goed nieuws te 
kunnen sturen. Namens de weeskinderen hartelijk dank voor uw steun. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marie en Nico Schipper 

 

 


