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Nieuwsbrief Stichting Weeskinderen Rwanda 
 

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen 
 

Stichting Weeskinderen Rwanda 

Schellinkhout, 16 december 2011                      
    
 
Beste donateurs, 
 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Dat betekent voor de Stichting Weeskinderen Rwanda, dat de 
kerstkaartenactie weer in volle gang is en dat de verkoop van tulpen aan de weg weer van start gaat. En natuurlijk 
tijd voor de nieuwsbrief!  
 
Ons dagelijks brood 
Voor ons is het “dagelijks brood” de gewoonste zaak van de wereld geworden, maar voor een land als Rwanda is 
dat voor veel mensen nog niet het geval. Daarom zijn we heel blij, dat met onze hulp dit jaar de keuken voor het 
weeshuis in Gahanga is afgebouwd, met de nieuwe broodoven. De zusters leren van een echte bakker, hoe ze het 
brood moeten bakken. Vanaf nu kan het weeshuis zijn eigen broodjes bakken voor de kinderen in Gahanga en de 
andere locaties. 
 

    
Op 26 oktober dit jaar is de broodoven in de nieuwe keuken van het weeshuis in Gahanga in gebruik genomen. De 
eerste broodjes worden hier klaargemaakt en in de hete oven geschoven. Er kunnen 4x80=320 kadetjes tegelijk in. 
 
De koeien en groenteteelt 
Goed nieuws van de agrarische projecten. De coöperatie in Mbazi heeft nu twee keer per jaar een goede oogst van 
diverse groenten, waaronder kool, tomaten en aubergines. De koeien daar hebben inmiddels gekalfd en met die 
kalveren worden weer andere gezinnen geholpen. Ook in Ndera is volop groente geoogst, vooral tomaten. De 
geitenfokkerij loopt daar ook naar wens. En bij het weeshuis in Gahanga is ook veel groente geteeld, wat bijdraagt 
aan gezonder voedsel voor de weeskinderen. De plaatselijke autoriteiten hebben hun waardering uitgesproken 
over deze projecten. Ze voldoen duidelijk aan het beleid van de overheid.  
 
De stage 
Van april tot juli dit jaar is Bernard, de coördinator van onze projecten in Rwanda, in Nederland geweest. Hij heeft 
stage gelopen op het Medisch Microbiologisch Laboratorium van het Westfries Gasthuis in Hoorn. Voor zijn werk 
als medisch analist in het psychiatrisch ziekenhuis in Ndera heeft deze stage veel nut gehad. Hij logeerde bij ons 
en we konden veel afstemmen over de projecten. 
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Een auto voor de projecten 
In augustus hebben we een tweedehands Toyota Corolla naar Rwanda gestuurd. Deze wordt ingezet voor de 
projecten, bv. voor ziekenvervoer naar het ziekenhuis. Op de linkerfoto hieronder staat hij op de achtergrond.  
  

   
En dan is het zover. Voor de eerste keer smullen van 
die heerlijke kadetjes. Het is een feest voor iedereen. 

Verse melk voor de kinderen in Mbazi. Daarachter de 
kalveren van de koeien, die vorig jaar zijn gekocht. 

 
En verder… 
Er zijn weer diverse acties geweest, zoals de collecte van de Westfriese Ekklesia in januari en februari en 
gezelschappen die onze tuin komen bezoeken, waaronder het uitje voor Unicef – vrijwilligers in oktober. 
Nieuwe acties en donaties zijn altijd welkom, want er is nog veel te verwezenlijken in Rwanda. Zo zijn er plannen 
om iets voor ouderen te doen, die hulp nodig hebben. 
  

    
Voetbalkleding wordt goed gebruikt in Rwanda. Hier het 
tenue van “De Blokkers”, dat vorig jaar is gestuurd. 

De wedstrijd kan beginnen! 

 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website. Daar zijn ook veel foto’s te vinden, want beelden spreken meer 
dan woorden. Namens de kinderen in Rwanda hartelijk dank voor uw hulp, in welke vorm dan ook. 
 
Wij wensen u een heel fijne Kerst en Jaarwisseling en een Goed en Gezond 2012! En als u op oudejaarsdag trek 
heeft in heerlijke oliebollen, naturel of met appel, banaan of krenten, dan kunt u ze bij ons (liefst een aantal dagen 
van tevoren) bestellen. Ook daarmee steunt u het goede doel. 
 
Een hartelijke groet van Marie en Nico Schipper 
 
P.S. Beschikt u over een e-mailadres en hebt u dat nog niet aan ons doorgegeven, stuur dan een berichtje naar 
n.j.schipper@quicknet.nl. Dat bespaart ons de volgende keer postzegels. En vergeet niet weer eens een kijkje te 
nemen op www.weeskinderenrwanda.org. 
 
De Stichting Weeskinderen Rwanda is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI). Dit betekent, dat uw donaties aan de stichting aftrekbaar zijn. Meer informatie over ANBI en de 
aftrekbaarheid van gewone en periodieke giften kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. 


