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Nieuwsbrief 19, juni 2019

Hoera!  …..   “ de laatste loodjes wegen het zwaarst!” 

Beste mensen, 

De bouw van de kleuterschool in Ndera kan bijna gerealiseerd gaan worden. 

kinderen die aan de kant staan, 
laat ze toch naar school gaan!

De Wilde Ganzen hebben dit project 23 mei j.l.  geaccepteerd als project. Daar is heel hard aan 
gewerkt in Rwanda de laatste maanden. Jan was in februari in Rwanda en kon toen duidelijk maken 
wat de Wilde Ganzen als intermediair voor de bouw van de school kunnen betekenen nl. een flinke 
subsidie boven op het al gespaarde geld voor dit doel. Het geeft fondsen en partners de zekerheid dat 
het een doortimmerd project is. Rwanda ( de E.P.R. paroisse Kanombe) moest met bouwtekeningen en
berekeningen komen en ook was een visie nodig op de start van de school voor de eerste 2 jaar.  
Doelstelling is dat er ook 50% arme kinderen naar school kunnen. 
Wij moesten met een doortimmerd fondsenwervingsplan komen om de begroting te dekken. 
Dat is allemaal gebeurd!
Violette reageerde na het nieuws per app met een “ Halleluja”  en Epa danste door de kamer.
We hopen dat de kleuterschool zo snel mogelijk geopend kan worden.

IFUNI heeft al 24.000 euro beschikbaar voor dit project.  
We gaan nu ons best doen nog 20.000 euro bij elkaar te krijgen. 
De Wilde Ganzen zullen over die 44.000 euro 22.000 euro subsidie geven.
Het totale budget van het project (  kleuterschool Ndera,  2018-0315)  bedraagt 66.000 euro.

 Steun kan lopen via de Wilde Ganzen 
als de naam van het project + het 
projectnummer goed vermeld worden.  
IFUNI heeft een mooie folder die gebruikt 
kan worden en per mail wordt toegestuurd. 

Dus als u stichtingen, scholen, kerken,  jongeren of  vriendengroepen kent 
 die wat zouden willen/ kunnen  doen voor deze actie: laat het ons weten. 
Wij komen graag langs om te vertellen over dit werk  en over Rwanda: 
de mogelijkheden en problemen die er spelen, geloof en vasthoudendheid 
als het gaat om jeugd en kerk.  

PG Meppel  heeft ons  o.m. goed geholpen om de sprong naar de Wilde Ganzen te maken. 
Totaal ontvingen wij van hen 4.500 euro. 
Een formidabel bedrag waarvoor onze hartelijke dank.
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Het pensioenproject voor de vrouwen van het Poppenproject,

Jan heeft uitgebreid met de vrouwen gesproken. Zij realiseerden zich dat de
aankoop van een geschikt huis  toch nog verder is dan gedacht.  
25.000 euro is nu beschikbaar (het aanvankelijk ingeschatte bedrag). 
IFUNI gaf 15.000 euro, zij zelf  spaarden 10.000 euro. Een enorme prestatie! 
Als Stichting hebben we gezegd dat we wel wilden proberen bij een renteloze 
lening te bemiddelen maar dat wij nu stoppen voor dit goede doel. 
Ook kunnen ze overwegen  dit geld onderling onder de ouderen te verdelen en 
het ieder zelf te beleggen. Dat scheelt mogelijk heel wat juridische complicaties. 
In elk geval was men heel blij met onze bijdrage! 
Er zijn nu geregeld stageaires, dankzij steun van stichting “de Houtmaat”. 
Dat is een goede basis voor de toekomst van het atelier. Ook al blijven de 
stageaires niet allemaal, ze praten en denken mee! En hebben een vak geleerd! 

        
Kleuterschool in Gisenyi,     “  de 3e groep stagaires “

De school draait nu sinds 2013 en we zijn  erg blij dat ze inmiddels geheel zelfstandig kunnen 
functioneren. Er waren de eerste jaren wel wat aanloopproblemen maar het is de kerk daar gelukt er 
een goede school van te maken. Kinderen kunnen er overblijven, krijgen een 10- uurtje en evt. een 
warme maaltijd. Nieuw is dat de regering kleuterscholen ondersteunt met “ schoolmelk” 2 x per week.
Als stichting ondersteunen wij hen nog met 15 kleuterbeurzen voor de armste kinderen. Voor hen 
kunnen de ouders via de plaatselijk diaconie een beurs vragen. Totaal kost dit 900 euro per jaar.
We hopen straks ook als stichting voor de armste kinderen op de kleuterschool in Ndera 
kleuterbeurzen ter beschikking te kunnen stellen. De beurzen worden door de locale diaconie verdeeld.

Hermitage:

Jan was ook even op doorreis in Remera-Ruhondo: Hij zag dat het goed toeven was rond  het 
gerestaureerde slakkenhuisje. P. Zdzislaw heeft mede dankzij IFUNI ( totaal 5000 euro,  van 
2012 tot 2017) ook goede andere initiatieven kunnen ontwikkelen. Daar profiteren velen van!  

Ubwuzu: 

Aan de zijde van Blandine is er een nieuwe betrouwbare compagnon gekomen. Wel nodig gelet op 
haar leeftijd ( rond de 70 jaar),  en het elders gaan werken van haar dochter Marie-Fidele.
De regering stelt veel (nieuwe) eisen aan de infrastructuur van hotels als  UBWUZU.  Gelet op de 
problemen van de laatste jaren hebben we besloten hen opnieuw te ondersteunen met 1000 euro. 
Het keukenpersoneel,  dat 4 jaar gevangen zat na de valse aanklacht en werd vrijgesproken, 
is  daar gelukkig weer aan het werk. 

Vrede en alle goeds,  en een hartelijke groet,  Jan en Nelleke  van Schaardenburgh. 

NB 1: Wilt u bijdragen aan de kleuterschool: de banknummers zijn:  
NL67RABO 0154 74 238 van Stichting IFUNI in Haaksbergen of 
NL53INGB 00 000 40 000 van de Wilde Ganzen in Hilversum. o.v.v. kleuterschool Ndera project nr 2018-0315. 
Pas als het leeuwendeel van de fondsen binnen is kan de bouw starten!….  Dus?  

NB 2:  Voor de actuele info rond dit project ( acties , stand fondsenwerving) en andere projecten zullen we de website gebruiken 
(www.stichtingifuni.nl  ). Nieuwsbrief 20 komt pas in december uit.

NB 3: Ook een periodieke gift aan stichting IFUNI voor dit project is mogelijk: dit jaar voor de bouw en de komende jaren voor een 
kleuterbeurs. De gift is dan altijd volledig aftrekbaar. Neem hiervoor a.u.b. contact met ons op. 

NB 4: Mocht u de papieren nieuwsbrief per mail kunnen en willen ontvangen, geef dan a.u.b. uw mailadres door. 
Dat scheelt aanmerkelijk in de kosten. 
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