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Geliefde Vrienden,

Peter Gatete
Founder / Chairman

U krijgt de hartelijke groeten van
al onze vrijwilligers in Rwanda, “het
land van de 1000 heuvels” en van al
onze thuisfrontvrijwilligers hier in
Nederland.

We zijn net weer terug van een bezoek aan Rwanda van 4 weken;
(Peter Gatete en Paul de Kloe) De hele wereld heeft de ellende
aangezien in Rwanda in de 1994 genocide.
Maar vandaag de dag draaien de Rwandezen hun ellende om in een
boodschap van Hoop, Geloof en Liefde zodat de hele wereld het kan
zien; Economische groei, groeiende kerken en een goed leiderschap.
Gedurende onze tijd daar hebben we de mensen van onze projecten
bezocht en ook diegenen die vroeger in onze projecten waren. Het is
erg bemoedigend om te zien hoe zij zijn bekrachtigd door onze
projecten. En zij die op dit moment in onze projecten zitten, zien echt
uit naar een hoopvolle toekomst.
Dank u wel voor uw gulle ondersteuning.

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

Triest nieuws.
Mijn zus Bateta is
overleden op 37 jarige
leeftijd in Rwanda. Ze was
in het ziekenhuis voor 2
weken toen ze overleed.
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Het Woningbouw project voor Liberatha is
nu succesvol beëindig.

We hebben Mevr. Liberatha Mukandutiye weer bezocht
(zie laatste 2 nieuwsbrieven). Zie fotos. We hadden een
huis voor haar gebouwd en we moesten het haar helaas
leeg aanbieden. Dit keer was het mogelijk om haar te
voorzien van wat meubilair. En voor het eerst kan ze nu
op een echt bed slapen samen met haar 2 jarig
dochtertje. Ze is zo blij en ze is jullie allemaal zo
dankbaar. Toen ik haar vorig jaar bezocht was het
amper mogelijk om een woord uit haar te krijgen of om
zelfs haar gezicht te kunnen zien. Maar nu blijft ze maar
door praten en het is zo ontzettend mooi dat ze haar
blijde gezicht nu laat zien. In haar eigen woorden heeft
ze ons vorig jaar verteld dat ze erg wanhopig was
enkele jaren geleden en dat ze er aan dacht om een
einde aan haar leven te maken omdat ze de reden van
haar leven niet meer zag.
Ze is nu een totaal ander mens; ze is zo gemoedelijk, zo
blij, zo vol van energie en opgewekt in leven te zijn.
Een journalist van de locale krant is
met ons mee geweest om haar te
bezoeken en haar verhaal kwam zo in
de krant.
Ze vertelde ons hoe haar leven is
veranderd met nu een eigen plek wat
ze eindelijk “thuis” kan noemen. En
vooral alle attentie die ze krijgt van u,
mij en van haar buren, geeft haar een
enorm rijk gevoel en maakt haar blij
om in leven te zijn.

Voor mij om haar zo te zien en
naar haar te luisteren, kan ik
overtuigd zeggen dat zelfs als
dit het enige project met
Stichting Geloof, Hoop en
Liefde was om alleen maar
deze mevrouw te helpen, dan
was het alle moeite waard
geweest. Dank u wel voor het
verschil dat u maakt in de
levens van mijn volk de
Rwandezen en speciaal voor
mevr. Liberatha Mukandutiye.
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Het Naai School Project

Het aantal studenten voor de naaischool is enorm gedaald de laatste 2 jaar. Dat komt omdat we niet
meer in staat zijn om hen te voorzien van een gratis naaimachine nadat ze geslaagd zijn. We hebben
echt geen fondsen genoeg om meer naaimachines te kunnen kopen in Holland zoals we dat al jaren
voordien gedaan hebben in samenwerking met “Tools To Work” (Voorheen DWW genaamd) in Breda.
Het is moeilijk voor de studenten die slagen om nu werk te vinden. Als een naaister die zonder zelf een
naaimachine te hebben aan de slag wil gaan; is het vrijwel onmogelijk. We hebben nu echt weer uw
steun nodig om deze studenten te helpen.

Het Aids Kinderen Project

We hebben 64 jongens en meisjes die vroeger in ons Aids Kinderen Project zaten. Ze zijn nu allemaal
al bijna volwassen en we hebben weinig tijd over om hun te helpen.
6 jaar lang hebben we alles voor hun school en materialen betaald in hun basis en middelbaar
onderwijs.
Omdat het onmogelijk is om ook voor hun voortgezet onderwijs te betalen, willen we hun nu voorzien
van korte cursussen zodat ze zelf een baan kunnen vinden en zo zelf hun toekomst kunnen
voorbereiden.
We hebben tot nu toe al aan
12 van deze 64 jongelui een
cursus gegeven.
We hebben dank zij u al 6
getraind in catering en 6 in
auto rijden.
We hebben nu nog 52 jongelui
van ons voormalige Aids
Kinderen Project die nu nog
niets doen en gewoon op ons
zitten te wachten.

Catering School Project

We hebben al 6 jongelui getraind in Catering. We willen nu dit project uitbreiden door 10 nieuwe jongelui
van het Aids Kinderen Project te trainen, maar dan wel in ons eigen gebouw om de kosten te besparen in
de toekomst. We hebben nu eenmalig € 2000,= nodig om te beginnen en € 600,= voor de leraar. De
leraar zal in de toekomst betaald worden door de opbrengst van de verkoop van het eten die de
studenten zelf gaan maken en verkopen.

Motorfiets Taxi’s Project

We hebben met succes al 6 jongelui van een autorijbewijs voorzien.
En nu zijn we bereid om een groep van 10 te trainen die graag een
“Motorfiets Taxi” willen beginnen (het is een alom bekend openbaar
vervoersmiddel in Rwanda) Als ze geslaagd zijn en hun motorrijbewijs
hebben, willen we hun ook helpen om een motorfiets te kopen.
Een motorfiets kost tussen de 800 – 1100 Euro.
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Taxi

Een nieuw Project: Het Trauma Centrum

Een stuk land is ons speciaal cadeau gegeven om een Trauma Centrum te beginnen in Rwanda.
Vooral Frans Nijhof ziet hierin zijn visie tot leven komen om dit op te starten. Veel mensen zijn
zodanig getraumatiseerd, en de kennis om met trauma om te gaan is zo gering en om een durende
vrede te handhaven in de gehele regio moeten mensen werkelijk genezen zijn van hun interne
wonden en bereid zijn om zichzelf te accepteren en ook hun naaste medemens zodanig te
accepteren. Het doel van dit centrum is om voorgangers, onderwijzers, leiders en sociale werkers
etc. te trainen om anderen te leren om trauma te kunnen verwerken.
Tijdens ons verblijf in Rwanda hebben we een man ontmoet; Mr. Martin Masozera en hij is bereid
om ons een stuk land helemaal te gratis te geven voor ons goede doel en om een trauma centrum te
beginnen. We zijn naar het stuk land geweest, zie de foto. In de volgende nieuwsbrief zult u meer
horen over dit nieuwe project.
Om alles wat omschreven is in deze Nieuwsbrief te kunnen realiseren hebben wij uw
regelmatige donaties nodig. Aub geef specifiek aan welk project u heel graag wilt geven;
Wij danken u alvast hartelijk vooraf.
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
IBAN= NL05 ABNA 0492056056
BIC= ABNA NL2A
Of
ING Bank 6931133
IBAN= NL12 INGB 000 69311 33
BIC= INGB NL2A

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

GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
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