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Nieuwsbrief 11, mei 2015
Beste mensen,

het is mei 2015. In Nederland staat alles in bloei.
In de winter van 2014-2015 is Jan twee keer in Rwanda: in november ‘14, en in
februari/ maart ‘15. Eind februari reizen Jan, Nelleke en haar zussen Marike en
Fieke (zij onderhouden de website) twaalf dagen door Rwanda, met Nelleke negen dagen extra.
Eind maart ‘15 gaat Jan als delegatielid voor de PKN met Sietske Renting en Janny
Oorebeek naar Rwanda in verband met de wisseling van het presidentschap van
de EPR. President p. Elysee Musemakweli droeg zijn taak over aan p. Pascal Bataringaya. Als vice-president werd p. Julie Kandema benoemd.
Vele van de lopende projecten werden bezocht.
vicepresident p. Julie Kandema (links) en
president p. Pascal Bataringaya (rechts)
• Gisenyi: het poppenatelier ‘coöperative la Confiance’ (project 1.1)
• Gisenyi: kleuterschool ‘Shalom’ (project 1.4)
• Remera-Ruhondo: restauratie en hergebruik ‘slakkenhuisje’ (project 4)
• Byumba: mede in verband met de recente gebeurtenissen rond het hotelletje
UBWUZU (project 5)
• Byumba: APAPEB, middelbare school voor onder meer informatica (project
5.6)
• Kigali: bezoek aan sociotherapiesymposium zie www.sociotherapy.org
• Kigali: de kleuterschool, of ‘de droom van Epa’ in Ndera (oostkant van Kigali).
(project 6)
• beurzen voor middelbare scholieren (project 7.1)
Ook bezochten wij het wildreservaat ‘Akagera National Park’ (grenzend aan Tanzania) en het Rugezi-moeras (natuurreservaat aan de bovenloop van de Nijl
met veel bijzondere vogels).

Kijk, op dit terein gaan we bouwen

Kigali: “Ndera/kleuterschool” (p6 ) “ de droom van Epa”
Als vanouds logeren we bij Epa en Violette in Ndera. De ontwikkelingen gaan
snel. Eind 2014 stelde Ifuni € 5000 beschikbaar voor deze droom: een kleine kapel
met kleuterschool en wijkgebouw.
De paroisse Kanombe (5 km verderop) waaronder Ndera valt, kocht al een stukje
land vlak bij Epa en Violette. Vorig jaar zijn Epa en Violette al begonnen met het
organiseren van avondgebeden en kerkdiensten in hun ‘huis in aanbouw’. Daar
komen veel kinderen op af.
De meeste ouders zijn ‘dagloners’. Hun inkomen is ± RWF 1000 (dat is omgerekend € 1,20 per dag). Zij zijn daardoor vaak afwezig omdat er weinig werk in de
buurt is.
Een kleuterschool is wenselijk om kinderen op te vangen. De wijk heeft dringend
ruimte nodig om jonge mensen te alfabetiseren en vrouwen met elkaar in contact te brengen. Met het oog op de toekomst is daarvoor nog een extra stukje
grond aangekocht à € 5000. Vol trots tonen en vertellen ze over ‘hun project’.
De stichting is fondsen aan het zoeken om dit project verder te ontwikkelen. Het
multifunctioneel kleuterschooltje zal duurder worden dan in Gisenyi. Men moet
hier in twee lagen bouwen. Hiervoor moet een goede fundering worden gelegd.
Toen we afscheid namen was ‘hun kerk terreintje’ al omheind met jonge aanplant.

Gisenyi “ Shalom kleuterschool”(p1.4.)

We worden In Gisenyi zeer hartelijk ontvangen door p. Joseph, p. Beatha en Claude
(voorzitter van de kerkenraad). Het gaat goed met de school. Vorig schooljaar bezochten 14 kleuters de school. Dit schooljaar bezoeken 57 leerlingen de school in 2 klassen!
Dit is voor een groot deel te danken aan de instroom uit het Moeder en Kind programma van de Compassion ( 34 kinderen) waarvoor in 2011 twee klassen waren vrijgemaakt. De groep van kleuters van 5 en 6 jaar bestaat nu uit 23 kinderen. De school

kan nu zichzelf bedruipen.
De tweede dag brengen we een bezoek aan de kleuterschool. De klassen zijn duidelijk meer
kleutervriendelijk geworden. Ook de zandbak en de speeltoestellen worden druk gebruikt.
De stichting Ifuni zal een aantal kinderen blijven adopteren. Kinderen van ouders die te
arm zijn om de school te betalen. Selectie en toetsing is in handen van de diaconie van
de EPR in Gisenyi.

Gisenyi “poppenatelier, coöperative la Confiance” (p1.1)

We ontmoeten de moedige dames van het poppenatelier. De vrouwen zitten in twee
kringen. De oude groep vrouwen is nu aangevuld met een aantal jonge vrouwen die het
werk leren en over zullen nemen. De ouderen ( tussen 50 en 60 jaar) zijn duidelijk ouder
geworden. De meegenomen leesbrillen vinden elke keer gretig aftrek. Nu ze ouder worden sparen ze voor een oudedagsvoorziening. Ze hebben al RWF 3.000.000 gespaard.
Ze hebben het plan opgevat om een huis in de stad te kopen en de toekomstige huuropbrengst te gebruiken voor hun oude dag.
Om de plannen te realiseren hebben zij minstens nog RWF 15 miljoen (€18.750) nodig.

Wij logeren aan de rand van het Kivumeer in het oude Centre d’Acceuil “La Trinité” van wijlen Mgr. Bugirumwami
die we in de jaren 80 goed gekend hebben. Thuiskomen is dat!!

Remera- Ruhondo: het slakkenhuisje (p4)
Op de terugweg naar Kigali logeren we één nacht in Foyer de Charité. Als altijd
genieten we van het comfort ( een echte douche), de stilte, het uitzicht en de
geluiden uit het dal. Tot onze grote verrassing is op de terrassen van de helling
naar het “ slakkenhuisje” een kruisweg gemaakt. De staties zijn houtsnedes die
vroeger bij de zustergemeenschap hingen. Een mooie aanloop naar de “hermitage”, het slakkenhuisje. Straks een retraite-plek voor mensen die dat nodig
hebben om te werken, tot rust te komen of te mediteren.
Het dak is nu aan de beurt. Een duurdere klus. Hiervoor stelt de stichting
Ifuni voor de laatste keer € 2000 beschikbaar. Voor de verdere restauratie en
verbouwing zal de religieuze gemeenschap zelf fondsen moeten zoeken. De 6 kamertjes langs de trap worden 4
Kamertjes met sanitair. In 2018 bestaat de Foyer de Charité 50 jaar en wil men de verbouwing klaar hebben.
Akagera-park: “toerisme”

We zijn 2 dagen en 1 nacht in het park om samen met Marike en Fieke van de
schoonheid van het parklandschap, de flora en fauna te genieten. Door de
vele regen is een deel van de weg afgesloten. Daardoor missen we helaas de
olifanten. Maar het is volop genieten van het wild en de vogels onder begeleiding van onze gewaardeerde gids Peninna.

Sociotherapiesymposium in Kigali. Een nieuw symposium, 10 jaar na de officiële start in Byumba, 5

jaar na de start in Nyamata en Congo. Een jaar geleden werd sociotherapie officieel gevestigd in 8 plaatsen in de 4
provincies. Prof. Annemiek Richters houdt als mede-initiatiefnemer een inleiding over ‘restorative justice’: juist in
kleine groepen kunnen menselijke relaties herstellen. De gewone rechtspraak en de Gacaca ( gericht op vergelding)
zijn hier niet toe in staat. Mensen komen weer tot leven en geven elkaar de gelegenheid om op verhaal te komen.
De deelnemers aan de sociotherapie zijn trots dat hun verhalen voor een deel op schrift zijn gesteld.
Zie voor
meer info: www.sociotherapy.org

Byumba UBWUZU

(p.5.1) Jan en Nelleke waren al voor aankomst
van de zussen in Rwanda in Gicumbi geweest om te horen hoe het met het
proces rondom UBWUZU stond. Het hotelletje is nog steeds gesloten en
de dochter van Blandine, Marie Fidele, en het keukenpersoneel zitten nog
steeds vast. Het lijkt er nu wel op dat de leugenverhalen niet geloofd worden
en dat tegenkrachten aan het werk zijn. Procesvoering kost veel tijd en geld.
Afgelopen 13 mei heeft Marie Fidele gehoord dat ze vrij wordt gelaten maar
het keukenpersoneel blijft nog gevangen en UBWUZU is nog dicht.

Byumba APAPEB: 24 laptops (p. 5.6). In onze koffers hadden we ieder
6 afgeschreven laptops van een zorginstelling in Hengelo voor een middelbare school in Byumba (APAPEB) bij ons. Bert ten Kate had dat geregeld ( u
weet wel van het internetcafe bij UBWUZU) en van 70 oude, 24 opgewaardeerde laptops met UBUNTU software ( free) gemaakt. De school is er zeer
blij mee. We hopen op een langere relatie van ROC Twente met APAPEB.

Byumba Rugezimoerassen: Camping site Rugezi wetlands

Met Elisha als gids (en self-made man van 24 jaar, tot vorig jaar de rechterhand van Blandine op UBWUZU) bezoeken
we het moeras. Hij is werkloos nu het UBWUZU dicht is. Op kosten van IFUNI volgt hij nu de middelbare school.
We zagen de Campingsite in aanleg en de kleine jeugdbibliotheek. Deze is elk weekend en tijdens de vakantie open.

panarama, uitzicht op het Rugezi-moeras

Beurzen (p7) Noella is afgestudeerd en betaalt haar beurs terug via ons nieuwe project in Ndera (p.6). We hebben 2

beursanten op de middelbare school (kosten ± € 350 p.p. per jaar): Saphina en Elisha.
Saphina (dochter van Ildefons, onderbrak haar school 2 jaar ivm zwangerschap. Ze zit in de 6e klas en krijgt mogelijk
in mogelijk in 2016 een beurs van de staat ivm goede prestaties. Dan is nog wel een aanvulling nodig (€1000 - €1500).
Elisha is onze andere scholier (zie Rugezimoerassen). Hij zal hoogstwaarschijnlijk doorstuderen.
Op de kleuterschool in Gisenyi ‘adopteerde’ IFUNI 5 kleuters (€ 60 p.p. per jaar)

Tot slot Er verandert veel in Rwanda. Kigali groeit enorm, alles wordt groots opgezet. Er zijn weer fietstaxi’s zodat ook
de kleine man wat meer mogelijkheden krijgt. Op de heuvels staan grote huizen, in de dalen nog hutjes.
Buiten Kigali is veel armoede. Het beleid van de monoculturen lijkt afgezwakt. Men mag meer gewassen voor eigen
gebruik verbouwen. Kleuteronderwijs is privé. Ouders betalen schoolgeld, maar na de kleuterschool kan het kind wél
een jaar eerder naar de lagere school. De klassen in de lagere school zijn groot: 50 kinderen per klas is gewoon. In één
lokaal komen ‘s morgens en ‘s middags verschillende klassen.
Rwanda blijft een land met veel uitdagingen. Wij zijn blij dat IFUNI een steentje kan bijdragen.
Op de website staan onze reisverslagen.
In juli bespreken we het financiële jaarverslag 2014. Daarna zullen we deze op de website publiceren.
De afgelopen maand zijn 2 vrienden overleden:
Rufoko Gakwaya Emmanuel. Zijn leven lang zette hij zich in voor de jeugd. Sinds de 80-er jaren was hij lid van de paroisse
Gacuba. Hij was een wijs raadsman in vele zaken. Hij startte in 2007 de zwemclub
Anagi in Gisenyi. De laatste jaren sloopte de ziekte hem langzaam.
Victoiria Ngendahayo, vrouw van de Anglicaanse bisschop Emmanuel. Zij was
het afgelopen half jaar ernstig ziek. Een behandeling in Amerika heeft niet kunnen baten. Zij gaf leiding aan Hannah Ministry Tumurere in Byumba.
Wij gedenken hen in vriendschap en wensen hun families Gods nabijheid toe in
mensen.

Vrede en alle goeds, Jan en Nelleke van Schaardenburgh
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