RWANDA, SOCIAAL PROJECT 2016/2017

Met grote vreugde constateerden we dat in maart genoeg was bijeengebracht
om het oorspronkelijke doel van het huidige landelijkse sociaal project te
bekostigen. Dat betekent dat voor het project van Laetitia Berabose ofs in
Kigali (Rwanda) ruim € 4.750,- bijeen is gebracht voor:
• het herstellen en uitbouwen van de keuken waar voor armen uit de buurt
gekookt wordt;
• de aanschaf van een motorfiets. Alleen de hoofdwegen zijn verhard, de
andere wegen zijn met een auto slecht berijdbaar. De motorfiets zal onder
meer worden gebruikt om mensen van en naar artsen en ziekenhuis te rijden. Voor het vervoer over de hoofdwegen wordt het eigen autootje van
Laetitia gebruikt;
• de aanschaf van drie verschillende naaimachines. Deze kunnen bij de naailessen worden gebruikt, en kunnen daarnaast worden gebruikt om mensen
in staat te stellen hun eigen kleding te naaien en eventueel iets voor de verkoop te maken;
• de aanschaf van matrassen, beddengoed, kussens e.d. (in Rwanda wordt
je alleen in het ziekenhuis opgenomen als je deze spullen meeneemt). Vele
armen hebben die niet en worden daarom niet in het ziekenhuis opgenomen. Als deze goederen via het project uitgeleend kunnen worden, kunnen
veel armen in ziekenhuizen worden opgenomen;
• de aanschaf van bijbels, gebeds- en liedbundels en catechesemateriaal
ten behoeve van de gemeenschap van mensen die in en rond het centrum
samenkomen om te vieren en te danken.

we gaan door!
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Maar we gaan door! Met instemming van de consulterende raad van 25 maart
wordt de rest van 2017 geld ingezameld om de bestaande armenhuisjes op
het terrein op te knappen. In deze huizen wonen gezinnen, die daarvoor op
straat leefden. De gezinnen kunnen er een paar jaar wonen en vervolgens
doorstromen naar reguliere huizen. Deze gezinnen vangen bovendien een
aantal weeskinderen op. De bestaande huisjes zijn oud en moeten dringend
worden hersteld. Per huisje is voor volledige renovatie een bedrag van € 1.700
tot € 3.400 nodig. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer we kunnen doen!

Uw bijdrage blijft welkom op rekeningnummer NL98 INGB 0000 4314 58 op
naam van ‘Orde van Franciscaanse Seculieren’ te Didam onder vermelding
van ‘sociaal project Rwanda’

Mariette Fleur ofs
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