NIEUWSBRIEF MEI 2021
Lieve Rwandavrienden, door middel van deze Nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen in de Rwandese zustergemeenschap.

ZUSTERGEMEENSCHAP
We zijn dankbaar dat het mogelijk is om via de sociale media
regelmatig contact te hebben met de zusters.
Het gaat hen goed, tot nu toe is geen van de zusters besmet
geraakt met het coronavirus! Wel merken zij dat er veel nood is in
hun omgeving, doordat mensen geen werk hebben en dus ook
geen inkomen. Doordat er van diverse kanten giften
binnenkwamen, konden zij veel mensen helpen met voedsel.

SCHOLEN WEER OPEN
Helaas gingen alle scholen in Rwanda vorig jaar in lockdown, ook
de vorig jaar geopende lagere school, de kleuterschool en de
technische school. Van thuisonderwijs was geen sprake, omdat de
meeste leerlingen thuis geen computer en vaak zelfs geen
elektriciteit hebben. Gelukkig zijn de scholen inmiddels weer open
en kan er gewerkt worden aan het inhalen van de achterstand.

UITBREIDING SCHOOL
Toen vorig jaar februari de lagere school werd geopend, lieten de
zusters weten dat dit gebouw lang niet alle noodzakelijke ruimtes
bevatte en dat uitbreiding dus dringend gewenst was. Vooral het
ontbreken van een keuken en eetzaal was een probleem.
Bovendien voldoet het voormalige weesdorp dat als kleuterschool
dienst doet, niet meer aan de eisen. Zodoende werd een plan
gemaakt voor een nieuw gebouw op het terrein van het weesdorp.
Tot grote blijdschap van de zusters kwam de financiering al snel
rond, zodat hopelijk dit jaar nog kan worden begonnen met de
bouw!

RUBENGERA TECHNICAL SECONDARY SCHOOL
Ook de technische school is weer volop in bedrijf. Vorig jaar kon een
slaapzaal voor meisjes in gebruik genomen worden. Voor de jongens is
dit ook dringend nodig, zij wonen nu in een veel te klein huis.
Sinds januari is zr. Emilienne directeur van de school. Zij blijft voorlopig
ook nog de nazorg doen voor de kinderen van het weesdorp. Met veel
inzet en vindingrijkheid combineert zij deze taken: toen voor een jongen
uit het weesdorp een huisje werd gekocht, liet zij de meubels maken
door studenten van de technische school, die daarmee hun schoolgeld
verdienden!

BABYPROJECT
Ook het babyproject lag een poosje stil vanwege de lockdown,
maar nu kunnen de moeders weer komen, wel met inachtneming
van de regels: mondkapjes en afstand.
Zr. Marthe is blij dat ze de moeders en hun baby’s weer van hulp
kan voorzien! Zeker nu de armoede zo is toegenomen, is deze hulp
letterlijk van levensbelang voor de kleintjes.

WATERPROJECT
Vorig jaar werd begonnen met het aanleggen van een eigen
waterbron voor de zustergemeenschap en de gebouwen op het
terrein. Dat had nogal wat voeten in de aarde, want de grond
bleek zo hard, dat enkele keren de boor het begaf. Uiteindelijk kon
een diepte van 7 meter worden bereikt, waar – zoals het er nu
uitziet – voldoende water te vinden is.
Nu moet de laatste fase nog worden uitgevoerd: het aanleggen
van 800 meter leiding van de bron naar het terrein van de zusters!
Als dat is gebeurd, zal er hopelijk genoeg water stromen om het
moederhuis, het gastenhuis en de scholen te voorzien!
LANDBOUWPROJECT
Op het terrein van het landbouwproject zijn verbeteringen
aangebracht in het irrigatiesysteem, zodat er vaker geoogst kan
worden. Voor dit project wordt regelmatig aandacht gevraagd
door Kerk in Actie. Op hun website is er veel informatie over te
vinden; het is de moeite waard er een kijkje te nemen:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/landbouwprogra
mma-zendingsdiaconessen/

Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda:
We zijn God dankbaar voor de voortgang van het werk van de zusters en voor bewaring tijdens de pandemie!
Ook danken we allen die voor de zusters bidden en hun werk ondersteunen met giften of op andere manieren,
bijvoorbeeld kleding naaien en breien voor de kinderen. De dames van het Rwanda Naaiproject komen daar weer elke
week voor bij elkaar.
Van harte hopen we dat een delegatie van het bestuur in augustus op bezoek kan gaan in Rubengera, zodat we met
elkaar kunnen spreken over onze samenwerking en over plannen voor de toekomst, met name over de toekomstige
strategie in de zin van het vergroten van de zelfstandigheid van de zustergemeenschap.
Een paar keer konden we via Google Teams met elkaar in contact zijn, maar ‘live’ is natuurlijk veel fijner!
Graag maken we u attent op de website, die trouw wordt bijgehouden door vrijwilligster Rachel Pekkeriet.
Samen proberen we de site zo actueel mogelijk te houden: www.zustersinrwanda.nl
Als u vragen of suggesties hebt n.a.v. deze brief of de website, kunt u die per mail aan ons toesturen, het mailadres vindt
u op de site.
Ook kunt u via de site kaarten bestellen, die door de zusters gemaakt worden.
Hieronder vindt u de bijdrage van zr. Marie-Louise aan deze nieuwsbrief.
Namens het bestuur van de St. Vrienden van Zusters in Rwanda groet ik u hartelijk en wens u Gods zegen toe!
Zr. Dorien Peet
Allemanswaard 6
3958KA Amerongen
T.: 06 12544905

www.zustersinrwanda.nl
info@zustersinrwanda.nl
KvK 51737957

Rek.nr.: NL07 RABO 01557 69 707
t.n.v. St. Vrienden van Zusters in Rwanda
te Amerongen

Beste vrienden en partners,
Wij groeten u in de naam van Jezus Christus, onze verlosser. We danken God dat we langs deze weg met u kunnen

delen hoe de huidige situatie van ons land in het algemeen is en van onze Diaconessengemeenschap "Abaja ba Kristo" in
het bijzonder.
Wij zijn heel dankbaar voor wat God in onze gemeenschap heeft gedaan. In december 2020 hebben we verkiezingen
gehouden voor een nieuw leidinggevend team van de gemeenschap. Vanaf 1 januari 2021 is dit nieuwe team
operationeel; als eerste leidinggevende werd zr. Marie-Louise Niyonsenga benoemd, haar plaatsvervangster is zr.
Domithille Uwiragiye. Daarnaast zijn er twee secretaresses en een penningmeester aangesteld; ds. Vincent
Musabyimana is de geestelijk verzorger van de gemeenschap.

van links naar rechts: zr. Emerthe, secretaresse
ds. Vincent Musabyimana, geestelijk verzorger
zr. Donithille, tweede leidinggevende
zr. Berthe, penningmeester
zr. Marie-Louise, eerste leidinggevende
zr. Esperance, tweede secretaresse

We zijn ook dankbaar voor de afname van de Covid 19-pandemie in Rwanda, waar veel initiatieven zijn genomen om
deze pandemie in te dammen. Volgens gezondheidsfunctionarissen telt Rwanda tot nu (3 mei) 25.490 coronazieken,
337 sterfgevallen en 23.442 herstelden.
De overheid is begonnen met het vaccinatieprogramma, waarbij het doel is om eind 2021 30% van onze bevolking te
vaccineren, en 60% tegen het einde van 2022. (De bevolking van Rwanda is 13.151.365).
Rwanda ontving vaccins die moesten worden gebruikt om in totaal 171.480 mensen te vaccineren die als prioritaire
risicogroepen werden geïdentificeerd, waaronder personeel in de gezondheidszorg, mensen ouder dan 65 jaar of met
onderliggende gezondheidsproblemen, andere eerstelijnswerkers en mensen met een handicap.
Inmiddels is ook een flink aantal zusters gevaccineerd.
Op het ogenblik zijn veel activiteiten zoals scholen, openbaar vervoer en commerciële activiteiten weer open en blijven
we maatregelen nemen om de negatieve impact van Covid 19 tegen te gaan.
Sommige kerken, die aan de eisen van de overheid hebben voldaan, zijn toegankelijk voor een beperkt aantal
bezoekers, maar een groot aantal kerken is nog steeds gesloten. We hopen dat de Covid 19-situatie steeds meer zal
‘wegspoelen’.
Beste vrienden en partners, we hebben het Paasfeest gevierd en mogen leven vanuit de opstanding van Jezus Christus!
Hij heeft de dood overwonnen!
Namens de gemeenschap "Abaja ba Kristo" wens ik u van harte Gods zegen!
"Lof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus! In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons een nieuwe
geboorte gegeven in een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood".
(1 Petrus 1:3)
Zr. Marie-Louise Niyonsenga,
Leidinggevende van de Gemeenschap ‘Abaja ba Kristo’

