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Die Liggie
Die kleinste kers se liggie
Kan die diepste donker breek
En ’n duisend ander liggies
Kan by daardie een aansteek
Dan by daardie duisend liggies
Nog miljoen of twee of tien
Totdat almal in die wêreld
Deur die donkerte kan sien
Geef licht door licht te zijn, Boeddha
Dit neem een eerste liggie
Maak nie saak hoe dof of klein
Een liggie wat alleen staan
En die krag het om te skyn
Totdat almal in die wêreld
Deur die donkerte kan sien

(Deon Opperman / Amanda Strydom, Didi Kriel).

Lieve mensen,
Het is adventstijd en tijd voor de Kerst-nieuwsbrief van Stichting IFUNI.
Jan is sinds 24 november terug uit Rwanda. Het was een intensieve maar goede reis.
Hij heeft veel mensen gesproken en kwam ook met goede berichten thuis.
Het leven is in Rwanda voor velen hard maar feest wordt altijd gevierd als er reden is.
Zo was er in Rwanda op 10 november een Reformatieherdenking georganiseerd door de CPR voor
alle protestantse kerken samen. Pascal Bataringaye, de president van de E.P.R., gaf daar een college
over de betekenis van Luther – sola Scriptura, sola Fide en sola Gratia – in de afgelopen eeuwen en
over het belang van onderwijs in relatie met kerk.
12 november was er een kerkdienst in NDERA, waar Epa en Violette wonen. Zij hopen dat er een
buurthuis / kleuterschooltje komt. Wij reserveren al sinds 2014 geld daarvoor maar dat blijft op de
plank/bank omdat er nog steeds geen bouwvergunning is. Pascal en zijn vrouw Louise waren die
zondag ook als verrassing bij de kerkdienst en hij dacht dat het te regelen moest zijn dat voor de kerst
de eerste spade de grond in gaat. Dat is een opsteker.
Louise, onderwijzeres en echtgenote van de president van de kerk, vertelde hoe
zij met geringe middelen haar kleuterschooltje in Byumba draaiende houdt.
Maar ook hier is hulp van buitenaf nodig ( Duitsland) . Het kleuteronderwijs
mag nog best verder ontwikkeld worden. Maar de ouders zijn blij
dat de kinderen zo sociaal gedrag aanleren met elkaar. Jan heeft geassisteerd bij
de rapportuitreiking van de kleuters in Gisenyi. De kleuterschool met 27
leerlingen draait momenteel quitte en men rekent in januari op meer leerlingen.
De diakonie van Gacuba kiest een aantal kinderen uit arme gezinnen.
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Er is geld voor meer ‘beurzen’, dank daarvoor! Volgend jaar zullen we er 15 adopteren.
Voor de Poupeetique en hun pensioenproject is Jan op zoek gegaan
naar iemand die de dames kan begeleiden in dit proces. Hun idee is een
bestaand huis te kopen ( kosten rond de 30.000 Euro).
Ze hebben nog niet alles kunnen doordenken m.b.t. onderhoud en
beheer van zo’n huis en hoe de verdeelsleutel later gestalte gaat krijgen.
Ze zijn blij met de ondersteuning en advies door een juridisch en
financieel geschoolde betrouwbare verzekeringsman.
In december heeft de eerste ontmoeting plaats.
Inmiddels hebben de dames lokaal 8 miljoen Rw. Fr. (ong. 8000 euro)
gespaard en staat er al meer dan 7000 euro op hun Euro-rekening.
Bij Ifuni staat voor hen nog eens 5000 euro in reserve. Nu nog de laatste 10 miljoen +
stevige afspraken zodat er geen onnodige conflicten kunnen ontstaan.
In Remera-Ruhondo wordt de Hermitage ( het slakkenhuisje) nu
bewoond door een Zwitsers gezin met 4 kinderen, dat een jaar met de
Foyer meeleeft. In augustus 2018 bij het 50 jarig bestaan van de
gemeenschap wordt het huisje officieel ingewijd.
Het is schitterend in oude glorie hersteld, en verbeterd:
van 6 kleine kamertjes naar 4 kamers met elk eigen sanitair, plus de
‘salon’ en overdekte barza, met keuken.
In Byumba is UBWUZU verhuisd. Blandine heeft een ander goed
bruikbaar huis gevonden en UBWUZU loopt weer als een trein.
Opnieuw staat het in de BRADT voor Rwanda.
Het keukenpersoneel is nog niet vrij gekomen.
APAPEB, de particuliere middelbare school in Byumba,
heeft het moeilijk. Zoals elke particuliere school in Rwanda,
die niet ruim schoolgeld kan heffen (zoals enkele ‘elite’- scholen).
Elk district heeft een aantal scholen die door de staat gesubsidieerd
worden, en waar het onderwijs gratis is. Apapeb heeft nu nog rond de
300 leerlingen voor 2018, terwijl er plaats is voor 700.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend licht dat nooit meer dooft...
Voor de leden van de weduwencoöperaties in Kigarama en Nyabirasi
proberen we Wakawaka’s te regelen, zonnecellampen, die hun nut hebben
bewezen. Vuurgevaarlijke olielampjes kunnen dan achterwege blijven.
Ubwuzu 2

We wensen u allen gezegende kerstdagen,
en een gezond en vrede- en vreugdevol 2018!
Namens Stichting IFUNI,

Jan en Nelleke van Schaardenburgh

N.B. Neem in 2018 gerust eens tijd om de vernieuwde website te bekijken….
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