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Beste mensen,
Dit jaar was voor ons familiaal een drukbezet jaar, zodat we pas in november richting Rwanda
zullen reizen. Intussen werden we m.n. via Fulgence Sebuhoro op de hoogte gehouden van het
verloop van zaken in Gisenyi en omstreken. Veel loopt er goed. In twee van de drie lokalen
van de ‘kleuterschool’ zijn ondergebracht: een leerproject-naai-atelier, én een begeleidingstraject voor 32 hulpbehoevende zwangere vrouwen/jonge moeders tot de kinderen 3 jaar zijn.
Eén lokaal is over voor de start van het eerste jaar van de kleuterschool.

Naai-atelier

Vrouwen in verwachting

Moeders en kinderen

In memoriam Sebuhoro Fulgence.
Op 25 juni hoorden we het schokkende bericht, dat Fulgence die morgen onverwacht plots
overleden was, waarschijnlijk een hartstilstand, twee weken vóór hij 50 werd. Dat sloeg in als
een bom. In die dagen waren we juist bezig mogelijk te maken dat Noella, de dochter van
Fulgence en Adeline, een beurs zou krijgen om twee jaar psychologie te studeren in Butare.
Een groot verlies voor zijn familie, maar ook voor de gemeenschap in Gisenyi en omstreken.
Hij was loyaal aan de kerk, altijd bereid zich in te zetten voor het algemeen
belang. Al vroeg werd hij wees. Wij leerden hem kennen toen hij 16 jaar was,
bij de Kerstviering in 1978, in Byahi/Gisenyi. Hij hielp Jan na afloop van de
dienst met opruimen, en toen deze hem een Fantaatje aanbood vanwege
Kerst, legde hij uit liever de waarde van een Fanta te ontvangen: dan kon hij
aardappels kopen om de week door te komen. Hij was student, woonde in
Gisenyi, en studeerde in Goma. Hij kreeg beide, en werd uitgenodigd in zijn
vrije tijd op het terrein mee te komen werken aan de ontginning ervan.
Later werd hij boekhouder voor het centrum, en de regio.
Hij heeft in diverse projecten gewerkt. Was ook boekhouder en
decaan voor de ESTG. Heeft in die tijd een hogere studie
economie gedaan. De laatste jaren was hij directeur van het
Compassion-programma van de EPR in Gisenyi.
Voor Ifuni was hij van onschatbare waarde: hij volgde de projecten, droeg zorg voor het doorsluizen van de gelden, controleerde
de gang van zaken, en rapporteerde regelmatig. Fulgence was een
ware “umubitsi w’abandi’:
Fulgence, Noella, Adeline
een betrouwbare beheerder van gemeenschapsgeld.
Voor de kerkgemeenschap was hij de jaren door een steunpilaar.
Velen kwamen naar zijn begrafenis. Zijn niet aflatende ijver,
en zorgzame aandacht zullen node gemist worden.
Fulgence, in het nieuwe kantoor van de Compassion.
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Beurs voor Noëlla Ingabire.
Samen met prof. Annemiek Richters hebben we de aanvraag voor een beurs voor twee
jaar Masterstudie Klinische Psychologie bekeken, en besloten tot toekenning ervan.
Enkele sponsoren, die € 50 p.mnd. bijdragen, zijn al gevonden; we vertrouwen erop dat
er nog meer zullen volgen. De totale kosten bedragen zo’n € 8.500.

Projectbezoek in november.
In november hopen we een kleine 4 weken naar Rwanda te gaan. Dan zal er o.m. tijd
zijn voor condoleancebezoek aan Adeline en Noëlla. Verder zullen we overleggen hoe
in de toekomst voor de projecten in en rond Gisenyi rapportage en communicatie kunnen verlopen. In
Kigali vormen Epa Mwenedata en Violette Nyirarukundo onze basis. In Byumba zijn het Blandine
Kamuyumbu en bisschop Ngendahayo Emmanuel.

Nieuwe Ifuni-Rwanda-reis?
Van 25 januari tot 10 februari 2013 is een mogelijk volgende reis gepland, voor mensen die Rwanda
op een plezierige manier willen leren kennen, en tevens verder willen kijken dan alleen de toeristische
kant. Het verslag van de reis in februari 2011 is op de website te vinden. Maximaal 8 à 9 mensen.
Kosten € 2350. Opgave vóór 20 oktober.

Jaarverslag en exploitatie 2011.
Het jaarverslag, balans en begroting 2011 vindt U op onze website. Het exploitatieresultaat ziet u
hieronder. Voor het project Kleuterschool is van diverse Fondsen geld gevraagd en ontvangen: dit is
één van de oorzaken van het zo boven mate overstijgen van de begroting.

Dank! Wij willen graag ieder hartelijk danken voor zijn/haar bijdrage in het werk van Stichting Ifuni.
In december meer nieuws!
Vrede en alle goeds toegewenst, namens het bestuur van Stichting Ifuni,

Jan van Schaardenburgh, vz. & Nelleke van Schaardenburgh-Luijendijk, secr.
PS: Wie de nieuwsbrief per e-mail wil ontvangen: mail je emailadres naar info@stichtingifuni.nl. Het spaart kosten uit en dienst het milieu
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