


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nieuwe krukken maken Joseph gelukkig 

Joseph is de twaalfjarige zoon van Emmanuel en Esperance. 

Toen hij twee jaar was, scheidden zijn ouders en trouwde zijn 

moeder met een andere man. Dat was het begin van een moeilij-

ke tijd voor Joseph. Zijn vader kon namelijk niet goed voor hem 

zorgen, omdat hij veel van huis was om werk te zoeken. Joseph 

werd daarom verzorgd door zijn buren, die moeite hadden om hem 

eten te geven, kleding te kopen en hem te wassen. 

Toen Joseph vier jaar was, kreeg hij een wond in zijn been vanwe-

ge slechte hygiëne. Zijn vader probeerde om met lokale middelen 

de wond te genezen, maar dit mislukte en daarom nam hij Joseph 

mee naar een ziekenhuis. Na een aantal tests werd duidelijk dat 

Joseph last had van kanker in zijn been. De vader van Joseph 

besloot alles te doen wat hij kon om het leven van zijn zoon te 

redden. Hij verkocht zijn gehele land om Joseph naar een gespeci-

aliseerd ziekenhuis te brengen en daar werd het been van Joseph 

geamputeerd. Na de operatie kreeg hij krukken om hem te helpen 

met lopen. Joseph ging toen niet naar school, omdat hij zo vaak 

naar het ziekenhuis moest. Toen in het dorp werd verteld hoe 

belangrijk het is dat kinderen niet worden buitengesloten, nam zijn 

vader Joseph (inmiddels twaalf) naar een kindergroep. 

Joseph had geluk, want door het programma kreeg hij nieuwe 

krukken. Hij was inmiddels te lang voor zijn oude krukken die hij al 

vanaf zijn vierde had. Door het krom lopen met de te kleine kruk-

ken, had hij last gekregen van zijn rug. Samen met andere kin-

deren met een beperking mocht Joseph naar een gespecialiseerd 

zorgcentrum. Daar kreeg hij een prothese en nieuwe krukken. De-

ze passen goed bij zijn lengte en hij kan ze gebruiken zonder voor-

over te hoeven buigen. Joseph was eerst hopeloos, maar is nu 

gelukkig. Ook heeft hij moed gevonden om verder onderwijs te 

volgen, zodat hij later 

dokter kan worden. 

Joseph zegt: “Met deze 

krukken en de prothese 

kan ik normaal bewegen en 

kan ik zelfs meedoen als 

mijn vrienden spelen. Ook 

kan ik gewoon naar 

school.” Hij vertelt dat hij 

zelfs meer vrienden heeft 

dan daarvoor, omdat som-

mige kinderen bang waren 

voor zijn gebogen houding 

en manier van lopen. 



 

 

 

“Ik ben geen last meer voor mijn ouders, 

maar een oplossing” 

Cyriaque is een 24-jarige jongeman die in Rusizi woont en 3 

broertjes en 3 zusjes heeft. In 2015 stopte hij met school, om-

dat zijn ouders het schoolgeld niet meer konden betalen. Cyriaque 

kreeg daardoor een zwaar leven. Hij liep vaak nutteloos en doelloos 

rond en was ervan overtuigd dat hij zijn ouders tot last was. Op 

een gegeven moment probeerde hij wat geld te verdienen door als 

dagloner te werken, maar hij gaf dit geld vaak direct weer uit aan 

bijvoorbeeld alcohol. Cyriaque vertelt: “Ik leefde zonder doel voor 

mijn toekomst. Maar toen ik in 2017 hoorde dat AEE Rwanda 

zelfhulpgroepen oprichtte voor jongeren, was ik gelijk geïnteres-

seerd. Ik besloot lid te worden van zo’n groep, waar we leren sa-

menwerken, sparen en activiteiten beginnen waarmee we inkomen 

verdienen. Ik spaarde wekelijks 200 Rwandese Frank, zoals ieder-

een in de groep.” 

Later besloot Cyriaque te lenen van de groepskas om groente te 

verbouwen, waarmee hij inkomen kreeg waardoor hij zichzelf kon 

onderhouden en ook nog bij kon dragen aan de kosten van zijn fami-

lie. In 2017 volgde hij een technische vaktraining van zes maan-

den om lasser te worden. Toen hij daarmee klaar was, kreeg hij van 

AEE Rwanda een start-up pakket, waardoor hij in de praktijk kon 

brengen, wat hij had geleerd. Hij begon deuren, ramen en zelfs 

dakstructuren te lassen en te verkopen. Met zijn spaargeld kocht 

hij een stuk land en een koe. Dat is voor hem het teken dat zijn 

leven is veranderd. “Ik ben geen last meer voor mijn ouders, maar ik 

ben een oplossing, omdat ik nu mijn ouders ondersteun. Ik betaal 

bijvoorbeeld het schoolgeld voor mijn broertje, die autotechniek 

studeert. Volgend jaar wil ik een nieuw stuk land kopen, waar ik in 

het jaar daarna mijn eigen huis kan bouwen.” 

Cyriaque vertelde ons hoe dankbaar hij is voor AEE en Red een 

Kind voor de steun die ze geven aan jongeren als hij. Hij hoopt en 

bidt dat het project uitbreidt, zodat nog meer kwetsbare jongeren 

in andere arme gebieden kunnen profiteren van deze kans op een 

hoopvolle toekomst. 



De Twuzuzanyebabyeyi-zelfhulpgroep 

Twuzuzanyebabyeyi is een zelfhulpgroep met 17 vrouwelijke leden 

in het Rusizi-district. De groep begon in november 2016 en voor 

die tijd waren alle leden afhankelijk van landbouwactiviteiten om 

rond te komen. Ze hadden er niet of nauwelijks vertrouwen in dat 

ze genoeg inkomen konden verdienen voor hun gezin. Een groot 

deel van de vrouwen was daardoor afhankelijk van hun mannen voor 

de dagelijkse benodigdheden. Toen AEE in het gebied vertelde 

over de zelfhulpgroepen, vormden de vrouwen samen een groep en 

kregen ze trainingen. Ze leerden bijvoorbeeld om te sparen en dat 

deden ze dan ook wekelijks. In januari 2018 ging het zo goed, 

dat ze naast het wekelijkse bedrag (200 Rwandese Frank) een 

extra bedrag spaarden van 500 Rwandese Frank. Dit bedrag was 

speciaal achteruit gelegd om te investeren in een project, name-

lijk het kopen en doorverkopen van gedroogde cassave. 

In augustus had de groep genoeg geld gespaard om hun project te 

starten. Ze kochten twee ton gedroogde cassave, die ze voor 

meer geld verwachten te verkopen. Als ze winst hebben hiervan, 

wil de groep verder investeren. De vrouwen willen bijvoorbeeld de 

opslagruimte uitbreiden, waardoor ze ook andere gewassen daar 

kunnen opslaan, zoals bonen en maïs. Daardoor krijgen ze meer 

winst, waardoor ze grotere leningen kunnen nemen uit de groeps-

kas. Met deze leningen betalen de leden medische zorg voor hun 

gezin en het schoolgeld voor de kinderen. Een verandering voor 

het hele gezin! 

 

 

 


