
 

Jaarverslag 2018 van de Stichting Vrienden van  Zusters in Rwanda  

Inleiding 

De Stichting Vrienden van “Abaja ba Kristo” in Rwanda (hierna: de Stichting) is opgericht op 5 januari 2011 

en heeft tot doel het ondersteunen van de diaconessengemeenschap in Rwanda  “Abaja ba Kristo” (hierna: 

Abaja ba Kristo). Tot genoemde datum werd de ondersteuning vanuit Nederland behartigd door de 

Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland (hierna: ZDH), één van de oprichters van Abaja ba 

Kristo in 1984. De verzelfstandiging van de ondersteuning van Abaja ba Kristo is ingegeven door het streven 

naar continuïteit en verbreding van het draagvlak. 

Op 19 februari 2018 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden. De naam Stichting Vrienden van “Abaja 

ba Kristo” in Rwanda is gewijzigd in Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda (hierna: de Stichting).  

Abaja ba Kristo 

Abaja ba Kristo is een leefgemeenschap van Rwandese vrouwen die op basis van hun Christelijke 

levensovertuiging als diaconessen in Rwanda leven en werken. Zij zijn werkzaam in kerkelijk en sociaal 

werk, onder andere in evangelisatie, zorg voor kwetsbare kinderen en gezinnen,  (vak-) onderwijs, 

gezondheidszorg, landbouweducatie, ouderenzorg, armenzorg etc. 

De activiteiten hebben alle ten doel het bieden van hulp aan de medemens en het bijdragen aan de 

ontwikkeling van de regio Rubengera in Rwanda waar zij hun vestiging hebben. 

De diaconessen ontvangen hiervoor geen individuele beloning. Alles wat hun arbeid opbrengt komt aan 

hun gemeenschap toe. Zij ontvangen hun levensonderhoud van de gemeenschap. 

Een aantal van de activiteiten van Abaja ba Kristo zijn mede afhankelijk van financiële ondersteuning vanuit 

de stichting. Er is nog veel armoede in het land, waardoor  veel lokale deelnemers aan  de 

ontwikkelingsprojecten zelf niet of nauwelijks een financiële bijdrage kunnen geven. 

De Stichting 

De Stichting heeft ten doel het werk van Abaja ba Kristo te ondersteunen met (technische) kennis, advies 

en financiën. Alle middelen die zij verwerft - behoudens een klein deel (rond 5 %) dat dient om de eigen 

kosten te dekken  -  worden aangewend voor de ondersteuning van de diverse projecten. 

Van de bestuurstafel 

Er werd 5 keer vergaderd door het bestuur van de stichting. Op 3 april hebben we de heer  E.S. welkom 

geheten als nieuw bestuurslid en op 12 juni hebben we reeds afscheid van hem moeten nemen, vanwege 

het aanvaarden van de functie van wethouder. Alle vergaderingen vonden plaats in het Zendings-

Diaconessenhuis te Amerongen, waar we gastvrij werden ontvangen. 

Ook in 2018 heeft het bestuur gebruik gemaakt van de expertise van de heer P.O. om de zusters van Abaja 

ba Kristo die verantwoordelijk zijn voor de diverse boekhoudingen te helpen meer inzicht te krijgen in de 

financiële verslaglegging. Hij is hiervoor enkele keren naar Rwanda afgereisd. 

Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen: 



 visie, missie en strategie van de stichting, begrotingen voor de diverse projecten, bouwplannen lagere 

school, ontwikkelingen binnen Abaja ba Kristo,  jaarrekeningen, versterking management Abaja ba Kristo, 

AVG, PR en fondswerving, invulling vacature bestuur. 

Ander nieuws vanuit de Stichting in Nederland: 

Financiën:  Voor de vastgestelde jaarrekening van de vriendenstichting verwijzen we naar de separate 

stukken. 

We kunnen vaststellen dat er dit jaar voldoende financiële middelen waren om de aangegane beloften en 

projecten in Rwanda te ondersteunen. Over het algemeen blijft het giftenpatroon redelijk stabiel. 

Nadat in 2017 gestart werd met een kleuterschool, in de bestaande gebouwen die door de sluiting van het 

voormalige weesdorp beschikbaar kwamen, werd duidelijk dat er dringend behoefte is aan een lagere 

school. Daarvoor werd een plan ontworpen en werd grond aangekocht door de zusters van Abaja ba Kristo. 

Omdat de stichting niet over voldoende middelen beschikt om de bouw te realiseren, werd een 

fondswervingsactie gestart, die in 2019 wordt voortgezet. 

Ook voor de aanschaf van een nieuwe auto en voor het bouwen en onderhouden van websites is 

fondswerving nodig. 

In 2018 heeft het bestuur hulp gekregen van een paar mensen op o.a. het gebied van  

- Bouwen en onderhouden van de website 

- PR en fondsenwerving 

- Informatieverstrekking 

Verder nieuws vanuit Rwanda, dat aan de bestuurstafel van de Stichting in 2018 is besproken: 

Om verdere verzelfstandiging van Abaja ba Kristo te bevorderen werden voorbereidingen getroffen voor 

het vrij maken van een zuster, die in 2019 een periode van drie maanden in Nederland zal verblijven om 

zich te verdiepen in communicatie en fondswerving.  

De diverse projecten in Rubengera, waar de stichting en Abaja ba Kristo aan werken: 

Versterking management Abaja ba Kristo: door Abaja ba Kristo  werd samen met een coach verder gewerkt 

aan versterking van het management en uitwerking van de stappen die zijn vastgelegd in het beleidsplan. 

Er werd aan de hand van het beleidsplan een actieplan opgesteld voor 2019. 

Opleiding boeren en boerinnen: Het project mag zich altijd nog gesteund weten door Kerk in Actie in 

Utrecht. Begeleiding hiervan vond plaats door de heer B.V.  

Landbouwterrein Kibirizi: Dit gehele jaar zijn alle opbrengsten en uitgaven van de landbouwproductie 

vastgelegd, zodat er een economische analyse kan plaatsvinden van de efficiëntie en effectiviteit van het 

grondgebruik.   

Waterproject: In 2018 is geprobeerd om vanuit het plan van de heer J.J. de watervoorziening bij het 

moederhuis en Centre Bethel te verbeteren. Dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid; vooral de 

warmwatertoevoer in Centre Bethel laat te wensen over, in 2019 zal er verder aan worden gewerkt. 

Ambulant Babyproject: Dit blijft een zeer noodzakelijk project. Meer dan 60 pasgeboren baby’s, waarvan de 

moeders niet voldoende borstvoeding hebben, werden dit jaar geholpen door de moeders geld te geven 



voor het kopen van koemelk. Daarnaast werd kleding uitgedeeld en voorlichting gegeven over de 

verzorging van de kinderen. Er maken hoofdzakelijk (pleeg)moeders met tweelingen gebruik van de hulp. 

Huizenbouwproject: Diverse huizen zijn er gebouwd of gerenoveerd voor ex-weeskinderen van  het 

voormalig weesdorp Ineza.  

Nieuws vanuit Nederland:  

Op 7 april hebben we een Rwandadag gehouden met als thema “Bouwen aan de toekomst”. We hebben 

iets laten zien en gesproken over bouwen aan relaties, bouwen aan kennis, bouwen aan levens, bouwen in 

Rwanda en bouwen in Nederland. Verder is ook de nieuwgebouwde website gepresenteerd. De dames van 

het Rwanda Naaiproject hebben hun jaaropbrengst gepresenteerd en zij zijn in het zonnetje gezet met een 

mooie roos. Enkele mensen die Rwanda en de zusters hebben bezocht, hebben een lied gezongen. Deze 

dag was weer een verbindende factor tussen de Rwandavrienden en het bestuur. 

Van 21 april tot 12 mei was zr. DP op bezoek in Rwanda met een groep van 8 personen uit Amerongen. De 

deelnemers hebben zich op diverse terreinen ingezet voor Abaja ba Kristo, o.a. op het gebied van 

gezondheidszorg en onderwijs.  

Van 5 tot 23 oktober werd met een groep van 11 senioren uit Amerongen en omgeving een rondreis door 

Rwanda gemaakt, waarvan 4 dagen bij AbK werden doorgebracht. In die periode kwam een zuster van 

Abaja ba Kristo te overlijden, na een periode van ziekte.  

Nieuwsbrieven: 

De ruim 60 sponsorouders, de achterban en de giftgevers ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met de 

stand van zaken in het werk van de gemeenschap. Minstens eenmaal per jaar schrijven de weeskinderen 

vanuit Rwanda een brief aan hun sponsorouders. De directie van Abaja ba Kristo schrijft de algemene 

nieuwsbrieven, die in Amerongen worden vertaald en verzonden, aangevuld met nieuws vanuit de 

stichting. 

Met dank aan God kijken wij terug op het afgelopen jaar en spreken onze waardering uit voor de wijze 

waarop de samenwerking met Abaja ba Kristo verloopt. Het is mooi om te zien dat de projecten zich goed 

ontwikkelen en voor veel mensen een belangrijke verbetering van hun omstandigheden tot gevolg hebben. 

Ook bedanken we alle sponsors en belangstellenden voor de steun, zowel op financieel gebied als door 

gebed.    

Amerongen, 15 mei 2019 

J. Oorebeek-Boon, secretaris ad interim Stichting Vrienden van Abaja ba Kristo 


