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Geliefde Vrienden,

Peter Gatete

Wij sturen u de hartelijke groeten
van al onze collega’s vanuit
Rwanda, en van ons team in
Nederland. Wij dienen allemaal als
vrijwilligers.

Oprichter / Voorzitter

We vinden het weer goed om u te kunnen informeren over de
hoogtepunten van onze activiteiten in het werk dat we doen in Rwanda
dankzij uw hulp. Sinds we dit werk zijn begonnen 22 jaar geleden,
konden we verschillende projecten starten om mensen te helpen om
zelfstandig verder te kunnen werken.
Zie boven een groepsfoto van het 64 kinderen project in het jaar 2008.
Tot nu toe hebben we 314 personen kunnen opleiden in ons Naaischool
Project die elk jaar 9 maanden duurt en waarna ze en certificaat krijgen die
door de regering is erkend. Velen van onze studenten, nu mannen en
vrouwen, waren wezen na de 1994 genocide of als aids kind geboren. Ze
zijn allemaal uit hun isolement gehaald en zij hebben nu een doel voor het
leven gevonden en zijn waardige mensen in de samenleving.
Sindsdien zijn 5 van hen hun eigen training cursus begonnen binnen hun
kleermakers bedrijfje en hebben zo nog eens 170 anderen opgeleid als
naaisters. Dus je kunt zeggen dat we eigenlijk al 484 mensen hebben
geholpen tot nu toe. Sommigen zijn nu getrouwd en hebben kinderen.
Vorig jaar was het
mogelijk om 10 jonge
dames te helpen met
een kappersopleiding.
En dit jaar hebben we
16 geholpen om een
kapsalon te beginnen.
Totaal zijn dat nu 26
mensen die nu werk
hebben.
Tot aan het jaar 2008 hebben we
300 naaimachines kunnen weggeven
aan de geslaagden van onze
naaischool en het merendeel van de
naaimachines kwam uit NL dankzij
uw hulp. U hebt verbetering gebracht
in het leven van deze kostbare
mensen.
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Rwanda; Altitude 1500 m Temp. 23°C
Interesting reading at;
http://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda

In het verleden hebben we de scholing betaald voor 64 kinderen (nu zijn ze al jong volwassenen).
34 hebben de middelbare school afgemaakt, 4 hebben een universiteit afgemaakt, 9 hebben wij geholpen
om hun auto rijbewijs te behalen, 6 hebben we getraind in catering, 9 hebben we geholpen met hun
rijbewijs opleiding en een motorfiets betaald om als motortaxi te kunnen werken en zij leven nu een
zelfstandig leven en verdienen hun eigen kost. En 1 is nog bezig om zijn Motorfiets rijbewijs te halen. We
willen hierbij Stichting voor-ontwikkelings-samenwerking K.O.O.K. hartelijk bedanken voor de steun voor
het Audio verhuur project en 2 Motorfietsen. 13 jonge mannen en vrouwen van ons Aids-kinderen project
zijn geholpen door het Audio verhuur project en 2 zijn geholpen met een motortaxi wat nu hun eigen
inkomen gaat genereren.

In ons Taxi Motorbike project hebben we weer een jongeman
die zijn Motorrijbewijs heeft gehaald maar hij heeft nog geen
Motor. En ook willen we graag nog 2 andere jonge mannen
helpen die vroeger op straat leefden en zijn opgevangen dankzij
een bevriende liefdadigheidsorganisatie vlakbij.
We hebben deze 2 mannen al toegevoegd aan ons MotorTaxi
project en zij hebben hun rijbewijs gehaald.
We willen hun ook graag helpen aan een motorfiets.
3 Taxi Motorfietsen kosten 3 x 1200 = 3600 Euro.

De meeste Naaimachines in onze
Kigali Naaischool zijn nu versleten
en moeten vaak gerepareerd
worden, het is tijd om nieuwe te
moeten kopen. In het verleden
verstuurden
we
die
vanuit
Nederland maar nu de economie
van Rwanda beter is, kunnen we ze
hier kopen en onderhoud is
makkelijker. Zie foto.
In Rwanda kost een goede
naaimachine 100 Euro. We hebben
urgent 15 nodig en die kost 100
Euro elk dus totaal 1500 Euro.
Kan u meehelpen een te betalen?

Wij hopen op uw trouwe hulp te kunnen rekenen voor dit goed initiatief.
Dan kunnen deze jongelui zo hun eigen geld verdienen en verantwoordelijke
mensen worden en goede burgers. Alvast Hartelijk Dank.
De Stichting Geloof Hoop En Liefde in Nederland heeft: “Hope and Love
International Ministries” opgericht in Rwanda. We helpen weeskinderen, jongelui en
weduwen. Zie ons archief en videobeelden op; www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

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

1 Korintiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde.
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Stichting
Poortland 53
1602 MC
Enkhuizen
+31 228 316646

Geloof

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

Stuur Uw donaties sturen naar;
Stg Geloof Hoop En Liefde
ABN/AMRO Bank
IBAN= NL05 ABNA 0492 056 056
BIC= ABNA NL2A
Of
ING Bank
IBAN= NL12 INGB 000 693 11 33
BIC= INGB NL2A

Wilt U graag meer kontact en deze nieuwsbrief ook via Email ontvangen?
Stuur ons gerust een Email; GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com

