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Nieuwsbrief 13,                                                                              Haaksbergen,  juni 2016 

 

 

Beste mensen,  

 

Rond de Kerstdagen waren we van 21 december 2015 tot 20 januari 2016 in Rwanda.     Deze keer de 

eerste twee weken samen met de schoonfamilie uit Noorwegen, die wel eens wilde   zien waar Michel  

geboren is. Na Kerst voegden onze  dochter Elske  en  haar nieuwe partner  Michel  zich bij ons in het 

land van haar vroege jeugd. Een bijzondere tijd was het.  

In deze weken woonden we ook twee begrafenissen bij:     onze goede vriend Edgar Gakindi overleed 

op 20 december 2015,    en zuster Leocadie   van de   Diakonessengemeenschap in Rubengera    werd 

begraven op 15 januari 2016.  Mogen zij rusten in vrede. 

In de laatste week konden we  gericht aandacht aan  projecten van IFUNI  besteden. 

 

Coöpérative Poupeetique “La Confiance” in Gisenyi. 

 

 
         Adeline                        Azza                                   Beatha                               Brigitte                      Candide                           Emelienne    

 

Met de vrouwen in het poppenatelier gaat het goed. Er is voldoende klandizie maar men heeft niet 

kunnen sparen voor een pensioen. De vrouwen zijn inmiddels 55 jaar en ouder en zullen over een 

aantal jaar moeten stoppen met werken. Volgend jaar bestaat deze krachtige breed-oecumenisch 

samengestelde vrouwengroep  30  jaar. 

Ons is gevraagd hen te willen  helpen bij het realiseren van een bescheiden pensioenvoorziening.      

Zij hebben zelf al 4000,- euro gespaard en zouden graag een huis bouwen dat als het zover is 

(misschien in 2020) verhuurd kan worden. Ieder zal dan een kleine toelage daaruit kunnen ontvangen. 

Ondertussen werken zij hun opvolgsters in. 

De vrouwen  hebben 500 sleutelhangers ( zie foto) gemaakt, die wij willen verkopen voor dit zo 

sympathieke doel. Ook hebben we 100  ‘ballonvoetballen’, een nieuw product voor babys en peuters.  

Zo hopen we dit jaar circa 6000,- euro bij elkaar te krijgen.  

Daarnaast willen we ook een paar fondsen aanschrijven in de hoop dat zij een gift willen doen of 

renteloos willen lenen. Voor een beetje  huis in Gisenyi is nl. toch wel 25.000,- euro nodig.  

Inmiddels is de eerste 996,- euro t.b.v. van dit project binnen.  

De N.P.B. in Lunteren collecteerde voor Stichting IFUNI en ook verkoop van producten van het 

poppenatelier bracht het nodige op. Een Friese skủtjesschipper gaf ook een vorstelijke bijdrage. 

We hebben een mooie folder gemaakt voor dit project en een filmpje van de vrouwen over hun werk.  

 

 
   sleutelhanger                Estheri                            Jacqueline                         Marcelline                        Monique                         Rehema                              
Voor dit jaar vormt hun doel ons speerpunt. 

/h


Wij komen graag als ondersteuning bij een collecte voor Stichting IFUNI in een kerkelijke 

gemeente langs.  Dat kan ook volgend jaar in 2017. Mocht u dit voorstel willen doen aan uw 

kerk, laat het ons weten dan sturen wij u dit materiaal toe om aan de kerkenraad of giften 

commissie te geven. Veelal wordt het collecterooster voor 2017 in oktober/ november al 

opgesteld.   

 

Ubwuzu. 

Motel Ubwuzu ging eind 2009 van start (dankzij een startsubsidie van L.C. Haaksbergen) en 

werd een groot succes. In juni 2014 werd het op last van hogerhand gesloten op basis van zeer dubieuze 

beschuldigingen. Inmiddels heeft Blandine kort geleden toestemming gekregen weer open te gaan. Net op 

tijd om Bert (die destijds het internetcafé voor Ubwuzu installeerde) en  en zijn dochter Dewi ten Kate te 

kunnen ontvangen! Vooral het eerste jaar zal enige steun nodig blijven om  oude klanten te herwinnen( zie 

Bradt /Rwanda) . 
 

Apapeb. 

Op deze particuliere middelbare school in Byumba (waar via Ifuni  24  secondhand laptops voor het IT- 

onderwijs zijn ondergebracht)   is Dewi ten Kate haar stage in het kader van de opleiding lerares Engels in 

Heerlen, gaan doen. Zij kreeg 250,- euro mee om ter plekke voor haar project wat goeds mee te doen. 

Binnenkort meer nieuws hierover op de website. 
 

Ndera. 

Pastor Julius, de verantwoordelijke predikant van de Presbyteriaanse gemeente Kanombe waar Ndera onder 

valt , is overgeplaatst naar de gemeente Kicukiro. De jongere collega, die hem vervangt in Kanombe, is aan 

het inwerken. De verwachting is dat binnenkort verdere stappen in de ontwikkeling van de  kleuterschool/ 

kapel Ndera genomen gaan worden. Het geld voor een bescheiden begin is er. 
 

Remera Ruhondo. 

Er wordt gestaag gewerkt aan de restauratie van het ‘slakkenhuis’/ de hermitage. Van 6 heeft men 4 kamers 

gemaakt, nu compleet met bij-de-tijds sanitair.  Het vertrouwen leeft dat de  broodnodige nieuwe dak-

bekleding er  ook komt. In 2018 bestaat het retraitecentrum 50 jaar. De communauteit hoopt dan  de    
“ hermitage = toevluchtsoord om stil te zijn” officieel te kunnen openen. 
 

Beurzen. 

Naast de lopende beurzen, is er een aanvraag van een Rwandese voor twee jaar studie Engels, b.v.  in 

Uganda, die wij graag zouden toekennen. 

 

Verslagen. 

Jaarrekening 2015, jaarverslag 2015 en activiteitenverslag 2016 zijn te vinden op de website. 

Balans, exploitatierekening 2015 en begroting 2016 vind u ook in de bijlage van deze brief. 

We zijn een kleine stichting, die niet meer wil zijn dan een intermediair om mensen te helpen zichzelf te 

helpen. Uw steun hebben we daarbij hard nodig! 

 

Dank voor uw meeleven! En een goede zomertijd toegewenst, vrede en alle goeds. 
 

Namens Stichting IFUNI , 

Jan en Nelleke van Schaardenburgh 

 

 

 



JAARCIJFERS STICHTING IFUNI 2015

Inkomsten begroot realisatie Uitgaven begroting realisatie

P8 Vrije giften 6000 3805 P1.1 Poppenatelier 500 0

P1.1 Gisenyi, ateliers 200 410 Donatie aan best. Reserve   popenatelier 410

P1.4 Kleuterschool MKZ 8000 P1.4 Gisenyi ( kleuterschool) + P 1.5 M.K 8000 95,29

P2 Kigarama 2000 P2 Kigarama 2000 0

P4 Remera-R 0 P4 Remera-R 2000 2000

P5 Byumba 0 P5 Byumba 1000 3373

P6 Ndera 6000 10464 P6 Ndera 6000 5000

fondsen van elders voor Ndera dotatie aan  bestemmingsresrve Ndera 5464

P7 beurzen 2000 1275 P7 Beurzen 2000 1965

vrijval best.reserve beurzen 690 P8 Noodhulp, onv. Projecten 2000 600

rente bank 91 91 P8.1 Projectreizen 2000 1000

inkomsten 24291 16735 P8.2 Onkosten stichting 500 532

Exploitatietekort (uit algemene reserve) 1709 3704

Totaal inkomsten 26000 20439 Totaal uitgaven 26000 20439

Toelichting op de exploitatierekening 2015

P5

P6

P8.2

ACTIVA 1-jan-15 31-dec-15 PASSIVA 1-jan-15 31-dec-15

Liquide middelen algemene reserve 7325 3621
saldo bank 6957 8345

saldo kas 0 0 P1 Gisenyi poppenatelier 410

spaarrekening 12004 12095 P2 Kigarama 2000 2000

P4 Remera-Ruhondo
voorraad P5 Byumba

kaarten 0 0 P6 NDERA 0 13464

poppen 0 0 incl. MKZ bijdrage IMPULSIS 8000

P7 beurzen 1636 946

crediteuren 0 0 bestemmingsreserve 11636 16819

18960 20440 18961 20440

Inkomsten 2015 2016 Uitgaven 2015 2016
P8 Vrije giften 6000 4443 P1.1 poppenatelier pensioenfonds 500 1500
P1 Gisenyi, ateliers 200 1000 P1.5 Gisenyi M.K.Z. 8000 0

P1.5 MKZ 8000 0 P2 Kigarama 2000 2000
P2 Kigarama 2000 0 P4 Remera-R 2000 0
P4 Remera-R 0 0 P5 Byumba 1000 1500
P5 Byumba 0 1000 P6 Ndera 6000 10000
P6 Ndera 6000

P7 Beurzen 2000 2000
P7 beurzen 2000 1500 P 7.2 stageaires 500

rente spaarrekening 91 57

Totaal inkomsten 24291 8000 P8 Noodhulp, onvoorz. Projecten 2000 900
P8.1 Projectreizen 2000 2000

vrijval reserve en best. Resrve. 1709 13000 P8.2 Onkosten stichting 500 600

Totaal 26000 21000 Totaal 26000 21000

Toelichting begroting 2016
P1.1

P1.5

P2.0

P4

P5

P6

P7

P7.2

BALANS STICHTING IFUNI 31-12-2015

EXPLOITATIEREKENING STICHTING IFUNI 2015

BEGROTING STICHTING IFUNI 2016

P1, P2, etc. Verwijst naar de verschillende projecten en kostenposten
Ten behoeve van Byumba zijn de  uitgaven in 2015 fors overschreden omdat UBWUZU nog gesloten bleef en er wel kosten 
waren. Dit is gefinancierd uit de algemene reserve.
Ndera is aanvankelijk gefinancierd uit de algemene reserve. Inmiddels is er een bestemmingsreserve voor Ndera. Ook mogen de 
gelden van IMPULSIS voor het Moeder en Kindzorgproject aangewend worden.De verwachting is dat dit geld  ( 8000+ 5.463,70) 
grotendeels in 2016 kan worden uitgegeven.
De onkosten van de stichting ( 3,6%)  zijn dit jaar gestegen door de gestegen bankkosten bij de RABO bank.

Beurzen: 5 kleuters worden momenteel ondersteund en nog  1 middelbare schoolleerling + een studente Engels. 
De post voor stagaires is nieuw en zal gebruikt worden voor verbeteringen aan de te bezoeken projecten.

Gisenyi poppenatelier: Voor 2016 is een speerpunt de vrouwen van het poppenatelier te helpen een pensioenfonds 
op te bouwen. Op dit moment wil men een huis voor dit doel kopen.
Gisenyi Kleuterschool: De kleuterschool gaat zelfstandig verder. 5 kleuters worden geadopteerd door het 
beurzenfonds. De fondsen nog beschikbaar voor de MKZ  worden gebruikt voor Ndera.
Weduwenproject Kigarama. Voor de bestemmingsreserve van Kigarama moet in 2016 een duidelijk plan komen 
anders vervalt het aan de alg. reserve
Remera-Ruhondo heeft vorig jaar een voorschot op 2016 gehad. In 2017 zullen we zo nodig nog 1x steunen.
Wat UBWUZU betreft hopen we dat dit jaar weer open kan gaan als pension.
NDERA: Eind 2015 heeft men geld gekregen om dit project verder uit te werken, aanvragen van vergunningen etc. Er 
is voldoende geld voor 1 lokaal en omheining. Na de start van de bouw gaan we verder met fondsen werven voor 
toiletten en het buitengebeuren, speelplaats, toestellen, zandbak.
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