JAARVERSLAG 2019 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.
Abaja ba Kristo (Dienaressen van Christus)

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 4 keer vergaderd door het bestuur van de stichting.
Bestuurswisselingen:
In de vergadering van 23 februari namen we afscheid van de heer J.C. van Dijk, die als
penningmeester sinds de oprichting van de stichting deel uitmaakte van het bestuur.
Op 17 oktober werd zijn opvolger, de heer M. van Ginkel, benoemd.
In de vacature die bestond sinds het vertrek van de heer E. Suithoff werd op 15 mei voorzien door de
benoeming van de heer L.C. van de Kieft als lid.
Mevr. J. Oorebeek nam de functie van secretaris ad interim waar.
Ook in 2019 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 en jaarrekeningen van de diverse projecten,
bouwplannen lagere school, ontwikkelingen en toekomstplannen binnen Abaja ba Kristo, versterking
management Abaja ba Kristo, PR en fondswerving, uitwisselingsbezoeken.
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. In april 2019 vond een gesprek plaats met St. De Waterlander in Leusden met als
resultaat dat deze stichting zich bereid verklaarde de financiering van de bouw op zich te nemen.
In dezelfde maand werd begonnen met de bouw, in de verwachting dat deze in gebruik kon worden
genomen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar (januari 2020).
De zusters van Abaja ba Kristo zien de noodzaak van onderwijs en willen dit tot speerpunt maken van
hun activiteiten.

Vrijwilligers:
Al jaren verzorgt de heer J. Vinke de administratie van de stichting, tot volle tevredenheid!
De administratie van het adoptieplan wordt verzorgd door mevr. P. Innemee.
Voor het bijhouden van de website werd de heer E. Pekkeriet bereid gevonden.
Uitwisselingsbezoeken:
Van eind april tot eind juni verbleef zr. Marie-Louise Niyonsenga in Nederland om zich te verdiepen
in communicatie en fondswerving. Zij kreeg privéles van de heer M. Catsburg en liep stage op de CHE
en op de universiteit in Wageningen.

Vanuit het bestuur brachten mevr. J. Oorebeek en zr. Dorien Peet in augustus hun jaarlijkse
werkbezoek aan de gemeenschap, waarbij veel met het directieteam besproken kon worden. Tijdens
hun bezoek vond een wisseling plaats van de geestelijk verzorger: ds. E. Rukera werd opgevolgd door
ds. V. Musabyimana.
De diverse projecten in Rubengera, waar de stichting en Abaja ba Kristo samen aan werken:
Versterking management Abaja ba Kristo: door de onverwachte overplaatsing van ds. Rukera heeft
het werken aan het beleidsplan een tijd stil gelegen. Door de directie werd nagedacht over de
wenselijkheid/noodzaak van het aantrekken van een manager. Dit idee werd nog niet concreet
gemaakt en zal in het volgende jaar een vervolg krijgen.
Opleiding boeren en boerinnen: Ook in dit jaar werden weer 150 boeren en boerinnen opgeleid, met
steun van Kerk in Actie in Utrecht. De heer B. Veldboom bezocht en evalueerde het project op
verzoek van KiA.

Waterproject: helaas is er nog geen oplossing gevonden voor het probleem met de watervoorziening
in het zusterhuis en Guesthouse Centre Bethel.
In oktober heeft via PUM een deskundige het reilen en zeilen in het Guesthouse geïnventariseerd en
adviezen gegeven. Zij constateerde dat met name het waterprobleem negatieve gevolgen heeft voor
de bezetting van het Guesthouse. In het komende jaar zal dan ook hard gewerkt worden aan
verbetering van de watervoorziening. Daarvoor zullen fondsen nodig zijn; de stichting zal zich
daarvoor inzetten.
Nieuwsbrieven:
De sponsorouders van de voormalige weesdorpkinderen, 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, 4 mei 2020
Zr. Dorien Peet, voorzitter stichting Vrienden van Zusters in Rwanda

