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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.

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij u groeten en u het allerbeste
toewensen voor dit nieuwe jaar. In onze laatste nieuwsbrief hebben wij verteld
dat onze dochter Jemima ging trouwen in Rwanda en nog wel met een fijne
jonge man die George heet, hij is de jeugd leider van een grote kerk in Kigali
Rwanda.
Rwanda; Hoogte 1500 m Temp. 23°C
Heel interessant lezen op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rwanda

Marjan, George zijn vader, George, Jemima, George zijn moeder, Peter

Van 17 dec 2011 tot 8 Jan 2012
waren we in Rwanda met de hele
familie (hartelijk bedankt aan allen
die dat hebben mogelijk gemaakt
voor ons) Ook waren er 3 van de
aangetrouwde familie mee en 2
goede vrienden, allemaal samen
waren we met 11 personen, een
leuke grote groep. In het kort was
het een mooie Rwandese bruiloft
en het was goed om in Rwanda te
zijn
om
alle
positieve
ontwikkelingen mee te maken
daar. En we hebben ook genoten
van het mooie weer natuurlijk.

We hebben de tijd genomen om de verschillende projecten te
bezoeken en met de contact personen te spreken in Rwanda. Het
is bemoedigend te zien wat voor een impact uw steun heeft op de
mensen in onze projecten.
De 13 kinderen in ons ander project doen het goed en ze genieten
van naar school gaan en zijn verheugd op hun toekomst.
Dank u wel voor de verandering die u in hun leven hebt gebracht.
We hebben een start gemaakt om met het bedrijf "Kigali Designers Company" samen te gaan werken.
We hebben hier eerder over verteld in onze vorige nieuwsbrief.
Dit betekend dat een deel van onze geslaagde studenten van de naaischool kunnen werken voor "Kigali
Designers Company" in het gebouw van de naaischool en zo hun salaris kunnen verdienen en de
naaischool verdient er dan ook wat mee.

In de tijd dat we in Rwanda waren
zijn 35 jongelui (meisjes en
jongens) geslaagd voor de
naaischool.
We konden meedoen met de
vreugde door hun de diploma’s uit
te reiken. (zie foto)

Peter bij de uitreiking van de diploma’s.
Het is ons doel om de geslaagde
studenten een stapje verder te helpen
door hun een opgeknapte tweede
hands naaimachine mee te geven uit
Holland, zodat zij zo voor zichzelf
kunnen beginnen. Het is altijd moeilijk
een baan te vinden. Kunt u ons helpen
hun te helpen? Een naaimachine kost
€. 75 X 35 = €. 2.625
Op de foto onder zijn de geslaagden aan het tonen wat ze gemaakt hebben tijdens hun studie. Aanwezig
waren hun familie, vrienden, een delegatie van de regering en verslaggevers.

Voor een klein apart projectje hebben we een contact
persoon bezocht in Kigali-Rwanda; pastor Faustin en zijn
kerkje en we zagen wat voor een WC hij heeft. Zie de foto.
Voordat we naar Rwanda gingen had Marleen van der
Werf wat geld meegekregen van haar collega’s om in
Rwanda te gebruiken voor een goed doel. Ook onze kerk
heeft ons wat geld gegeven om iemand te zegenen in
Rwanda. Zo hebben we al dat geld gebruikt om het oude
toilet af te breken en er een nieuwe te bouwen. (zie foto’s)
Het nieuwe toilet is niet alleen voor Pastor Faustin zijn
kerkje, maar ook voor de hele buurt om die te kunnen
gebruiken.

Misschien begrijpen sommigen van jullie
het niet goed wat dit betekend voor de
mensen daar, maar het betekend heel veel
voor hen.
Voor velen is het de oplossing om niet het
bos te gebruiken als toilet!
Het nieuwe toilet is beter voor hun
gezondheid en ook voor hun veiligheid (In
het bos kan je namelijk een gevaarlijke
slang tegen komen)
Zij zijn blij en wij ook.
Reisverslag van Marleen;
Afgelopen 19 dec. t/m 3 januari heb ik samen met onze dochter Lisette Rwanda bezocht. We waren al
verschillende malen door Peter Gatete uitgenodigd en enthousiast gemaakt voor zijn vaderland Rwanda.
Lisette was een van de bruidsmeisjes bij het huwelijk van Jemima & George. We hebben echt een geweldige
reis gehad en heel veel van het land gezien en bij mensen thuis geweest. Zo gastvrij als de mensen daar zijn
en hartelijk. Je voelt je er echt welkom! Rwanda is een mooi land met talrijke groene heuvels. Het land is
continue in ontwikkeling. Van overheidswege worden er van allerlei maatregelen getroffen om het land beter
te besturen, toegankelijker te maken ook voor toeristen. We hebben veel respect gekregen voor de
Rwandese bevolking die toch na de afschuwelijke genocide in 1994 er weer het beste van maken. Een vette
streep zetten onder die nare periode en vooruit kijken. Het hoogtepunt van de reis was het bijwonen van de
traditionele de bruiloft van Jemima & George. Daarnaast zijn we ook nog op Safari geweest, in het Akagera
Park en hebben we een koffiebonenplantage bezocht. Natuurlijk ook bij de naaischool geweest en alles van
dichtbij bekeken hoe de mensen daar hun opleiding
krijgen. Kortom heel veel van het land
gezien en veel meegemaakt in korte tijd. We komen
graag nog een keer terug!!
Groeten Marleen en Lisette van der Werf

Links;
Marleen neemt
een Motor Taxi.
Rechts;
Marleen krijgt een
afscheid cadeautje van
de vrouw van Pastor
Faustin.

Het geld wat over was van wat we hadden meegenomen voor
Rwanda hebben we gebruikt om een speciale voetbaldag te
organiseren voor de Aids Project kinderen en de Straat
Project kinderen. Vier van ons hebben ook mee gedaan, de
Straat Project kinderen hebben gewonnen. Aan het eind van de
wedstrijd hebben we wat gegeten en gedronken samen. Het
was een warme dag maar we hebben allemaal genoten.

Peter spreekt met de jongelui op het voetbal veld.
Vier jaar lang hebben we het schoolgeld, de school
uniforms en al het school materiaal betaalt voor 64
jongens en meisjes die in ons Aids Project zaten. Al een
jaar lang wachten enkelen van hen nog op hulp van ons
omdat ze nergens nog worden aangenomen voor een
baan.
We hebben besloten dat het beter is om ze een korte
cursus te geven zodat ze zelf aan de slag kunnen en hun
eigen toekomst kunnen opbouwen.
We hebben het verdeeld in 3 categorieën:
1. Auto Rijlessen, 2. Catering cursus, en 3.Computer
cursus. We zijn blij u mee te delen dat we reeds zijn
begonnen met de Auto rijlessen en de Catering cursus:
Speciale dank aan allen die het ondersteunen, en in het
bijzonder;
Fiep Westendorp Foundation in Amsterdam.
We hebben nog €.3.600 nodig om de computer cursus
groep te beginnen.
Bestuur Stichting Geloof Hoop En Liefde in NL;
Peter en Marjan Gatete, Frans Nijhof, Paul de Kloe, Daniel Huisman.

Joyce staat ook op de foto. Zij is
Peter zijn dochter en zij is het
Straat Kinderen Project begonnen
met 67 straat kinderen 3 jaar
geleden toen zij haar stage liep in
Rwanda voor 1 maand.

12 jongelui hebben uw hulp nog nodig.
We willen hen graag helpen aan een
Computer cursus van 7 maanden waarna
ze gegarandeerd aan de slag kunnen.
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

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
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).

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

