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Geliefde Vrienden,

Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

U krijgt de hartelijke groeten
van alle vrijwilligers in Rwanda
en van ons thuisfront hier in
Nederland.

Wij willen U graag vertellen van een geweldig
mooi succes verhaal van Ester Iribagiza een
studente van de naaischool. Zij heeft onze
naaischool van een jaar gevolgd en succesvol
afgemaakt in 2003.
Zij is de Stichting heel erg dankbaar en laat het
ons herhaaldelijk weten. Het allermooiste wat
de Stichting haar heeft gebracht is de vreugde
en blijdschap zegt ze, want dat is iets wat ze
nooit eerder gekend heeft. De opleiding en de
hulp die ze nadien heeft gekregen om op zichzelf
te beginnen heeft haar helemaal zelfstandig
verder kunnen laten gaan. Haar werk is nu
uitgegroeid tot een klein bedrijfje. Haar zusje,
het enige lid van haar familie, had geen manier
om naar school te kunnen gaan. Maar nadat ze
Ester Iribagiza
op zichzelf is begonnen is kon ze haar zusje laten
studeren, en hun huisje opknappen.
Zie een mooie korte video op de website;
http://video.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

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

http://video.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl/SewingBusiness2008_3min512K9MB.wmv

Mijn naam is Remmelt de Koning, in Nederland ben ik werkzaam als
kwaliteitsmedewerker in een zorginstelling. Maar voor een onderzoek van mijn vrouw
wonen we nu voor 3 maanden in Rwanda. Als ambassadeur voor de Derde Wereld
Werkplaats http://www.DwwBreda.org ben ik in contact gekomen met 'Stichting
Geloof, Hoop en Liefde'. De Derde Wereld Werkplaats uit Breda levert al meerdere
jaren naaimachines aan de naaischool 'Association Hope'. In de periode dat we in
Rwanda zijn heb ik de naaischool meerdere keren bezocht en verschillende gesprekken
gehad met medewerkers en studenten.
Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.
Bij de naaischool ‘Association Hope’ in Kigali zijn 2 toiletten aanwezig. Deze toiletten
worden gebruikt door de studenten van de naaischool en de vrijwilligers die hier aan
het werk zijn. De toiletten zijn van het soort ‘Frans toilet’ of ‘hurktoilet’ met alleen een
gat in de grond.
Om de hygiëne te verbeteren zullen er nieuwe toiletten aangelegd moeten gaan
worden.
Het gaat om 2 nieuwe toiletten met de daarbij horende afvoerpijpen en een
wastafeltje om de handen te kunnen wassen. Stromend water is in Nederland de
normaalste zaak van de wereld, maar in Rwanda is dit niet altijd aanwezig. Daarom is
het belangrijk om een waterreservoir te hebben met een ‘noodvoorraad’.
Om de toiletten en de wastafel te kunnen plaatsen moeten er verschillende
afvoerbuizen geplaatst worden, daarnaast moeten er waterleidingen aangelegd
gaan worden.
Alle benodigde materialen kosten ongeveer €1400,‐. Verder zijn er
personeelskosten van ongeveer €200,‐.
Met het totaal van €1600,‐ is het mogelijk om de naaischool te voorzien van twee
nieuwe toiletten, een wastafel en een waterreservoir.
Helpt u mee?

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;
Peter Gatete, Frans Nijhof, Martin Haring,
Marjan Gatete, Bas Roemers, Paul de Kloe.

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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Stichting Geloof, Hoop en Liefde is per 1 januari
2008 door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf
dit jaar kunnen alleen instellingen die de
Belastingdienst heeft aangewezen als ANBI
gebruikmaken van de fiscale voordelen met
betrekking tot schenkingen, successie en aftrek van
giften (inkomsten en vennootschapsbelasting). Voor
Stichting Geloof, Hoop en Liefde en haar trouwe
trouwesupporters is het dus van belang dat haar
aanvraag is goedgekeurd.

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

GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com

