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Nieuwsbrief Ontmoet Rusizi
Sponsorzwemmen

Kun jij of kunt u zwemmen? Dan is er goed
nieuws! Zondag 14 oktober gaan we namelijk
weer sponsorzwemmen. De opbrengst is
voor Ontmoet Rusizi, ons gemeenteproject
waarmee we geld ophalen dat door Red een
Kind wordt gebruikt voor de begeleiding van
zelfhulpgroepen in de streek Rusizi in Rwanda.
Hierdoor dragen we bij aan een stabiele
thuissituatie, gezonde en voldoende voedsel
en de haalbaarheid van medische zorg voor
heel veel kinderen.

En degenen die jou hebben aangemoedigd,
mogen ook vrij zwemmen!

Bijbelklassen: klusjes doen met de
klussenkaart

Wat moet je doen?

Ben je (nog) niet zo’n waterkip maar wil je de
kinderen in Rwanda ook graag helpen? Doe
dan klusjes om geld te verdienen. Schrijf het
op de klussenkaart, die in de Bijbelklassen is
uitgedeeld. Prince, Nadia, Jacques, Gervais,
Dinah, Devine, Clementine, Claudine, Ernestine
en de andere kinderen in Rusizi zijn ontzettend
blij dat je dit doet!

Zoek zoveel mogelijk sponsors en laat het
sponsorblad invullen. Op 14 oktober word je
om 13.30 uur in het zwembad van Camping
Ackersate in Voorthuizen verwacht. Neem
jouw opbrengst mee of
Project Ontmoet Rusizi
maak het later over op
NGK De Ontmoeting ondersteunt vanaf 2016 het dorpsprogramma
NL15RABO 0309 824478
in Rusizi (ligt in het zuidwesten van Rwanda). Het doel is om
t.n.v.
NGK
Ontmoet
jaarlijks minimaal 7.500 euro via Red een Kind te doneren voor het
Rusizi.
dorpsprogramma. Binnen het programma worden zelfhulpgroepen
gevormd. In een zelfhulpgroep werken zo’n 20 mannen en vrouwen
Plons!
samen aan het vergroten van hun gezinsinkomen en het verbeteren
Zodra het startsein heeft
van hun sociale situatie. Ze leren er allerlei praktische vaardigheden,
geklonken, leg je zo vaak
zoals het verbouwen van nieuwe gewassen, het verzorgen van pluimvee
mogelijk het parcours van
of het kweken van vis. De winst uit de verkoop wordt gezamenlijk
3 baantjes en 2 glijbanen
gespaard om bijvoorbeeld medicijnen te kopen. Ook leert men in
af. Je mag dit een half
een zelfhulpgroep hoe men rechten op een goede manier onder de
uur lang doen. En na
aandacht van de overheid kan brengen. Een aantal kinderen uit het
het
sponsorzwemmen?
dorsprogramma zijn ambassadeur voor het project. Via de kinderen
Dan mag je nog tot
wordt NGK De Ontmoeting op de hoogte gehouden van de vorderingen.
17.00 uur vrij zwemmen.

Brieven van onze sponsorkinderen

Hieronder staan twee brieven van onze
sponsorkinderen. Om de andere brieven en
meer informatie over het welzijn van deze
kinderen te lezen, stuur een e-mail naar Anita
Neutel (ontmoetrusizi@ngkdeontmoeting.nl).

Beste NGK De Ontmoeting,

Ik ben heel blij jullie deze brief te schrijven.
En ik hoop dat het goed met jullie gaat. Ik was
erg blij de brief te krijgen die Anita namens
jullie kerk schreef. Ik was verbaasd dat jullie
na de kerkdienst kofﬁedrinken, dat is hier
niet de gewoonte. Ik had een onvergetelijke
kerst en een gelukkig begin van het nieuwe

(Voor
Prince
medewerker.)

opgeschreven

door

een

Wat gaan we allemaal DOEN dit
SEIZOEN?

jaar. Op dit moment zijn we begonnen met de
tweede termijn van dit jaar en ik hoop goede
prestaties te leveren. Het gaat met ons thuis
allemaal goed en wij wensen jullie en jullie
families het beste. God zegene jullie.
Met vriendelijke groet,
Ernestine Niyondeba

NGK De Ontmoeting,

Prince Mugisha doet jullie de groeten. Het
gaat goed met hem, zijn leren gaat vooruit en
hij heeft veel vrienden op school. Hij houdt
van rekenen. Hij kreeg de foto’s waarop
jullie kofﬁedrinken. Prince nodigt jullie uit
om bij hem thuis te komen en thee van de
‘Rwashagasha’ thee-industrie te proeven, thee
die goed smaakt. Hij vond de foto’s die jullie
stuurden erg leuk. Doe zijn hartelijke groeten
aan de kerk en moge God hen meer zegenen.

Voor ons project Ontmoet Rusizi staan ook
dit seizoen weer diverse activiteiten op de
planning, namelijk:
• Sponsorzwemmen, voor iedereen die
wil meedoen, 14 oktober 2018, Camping
Ackersate;
• Klussenkaart voor de kinderen in de
Bijbelkassen;
• Dive2Change,
ook
bekend
als
de
Oudjaarsduik. Deelnemen voor bikkels of
een advertentie plaatsen voor sponsors in
de krant Oudjaarsduik;
• Talentenactie, voorjaar 2019. Informatie
volgt;
• Jeugdgroep naar Rwanda, zomer 2019.

Nieuwsﬂits WS Voorthuizen
Ook komend zomer willen we
weer met een groep jongelui
en een leidersteam met een
project van World Servants
mee. We zullen met de groep
gaan bouwen in Rwanda, daar
gaan we een zelfhulpgroep van
Red een Kind ondersteunen met
de bouw van kleuterschool en
latrines.

toekomst voor de kleuters in
Nyamagana én hun families.

Waar ga je dat doen?

Nyamagana is een dorp in het
Rusizi district, gelegen in het
Zuidwesten van het land. Rwanda
wordt ook wel het ‘land van
duizend heuvels’ genoemd. Door
de vele heuvels en bochten duurt
de reis van de hoofdstad Kigali
naar Rusizi ongeveer zes uur.
Rwanda is een erg schoon land:
elke maand is er 1 dag waarin alle
inwoners vrijwilligerswerk doen.
Een van de vaste onderdelen is
dat iedereen de tuin, straat en
omgeving schoon maakt!

De groep heeft nog plaats voor
een aantal deelnemers, ben je
tussen de 15 en 25 jaar en lijkt
je dit een gave uitdaging? Neem
dan contract op met Erik Verkade
(eeverkade@gmail.com). Hij kan
je verder alles vertellen

Informatie over het project
Wat ga je doen?

Je bouwt mee aan een nieuw gebouw voor de
kleuters op deze school. Dit gebouw bestaat
uit drie lokalen, een kantoor en daarnaast
nog een gebouw voor vier latrines. Dit zal de
ontwikkeling van de kinderen op jonge leeftijd
stimuleren waardoor de start op de basisschool
veel gemakkelijker zal verlopen. Ook help je
mee met de bouw van moestuinen voor de
school of de mensen uit het dorp.

Voor wie?

In Nyamagana is een
basisschool
aanwezig
voor kinderen vanaf zes
jaar. Als de ouders gaan
werken op het land, is er
geen opvang voor hun
jonge kinderen. Je bouwt
daarom aan een betere

De
gemiddelde
temperatuur is 21
graden Celsius en
dankzij de vele
regen is Rwanda
erg vruchtbaar en
vindt er dus veel
landbouw plaats. In
Rusizi en omgeving
vindt
je
grote
theeplantages: veel
mensen
werken
lange dagen op
het land om hun
gezin te kunnen
onderhouden.

Waarom?

De kinderen in Nyamagana kunnen nu pas
naar school vanaf hun zesde jaar. Bouw jij
mee aan een kleuterschool tussen de groene
heuvels van dit bijzondere land?
Kijk op www.worldservants.nl
informatie!

voor

meer

Word ook, net als tientallen
gemeenteleden inmiddels al zijn,
donateur van Ontmoet Rusizi.
Graag nodigen wij u als gemeentelid uit om
donateur te worden van ons gemeenteproject.
U kunt op een eenvoudige manier meedoen. Vul
onderstaand formulier in en geef dit af bij de
projecttafel Ontmoet Rusizi/World Servants, via
e-mail naar rusizi@ngkdeontmoeting.nl of doe
het formulier in de collectezak.
U kunt zelf uw maandelijkse bijdrage kiezen.
Bijvoorbeeld €5,- of €10,- of een bedrag naar
keuze. Uw bijdrage is als gift ﬁscaal aftrekbaar. De maandelijkse bijdrage kan worden gestort op
bankrekeningnummer NL 15 RABO 0309 8244 78, t.n.v. NGK Ontmoet Rusizi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invulformulier

Ja, ik help mee om gezinnen in Rusizi uit de armoede te halen en word donateur. Ik doe maandelijks
mee met het volgende bedrag (kruis het bedrag aan):
0 €5,0 €10,0 €...
Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Adverteren in Dive2Change-krant

Plaats een advertentie in de Dive to changekrant 2018 en sponsor zo de Oudjaarsduik. Het is mogelijk
om een advertentie van 1/8e, 1/4e, 1/2e of een hele pagina in full colour aan te leveren. De
krant verschijnt huis-aan-huis
in Barneveld en Voorthuizen
(wordt bij de Barneveldse Krant
gevoegd).
Advertentie
• 1/8e = € 195
• 1/4e = € 295
• 1/2e = € 440
• 1/1e = € 790
Ook een advertentie in de coolste
krant van het jaar? Stuur uiterlijk
1 november een mail naar
ontmoetrusizi@ngkdeontmoeting.nl

