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Nieuwsbrief no 18                         Dat de keuzes die je maakt
de spiegel mogen zijn             
van de dingen die je hoopt, niet van je 
angsten.

 
Nelson Mandela

Niet de gedachte,
maar de bereidheid om
verantwoordelijkheid te nemen
is de oorsprong van de daad.

 
Dietrich Bonhoeffer

 
Lieve mensen, Haaksbergen,  8 december 2018

Advent 2018…. 
Nelson Mandela zegt het goed. “ We gaan voor de hoop en niet voor  de wanhoop, de vergeefsheid ” : 
wat haalt het uit wat je doet en waar je je mee bezig houdt? 
Zou het wel lukken met die projecten van Stichting IFUNI die lopen op dit moment?

Kleuterschool  Ndera…. 
Violette zei het zo: voor mij zijn al die giften een teken 
van vertrouwen in de toekomst.
Vertrouwen in de Heer. Wij hopen op een kleuterschool 
voor de straatkinderen van Ndera.
Het afkomen van de bouwvergunning in september was kinderen van Ndera
ook een teken van hoop.  Daar is 2 jaar op gewacht.
Inmiddels zijn wij als Stichting in oktober na  de bouwvergunning in gesprek met de Wilde Ganzen 
gegaan en heeft ook de paroisse van Kanombe ( de projecteigenaar) een principe akkoord 
ondertekend. Met het potje “ de stok van Mozes” (= de eigen spaarpot van de kleine wijkgemeente)  is
al 1500 euro door hen zelf bij elkaar gespaard.  
Ook is door hen het terrein voor de kleuterschool omheind en bouwklaar gemaakt. 
Ifuni heeft  inmiddels al bijna 20.000 euro bijeen gebracht voor dit doel. 
De ZWO commissie van PG Meppel hielp ons daarbij dit jaar evenals de diaconie van PG 
Haaksbergen- Buurse en vele andere anonieme gevers. 

Willen de Wilde Ganzen met hulp aan de kleuterschool in Ndera akkoord gaan dan moeten er nog wel
een aantal vragen in Rwanda beantwoord worden. Men wil vooral weten hoe men daar de toekomst 
van de kleuterschool ziet en vooral de toegankelijkheid voor de armen kan zeker stellen.  
Jan gaat in februari naar Rwanda om een en ander verder te overleggen. . 

De totale bouwkosten zullen 60.000 euro volgens een (krappe) begroting zijn.
Stichting IFUNI zal proberen daarvan 40.000 euro voor haar rekening te nemen. 
De Wilde Ganzen dragen nooit meer bij dan 30%  van het totaal maar nemen dan ook 
verantwoordelijkheid voor het project  als ze instappen. Voor ons betekent dat veel!  
Komend jaar is er dus werk aan de winkel om sponsors te werven voor ‘ons’ deel. 
Hebt u een idee voor fondswerving? Neem contact met ons op.

Pensioenproject voor de vrouwen van het poppenatelier….                                               
Voor de vrouwen is nu 8000 euro beschikbaar.  In 2017 werd al 5000,- euro overgemaakt voor de 
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beoogde aankoop van een huis als pensioenvoorziening. 
Zijzelf hebben ook al 8000,- euro gespaard.
In februari hoopt Jan te horen of de plannen concreter 
worden. En of  een en ander zowel juridisch als praktisch
verder doordacht is. 
Begin 2019 zullen weer enkele stageaires opgeleid worden
om t.z.t. in te kunnen stromen. . 
In 2017 werden al 4 jonge vrouwen opgeleid dankzij een 
gift van “ de Houtmaat”.   

2 bestuursleden waren op bezoek in Rwanda in augustus…..

Bert ten Kate, die veel voor de middelbare school ( APAPEB) gedaan heeft op IT gebied,  en zijn 
dochter Dewi ( stage daar als lerares Engels)  zijn terug geweest in Byumba en bezochten 
UBWUZU en APAPEB. 

In UBWUZU hebben de 2 vrijgekomen vrouwen ( na 4 jaar
gevangenis) weer werk gevonden in de keuken. 
Vooral het restaurant gedeelte loopt  prima. De hotelkamers 
hebben dringend behoefte aan stromend water. 
Daar is nu een klein bedrag voor vrij gemaakt. 
Het is bewonderenswaardig hoe  Blandine de zaken regelt 
en werk verschaft aan velen.

APAPEB: Bert heeft van de gestolen en teruggevonden laptops ( waar de 
harde schijf uitgehaald was) de meeste toch weer bruikbaar kunnen maken 
voor het onderwijs. Een muur om het terrein van de school blijft een wens. 
Vooral om de veiligheid te garanderen en wateroverlast te bestrijden. 

Michel Bihimana was met 2 jonge zoons in Kigali bij zus Violette. Hij had 
een aantal vragen meegekregen rond de voortgang van de kleuterschool. Dat 
resulteerde erin dat de bouwvergunning uiteindelijk in september afkwam.
En dat we verder kunnen met de plannen, hopelijk in samenwerking met de 
Wilde Ganzen.

De website ( www.stichtingifuni.nl ) is door Marike en Fieke Luijendijk flink bijgewerkt: met 
name staat er meer informatie over lopende en afgeronde projecten met nieuwe foto’s.  
Ook het beleidsplan voor 2018- 2020 is er te vinden.  

Tot slot: We zijn blij en dankbaar dat we op deze manier een klein steentje kunnen bijdragen aan de 
situatie in Rwanda. Ook daar wordt het verschil tussen arm en rijk, de haves en de have- nots groter. 
De macht delen, solidair zijn, omzien naar elkaar is kennelijk overal ter wereld  moeilijk.
Zoals Bonhoeffer schreef gaat het om de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen in navolging 
van het Christuskind. Door uw gaven draagt u bij aan het levend houden van de hoop en het delen van
het licht. 

Gezegende kerstdagen en een goed nieuwjaar.                                

Jan en Nelleke van Schaardenburgh
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