
 

 

 

 

Collecte 4 februari 

Het College van diakenen heeft besloten het project 

Mwana Ukundwa nog een jaar steunen. Dat geeft ons 

de gelegenheid te profiteren van de ervaringen die 

Amersfoortse jongeren hebben opgedaan tijdens hun 

reis naar Rwanda afgelopen zomer. In de loop van 

2018 beraden we ons op een nieuw gezamenlijk 

project voor 2019 en 2020. Op zondag 4 februari is de 

Werelddiaconaatcollecte voor Mwana Ukundwa. Ter 

ondersteuning hiervan zijn flyers en posters gemaakt 

en ontvangt u deze nieuwsbrief. U mag uw gift ook 

overmaken op NL20  INGB  0000 1396 31 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente, o.v.v. Mwana 

Ukundwa. In heel 2017 is er 14.190 euro opgebracht. 

 

Diaconale Jongerenreis 

Lydia Spaan-Liefting was een van de begeleiders van 

de jongerenreis. We vroegen haar naar haar 

ervaringen. ‘We zijn op bezoek bij Eric. De knul staat 

ons al met een brede glimlach op te wachten. Ik schat 

hem een jaar of 12. Samen met zijn tante woont hij in 

een huisje wat de naam eigenlijk niet dragen mag. We 

worden hartelijk ontvangen en mogen een kijkje 

nemen in de leefomgeving van deze lieve mensen. Het 

huisje telt 2 kleine ruimtes. Een woonkamer van 2 bij 

3 m en een slaapkamer/opslagruimte van 2 bij 3 m. In 

de slaapkamer ligt een groot eenpersoons matras. 

Hier slapen Eric en zijn tante met z’n tweeën op. In de 
woonkamer sieren een voetbalposter en een poster 

van oud-president Obama de muren. De tante van 

Eric, Lydia genaamd, is buiten aan het koken; bonen. 

Een lekkernij die Eric lang niet elke dag krijgt. We 

horen achteraf dat de gezinnen waar we een bezoek 

aan brengen financieel zijn ondersteund om hun 

gasten die dag iets te kunnen voorzetten. Blijkbaar 

zijn er ook dagen dat er amper te eten is…. 

 

 

 

 

     Eric doet boodschappen 

Tijdens het eten horen we iets van de achtergrond van 

Eric. Toen hij geboren werd, overleed zijn moeder. Zij 

had Aids. Eric was als baby zo ziek dat niemand 

geloofde dat hij zou blijven leven. Door het lange ziek 

zijn heeft hij een flinke groeiachterstand. De jongen 

blijkt niet 12, zoals geschat, maar 16 jaar oud!  Toen 

de moeder van Eric overleed, heeft zijn tante hem in 

huis genomen en hem opgevoed als haar eigen kind. 

Het is duidelijk dat tante zelf amper genoeg heeft om 

rond van te komen. Maar toch ontfermde ze zich over 

Eric. Wat een verhaal! Samen met zijn tante (die Eric 

zijn moeder noemt) woont hij in Kigali, de hoofdstad 

van Rwanda. In Kigali wonen veel mensen die besmet 

zijn met het HIV- virus. Sommigen beweren zelfs dat 

wel 10% van de inwoners van Kigali HIV- besmet is. 

Wat een nood! En in die nood doet stichting Mwana 

Ukundwa veel werk:  

Door Mwana Ukundwa worden kinderen zoals Eric 

ondersteund in hun leven. Ze krijgen de mogelijkheid 

om naar school te gaan. Ze krijgen de mogelijkheid om 

andere kinderen te ontmoeten die ook besmet zijn 

met het HIV- virus. Ze krijgen de mogelijkheid te 

ontdekken dat hun leven niet zonder waarde is omdat 

ze ziek zijn, maar dat ze later bijvoorbeeld kunnen 

gaan studeren. Door Mwana Ukundwa zijn 
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ouders/verzorgers van de betreffende kinderen in 

staat middels micro-krediet een investering te doen 

en zo te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. 

Door het werk van Mwana Ukundwa is het mogelijk 

dat mensen die dachten dat er niets meer was om 

voor te leven, toch toekomst zien. Van harte 

aanbevolen dus, de donaties/giften aan Mwana 

Ukundwa!’   

 

 

 

Oliebollen voor Mwana Ukundwa      

Zaterdag 30 december 2017 was er in de Sint Joriskerk 

weer de jaarlijkse oliebollenactie, waarvan de 

opbrengst gaat naar een goed doel.  Dit keer is 

gekozen voor  Mwana Ukundwa, ons gezamenlijk 

Kerk in Actieproject in Rwanda. De actie heeft maar 

liefst  € 671,85 opgebracht. Veel vrijwilligers hebben 

meegeholpen en daardoor was het ook reuze gezellig! 

 

 

 

 

Sparen voor Mwana Ukundwa 

Van september t/m december heeft de 

vrouwenvereniging Bidt en Werk van de Sint Joriskerk 

gecollecteerd voor Mwana Ukundwa. Ze wilden als 

vereniging graag een bijdrage leveren aan het werk 

wat Mwana Ukundwa in Rwanda doet.  Het busje 

heeft € 131,65 opgebracht. 

 

 

 

Wat is er met uw geld gerealiseerd? 

De projectgroep wilde wel eens weten wat er met het 

ingezamelde geld voor Mwana Ukundwa is gedaan. 

Van kerk in Actie kregen we een indruk van de 

resultaten over 2016. Er zijn aan 318 (164 meisjes en 

154 jongens) uniformen en schoolmaterialen 

uitgedeeld.  50 kinderen (27 meisjes en 23 jongens) 

kregen een bijdrage voor het schoolgeld. Er zijn 4 

voetbaltoernooien georganiseerd in het kader van het 

21 jarig bestaan en er was een grote korenwedstrijd. 

Op de open dag voor kinderen  waren ruim 1200 

mensen (400 ouders, 600 kinderen en 200 andere 

gasten (predikanten, koren, schoolmeesters, 

overheidsmensen). 

In 2016 heeft Mwana Ukundwa met 30 kerken en 90 

kerkleiders samengewerkt om verschillende groepen 

te trainen en te versterken: in kerken zijn 75 Zelf-

Help-Groepen getraind met in totaal 1778 leden. De 

leden van deze groepen helpen elkaar met kleine 

leningen om inkomsten genererende ondernemingen 

te starten, waarmee zij hun levens kunnen verbeteren 

en de gezondheidszorg kunnen betalen. In deze 30 

kerken heeft men samen met de kerkleden 

verschillende sociale problemen kunnen aanpakken. 

Zo is er voor 43 straatverkopers een 

gemeenschappelijke verkoopplek gebouwd. Met een 

andere groep is een vernieuwd ras bananen gekocht 

en geplant voor 80 boeren en is er een agronoom 

aangenomen om de boeren hierin te begeleiden.  


