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Beste sponsor,

Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij de kinderen in Kirundo! 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.

4523
kinderen op basisscholen

Aantal jongeren 
dat in 2021 een 
vakopleiding 
volgde: 120

5 kleuterscholen 
geholpen

5 basisscholen 
ondersteund

376 kinderen in 
de kleuterscholen 

werden ondersteund

“Dankzij Red een Kind kon ik deelnemen aan een zelfhulpgroep. Dit 
heeft mijn ogen geopend en me geholpen harmonieus met mijn 
vrouw samen te leven en genoeg geld te verdienen om 
voor mijn kinderen te zorgen.” - Emmanuel



Resultaten
1. Veel kinderen stopten vroegtijdig met school. 
Door samen te werken met de verschillende 
zelfhulpgroepen en oudergroepen konden we 
kinderen beter begeleiden en steunen. Vergeleken 
met twee jaar geleden gaan er nu veel meer 
kinderen naar school! 

2. We organiseerden competities voor de 36 
kindergroepen, die plaatsvonden op school 
en in het dorp. Kinderen konden zingen, dansen, 
toneelspelen of gedichten voordragen om een 
prijs te winnen. Er was een fantastische opkomst en 
kinderen uit het hele gebied deden mee.

3. Sterk gezin, goed begin! Gezinnen maken 
vijfjarige toekomstplannen. De kinderen worden 
hier ook bij betrokken: waar staat ons gezin over vijf 
jaar? Wat willen we bereiken, en hoe? Het motiveert 
de kinderen enorm dat hun ideeën worden 
meegenomen in de familieplannen. 

Geweldige resultaten!

Uitdagingen
1. Klimaatverandering is pijnlijk zichtbaar in Kirundo. 
Oogsten mislukken door heftige hagel en wind. 
In andere gebieden is extreme droogte juist het 
probleem. Dankzij duurzame landbouwmethoden 
én aanvullende manieren om een inkomen te 
verdienen kunnen gezinnen toch het hoofd boven 
water blijven houden! Een structurele oplossing is 
belangrijker dan ooit. 

2. Door de slechte weersomstandigheden besloot 
een aantal families om te verhuizen naar een 
ander gebied, waardoor ze niet meer mee kunnen 
doen aan het programma. Het programma richt 
zich nu op het verbouwen van gewassen die het 
extreme weer beter kunnen weerstaan. Ook het 
houden van geiten is bijvoorbeeld heel geschikt, 
omdat deze dieren goed tegen droogte kunnen. We 
helpen gezinnen hierbij.

“Kinderen opvoeden is voor vrouwen 
én voor mannen!’’

Deze trotse vader, 
Abraham, is 41 jaar 
en heeft zes kinderen. 
Samen met zijn vrouw 
doet hij actief mee aan 
de activiteiten van het 
dorpsprogramma in 
Kirundo. 
“Vroeger bracht ik 
amper tijd door met 
mijn kinderen; ik dacht 
simpelweg dat het niet 
mijn taak was en dat zij 
mij alleen maar moesten 
gehoorzamen. En nu? Nu 
werk ik aan een betere 
band met mijn kinderen 
en mijn vrouw. We maken 
plannen voor de toekomst 
samen, en ik speel met 
mijn kinderen en luister 
naar ze.’’

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 Kirundo? Uw steun blijft hard nodig! 

Anézie is lid van de zelfhulpgroep en investeerde in 

haar eigen winkel
Odette is lid van de kindergroep. Ze poseert voor de pas aangelegde watertank die regenwater opvangt

Abraham is inmiddels 
een trotse vader

Een rolstoel voor Innocent!

Red een Kind maakt geen onderscheid: élk kind 
verdient dezelfde kansen. Ook kinderen met een 
beperking draaien daarom mee in het programma. 
Als ze extra ondersteuning nodig hebben, kan dit 
betaald worden uit een speciaal fonds. 

Op de foto zie je Innocent. Dankzij de steun van 
de zelfhulpgroep en van het fonds heeft hij nu een 
rolstoel. Feest!


