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Het afgelopen jaar 2010
2010 is een motiverend en succesvol jaar geweest. Met steun van Friese en Groningse
basisscholen, bedrijven en veel vrijwilligers hebben we onze doelen voor 2010 grotendeels
kunnen verwezenlijken.
Onze dank gaat o.a. uit naar Share4More van de Rabobank die het mogelijk heeft gemaakt dat
we de ConTRainer® konden vervoeren. De vele schoolkinderen die met allerlei ludieke acties
meer dan 5000 euro hebben ingezameld. De “Geur van Hoop”, een theatervoorstelling met
zang, drama en poëzie, dat op diverse locaties in Nederland met groot enthousiasme is
ontvangen. Gered gereedschap, van Vuuren Deuren, Bouwtrend en vele anderen….
We hebben onze medemensen in Rwanda enorm geholpen. Dat hebben we SAMEN gedaan.
Op z,n Rwandees is dat…. Bisyize Hamwe.

Samenwerking
De samenwerking met een aantal ondersteunende organisaties is versterkt.
Zo werkt het Friesland College mee aan stageprojecten in Rwanda voor zo’n 16 studenten.
Buitenlandstages binnen het Friesland College worden niet alleen door de directie gestimuleerd
maar zijn ook een onderdeel geworden van een nieuwe strategie…. het studeren bij het
Friesland College aantrekkelijk maken omdat buitenlandstages tot de mogelijkheden hoort.
Samenwerking met andere stichtingen hebben het mogelijk
gemaakt waterfilters en veel gereedschap in te zetten waar dat
nodig was.
Stichting “Water for Everyone” uit Kollum heeft een 1000 lit er
waterfilter (WaterPurifier) geschonken aan de technische school
in Hanika. Jan Postma, docent van het Friesland College, heeft
deze waterfilter daar geïnstalleerd. Zo’,n 1400 studenten drinken
nu dagelijks schoon drinkwater.
Stichting “Gered Gereedschap” uit Wolvega heeft zo’n 35 kisten
gereedschap geschonken aan de houtwerkplaats in Gitarama. Met
dit gereedschap worden nu schoolmeubels gemaakt.
“Van Vuuren Deuren” uit Grouw heeft een aantal grote
professionele houtbewerkingmachines geschonken die in mei
2010 door studenten van het Friesland College in Gitarama zijn
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geplaatst. Het hout voor schoolmeubels wordt nu machinaal op maat gezaagd en mooi glad
geschaafd. De kwaliteit van de houtproducten is fors verbeterd. Allemaal het resultaat van veel
inzet en goede samenwerking.

Afgeronde projecten
De houtwerkplaats
De houtwerkplaats die in 2010 door leerlingen van het Friesland College is opgezet begint
eindelijk zijn vruchten af te werpen c.q. schoolmeubels te produceren. Het heeft even geduurd
om vaklui aan te trekken die met de voor Rwandese begrippen moderne houtbewerking machines overweg kunnen.
Na de basisschool Kabuga heeft nu ook de school van uvatarayN nieuwe schoolmeubels
gekregen. De volgende bestelling is onderweg, nu voor de basisschool Mpemba.
Het schoolmeubel is door Jan Postma, docent van het
Friesland College, speciaal is ontworpen om het
"Child Centered Learning" te stimuleren. Zo hopen
we het eigen initiatief van leerlingen te stimuleren en
het lesgeven van leerkrachten aantrekkelijker te
maken.
Het concept is simpel. Een tafel met twee banken en
2 krukken waar 8 leerlingen omheen kunnen zitten.
Zo krijg je groepjes van 8 die gezamenlijk
leeropdrachten kunnen uitvoeren. De lessen zijn in
plaats van statisch nu meer speels, interactief en
levendig.
Om aan deze nieuwe leermethode te kunnen wennen wordt
per school één lokaal ingericht met de nieuwe meubels. Als
het goed gaat volgt een 2e lokaal etc. De nieuwe leermethode
wordt begeleid door Geert van de Veen, docent aan het
Friesland College en specialist op dit gebied.
De ConTRainer®
De ConTRainer® die eerst gebruikt is voor het vervoeren van
de houtbewerkingmachines en gereedschappen, is uiteindelijk
in augustus 2010 door Jan Alferink en Andries Veldhuizen,
vrijwilligers uit Makkinga, ter plaatse omgebouwd tot een ICT
leslokaal. De ConTRainer® staat naast de houtwerkplaats. Er
is speciaal een ICT lerares aangetrokken om leerlingen uit de
omgeving les te kunnen geven. De leerlingen leren o.a. met
10 vingers typen en tekstverwerken.
Een geweldig resultaat waar we met z'n allen trots op kunnen
zijn.

Nieuwe projecten
De samenwerking met het Friesland College is voor het komende jaar en wellicht nog langere
tijd gegarandeerd. Ontzettend belangrijk om onze projecten in het Bisdom van Shyogwe te
kunnen realiseren. Denk dan ook aan de doelstelling hier in Nederland.... het betrekken van de
jeugd bij onze projecten. Een bewustwordingscampagne die hopelijk later, als deze jongeren
volwassen zijn, zijn vruchten gaat afwerpen.... de noodzaak van ontwikkelingshulp doorgeven
aan de volgende generatie.
Stagiaires naar Rwanda
Half augustus vertrekt een enthousiaste groep leerlingen van het Friesland College voor 3
maanden naar Rwanda om daar stage te lopen bij verschillende organisatieonderdelen van h et
Bisdom Shyogwe. Zij worden begeleid door Geert van der Veen, docent aan het Friesland
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College en ervaringsdeskundige op het gebied van "Child Centered Learning" en Rwanda ganger van het eerste uur.
Deze groep is de eerste van drie. De 2e ploeg gaat in januari 2012 en de vooralsnog laatste
ploeg in mei 2012.
De stagiaires zijn vanuit verschillende units binnen het Friesland College geselecteerd. Hun
stageopdrachten zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan de water-, gezondheid- en schoolprojecten die nog moet en worden gerealiseerd. Het geld voor deze projecten is al ingezameld
en door de Wilde Ganzen vermeerderd.
Om welke projecten gaat het.
Gikomero
Gikomero
Mpemba
Murehe B
Kagarama

:
:
:
:
:

Schoondrinkwaterinstallatie (gesponsord door de Lions Club Ooststellingwerf)
Verbrandingsoven (gesponsord door MCL Leeuwarden)
Stenen vloeren en schoolmeubels (Sponsor OBS “It Twaspan” uit Wijnjewoude)
Stenen vloeren en schoolmeubels (Sponsor binnenkort bekend)
Vooronderzoek realisatie Schoondrinkwaterinstallatie dispensary

Nieuwe ontwikkelingen
Universele waterdichte matrashoes
Na het succes van de houtwerkplaats in
Gitarama waar nu de speciaal voor het "Child
Centered Learning" ontworpen schoolmeubels
worden gemaakt hebben we een nieuw idee
laten uitwerken door de Unit Mode en Design
van het Friesland College. Het gaat om een
speciaal voor meerdere
maten
matrassen
ontworpen universele waterdichte matrashoes
voor verpleegbedden in Health Centers en kleine
lokale ziekenhuizen. Low budget en zoveel
mogelijk gebruik makend van lokale materialen.
Het is de bedoeling dat Mothers Union in
Gitarama deze matrashoezen gaat maken. Eerst
voor alle Health Centers binnen het Bisdom en
later met behulp van micro krediet en een goed verkoopplan ook buiten het bisdom.
Als dit concept slaagt, betekent dit een enorme verbetering van de hygiëne binnen
gezondheidsinstellingen in Rwanda en een inkomen voor vele alleenstaande vrouwen in
Gitarama.
Houtwerkplaats in Moshi, Tanzania
In Moshi tegen de Kilimanjaro (hoogste berg van Afrika) bevindt zich een weeshuis van het
“Woman and Youth Care Foundation” met een ambachtsschool.
In 2008 zijn er 15, door het MCL Leeuwarden
geschonken, computers geplaatst. Nu worden
er commerciële ICT opleidingen gegeven.
Afgestudeerde studenten hebben hierdoor een
betere toekomst gekregen.
De school wil graag uitbreiden en ook
praktijkopleidingen
gaan
verzorgen
voor
timmerman, metselaar en lasser. In november
van dit (2011) jaar gaan Jan Dros en Geert van
der Veen naar het weeshuis toe om zaken te
inventariseren. Met de ervaringen die we met
de houtwerkplaats in Gitarama hebben moet
het zeker lukken ook hier een succes van te maken.
Verder wordt er dit jaar nog gekeken of we onze activiteiten kunnen uitbreiden naar
naastliggende bisdommen in Rwanda. Geert van de Veen zal dat gaan inventariseren. Doel is
het aantal stageplekken voor leerlingen van het Friesland Collega te vergroten.
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Gerealiseerde (school)sponsoring
OBS De Tweespan in Lemmer die de basisschool sponsort in Kabuga
De basis- en middelbare school in Kabuga telt nu
ongeveer 1300 leerlingen en 15 leerkrachten.
Naast basisonderwijs kan men hier ook worden
opgeleid tot timmerman, metselaar en naaister.
Het gemis aan elektriciteit is hier merkbaar. De
naaimachines in het naaiatelier worden met de
hand of voeten aangedreven. Hout wordt nog op
de oude ambachtelijke manier bewerkt en het
metselcement wordt met de hand aangemaakt
en verwerkt. Toch is men in staat prachtige
dingen te maken.
Vorig jaar heeft deze school als eerste nieuwe
schoolmeubels gekregen. Dit was mogelijk met het door OBS de Tweespan ingezamelde
geld. Men was daar ontzettend blij mee. Er wordt nu in groepjes van 8 gewerkt aan
leeropdrachten.
OBS De Riemsloot in Appelscha (Friesland) die de basisschool in Nyaratovu sponsort.
De basisschool in Nyaratovu telt nu ongeveer 1400 leerlingen en 15 leerkrachten.
9 van de 20 lokalen zijn van steen gebouwd met
cementen vloeren. Hier zie je goed meubilair. De
anderen lokalen zijn van leem, met lemen vloeren.
Sommige lokalen staan op instorten. Het meubilair
hier bestaat uit blokken van leem, die aangesmeerd
zijn, zodat het wat vlak is.
Dit jaar (2011) heeft deze school de eerste zending
nieuwe schoolmeubels gekregen. Dit was mogelijk
met het door OBS de Riemsloot ingezamelde geld.
Ook hier wordt nu in groepjes van 8 gewerkt aan
leeropdrachten.
OBS It Twaspan in Wijnjewoude die de basisschool sponsort in Mpemba
De basisschool in Mpemba is een voor Rwandese begrippen een kleine school. De school telt
zo'n 650 leerlingen die van 6 leerkrachten les krijgen.
De muren van de lokalen storten haast in en meubilair is er gewoon niet. De kinderen zitten op
blokken leem die op de grond zijn neergezet. Zelfs dit ‘meubilair’ is afgebrokkeld en hier en
daar verdwenen. De daken lekken als het regent. Het leven van onderwijzers en kinderen hier
in de school is haast niet mogelijk. En voorlopig moeten ze het er mee doen……
Dat wil zeggen.....niet als het aan de OBS It Twaspan in Wijnjewoude ligt. Zij hebben in
2010 geld ingezameld voor de realisatie van stenen vloeren en nieuwe schoolmeubels.
Dit jaar (2011) zal het eerste lokaal worden opgeknapt en voorzien worden van speciaal voor
"Child Centered Learning" ontwikkelde schoolmeubels. Geweldig toch!!
Sponsoring basisschool in Murehe B
De Ndiza sector is een bergacht ig gebied ten noorden van Gitarama. Om er te komen heb je
een stevige 4-wiel aangedreven auto nodig. De wegen er naar toe zijn echte “African Roads”
wat wil zeggen, heel veel hobbels en diepe modderplassen.
Murehe B is het eerst Anglicaanse schooltje dat je tegenkomt en telt 542 leerlingen. Daarvan
zitten 62 in de 2 brugklassen van het middelbaar onderwijs. Deze kinderen hoeven de eerste 2
jaar nog niet naar de grote middelbare school 20 km verderop.
Binnenkort hopen wij de sponsor bekend te maken die het voor deze school mogelijk gaat
maken dat ook zij voorzien worden van schoolmeubels en stenen vloeren.
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De Geur van Hoop
De theatervoorstelling “De Geur van Hoop”
is een eenakter gespeeld door Anke Kollen
en Sander van Voorst, waarin muziek en
poëzie centraal staan. Zangeres Josée van
der Staak is er voor het muzikale aandeel
en Steven van Campen leest gedichten uit
eigen werk.
De optredens in 'Theater onder de Molen' in
Linde, Het Kulturhus 't Kruispunt in Laren,
Galerie iZArte in Zutphen, de Synagoge in
Lochem en het Kerkje van Loft in Boksum
(frl.) werden als zeer inspirerend en
professioneel ervaren.
Deze
cultuuractie
heeft
niet
alleen
financieel bijgedragen maar heeft ook
aangetoond dat cultuur een uitstekend middel is die werelden bij elkaar brengt.
Anke, Jozeé, Sander en Steven….. ontzettend bedankt voor jullie culturele bijdrage.

Lions Club Ooststellingwerf
De voorjaarsfair van de Lions Club
Ooststellingwerf heeft voor het waterproject in Gikomero een bedrag opgeleverd van 4905 euro.
Een geweldig resultaat dat de mensen in
Rwanda in staat stelt een waterzuiveringsinstallatie te bouwen bij de kliniek van
Gikomero.
Namens het personeel van Health Center
Gikomero hartelijk dank voor deze gulle
gift.

Samen is veel mogelijk
U hebt kunnen lezen waar een kleine stichting toe in staat is. Geen strijkstok, geen loze
beloften, gewoon recht door zee. Samenwerking is onze kracht en maakt het mogelijk onze
uitdagingen te realiseren.
De sponsorscholen en diverse geldschieters hebben vert rouwen in ons. We hopen dat u dat
ook heeft.
Steun ons door het geven van een gift. Een gift dat aftrekbaar is van de belastingen omdat wij
een erkende hulporganisatie zijn.
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Hartelijk dank (Murakoze) voor uw steun en vertrouwen.
Namens Stichting Multimodus
Jan (Sobantu) Dros
Neem ook een kijkje op onze website www.multimodus.nl
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