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Ieder jaar sterven miljoenen jonge kinderen aan de gevolgen van armoede. Als een kind zich in de eerste 
levensjaren niet goed ontwikkeld, loopt het een achterstand op die niet meer in te halen is. Samen met 
onder andere de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) werkt Red een Kind aan een goede start voor 
ieder kind.   
 
Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling 
Goed onderwijs is daarbij van cruciaal belang. Daarom richt Red een Kind samen met ouders 
kleuterscholen op. Daar krijgen kinderen de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te 
bereiden op het basisonderwijs. Red een Kind traint ouders en leraren om de scholen te leiden, goed les te 
kunnen geven, en aandacht te hebben voor de meest kwetsbare kinderen. Ook leren ouders om steun te 

vragen bij de overheid en deze op haar verantwoordelijk-
heid te wijzen als het gaat om onderwijs. Hiervoor worden 
speciale schoolcomités opgericht. De kinderen leren op hun 
beurt wat hun rechten zijn, en ze worden uitgedaagd om 
actief mee te doen in de klas. 
 
Ook wordt de groei en ontwikkeling van de kinderen goed in 
de gaten gehouden. Daarom krijgt iedere school van Red 
een Kind een koe. Deze koe wordt verzorgd door ouders, 
en met de melk wordt dagelijks een voedzame en gezonde 
maaltijd voor de kinderen bereid. Zo hebben zij een goede 
basis voor de rest van hun leven. 
 

Drie nieuwe kleuterscholen in 2021 
In 2021 wil Red een Kind samen met de Presbyteriaanse Kerk drie nieuwe kleuterscholen bouwen in de 
regio Rwamagana in Rwanda. Een kleuterschool bestaat uit drie klaslokalen, een kantoor voor het 
onderwijzend personeel, een keuken en sanitaire voorzieningen. Per school is een bedrag nodig van € 
26.000. Helpt u mee? Meer informatie is te vinden op www.redeenkind.nl/kleuterscholenrwanda 
 

http://www.redeenkind.nl/kleuterscholenrwanda

