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Beste mensen, 

 

Dit jaar een vervroegde rondzendbrief.  M.b.t. kleuterschool en fondswerving is er positief nieuws. 

IMPULSIS heeft besloten op dit project in te stappen en dat betekent dat we 1/3 van de begrote 

projectkosten, ook voor het onderdak van het centrum van Moeder en Kind in 2014,  via hen hebben 

gekregen. ( € 8000,-) .  Natuurlijk wel onder de nodige voorwaarden. 

 

Impulsis is een samenwerkingsorgaan van KIA, ICCO en Educans.  

KIA heette destijds “de zending” en  maakt het ons nu                                

mogelijk  opnieuw de mensen in Gisenyi te helpen.  

(Jan en Nelleke woonden en werkten daar  van ‘78 – ‘85.)  

 

In 1982 was Nelleke betrokken bij de start van een kleuterschooltje voor kinderen van fonctionnaires. 

Het is fijn  nu ook voor  kinderen van armen  hetzelfde te kunnen doen.  Dat geldt ook voor de 35 

moeders en baby’s/ peuters die in het Compassion project voor Moeder en Kind zitten. Voor hen is 

volgend jaar bij de uitbreiding van de kleuterschool  ( klas 2 wordt dan gestart) nieuw onderdak nodig. 

Daarvoor is een deel van het geld van Impulsis bestemd. 

 

Jan en Elske (onze dochter) zijn deze zomer uitgebreid in Gisenyi 

geweest. Elske keek haar ogen uit en voelde zich na 28 jaar zeer thuis. 

Het Frans rolde zo weer uit haar mond, ook woorden die ze niet meer 

verwachtte te kennen. Gisenyi was natuurlijk veranderd maar haar 

school en het Kivumeer lagen er nog min of meer onveranderd bij.  

Wel was de weg naar Byahi ( 4km)  inmiddels in een verstedelijkte 

omgeving komen te liggen. 

 

 

 Poupethique:      Hartelijk zijn ze ontvangen door de vrouwen van het poppenatelier.  

Met de € 1500,- die zij vorig jaar van IFUNI  hadden gekregen hebben ze wonderen gedaan. Een muur 

met waterschade is opnieuw  gecementeerd,   dakgoten zijn aangebracht en   een  goede   wateropvang. 

Dankzij een  pijpje door de muur en een kraantje binnen zijn de dames voor het wassen van de zakken 

( materiaal voor de vulling van de poppen) nu zelfvoorzienend.   Ook is er  meer licht  en lucht  in  het 

gebouw gebracht. Een heel goede investering waardoor men veel prettiger werkt. 

 

  Poupetique muur, lucht en licht 

wateropvang                kraan      

   winkeltje 

 

Kleuterschool:    Pasteur Joseph en de voorzitter Claude van de 

kerkenraad leidden Jan rond. De toiletten zijn verplaatst. Om het terrein 

is een muur gekomen. Ook hier zullen dakgoten aangelegd  en een paar 

grote cisternes geplaatst worden om het regenwater op te vangen. Voor 

de school is al een glooiend speelveld gemaakt. Men denkt nu na over 

speeltoestellen en een zandbak.  

Inmiddels zijn er 34 leerlingen . De ouders dragen naar vermogen bij. 

Er zijn coöperaties gevormd voor de microkredieten.    



Hoewel het vakantietijd was, heeft Jan een aantal leerlingen en hun ouders ontmoet. Zij zijn zeer 

content met de bijdrage van IFUNI.  

Opnieuw werden 2 koffers met lesmateriaal meegenomen en overgedragen.  

  

kleuters en moeders dansende moeder zingende kleuters Noella  en  Elske 
 

BEURZEN.  Noella vordert gestaag met haar psychologie-studie (2jr).  Zomer 2014 zal ze afstuderen. 

 

UBWUZU:  

Het was een grote verrassing om  

in Byumba de muur-schildering te zien.  

Op een blind muurvlak van zo’n 10 x 3 m. 

tovert   kunstenaar   Herman Habumugabe  

een  levendig moeraslandschap met vogels , 

dieren en mensen te voorschijn. Een gift van 

groepsreis-februari’13 maakte dit mogelijk.  

Een bezoek aan het Rugezi-moeras  

was opnieuw een belevenis. 

 

Motel Ubwuzu loopt goed. Blandine is  

een geweldige gastvrouw en heeft al veel 

geïnvesteerd in tuin, tenten en stoelen.  

Op de dag van diploma-uitreiking van de universiteit van Byumba  konden soepeltjes  acht 

gediplomeerden ieder met hun eigen groep  familieleden en vrienden simultaan  hun feestje vieren.  

In februari gaat Jan  met Bert ten Kate ( een  voormalig buurman, tevens IT docent) naar Rwanda.  

Plan is een internet café bij UBWUZU te realiseren. ROC Twente stelde 8 laptops beschikbaar.  

 

Fondswerving en exploitatie 

Wij zijn blij dat de fondswerving voor de diverse projecten goed loopt. 

Hannah Ministries in Byumba kon dit jaar via IFUNI haar maaltijdproject voor AIDS kinderen 

voortzetten dankzij een gulle gift van € 4000,- van Rotary Haaksbergen-Neede.   

Voor de kleuterschool kwam  van KIA Haaksbergen € 1212,-.;  van ’t Arm Kinderhuis Breda  € 1000;  

van een verrassende bruiloft-collecte  € 359.90;  het Groothuisfonds (Hengelo) zegde € 2000,-  toe.            

Uitgebreide info over de exploitatie van 2012 vindt u op de website.  

Wilt u dit op papier ontvangen, bel of schrijf ons even, dan sturen we het u graag toe.  

 

Iedereen die heeft meegeleefd en/ of   bijgedragen op enigerlei wijze danken wij hartelijk!  

 

Met Toon ’t Hoen ( medebestuurslid) en zijn vrouw Marjan Sloot zullen we de Kerstdagen in Rwanda 

doorbrengen, en de projecten bezoeken. Voor hen wordt dit de eerste kennismaking met Rwanda. 

Een goede  Adventstijd toegewenst, en vreugdevolle Kerstdagen! 

 

Namens Stichting IFUNI, 

 

 

 

Jan en Nelleke van Schaardenburgh      


