Amerongen, 3 juli 2018

Lieve vrienden van Abaja ba Kristo,
Uit naam van het bestuur van de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda geef ik u graag nog wat
informatie door.
NIEUW PROJECT: BOUW LAGERE SCHOOL:
Er gebeuren mooie dingen in de gemeenschap, maar zorgen zijn er ook. Zoals zr. Berthe schrijft is nu
de grootste zorg hoe de bouw van de lagere school gerealiseerd kan worden. Naast de bijdrage die de
gemeenschap in Rwanda zelf kan opbrengen, zoeken we als bestuur naar wegen om het benodigde
bedrag bij elkaar te krijgen. Mocht u een steentje willen bijdragen, dan stellen wij dat natuurlijk erg
op prijs!
Om u een indruk te geven van de kosten voor dit project, hierbij enkele gegevens en concrete ideeën
voor het geval u “mee wilt bouwen”:
- De totale begroting voor het gebouw is ongeveer 150 miljoen Rwandese Franken. De wisselkoers is
tussen 900 en 1000 Frank per Euro. Dat betekent dus ruim € 150.000, een groot bedrag, maar we
hopen het met hulp van vele gevers bij elkaar te krijgen!
- De bedoeling is dat er 6 lokalen komen voor in totaal 300 leerlingen. Voor elk kind dat op deze
nieuwe school een plek zal krijgen is dus € 500,00 nodig! Als 300 mensen een kind “inkopen” – of
600, die de helft van het bedrag bijdragen – zijn we er al!
- Er kunnen ook letterlijk stenen aangedragen worden: de prijs voor een kubieke meter stenen is ruim
€ 70,00.
- De zusters hebben zelf al grond aangekocht dichtbij de kleuterschool. Ook de nodige vergunningen
zijn aangevraagd en toegekend. De overheid is enthousiast over de plannen, omdat er een groot
tekort is aan goede scholen. De plaatselijke school heeft bijvoorbeeld ruim 1000 leerlingen, die
vanwege plaatsgebrek halve dagen les krijgen!
- De inventaris voor de school zal door de zusters zelf worden gefinancierd.
- Als u op zoek bent naar een geschikt verjaardags- of jubileumscadeau, dan is een gift voor de school
misschien ook een goed idee?
Mocht u meer willen weten van dit project of misschien zelfs wel
een actie op touw willen zetten (waarvan de opbrengst mogelijk
door Wilde Ganzen kan worden vermeerderd), dan kunt u contact
met ons opnemen.
Iemand van het bestuur is ook graag bereid om een Power Point
presentatie te verzorgen over het werk van de zusters.
Onderaan de brief vindt u alle contact- en bankgegevens.
BEZOEK OVER EN WEER:
Dit jaar krijgt de gemeenschap in Rwanda veel aandacht in de Protestantse Gemeente van
Amerongen; door het bezoek van acht personen uit de gemeente is het meeleven nog sterker
geworden. Bij velen komen de herinneringen aan 1994/1995 boven, toen de zusters in het ZendingsDiaconessenhuis verbleven en ’s zondags met z’n allen in de kerk zaten – en optraden!
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In oktober hopen we opnieuw een groepsreis te maken en enkele dagen bij de zusters door te
brengen.
Het is goed dat zr. Berthe hier een paar weken kon zijn en bij de bestuursvergadering aanwezig was.
Er kon veel besproken worden; we zijn dankbaar voor de vele positieve ontwikkelingen in het werk.
VORMING EN TOERUSTING:
Speerpunt blijft vorming en toerustingvan de zusters, want bij de vele taken is het absoluut
noodzakelijk dat de verantwoordelijkheden goed verdeeld worden, zodat de directie ruimte heeft om
zich bezig te houden met de grote lijnen en het beleid voor de toekomst.
BESTUUR:
In het bestuur hebben we helaas al weer afscheid moeten nemen van de heer E. Suithoff. Hij wordt
wethouder en heeft dan geen tijd meer voor neventaken, dus we gaan op zoek naar een nieuw
bestuurslid en vragen graag uw gebed daarvoor.
WEBSITE:
De komende tijd zal er gewerkt worden aan het actualiseren van de website www.zustersinrwanda.nl
en het vernieuwen van de folders. Mocht u informatiemateriaal willen ontvangen, dan kunt u mij dat
laten weten via de mail: zr.dorien@zdh.nl
Namens de zusters in Rwanda en het bestuur van de stichting dank ik u hartelijk voor uw
betrokkenheid en meeleven!
Met vriendelijke groeten,
Zr. Dorien Peet
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