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Nieuwsmail 9-9-2020
Beste mensen,

Haaksbergen 9-9-2020,

Zoals we al in juni schreven is er in Rwanda ook sprake van Corona.
Na onze reis in januari kreeg Rwanda in maart daar ook mee te maken.
Dat betekende aanvankelijk een heel strenge lockdown, gemaskerde
kleine kinderen en geen werk meer voor velen.
Men vreesde daar niet alleen Corona als ziekte maar nog veel meer
de honger voor alle dagloners en landarbeiders die geen inkomen meer
hadden en thuis kwamen te zitten door de lockdown.
Gelukkig hebben we, dankzij de Wilde Ganzen, rondom het
kleuterschoolproject en de erbij betrokken mensen noodhulp
kunnen krijgen. Onze bijdrage werd 100% verdubbeld zodat we 50
gezinnen 4 maanden hebben kunnen helpen.
Ook ondersteunen we het poppenatelier in Gisenyi, dat mondmaskertjes maakt, om deze voordeliger aan armen te kunnen
aanbieden. Zo hebben zij ook wat werk nu het toerisme, waarvan
ze het eigenlijk moeten hebben, helemaal stil ligt.
Wat de kleuterschool betreft: de bouw lag stil, alle scholen werden
gesloten, collectes in Amerika voor fase 2 gingen niet door.
Bouwmaterialen werden schaars en duurder. Het transport is moeilijk.
Kortom een grote streep door de planning.
Gelukkig komt er van uitstel, geen afstel! Scholing en weer aan
het werk kunnen ( armoedebestrijding) blijven van levensbelang.
Fase 1 is nu grotendeels afgerond ( 2 lokalen, een speellokaal
en sanitair) – maar fase 2, gefinancierd door een Amerikaanse kerk
( een extra lokaal + kantoor en magazijn) zal nog wel even duren.
Verder is voor een kleuterschool, van staatswege, sinds dit jaar
een keuken verplicht. Die zal rond 12.000 euro kosten.
Een nieuwe uitdaging voor Stichting IFUNI om steun
voor te zoeken.
De kleuterbeurzen voor de leerlingen zijn van iets later zorg,
want pas vanaf 1 september 2021 zal de kleuterschool (hopelijk)
kunnen gaan functioneren.
Een hartelijke groet, Jan en Nelleke van Schaardenburgh,
voor meer info zie www.stichtingifuni.nl
en onze nieuwsbrieven daar.
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