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Beste mensen,

Op een paneel van de preekstoel in de Walburgiskerk in Zutphen staat een zandloper 
afgebeeld, met de tekst: “Het glas gaat ras” oftewel ‘tempus fugit´ – de tijd vliegt. We 
worden al te vlot oud. ‘Gedenk te sterven’ was motto in de Middeleeuwen, ‘memento mori’. 
OK, maar gedenk ook te leven – op je oude dag!   En dat motiveert in    Gisenyi,    Rwanda, 
de mama’s van de Poupéetique om te ijveren voor een geschikte pensioenvoorziening. 
Want zo worden de vrouwen óók genoemd: met de naam van hun eerstgeborene. 
In de volgorde van het planbord op de foto: mama Rukumani, mama Ingabire, mama 
Angélique, mama Solange, mama Aimé, mama Clémence, mama Robert, mama 
Haba(rurema), mama Sandrine, mama Philbert, mama Shadadi. 
‘Wie een vrouw steun geeft, helpt een hele familie (en nog wel meer mensen)’.
‘

    De mama’s              pop te koop                Rehema                    Emélienne                olifant in wording

Dankzij steun van St. De Houtmaat heeft de Poupéetique een begin kunnen maken met het 
opleiden van jonge vrouwen om  in de toekomst het werk over te kunnen nemen.

                        Trotse stageaires…                             drie generaties...                                 Candide  

  Brigitte                  het atelier                                           pop in wording                                    Jacqueline
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In november gaat Jan weer naar Rwanda. De mama’s van de Poupéetique hebben ons 
gevraagd om hen te steunen in hun spaarproces, door verkoop van hun produkten en door 
giften. Hun  startkapitaal voor aankoop/bouw van een te verhuren huis beloopt zodoende nu  
al zo’n 12.000 euros. Laten we hopen dat de vrouwen bondgenoten vinden die bereid zijn 
voor een zelfde nog ontbrekend bedrag een zachte lening voor vijf jaar te geven.

+
De kleuterschool in Gisenyi (Shalom Nursery School) worstelt met het gegeven dat veel 
ouders wel zouden willen dat hun kind erheen gaat, maar dat de benodigde financiën hen 
ontbreken. 60 euros per jaar voor één kleuter voldoet. Ifuni verstrekt momenteel 10 ‘beurzen’.

+
Het ‘slakkenhuisje’ in Remera-Ruhondo is een ware Hermitage geworden (met 4 kamertjes 
met elk eigen sanitair) , en zal in februari officieel geopend worden tijdens het halve 
eeuwfeest van het Retraitecentrum.

+
APAPEB, in Byumba, een middelbare school, (met bouwafdeling, electro,  boekhouding, ict 
en toerisme) door ouders zelf opgericht, moet zich zien te redden met enkel het schoolgeld dat
de leerlingen inbrengen, voor salarissen van leraren, onderhoud gebouwen, etc. etc.                
Er is te weinig geld onder de gewone mensen. Met op zich capaciteit voor 600 leerlingen 
moet men het momenteel doen met 300. Graag zou men een uitwisseling willen onderhouden 
met een scholengemeenschap in Nederland.

+
Ndera bij Kigali. Het is verbazingwekkend hoe de ambtenarij een bouwvergunning voor een 
gemeenschapshuis c.q. kleuterschool kan traineren. Een kerk dient lange adem te hebben….

+
Tot slot.
We komen graag eens  langs om van ons werk te vertellen en artikelen van het poppenatelier 
te verkopen. De gehele opbrengst zal ten goede komen aan de opleiding van jongeren en het 
‘pensioenfonds’.

Dank voor uw meeleven,  
Vrede en alle goeds toegewenst!

voor stichting IFUNI,       

Jan en Nelleke  
van Schaardenburgh – Luijendijk 

 (Chinese) trapnaaimachine                  volle schappen                                     kordate vrouwen
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