
 

 

 

 

Collecte 9 december 

Op zondag 9 december collecteren we voor de laatste 

keer voor Mwana Ukundwa. We hebben dit project 

gedurende drie jaar ondersteund en het is nu tijd voor 

een nieuw gezamenlijk PGA project. Maar daarover 

leest u verderop meer. U mag uw gift overmaken op 

NL20  INGB  0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente, o.v.v. Mwana Ukundwa. De collecte op 21 

oktober heeft 2.406,77 euro opgebracht. Hartelijk 

dank voor uw bijdrage. 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op drie jaar 

Mwana Ukundwa en presenteren we het nieuwe PGA 

project voor de komende twee jaar. 

 

Mwana Ukundwa in het kort  

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor 

de vele weeskinderen in Rwanda. Zij zoekt 

opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt 

onderdak en scholing voor kindgezinnen. 

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in 

Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal zo’n 2.400 
kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. 

Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting 

over hiv/aids geeft aan jonge kinderen. 

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de 

oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door 

de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees 

door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel 

aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers 

geven voorlichting over hiv/aids aan leraren en 

leerlingen van de vijf betrokken scholen, 

districtsbestuurders en predikanten. De organisatie 

heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel 

geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei 

thema's. 

 

 

Rwanda in het kort 

Rwanda is één van de kleinste Afrikaanse landen, 

slechts acht keer groter dan de provincie Friesland en 

bovendien even groen. Rwanda is het land van 

duizend bergen.  

Jonge christelijke bevolking 

De meeste Rwandezen zijn christen (56% katholiek, 

26% protestant, 11% zevendedagsadventist en 4,6% is 

moslim.) Rwanda heeft een zeer jonge bevolking: 

meer dan 60 procent is geboren na de genocide in 

1994.Toen werd een tiende van de bevolking 

uitgemoord. Het aantal 55+ers is maar 6,6%. 

Hiv/aids 

Dit kleine vruchtbare dichtbevolkte land heeft 12 

miljoen inwoners. Bijna 2% daarvan zijn besmet met 

het hiv-virus, waaronder 11.000 kinderen jonger dan 

15 jaar.  

Leren van elkaar 

Protestantse kerken in Rwanda zijn de laatste jaren 

druk bezig om jongeren meer stem te geven in hun 

kerken. Ook binnen onze kerken speelt dit thema. Een 

mooi aanknopingspunt om van elkaar te leren. 
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Drie jaar Mwana - een korte terugblik 

Uit de evaluatie van de projectgroep blijkt dat we met 

tevredenheid mogen terugkijken op dit eerste 

gezamenlijke PGA project. Voor sommige kerken was 

het moeilijk om gemeenteleden warm te krijgen voor 

Mwana maar door zelf acties te organiseren werden 

steeds meer mensen bepaald bij het wel en wee in 

Rwanda. Er werden koekjes gebakken, auto’s 
gewassen, sponsorlopen georganiseerd, 

themadiensten georganiseerd. Ter ondersteuning van 

de collectes werden flyers en posters gemaakt, 

filmpjes en foto’s getoond en er zijn 11 nieuwsbrieven 
gemaakt. Het was heel bijzonder om twee keer de 

directeur van Mwana Ukundwa in Amersfoort te 

mogen begroeten. Door de jongerenreis in de zomer 

van 2017 is er een warm contact ontstaan tussen 

Amersfoort en Mwana. De jongeren hebben er een 

onvergetelijke tijd gehad. Door de acties die ze 

organiseerden om de reis te bekostigen waren veel 

gemeenteleden enthousiast betrokken. 

 

 

 

In de volgende nieuwsbrief geven we de totaalstand 

door van de collectes die we de afgelopen drie jaar 

voor Mwana Ukundwa hebben mogen houden.   

 

Nieuw project 2019-2020 

Het college van diakenen heeft een nieuw gezamenlijk 

PGA gekozen. De projectgroep heeft het voorwerk 

gedaan aan de hand van een aantal projecten van 

Kerk in Actie waaruit we konden kiezen. En het is 

geworden: 

 

 

 

Syrische vluchtelingen in Jordanië en 

Libanon 

Op dinsdag 18 december a.s. is de aftrap van het 

nieuwe project in de Bron, Vogelplein 1, aanvang 

20.00 uur. We nodigen u hiervoor van harte uit! 

Medewerkers van Kerk in Actie presenteren het 

project.  

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een 

extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen 

Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven  

voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en 

Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme 

armoede. 

Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk 

kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en 

Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen 

ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. 

Ook zorgen deze kerken en organisaties dat 

vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij 

psychologische hulp. Verder delen zij medische en 

hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en 

sanitaire voorzieningen. 

Op zondag 3 februari 2019 wordt voor de eerste keer 

gecollecteerd voor dit project. De projectgroep zorgt 

voor flyers en posters en we maken ook weer een 

nieuwsbrief omdat we informatie over het project een 

wezenlijk onderdeel vinden van ons werk. 
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