Een nieuw project!
De vrouwen hebben 500 sleutelhangers
gemaakt voor symbolische verkoop.

U kunt hen helpen door

Voor hen een sleutel voor de toekomst.

• Giften op banknr.
NL67RABO0154174238
t.n.v. stichting IFUNI in Haaksbergen.
o.v.v Poupeetique “la Confiance”.

Het bedrag van de verkoop komt geheel voor
hen beschikbaar. Zo hopen we dit jaar
minimaal 6000,- Euro bij elkaar te krijgen
als opstart voor de aanschaf van een huis
dat ze samen willen gaan verhuren.
Zelf spaarden ze al 4.000 euro voor dit doel.

• Aankoop van hun producten:
bv sleutelhangers, lichte kinderballen met
een ballon, theemutsen, schorten,
pannenlappen, poppen, dieren, tassen.

Bij 10.000 euro kunnen ze serieus verder
gaan denken om dit huis te realiseren b.v.
met renteloze leningen.
Er zal dan nog zeker 15.000 euro nodig zijn.
Jongere vrouwen worden ingewerkt
om het atelier later te kunnen gaan
overnemen.

Het zou mooi zijn als deze
ouderwordende vrouwen in 2017,
– als ze als project 30 jaar bestaan –
zicht krijgen op iets van een pensioen.

Stichting IFUNI
en

Stichting IFUNI is een ANBI
(giften zijn voor de belasting aftrekbaar.)

•

Helpen bij de verkoop van deze
producten.

• Door suggesties aan ons:
rond organisaties stichtingen/ organisaties
die (renteloze) leningen kunnen
verstrekken.
Wij zorgen voor PR materiaal:
kaartjes, deze brochure en een
5- minutenfilmpje.
contact: info@stichtingifuni.nl
Stichting IFUNI
Verdistraat 38,
7482 TM Haaksbergen,
tel. 053-5728300.
www.stichtingifuni.nl

Poupeetique” la Confiance”
in Gisenyi, Rwanda

Hardwerkende
Vrouwen
Vragen
Hulp
voor later:
een “pensioenvoorziening”!

Verhaal
In 1987 begonnen Marijke Mannak en
Anja Klaver ( vrouwen van Heinekentechnici bij Bralirwa) in Gisenyi poppen
te leren maken aan een aantal jonge
werkloze vrouwen. Christien van den
Dries en Arie (missionair predikant)
zorgden voor de verkoop.
In 1990 is een atelier gebouwd met
tevens ruimte voor straatjongens om
kaarten van bananenschors te maken.
Sindsdien ging het atelier zelfstandig
verder met rond de 30 jonge vrouwen.
Na de oorlog en genocide (1994) stond
het gebouw gelukkig nog overeind maar
alle materialen waren weg.
In 1997 maakte men een doorstart
met circa 15 vrouwen. Elk van hen legde
een bedrag in om weer materiaal en een
paar machines te kunnen kopen.
De brouwerij bleef de vrouwen helpen
door zakken aan hen te schenken die ze
helemaal ontrafelen als vulling voor de
poppen. Ze begonnen ook tassen en
andere producten te maken.
De klantenkring groeide,
zelfs over de grenzen heen.

Jan en Nelleke van Schaardenburgh

werkten van 1978 – 1985 in Gisenyi.
In 2003 keerden zij daar terug.
Enkele van de vrouwen van het atelier
kennen zij zeer persoonlijk zodat ze meteen
betrokken waren bij dit inkomensproject.
Zij hielpen bij aanschaf van naaimachines,
en met verkoop van producten.
Zo ontstond in 2009 Stichting IFUNI.
Atelier Poupeetique “la Confiance” is al
wijd en zijd over de wereld bekend.
Zij hebben een goede naam en onderhouden
zelf hun contacten. Geregeld krijgen zij
grotere opdrachten uit Amerika en Italië.
Leuk is dat je via het atelier de winkel inkomt
zodat je meteen de producenten ziet.
Alle producten hebben een kaartje met de
naam van de maker. Bij de verkoop krijgt
deze 40% van dit bedrag voor het materiaal
uitbetaald, 40% is maakloon en 20% isvoor
de gezamenlijke vaste lasten.
Elke vrijdagmiddag werken ze pro deo voor
de families van vrouwen die overleden zijn
en daardoor soms behoeftig zijn geworden.
Sinds 2011 hebben ze ook een televisietje in
het atelier waardoor ze minder vermoeid
thuis komen.
Het is een prachtig project van inmiddels 9
zelfstandige, krachtige vrouwen, die nu
nadenken over een “ pensioenvoorziening”.

