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Geliefde Vrienden,
Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

U krijgt de hartelijke groeten van al onze
vrijwilligers in Rwanda Afrika en van onze
thuisfront vrijwilligers hier in Nederland.

Van 15 Augustus - 8 September 2012 was ik in Rwanda. Het was
verfrissend om mijn moederlandweer te zien. Ook heel fijn om mijn
getrouwde dochter en familie en vrienden weer te zien.
Ik het de tijd genomen om alle contact personen weer te ontmoeten, een
team van 8 mensen. Ik heb ook al onze projecten bezocht, het is
bemoedigend om alle blijde gezichten te zien in onze projecten. Dank u wel
voor de verandering die u in het leven van deze mensen hebt gemaakt.
Ik heb ook de tijd genomen diep in de binnenlanden te
gaan in de dorpen om iemand te ontmoeten die de
Genocide heeft overleefd (Leberatha Mukandutiye) we
hadden haar verhaal in de vorige nieuwsbrief met velen
van jullie gedeeld. Ik heb van haar verhaal gehoord via een
Email (met foto) van een vroegere buurman van haar die
ook de genocide heeft overleefd.

Ik heb haar persoonlijk ontmoet en gesproken
en gezien in welke situatie ze leeft. Ik heb
geen woorden om haar situatie aan u te
beschrijven. Zie de foto van mij en haar.
Toen ze mij haar verhaal vertelde merkte ik
ook dat ze haar leven vaak wilde beëindigen
maar sinds ze een moeder is heeft ze weer
hoop om te leven. Ze zegt dat als ze haar
dochtertje ziet glimlachen dat het haar hart
smelt.

Rwanda; Hoogte 1500 m Temp. 23°C
Heel interessant lezen op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rwanda

Leberatha Mukandutiye and Peter Gatete

Hulp voor Liberatha Mukandutiye
Achttien jaar geleden keek de hele wereld mee toen de mensen in Rwanda
elkaar afslachtten. In een periode van 100 dagen zijn er meer dan een
miljoen mensen vermoord, op een manier die nog gruwelijker is dan hoe
beesten elkaar doden. Dus als je gaat berekenen hoeveel mensen er per
dag zijn vermoord, dan kom je op meer dan tienduizend mensen per dag!
Dat gaat het menselijke verstand te boven. Veel van de overlevenden, leven
nog steeds met de consequenties, zowel geestelijk als lichamelijk.
Er is een vrouw in het bijzonder waarvan wij haar verhaal met jullie willen
delen. Met wat haar is overkomen, zal zij de rest van haar leven moeten
leren leven.
Achttien jaar geleden heeft deze vrouw iets meegemaakt wat te erg is voor
woorden. Ze was toen 12 jaar. Inmiddels is ze 30 jaar oud. Het huis waar zij
zich met haar familie verschuilde, werd gevonden door moordenaars en het
huis is in brand gestoken. Op een wonderbaarlijke wijze heeft deze vrouw
Leberatha is heel blij
het als enige overleefd. Ze werd een weeskind. Ze kan nu beperkt
met haar dochtertje
functioneren als resultaat van de brandwonden die ze opliep bij de brand in
het huis.
Toen zij haar verhaal met ons deelde, vertelde zij: "Ook al heb ik de brand overleefd, mijn lichaam is
helemaal verbrand en daardoor ben ik niet in staat geweest om de middelbare school af te maken". Zij
richt zich tot ons met een verzoek om hulp. Zij zou zo graag in staat worden gesteld om alsnog onderwijs
te volgen. Dit delen wij met u.
Ze heeft hulp nodig!!! U begrijpt, nu haar huis helemaal is verwoest dat ze onderdak nodig heeft. Ze huurt
op het moment een huis, maar ze is niet altijd in staat om haar huur te betalen. Ze zegt ook dat ze zich
niet laat hinderen door haar handicap om wat kleine activiteiten te doen, dus vraagt ze om een
startkapitaal om een klein eigen bedrijfje te beginnen. Ze moet ook nog periodiek medische behandeling
ondergaan vanwege de niet herstelde brandwonden. Hiervoor moet ze ook betalen.
Sinds anderhalf jaar is ze moeder geworden van een meisje waar ze nu ook voor moet zorgen. Van de
vader hoort zij niets meer. De laatste keer hebben we haar geld gestuurd om aan haar primaire behoeftes
tegemoet te komen, maar dit kunnen wij helaas niet blijven doen zonder uw hulp. Daarom vragen wij u
om ons te steunen, zodat zij een klein huis voor zichzelf kan bouwen en een klein werkproject kan
opzetten. Een eenvoudig goed huis zal ongeveer 5.000 euro gaan kosten. En een klein
werkproject in haar dorp zal ongeveer 1.000 euro kosten.
Laten wij haar laten zien dat ze er niet helemaal alleen voor staat op deze aarde!
Zelf hebben wij nog 400 euro nodig om een computer voor onze administratie in Rwanda te kunnen
vervangen. Zou u ons ook hier mee willen helpen? Bij voorbaat dank voor uw steun.

De Stichting Geloof Hoop En Liefde in Nederland heeft: “Association Hope”
opgericht in Rwanda. We helpen wezen, Aids-kinderen, jongelui en weduwen.
Zie videobeelden op; www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

Bestuur Stichting Geloof
Hoop En Liefde in NL;
Peter en Marjan Gatete,
Frans Nijhof, Paul de Kloe,
Daniel Huisman.

1 Corinthiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
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Geloof

Hoop En Liefde
Stichting Geloof, Hoop en
Liefde is per 1 januari 2008
door de Belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

U kunt Uw donaties sturen naar;
Stg Geloof Hoop En Liefde
ABN/AMRO Bank 492056056
of
ING Bank 6931133

Wilt U deze nieuwsbrief ook via Email krijgen? Stuur ons Uw Email adres;

GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com

