
Mooie opbrengst voor
‘Ontmoet Rusizi’
Tientallen broeders en zusters hebben 
zich ingezet om de vele kilometers wc-
papier (gelukkig opgerold) langs de deur te 
verkopen. Ons vermoeden bleek waar: de 
meeste mensen gebruiken wc-papier! Samen 
met de bestellingen vanuit de gemeente, 
is de opbrengst van deze actie: 2.500 euro! 
Een mooie stap in de goede richting, met als 
doel dat Red een Kind in Rwanda aan de slag 
kan gaan om hele dorpen te helpen met het 
opbouwen van een duurzaam bestaan. Dank 
aan alle kopers, verkopers en chauffeurs.

Rwanda – Rusizi - …?
Wat gebeurt er inmiddels in Rusizi?  
Red een Kind treft voorbereidingen 
voor het project in de provincie. Dat 
doen zij samen met partnerorganisatie 
AEE (African Evangelistic Enterprise).

Opstart
De opstart in Rusizi heeft vertraging 
opgelopen doordat een subsidieaanvraag bij 
de Nederlandse overheid niet gehonoreerd 
werd. Red een Kind en AEE hebben daarom 
een kleiner gebied gekozen waar met het 
project wordt gestart: de sector Nyakarenzo. 
Dit gebied heeft goede randvoorwaarden 
voor een eerste project. Er is bijvoorbeeld 
genoeg ruimte beschikbaar voor (nieuwe) 

landbouw. En dat biedt weer mogelijkheden 
voor jongelui die nu vaak naar de stad 
vertrekken op zoek naar werk. De organisaties 
doen een marktonderzoek om te weten welke 
activiteiten stabiele inkomens kunnen geven 
aan de huishoudens van de bewoners.

Aanpak van Red een Kind
Armoede is complexer dan  gebrek aan geld of 
eten. Kinderen gaan vaak niet naar een goede 
school, raken geïsoleerd en hebben weinig 
zelfvertrouwen. Ze weten vaak niet welke 
mogelijkheden ze hebben. De kinderen van 
toen zijn de ouders van nu.
Zelfhulpgroepen vormen de basis van het 
project. Red een Kind schrijft hierover: ”Door 
ouders samen te brengen in zelfhelpgroepen, 
leren ze verder te kijken dan hun eigen 
problemen. Ze verbouwen samen gewassen of 
vervaardigen samen producten zoals matten 
of sieraden die ze kunnen verkopen.” Voor 
gezinnen is het moeilijk om geld opzij te zetten 
voor een grote aankoop, omdat er gebrek is 
aan van alles. In een zelfhulpgroep kun je 
elkaar stimuleren om te sparen en lukt het 
wel! Een belangrijk gevolg van een succesvolle 
zelfhulpgroep is dat mensen weer trots op 
zichzelf zijn: een verbeterd zelfbeeld hebben.

Sponsoring Ontmoet Rusizi
Voor ondernemers zijn er speciale 
sponsorpakketten samengesteld. Naast een 
vermelding op de website ontvang je als sponsor 
een advertentie in de krant Oudjaarsduik (A4 
formaat). Deze krant wordt in december huis-
aan-huis verspreid in Barneveld en Voorthuizen 
(oplage: 16.000!). Ook zal er een banner met 
logo te zien zijn tijdens de Oudjaarsduik.

Je kunt kiezen uit de volgende drie pakketten 
(pakket bestaat uit: naamsvermelding in 
nieuwsbericht website, banner Oudjaarsduik, 
advertentie in de Oudjaarskrant):
   Packet 1: 1/8e advertentie:  €295,-
   Pakket 2: 1/4e advertentie:  €395,-
   Pakket 3: 1/2e advertentie:  €495,-
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Welk sponsorpakket kies jij?

Voor vragen of opmerkingen kun je altijd 
mailen naar rusizi@ngkdeontmoeting.nl.

Bidt u mee voor Rusizi?
Zoals met alle projecten, is de beginfase 
altijd spannend. Elk project kent successen 
en tegenslagen. Daarom is het belangrijk te 
bidden.
  •  Wijsheid bij het starten van het project.
  •  Gods leiding voor alle betrokkenen bij het 
      opstarten van de zelfhulpgroepen.

Red een Kind en World Servants
In de zomer van 2017 zal er een jongerenproject 
plaatsvinden in Rusizi waarbij jongeren uit 
onze gemeente aan zullen deelnemen. De reis 
wordt georganiseerd door World Servants en 
Red een Kind. 

Op dit moment zijn er 17 jongeren die hebben 
aangegeven mee te willen naar Rwanda, ook 
zijn er al 8 leiders gevonden. Met deze groep zijn 
de voorbereidingen gestart maar er is nog plek 
over. Word je in 2017 16 jaar (of ouder) en heb 
je interesse: spreek dan een commissielid aan! 
 
Ontmoet Rusizi tafel
Vanaf deze zondag zal er ook iedere week een 
tafel in de kerk staan, met daarop informatie 
over het project Ontmoet Rusizi en over de 
jongerenreis. Om de jongeren financieel te 
ondersteunen kunt u iedere week lege flessen 
meenemen en is er een rolletje mentos te 
koop.

Acties
De reis van de deelnemers en leiders kost veel 
geld. Daarom wordt er komende tijd weer flink 
actie gevoerd. Dit is vast een voorschot op 
komend seizoen:
  •  Oppascentrale
  •  Klussenactie
  •  Wijnproefavond

  •  Sponsorloop bij een basisschool
  •  Ontbijtshow

En natuurlijk is er ook de jaarlijkse Oudjaarsduik. 
Op 24 december duiken we met veel mensen 
Zeumeren in. We rekenen erop dat u deze 
datum vrij houdt om mee te duiken, te helpen, 
te sponsoren en/of te komen aanmoedigen!

Commissie en leiding
De jongelui worden bij al deze acties ondersteund 
door de mensen in de actiecommissie. Een 
aantal van hun gaat ook mee als leiding tijdens 
de Rwanda reis. Het zijn:

  Mark Luigjes    Willemieke van Reenen
  Rene Luigjes    Margreet Lakerveld
  Gijs Luigjes    Volkert Kieft
  Henk Jan Dorland   Erica Luigjes
  Annemarie Dorland   Alie Luigjes
  Erik Verkade

Impact jongerenreis
Een reis als dit is een prachtige ervaring. Maar 
hoe ziet een dergelijke reis eruit? Op de website 
van World Servants staat het volgende:

Wat ga je doen?
Je gaat kennismaken met de programma’s van 
Red een Kind en actief daarin meedraaien.
Dat kan iets bouwen zijn, maar net zo goed 
een tuin aanleggen, op het land werken, 
contacten aangaan met de lokale bevolking, 
en ervaringen uitwisselen.
Daarnaast help je mee met het contact wat er 
al is tussen onze kerk en de mensen in Rusizi.
Alleen al je aanwezigheid is heel bijzonder voor 
de lokale bevolking. 

Unieke van dit project
Red een Kind en AEE helpen een 
dorpsgemeenschap op alle fronten en iedereen 
in het dorp is daarbij betrokken. AEE leert de 
mensen hoe ze door samen te werken zichzelf 
kunnen helpen uit de armoede, zodat onze 
hulp over een poosje niet meer nodig is. Je 
komt daar niet om hen uit de armoede te 
helpen, maar wordt onderdeel van hun proces 
om armoede te verslaan.

Wat doe je nog meer?
Je verdiept je in de cultuur van Rwanda en 
ga je ontdekken hoe lokale inwoners leven. 
Je bezoekt Kigali, de hoofdstad van Rwanda 
en gaat daar op zondag naar een lokale kerk. 
Tenslotte staan we ook stil bij de geschiedenis 
van Rwanda en bezoeken we het Genocide 
Memorial Centre.


