
Resultaten
1. De leraren van 25 peuter- en kleuterscholen werden getraind en gecoacht. De kwaliteit van het onderwijs 
gaat vooruit en daar profiteren 3.032 kinderen van! 

2. 31 Kinderen met een beperking werden doorverwezen naar het ziekenhuis en kregen de juiste 
zorgverzekering. De reiskosten voor het ziekenhuis en de kosten voor ondersteunende hulpmiddelen werden 
vergoed. Een enorme stap in de ontwikkeling van deze kinderen.

3. Meer dan 600 kinderen stroomden dit jaar in bij de kindergroepen, waar ze leren over kinderrechten, 
gezondheid en gendergelijkheid. 

NIEUWS UIT RWANDA
Nieuwsbrief dorpsprogramma Bugesera

Beste sponsor,

Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij de kinderen in Bugesera! Bent u ook zo benieuwd 
hoe het met dit mooie dorpsprogramma gaat? Graag delen we de resultaten en uitdagingen 
van het afgelopen jaar met u.

Aantal jonge kinderen (0-7) bereikt met het programma.



Uitdagingen
1. In Rwanda is ernstige droogte een probleem. Het is daarom voor veel boeren erg moeilijk om hun 
gewassen te verbouwen. Gezamenlijk huren ze een extra stuk land waar ze een irrigatiesysteem aanlegden. 
Ze investeren in middelen om dit straks ook op grotere schaal te kunnen doen.

2. Een aantal leraren vertrok naar andere scholen omdat ze daar beter betaald worden, of werden 
ingehuurd voor de extra lesprogramma’s die de overheid opzette tijdens corona. We lobbyen bij de 
gemeente om onze scholen op te nemen in hun beleid, zodat ook onze leraren extra gecompenseerd 
worden voor hun diensten.

3. We konden al 31 kinderen met een beperking helpen, maar nog niet alle kinderen hebben de juiste 
hulpmiddelen gekregen. Deze zijn erg kostbaar. We blijven op verschillende niveaus lobbyen bij instanties 
voor de situatie van kinderen met een beperking, en zoeken naar middelen om ook deze kinderen te 
kunnen helpen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op! Bel (038) 460 4648 of mail naar info@redeenkind.nl
Blijft u bidden voor de kinderen en gezinnen in Bugesera? Uw steun blijft hard nodig! 

Een samenkomst van een van de kindgroepen
De kinderen op de peuter- en kleuterschool 

eten gezellig samen 

Kijk de 13-jarige Solomon 
eens! Solomon speelt inmiddels 
met andere kinderen en doet 
actief mee aan de kindergroep 
in Bugesera. Maar dit was 
niet altijd het geval. Toen hij 
zeven jaar oud was, raakte hij 
verlamd aan één been. 
Solomon schaamde zich, was 
onzeker en ongelukkig. Hij 
vertelt: “Het had zo’n impact 
op mij. Ik stopte direct met 
school. Ik verstopte mezelf 
omdat ik dacht dat ik voor 
iedereen een last was.’’
Wat een verschil met nu! 
Solomon legt het zelf uit: 
“Via het programma kreeg ik 
een operatie aan mijn been. 
Ik oefende om met krukken 

te lopen. Langzaam werd ik 
beter!’’ Solomon doet nu actief 
mee aan de kindergroep én 
hij gaat weer naar school. “Ik 
ben blij dat het goed gaat op 
school. Alles is anders!’’

Solomon (rechts) speelt met zijn klasgenoten

Solomon leert lopen na 
zijn operatie

Solomon schaamt zich niet meer!


