JAARVERSLAG 2021 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 is 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 spiritueel, moreel, met (technische) kennis,
advies en financiën te ondersteunen. 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.

Met de zustergemeenschap is besproken dat de beweging die wij graag ondersteunen er een is
waarbij projecten na een ingroeiperiode zelfvoorzienend worden en de Vrienden vooral middelen
inzetten voor nieuw te starten projecten. Dit vraagt van de zusters verder te ontwikkelen
bedrijfsvoerings- en wervingscompetenties.
Corona in Rwanda:
Ook in Rwanda heeft het coronavirus toegeslagen, zij het in beperkte mate. In het verslagjaar zijn er
ook bij AbK besmettingen geweest, en de gevolgen van de lockdown waren pijnlijk voelbaar.
Veel activiteiten kwamen stil te liggen, waardoor ook inkomsten wegvielen. In de directe omgeving
van de zusters was sprake van veel nood. Via de Stichting kon enkele keren een bedrag worden
overgemaakt voor noodhulp.
Wisseling leiding AbK:
In december 2020 werden bij AbK verkiezingen gehouden voor nieuwe leidinggevenden. Aan de
hand van richtlijnen van de overheid werd een executive committee benoemd, bestaande uit:
Eerste en tweede leidinggevende, eerste en tweede secretaris en een penningmeester.
Een delegatie van het bestuur was in augustus 2021 in Rwanda, en was daar getuige van de
indrukwekkende formele leiderschapswisseling waarbij de uitgaande en inkomende leidinggevende
zuster werd bedankt, bemoedigd en gezegend. Tevens maakte de delegatie het “inkleden”,
toetreden van een jonge zuster in de zustergemeenschap mee. Bijzonder om de overgave en het
enthousiasme van de zusters aan den lijve mee te beleven.

Inzegening leidinggevenden
Van de bestuurstafel
Er werd in dit verslagjaar 5 keer vergaderd door het bestuur van de stichting.
Onderwerpen die aan de orde kwamen:
Ontwikkelingen in de diverse projecten van AbK, bouwplannen lagere school, verzelfstandiging van
AbK op het gebied van management en financiën, PR en fondswerving.
In augustus 2021 hebben 4 leden van het bestuur een bezoek aan de zusters gebracht. Voor 2 leden
was dit de eerste keer: indrukwekkend om de zusters te ontmoeten en kennis te nemen van het
werk ter plaatse. Dit helpt zeer om de projectvoorstellen updates te kunnen plaatsen.
Tevens is met de zusters - in het verlengde van onze 2020 brainstorm en de vastlegging daarvan gesproken over:
- Hoe zien wij en hoe ziet AbK de rol van de Stichting in de toekomst?
- Wat is er nodig om tot verdere verzelfstandiging van AbK te komen en wat kan de Stichting hierin
betekenen?

De zusters hadden in de aanloop van ons bezoek nagedacht over onze gedachten. In de besprekingen
werd de beweging naar meer zelfvoorziening én gerichte uitbouw met nieuwe activiteiten
ondersteund. De zusters vragen ons om input op inhoudelijke- en bedrijfvoeringsthema’s. Als nieuwe
activiteit werken de zusters aan een healingcentre in Kigali. Dit is werk dat dicht bij het hart van de
zusters ligt en bijdraagt aan een verdere spreiding van activiteiten, ook geografisch.
De Vrienden hebben in Nederland middelen geworven voor de aankoop van gronden in Kigali
bestemd voor het healingcentre. In 2022 worden de plannen verder uitgewerkt. De zusters hebben
een goed bekende pastor inmiddels bereid gevonden hen te ondersteunen met het realiseren en
verder optimaliseren van de projecten in zowel Rubengera als Kigali.
Kennis en kunde uit Nederland
Het bestuur is blij met de voortgaande betrokkenheid van deskundigen op diverse gebieden: water
landbouw en financiën. Bij de twee eerstgenoemde onderwerpen gaat het om inhoudelijke expertise
gericht op het verbeteren van de opbrengsten. Een registeraccountant, de heer P. Oudshoorn, helpt
de zusters van Abaja ba Kristo die verantwoordelijk zijn voor de diverse boekhoudingen meer inzicht
te krijgen in de financiële verslaglegging. Hij kon i.v.m. corona niet naar Rwanda afreizen, maar
onderhield nauw contact met de betreffende zusters via sociale media.
Vacature secretaris
De vacature voor een secretaris werd tot onze vreugde ingevuld. Mevrouw Alice van Barneveld
neemt vanaf 2021 deel aan de vergaderingen en verzorgt onder meer agenda en verslaglegging.
Ander nieuws vanuit de Stichting in Nederland
Financiën: de jaarrekening laat een stabiel beeld zien. Ontvangsten en uitgaven hielden elkaar orde
grootte in evenwicht. De grootste posten waren in 2021:
1. De uitbreiding van de Indatwa school, ruim € 350.000
2. De aanbetaling voor de verwerving van grond voor het healingcentre Gizosi van € 180.000
3. De bijdragen voor de Indatwa school (€ 32.000) de weeskinderen (€ 15.000) en het waterproject
(€ 10.000)
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.
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 Rachel Pekkeriet, waar nodig bijgestaan door haar vader
Erik, bereid gevonden. Er werden diverse verbeteringen aangebracht op de website en er werd
gewerkt aan het vergroten van het bereik.
De diverse projecten in Rubengera, waar de stichting en Abaja ba Kristo samen aan werken
Versterking van het management van Abaja ba Kristo.
Opleiding boeren en boerinnen: Ook in dit jaar werden weer 150 boeren en boerinnen opgeleid, met
steun van Kerk in Actie in Utrecht. Het geplande bezoek van de heer B. Veldboom kon geen doorgang
vinden i.v.m. corona, maar via de sociale media onderhield hij contact met de verantwoordelijken
van dit project.

Waterproject:
In dit jaar werd een begin gemaakt met het realiseren van een eigen waterbron voor AbK. Door een
Ned. stichting werd de financiering hiervan toegezegd en in Rwanda werd een organisatie (Water
Access Rwanda) ingeschakeld voor de uitvoering van het project. AbK nam een deskundige in dienst
die vanuit de zustergemeenschap het project volgde, samen met de Ned. waterbouwkundige, die op
afstand meekeek. Dit project is door storingen op achterstand geraakt en vergt in 2022 extra
aandacht.
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, 17 mei 2021
René van de Kieft, voorzitter stichting Vrienden van Zusters in Rwanda

