
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . 

Nieuwsbrief 

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen  

www.weeskinderenrwanda.org 

 
 

Zwaag, 16 november 2003          
 
 
Beste donateurs, 
 
Sinds de vorige nieuwsbrief van mei 2002 is er weer veel gebeurd voor de weeskinderen in 
Rwanda, die we via de “Broeders van het Woord” met uw hulp ondersteunen. Hoogtepunt in 
deze periode was ons bezoek in juli van dit jaar. Kortom, hoog tijd voor de nieuwsbrief van 2003. 
 

1. Acties voor de weeskinderen  

Naast uw donaties zijn er de afgelopen periode weer verschillende acties geweest om geld bijeen 
te brengen voor de verbetering van de levensomstandigheden van de weeskinderen. We zetten ze 
hier even op een rijtje: 
 
Juni 2002 Giften bij gelegenheid van het feest voor een 50-jarige. 1100 euro 
Zomer 2002 Fruitverkoop aan de weg 

(meer dan de 3350 guldens van 2001, dus weer een record). 
1615 euro 

Dec. 2002 Oliebollenverkoop bij Scholengemeenschap Oscar Romero. 150 euro 
Jan. 2003 Giften bij gelegenheid van een bijzondere klaverjasmiddag. 1307 euro 
Mei 2003 Actie in de RK kerk in Zwaag georganiseerd door de werkgroep 

MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede). De opbrengst betrof de 
collecte en spaardoosjes bijeengebracht door de kinderen, die een 
week eerder hun 1e Communie hadden gedaan. Met het Jambokoor 
werd het een heel bijzondere viering. 

953 euro 

Zomer 2003 Fruitverkoop aan de weg: hoewel we dit jaar vanwege onze reis naar 
Rwanda pas in augustus konden starten met de fruitverkoop, konden 
we langer doorgaan, omdat we naast de bessen en pruimen ook 
pompoenen en peren uit de buurt hebben gekregen, en verschillende 
groenten uit de buurt en uit eigen tuin. Dit leverde opnieuw een 
recordopbrengst op.   

1800 euro 

Sept. 2003 Giften bij gelegenheid van een reünie van oud-studenten aan het Van 
Hall Instituut, de groene Hogeschool in Leeuwarden. Hiervan zullen 
een aantal koeien worden gekocht voor de pleeggezinnen. 
De voorlopige opbrengst is al goed voor 4 of 5 koeien. 

definitieve 
opbrengst 

nog niet 
bekend 

 
In 2002 deed zich twee keer een goede gelegenheid voor geld te sturen en ook twee keer hebben 
we een zending met goederen gestuurd. Eind juni van dit jaar hebben we natuurlijk zelf zo veel en 
veilig mogelijk geld en goederen meegenomen, toen we een bezoek aan de broeders en de 
weeskinderen in Rwanda brachten. Daarbij onder andere het voetbaltenue van een elftal van 
voetbalvereniging Victoria O uit Obdam. 
Het geld dat via deze acties en uw donaties binnenkomt, wordt besteed aan schoolgeld, 
schoolmateriaal, medicijnen, eten, verbetering van woningen, etc, allemaal t.b.v. de weeskinderen. 
Middelbaar onderwijs voor wezen wordt er ook van betaald evenals speciaal onderwijs voor een 
aantal blinden en doven. Dit kost natuurlijk heel wat meer dan de 3 euro, waarvoor een weeskind 
een jaar lang naar de basisschool kan.    
    

Marie en Nico Schipper 
Dorpsstraat 265 
1689 GE  Zwaag 
Tel. 0229 262400 
 

Giro 7563963 t.n.v. 
Weeskinderen Rwanda 
te Zwaag 
E-mail: 
n.j.schipper@quicknet.nl 
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2. Het bezoek aan Rwanda 

Onze reis naar Rwanda van 26 juni tot 31 juli van dit jaar is een geweldige ervaring geweest voor 
alle deelnemers. We waren met een groep van 10 personen waaronder onze 4 kinderen. De 
vliegreis betaalden we uiteraard uit eigen zak en met Ethiopian Airlines hadden we het niet 
goedkoper en comfortabeler kunnen treffen. 
 
Kort voor ons vertrek naar Rwanda ontvingen we een schenking van 7500 euro om een grote 
wens van de broeders, een minibus, uit te laten komen. Bij deze willen we die gulle gever 
nogmaals hartelijk bedanken.  De broeders hebben de minibus in Rwanda direct gekocht, zodat 
we er tijdens ons verblijf mee konden rondrijden. Nu wordt het busje goed gebruikt als taxi, 
waarmee de broeders geregelde inkomsten hebben t.b.v. hun werk voor de weeskinderen. 
Bovendien wordt het busje in voorkomende gevallen gebruikt voor de weeskinderen zelf en voor 
de voetbalteams in Ndera en Musha, die de broeders steunen. Zo kunnen ze ook eens 
uitwedstrijden spelen in andere plaatsen. 
 
Wat we allemaal gedaan hebben in Rwanda is teveel om op te noemen. Hier volgt een korte 
impressie van de belangrijkste zaken: 
 Verschillende pleeggezinnen met weeskinderen in de buurt van Ndera hebben we bezocht. 

Zo konden we een goede indruk krijgen van de verbeteringen in hun levensomstandigheden 
sinds ons bezoek in januari 2001. De opgeknapte huisjes en de gezondere uitstraling van de 
kinderen en hun pleegmoeder gaven ons een goed gevoel. 

 De meubelmakerij, lasserij en pottenbakkerij van de broeders hebben we bekeken, en we 
hebben gezien hoe het gereedschap gebruikt wordt, dat was aangeschaft met de opbrengst 
van de actie van scholengemeenschap “Oscar Romero” in Hoorn in mei 2001. De broeders 
kunnen nu meer en betere producten maken en ook een betere technische opleiding geven aan 
de weesjongens. 

 Met de breimachine aangeschaft met de bijdrage van het Agis Medewerkersfonds en een 
aantal andere (tweedehands) breimachines die we uit Nederland hadden opgestuurd, is bij de 
broeders een ruimte ingericht, waar momenteel een aantal weesmeisjes tussen 13 en 20 jaar 
een opleiding krijgen in het gebruik hiervan. Ze maken er al mooie truien mee. Binnenkort is 
de opleiding voltooid en dan vormt dit atelier een nieuwe bron van inkomsten voor de 
weeskinderen.     

 We hebben uiteraard ook een bezoek gebracht aan de “Zusters van het Woord”, die de 
jongste weeskinderen (van 0 tot 4 jaar) opvangen, waaronder met HIV besmette kinderen en 
vondelingen. Ze hebben een centrum in Ndera en een in Nyamata, 30 km ten zuiden van de 
hoofdstad Kigali. In Nyamata hebben we ook pastoor Jean-Baptiste Rugengamanzi ontmoet, 
die in 1987 de congregatie van de Broeders en Zusters van het Woord stichtte. 

 
Eén van onze reisgenoten, Bianca Vriend, schreef wekelijks een verslag van onze belevenissen 
voor het weekblad ‘West-Friesland op Zondag’ (zie de bijlagen). Op deze stukjes en het 
afsluitende interview met Bianca dat 24 augustus verscheen, hebben we heel leuke reacties gehad. 
En het mooiste van alles: deze publiciteit heeft een flink aantal nieuwe donateurs opgeleverd. 
Een geweldige steun in de rug voor onze activiteiten in Rwanda.  
 

3. Project opleidingscentrum 

Vorig jaar berichtten we over de plannen van de broeders voor de bouw van een tehuis voor 
blinden en weeskinderen. Het bleek niet eenvoudig hier fondsen voor te werven. Via de Stichting 
Blindhelp International is een donatie van 2500 euro binnengekomen, die ondertussen door de 
broeders is gereserveerd voor dit project. Het is echter nog lang niet genoeg om het project te 
realiseren. 
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Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt door de broeders, waarbij nu meer wordt gefocust op 
de beroepsopleiding van wezen, gehandicapten en straatkinderen in de middelbare-school-
leeftijd. Dit is een groot project, waar veel geld voor nodig is. De Twentse tweeling Irene en 
Marjan Tieberink van de Stichting Karibu, waar we sinds begin dit jaar contact mee hebben, is 
in augustus en september in Rwanda geweest en zeer geïnteresseerd geraakt in dit project. Er is 
goede hoop, dat de Stichting Karibu genoeg fondsen kan werven voor de realisatie van dit 
opleidingscentrum, dat vele kansarme Rwandese kinderen een betere toekomst kan bieden. 
 

4. Overige plannen en wensen 

Tijdens ons bezoek kwamen nieuwe wensen voor diverse spullen naar voren, waarnaar we nu in 
Nederland tweedehands op zoek zijn. 
 Met hoortoestellen kan mogelijk een aantal dove kinderen geholpen worden. 
 Bij de broeders bestaat een grote behoefte aan een of meer computers. Gebruikte computers 

mogen kosteloos in Rwanda worden ingevoerd ter verbetering van de communicatie-
mogelijkheden en om de jonge generatie ermee vertrouwd te maken. 

 Voor de vieringen in de kapel van de broeders is behoefte aan diverse attributen, b.v. een 
kelk, ciborie, hostieschaal, en ook een gitaar. Nu worden spullen geleend van de parochie. 

Van de parochie van Ndera hebben we een projectplan ontvangen voor nieuwe banken in de 
kerk. We vinden, dat dit niet gefinancierd mag worden van de bijdragen voor de weeskinderen. 
We gaan hier alleen op in, als we er aparte fondsen voor kunnen werven.   
         

5. De website 

Het is u vast al opgevallen in de aanhef van deze brief: begin dit jaar kwam onze website 
www.weeskinderenrwanda.org in de lucht, waarop allerlei informatie te vinden is, met foto’s. Onze 
hartelijke dank gaat uit naar Nienke Nuyens, die deze site pro deo heeft opgezet met technische 
ondersteuning van haar broer Misja. Binnenkort wordt de site weer ververst met de laatste 
ontwikkelingen. Als u toegang heeft tot het internet, neem gerust eens een kijkje. 
 

Tenslotte 

Na onze reis naar Rwanda leek het ons een leuk idee om een gezellige avond te organiseren voor 
donateurs en andere belangstellenden, waar we nader kunnen kennismaken met elkaar en met de 
activiteiten in Rwanda, geïllustreerd met foto’s en video. Het is er niet van gekomen, maar 
misschien toch iets om in de toekomst te doen. Suggesties zijn van harte welkom.  
 
Van een aantal donateurs hebben we inmiddels het e-mailadres. Voor de verzending van de 
nieuwsbrief is dat heel handig. Het bespaart de nodige postzegels, papier en enveloppen. Als u 
een e-mailadres heeft, laat het ons alstublieft weten via een mailtje (ons e-mailadres vindt u op de 
eerste pagina van deze nieuwsbrief en op de website), we zijn u er heel dankbaar voor.    
 
Voor velen wellicht ten overvloede maar voor een aantal nieuwe donateurs willen we nog even 
wijzen op de mogelijkheid uw bank opdracht te geven tot periodieke overschrijving. Op die 
manier wordt er maandelijks een bedrag overgemaakt zonder dat u er moeite voor hoeft te doen. 
En het is natuurlijk ten allen tijde op te zeggen.   
 
We zijn blij, dat u in steeds grotere getale onze activiteiten voor de weeskinderen steunt. Zoals u 
weet wordt uw bijdrage voor 100 % goed besteed. Namens de weeskinderen hartelijk dank voor 
uw hulp. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marie en Nico Schipper 


