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Nieuwsbrief  7.                                                                                                  mei 2013 
 

Beste mensen, 

 

Groepsreis 

10 Februari  kwamen we terug van onze groepsreis (17 dgn) met 6 personen naar  Rwanda. 

We zagen de vogels van de vorige nieuwsbrief  in levende lijve. De excursie naar de Rugezi Wetlands was 

een hoogtepunt. Wat waren er een vogels! 

 

 

 

In UBWUZU werden we weer gastvrij onthaald. De achtertuin was verfraaid met een tent en een groot 

baldakijn voor partijen. De blinde muur bij de ingang zal een fraaie schildering krijgen. 

We hadden rode fleece dekentjes meegenomen voor de koude avonden en ook  led-lampjes van IKEA om in 

bed te kunnen lezen. Een harpspeler/zanger bezong de lof van Stichting IFUNI en naast dans konden enkele 

deelnemers ook meedoen op de tambours. Men had duidelijk kunnen investeren in aanbod.  

We zullen niet de hele reis beschrijven maar we hadden het geweldig. 6 juni is de reünie. Ons verslag met 

foto’s volgt op  www.stichtingifuni.nl . 

Wie ook eens mee wil:           

van 20.12. 2013 tot 4.01.2014 is 

er weer een reis. Dit keer met 

name rond de projecten en 

natuurlijk ook historie,  cultuur 

en natuur. Ook  in febr/mrt 2014 

doet zich een mogelijkheid voor.  

Kleuterschool  

De laatste maanden zijn we druk geweest voor  de kleuterschool in Gisenyi. 

In januari is men gestart met 8 kinderen. In principe te weinig voor een levensvatbare klas. Het probleem was 

dat er wel kinderen waren maar dat de ouders het schoolgeld (  16.000 fr. Rw per 3 maanden =  € 19,- ) niet 

kunnen betalen (ook al vraagt men het laagste bedrag in de stad !!) 

   

Na  overleg met P. Joseph Ndagiro op 5 februari kwamen we tot 2 voorstellen.  

 Het vormen van  een garantiefonds voor salaris van de leerkracht ( alleen de 2 eerste jaren) en 

lesmateriaal.   

 En het scheppen van een steunfonds voor te arme ouders. Daaruit kunnen deze microkredieten 

krijgen van max. € 125,-  als ze een goed projectplan aanleveren en een contract tot terugbetaling 

tekenen. De EPR  regio Gisenyi kan daarbij helpen.  Zo kunnen ouders zelf meer inkomen 

verwerven en hopelijk ook t.z.t. het volledige schoolgeld betalen. 

De week er na waren er al 23 kinderen. We kregen van de kerk een enthousiaste brief.  

Men was ook heel blij met de 3 koffers speelgoed en lesmateriaal (o.a. van OBS de Weert in Haaksbergen), 

die we hadden meegenomen.    

 

+ 

 

 

 

 

http://www.stichtingifuni.nl/
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Er is nog  het probleem van de ontoereikende infrastructuur voor de kleuterschool. Het toilet van de kerk 

moet verplaatst ten behoeve van een behoorlijk speelterrein voor de kleuters. Verder  moet er dan een 

speelterreintje aangelegd worden.  

Met name voor het steunfonds, en de aanleg van het speelterrein gaan we actief op zoek naar sponsors, o.a. 

zoeken we steun bij Impulsis.  

Hopelijk willen jullie ons als lezers daarbij ook helpen: bv uw diaconie , KIA en verjaardagen/ jubilea.  

Dankzij onze reserves kunnen we als Stichting IFUNI garant staan voor deze projecten  maar  het is niet goed 

om alle reserves hiervoor op te souperen.  

Het  doel van IFUNI blijft  kleinschalige projecten te ondersteunen die het in zich hebben zelfstandig verder 

te gaan. We gaan er van uit dat de kleuterschool na 2 jaar zelfstandig is en niet meer ten laste komt van de 

Stichting. Het roulerende steunfonds  kan   arme ouders blijven helpen bij het schoolgeld.  

 

Overigens zou het ook heel fijn zijn als iemand met een kleuterschool opleiding in februari 2014 ( start 

nieuw school jaar)  mee op reis zou willen of via PUM zou willen adviseren.  

 

Andere projecten:   

De restauratie van het Poppenatelier was in volle gang toen wij langs kwamen.  

We lunchten zeer gezellig met de dames.                                                                   

In Remera- Ruhondo  werd voortvarend aan het voegwerk  van het historische 

slakkenhuisje gewerkt. We zoeken nog fondsen voor                      

de 2
e
 ( dak) en 3

e
 fase ( ramen en deuren).  

         

Voor UBWUZU zijn 8 laptops aangeboden  + een instructeur die in februari 2014 

kan helpen een internetcafé op te zetten.  

  

Bestuurszaken 

Door het bestuur zijn op 8 april de jaarstukken van 2012 ( balans, jaarverslag 2012 en de begroting van 2013)  

goedgekeurd. Daarover  meer op de website. Op uw verzoek sturen we het toe. We moesten afscheid nemen 

van Ton van Mil als penningmeester. Door  het klimmen der jaren vormde de afstand Barneveld- 

Haaksbergen toch wel een belemmering  voor hem. In elk geval zijn wij zeer blij geweest met zijn inbreng. 

Nelleke neemt het penningmeesterschap voorlopig waar. Haar zus Fieke zal bij de vernieuwing van de 

website helpen.  

 

Tot slot 

Als stichting zijn we blij en dankbaar voor de goede voortgang van de projecten. Ook de “reizenpoot” krijgt 

meer vorm. We hopen van u nog wat tips te krijgen over fondsen ( voor kleuterschool en slakkenhuisje)  en 

een naam van een kleuterleidster, die wel wat kennis wil overdragen.   

 

We willen met plezier in uw gemeente langskomen om over Rwanda en de projecten te vertellen. 

In augustus gaat Jan weer naar Rwanda voor projectbezoek,  samen met onze dochter Elske, die voor het 

eerst terugkeert in het land  van haar jeugd.                                                           

Voor de volgende reis in februari 2014 staat de inschrijving open. We reizen met 

kleine groepen dus wacht niet te lang met opgave of contact daarover.  

De balans en het exploitatieresultaat over 2012 staan op de website.  

Begin december zal de volgende nieuwsbrief verschijnen.              

 

We wensen u allen een goede zomer toe, vrede en alle goeds.              

 

 

 Jan en Nelleke van Schaardenburgh 

 


