
 

NIEUWSBRIEF MAART 2020 
Lieve Rwandavrienden, door middel van deze Nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de 

laatste ontwikkelingen, waar wij (zr. Greet, zr. Ina en zr. Dorien) kennis van konden nemen tijdens ons 
bezoek aan de zusters in februari 2020. 

 

Bezoekers worden altijd enthousiast 
ontvangen 

 

ZUSTERGEMEENSCHAP 
Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief kwam uit Rwanda het 
bericht dat ook in Rubengera het coronavirus heeft toegeslagen: een 
bezoeker uit Duitsland bleek het virus te hebben en ligt nu in het 
ziekenhuis in isolatie.  Natuurlijk heerst er bezorgdheid bij de zusters of 
er in de gemeenschap ook besmettingen zullen volgen. Graag vragen 
wij uw gebed om bewaring en om vertrouwen op God!  
De overheid heeft al allerlei maatregelen genomen: de scholen zijn 
dicht en bijeenkomsten zijn verboden. Dat is voor het werk van de 
zusters heel ingrijpend, laten we bidden dat zij in deze spannende tijd 
tot zegen kunnen zijn voor veel mensen! 

 

 

OPENING LAGERE SCHOOL 
Op 8 februari was het groot feest in Rubengera: de nieuwe lagere 
school werd geopend! Binnen een jaar is er een prachtig gebouw 
verrezen met 12 lokalen. Bij de opening waren de zusters Greet, 
Ina en Dorien uit Amerongen aanwezig en het bestuurslid Janny 
Oorebeek. Ook het bestuur van de stichting die de bouw van de 
school financierde kon erbij zijn. Zij waren onder de indruk van het 
mooie en solide gebouw! 
Er zijn nu, samen met de kleuterschool, 240 kinderen die dagelijks 
onderwijs krijgen op de Indatwaschool. 
 

 

 

STEUNFONDS ARME KINDEREN 
Van de 240 kinderen is ongeveer een derde afkomstig uit arme 
gezinnen. Voor hen heeft de stichting een steunfonds, van waaruit 
hun schoolgeld, uniform, materiaal en maaltijden worden betaald. 
Ook kan zr. Emerthe (directrice van de Indatwa school) bij 
noodsituaties in de gezinnen praktische hulp bieden. 
Met de ouders wordt gezocht naar manieren waarop zij hun 
inkomen kunnen vergroten, o.a. door middel van zelfhulp groepen. 
Hierdoor zullen zij hopelijk over enige tijd zelf (een deel van) het 
schoolgeld kunnen betalen. Voor dit steunfonds zijn giften heel 
welkom! 



 RUBENGERA TECHNICAL SECONDARY SCHOOL 
De studenten die in november 2019 examen deden, zullen op 21 
maart officieel hun diploma ontvangen. Sommige van hen hebben 
al een baan gevonden en de verwachting is dat de anderen 
binnenkort zullen volgen. 
Heel mooi is, dat er sinds januari een student uit Uganda de 
opleiding volgt. Hij wil heel graag, na het behalen van zijn diploma, 
in zijn eigen land jongeren gaan opleiden in het timmervak! Het is 
fijn dat de opgedane kennis op deze manier vermenigvuldigd 
wordt! 
 

 

Overleg met de buren: is het hier veilig genoeg  
                  voor moeder en kind? 

ONGEHUWDE MOEDERS 
Een groot probleem in het hele land zijn de meisjes die ongehuwd 
zwanger raken. Zij hebben grote problemen om in hun onderhoud te 
voorzien. Ook meerdere voormalige weesdorpmeisjes hebben een baby. 
Hoewel zij meestal volwassen zijn en geen ondersteuning meer krijgen, 
komen ze in zulke situaties toch weer bij de zusters terecht om hulp te 
vragen. Voor zr. Emilienne is het niet eenvoudig om hierin de juiste weg 
te vinden. Tijdens ons verblijf kon een van deze ongehuwde moeders, 
die dringend hulp nodig had bij het vinden van huisvesting, aan 
woonruimte geholpen worden. Zij zal ook hulp krijgen bij het vinden van 
werk. 

 

 
BABYPROJECT 

Nog steeds doen ouders met hun pasgeboren baby’s (meestal 
tweelingen) een beroep op de zusters om hulp bij het voeden. 
Prachtig om te zien hoe deze kinderen zich ontwikkelen, dankzij de 
aanvullende voeding, waarvoor ze iedere maand een geldbedrag 
krijgen. We hoorden dat nog altijd zo’n 60% van de bevolking moet 
rondkomen met minder dan één euro per dag! En als dan ook nog 
eens de oogsten mislukken door langdurige regenval, nemen de 
problemen natuurlijk enorm toe. 
 

 

FEESTELIJKE SAMENKOMSTEN 
Om gasten te verwelkomen organiseren de 
zusters altijd een feestelijke avond, waarbij 
het er vrolijk aan toegaat en er uitbundig 
wordt gedanst! 
Dat gebeurt ook in de kerkdiensten, waar de 
blijdschap over Gods woord door meerdere 
koren wordt bezongen en met handgeklap 
en dansen door de gemeente wordt 
beaamd! Het gaat er een stuk levendiger aan 
toe dan wij gewend zijn, maar wat is het 
mooi om mee te maken!                    De kinderen van de lagere school zingen in de kerk 

 



 
      

 

WATERPROJECT 
Een belangrijk project dat voor dit op het programma staat is het zoeken 
naar een mogelijkheid om de watervoorziening te verbeteren. Door de 
bevolkingsgroei en de verouderde leidingen is er regelmatig geen water 
beschikbaar, wat natuurlijk een groot probleem is, voor de zusters, maar 
ook voor de gasten. De beste oplossing is volgens de deskundigen het 
graven van een bron in de directe omgeving van het terrein van de 
zusters. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan en het ziet ernaar uit, dat 
het project in deze zomer kan worden gerealiseerd. De zusters zijn God 
dankbaar voor de mensen die zich hiervoor inzetten! 
 

   
ESTHER GEMEENSCHAP 
We konden in februari ook een bezoek brengen aan zr. 
Anysie, die door de gemeenschap Abaja ba Kristo is 
‘uitgeleend’ aan de Anglicaanse kerk in het zuiden van 
Rwanda, om daar een zustergemeenschap te helpen 
opzetten. Inmiddels zijn er 7 zusters lid van deze nieuwe 
gemeenschap. De bedoeling is dat zij volgend jaar uit hun 
midden een leidinggevende benoemen. Zr. Anysie gaat dan 
terug naar Rubengera. Het is bemoedigend om te zien dat 
deze jonge zusters zich willen toewijden aan God en er 
willen zijn voor de mensen om hen heen. 
 

 

 
KAARTENPROJECT 
Dit jaar zullen enkele zusters les krijgen in het maken 
van kaarten. Ze kunnen meteen goed oefenen, want 
vanuit Nederland kwam er een bestelling van bijna 
16000 kaarten! Die moeten in augustus klaar zijn, 
dus er wordt heel hard gewerkt!  
Het is natuurlijk een mooie bron van inkomsten! 
Er is ook voor u altijd de mogelijkheid om kaarten te 
bestellen, via de website of via e-mail: 
zr.dorien@zdh.nl 

 

 
Als de situatie het toelaat en het veilig genoeg is om te reizen, zullen in augustus vier bestuursleden een bezoek brengen 
aan de zusters. Het is belangrijk dat de beide nieuwe bestuursleden het werk ter plekke leren kennen. Zij blijven een 
kleine week; Janny Oorebeek en ik brengen ons jaarlijkse werkbezoek van drie weken. 
In die periode hopen we veel van de vroegere weesdorpkinderen te bezoeken en met de zusters na te denken over de 
toekomst van de gemeenschap en de verschillende projecten. 
We leven door de coronacrisis in een vreemde periode, waarin we ons sterk bewust worden van het feit, dat we niets in 
eigen hand hebben en dat de wereldgeschiedenis in een ogenblik een totaal andere wending kan krijgen. Dat doet me 
denken aan wat Jezus zegt over Zijn terugkomst op aarde: ‘als een dief in de nacht’ – zo plotseling en onverwacht. Hij 
vraagt ons te waken en bereid te zijn voor Zijn komst! Deze ‘coronatijd’ brengt veel mensen tot bezinning en tot 
nadenken over wat werkelijk belangrijk is in het leven. 
 

mailto:zr.dorien@zdh.nl


Jezus roept ons op om waakzaam te zijn en bezig te blijven met wat Hij ons te doen geeft. Omzien naar elkaar, 

elkaar bemoedigen en zegen verspreiden is ook nu mogelijk, op allerlei manieren! 

 

Dank voor uw meeleven en gebed voor de zusters in Rwanda. Mocht u hen rechtstreeks een bemoediging willen 

sturen, dan kan dat via mailadres: mkarurangwa@yahoo.com 

Op de website www.zustersinrwanda.nl vindt u verdere informatie over de projecten en de wijze waarop u deze 

kunt ondersteunen. 

 

Namens de zusters in Rwanda en het bestuur van de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda wens ik u van 

harte Gods zegen toe in deze extra stille voorbereidingstijd op Pasen! Jezus is Overwinnaar – dat blijft ons 

houvast! 

 

Zr. Dorien Peet 

             Bij openingsfeest Indatwa school     Zr. Greet en zr. Ina helpen in de naaikamer 

  Er wordt heel wat afgesjouwd! 

 Feest vieren is ook belangrijk!       Afscheid van de zusters - tot de volgende keer!   
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