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Nieuwsbrief 

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen  Z.O.Z. 

Stichting Weeskinderen Rwanda 

Schellinkhout, 12 december 2007    
     
 
Beste donateurs, 
 
December is weer aangebroken en dat betekent tijd voor de jaarlijkse nieuwsbrief van de 
Stichting Weeskinderen Rwanda. Ja, u leest het goed, het is zover, we zijn nu officieel een 
stichting1. Zo zijn we nog beter in staat op een verantwoorde manier hulp te bieden aan de 
medemens in Rwanda, die deze het meest nodig heeft.   
 
We lopen weer even door het afgelopen jaar:  
- In december 2006 was de actie met Rwandese kerstkaarten in diverse kerken in Hoorn, 

Zwaag en Oosterblokker een groot succes. 
- Met de verkoop van tulpen aan de weg van december t/m april kwam net als vorig jaar 

een heel mooi bedrag binnen. 
- Van 21 februari tot 12 maart hebben we met een aantal reisgenoten een bezoek gebracht 

aan Rwanda. De reis was evenals de vorige in 2003 uiteraard bekostigd uit eigen 
portemonnee. We konden weer een flinke som geld aan de broeders overhandigen en 
zagen wat er allemaal weer bereikt is, maar ook dat er nog veel nood is, die de broeders 
proberen op te lossen. Door aids komen er steeds meer weeskinderen bij, die hulp nodig 
hebben. Eén van de belangrijkste activiteiten tijdens ons bezoek was het opzetten van een 
aantal zaaiprojecten met groentezaden beschikbaar gesteld door diverse zaadbedrijven, 
met dank aan buurvrouw Dieuw en de opgeheven floraliavereniging van Schellinkhout. 
Ook hebben we gedoneerde koeien bezocht en nieuwe gekocht. Een deel van het geld 
van de floraliavereniging is ook besteed aan koeien en geiten. Daarnaast hebben we de 
vorderingen gezien van het opleidingscentrum in Kicukiro gefinancierd door de Stichting 
Karibu. Een foto-impressie van deze reis is binnen enkele dagen te zien op onze website.  

- In maart en april waren we aanwezig bij vieringen van de Westfriese Ecclesia in 
Wognum. De collecte tijdens beide vieringen was bestemd voor de Stichting. 

- In april ontvingen we een bijzondere donatie van een stichting in Hoorn, bestemd voor de 
aanleg van een waterleiding met -pomp in een dorpscentrum. 

- Aansluitend aan de tulpen hadden we in april en mei achtereenvolgens lelies en 
pioenrozen aan de weg staan, ook goed voor een prima opbrengst. 

- Op een mooie zondag in juli deed de jaarlijkse fietstocht georganiseerd door de Diaconie 
van de Hervormde Kerk in Wognum ons adres aan. De bijdragen van de deelnemers aan 
deze tocht kwamen ten goede aan de Stichting. 

                                                           
1 Stichting Weeskinderen Rwanda: KvK 41236436 

 

Girorekening:  7563963   t.n.v. 
Weeskinderen Rwanda te Schellinkhout 
Website:  www.weeskinderenrwanda.org 
Adres:  Dorpsweg 35, 1697KB Schellinkhout 
Telefoon: 0229 262400 
E-mail:  n.j.schipper@quicknet.nl 



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

 Nieuwsbrief Stichting Weeskinderen Rwanda 
 

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen 
 

2 

- De verkoop van groenten en fruit deze zomer, die doorliep van juni tot eind november, 
liep weer als een trein met als gevolg dat de opbrengst van vorig jaar werd overtroffen. 
De oplettende lezer zal het zijn opgevallen, dat er nu het hele jaar door wat aan de weg te 
vinden is aan bloemen, groenten en fruit. 

- Verrassende giften die dit jaar binnenkwamen: 
o van een studieclub die opgeheven is, kwam een mooi bedrag binnen 
o het KVG in Blokker doneerde de opbrengst van een tombola en een bingo 
o de enveloppen met inhoud bij het feest van een 90-jarige in september  

- En niet te vergeten de bijzondere giften van een aantal trouwe donateurs. Hartelijk dank 
daarvoor. Overigens zijn we ook blij, dat regelmatig nieuwe donateurs zich aansluiten bij 
de Stichting.  

 
Inmiddels staat ook in Rwanda de tijd niet stil en worden er in samenwerking met de 
broeders nieuwe plannen ontwikkeld. Zo is er een plan om de diverse centra, waar de 
broeders actief zijn, te voorzien van stromend water. Hiervoor moeten leidingen en pompen 
aangelegd worden. Voor één locatie is al een donatie gedaan, zoals hierboven vermeld. Ook 
in Mbazi, het geboortedorp van Marie bij Butare in het zuiden van Rwanda, willen we graag 
iets realiseren. Salomé Kabera, Marie’s moeder, is in de burgeroorlog van 1994 
doodgeschoten. Eén van haar hartenwens was, dat op haar dorp een plek zou komen, waar 
mensen elkaar in alle rust kunnen ontmoeten en ook water halen, zodat ze niet meer vele 
kilometers hoeven te lopen met 10 tot 20 liter water op hun hoofd. Daarom hebben wij het 
plan opgevat dichtbij haar graf een ontmoetingscentrum te bouwen met een watertappunt. 
De plannen zijn nog in een pril stadium, maar we staan open voor ideeën hoe we ze kunnen 
realiseren.  
 
Eén dezer dagen wordt onze website www.weeskinderenrwanda.org weer ververst met de 
nieuwste ontwikkelingen, foto’s, deze nieuwsbrief en een impressie van onze reis dit 
voorjaar. De moeite waard dus om daar weer eens een kijkje te nemen. En misschien bent u 
in de gelegenheid om eens langs te komen in Schellinkhout voor een bosje tulpen… 
 
Namens de weeskinderen zeggen we u wederom hartelijk dank voor uw hulp. 
 
Fijne Kerstdagen en een Goed en Gezond 2008! 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
Marie en Nico Schipper 
 
 
P.S. Beschikt u over een emailadres 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 weer 
postzegels. 


