
HOE KUNT U HELPEN? CONTACTADRESSEN

U KUNT ONS STEUNEN:

Door tante of nonkel te worden van de wees-
kinderen in het project ‘Eén grote familie’  
of door meter of peter te worden in het  
‘gezinsproject’.
 
Dit is een adoptiesysteem op afstand.
Mensen die tante of nonkel worden, betalen een 
minimumbedrag van 4 euro per maand. Men-
sen die meter of peter worden, betalen een 
minimumbedrag van 12,50 euro per maand. 
 
U wordt dan in eerste instantie tante of  
nonkel, meter of peter van de volledige groep kin-
deren of van het ganse gezin.
Het geld komt steeds ten goede aan de  
volledige gemeenschap. Indien u wenst kan u met 
één van de kinderen corresponderen.

K INDERHUL P
RWANDA

v.z.w. 
Vr i e n d e n k r i n g

Als tante / nonkel van de weeskinderen, 
of meter / peter van de gezinnen in het project 

‘Eén grote familie’ op het nummer
IBAN: BE05 6455 9386 7175

BIC: JVBABE22

Door vrije sponsoring ten name van:
vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda

IBAN: BE39 6451 9410 5119
BIC: JVBABE22

Voor stortingen vanaf 40 euro op  
jaarbasis ontvangt U een fiscaal attest. 

     

Familie Kinet - Laroy
Pastoor Senesalstraat 74

9770 Kruishoutem
: 09 / 383 62 63

     info@kinderhulprwanda.be
Maatschappelijke zetel
Algemeen contactadres

 

Jaak Coorevits
Lindeknokstraat 27
9771 Kruishoutem
: 09 / 383 67 46

     jaakcoorevits@hotmail.com 
 

Dirk Willemyns
Biezaardhof 8

8760 Meulebeke
: 051 48 79 97

     d.willemyns@telenet.be

Annelies Carpentier
 annelies_carpentier@hotmail.com 

Kim six
 kim_six@hotmail.com 

Wouter Van De Vijver
 woutvdv@hotmail.com
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Scan de code voor meer 
digitaal plezier op je telefoon! 










WAT I S
vzw Vriendenkr ing Kinderhulp Rwanda?

W I E 
H E L PE N W I J ?

HOE 
H E L PE N W I J  H E N ?

HOE K U N T U 
ON Z E W E R K I NG VOL G E N ?

De vriendenkring is ontstaan uit het persoonlijk 
contact van haar startende leden met de Rwande-
se bevolking.

Het doel is financiële, materiële en morele steun 
te geven aan de noodlijdende Rwandese kinderen, 
en hen zo een menswaardig bestaan en een kans 
tot ontwikkeling te geven.

De vriendenkring bestaat uit werkende en steu-
nende leden. 
De werkende leden zijn mensen die actief mee-
helpen bij de dagelijkse werking van Vrienden-
kring Kinderhulp Rwanda. 
Ze werken onbezoldigd en volledig op vrijwillige 
basis.
 

Daarnaast zijn er talrijke steunende leden. 
Deze mensen zijn tante / nonkel in het project 
‘Eén grote familie’ of meter / peter in het 
‘gezinsproject’.

Weeskinderen en verlaten kinderen

Kinderen uit noodlijdende gezinnen

Kinderen met een beperking

 
Door rechtstreekse financiële steun.

Geld van onze vriendenkring wordt naar 
Rwanda overgemaakt. Een kloosterzuster ter 
plaatse beheert het geld in Rwanda. Onze Rwan-
dese medewerksters zorgen ervoor dat het geld 
op een goede manier wordt besteed. Met het 
geld worden alle kosten, zoals bijvoorbeeld voe-
ding, medische verzorging en onderwijs voor de 
kinderen betaald.

Materiële steun. 

Goederen die nodig zijn voor de kinderen wor-
den ter plaatse aangekocht. Projecten ten voor-
dele van de kinderen worden opgezet, zoals het 
bezorgen van water, huisvesting enz...

Morele steun. 
 

Door onder andere het correspondentieplan.

Hoe worden de fondsen bekomen? 

De nodige fondsen worden bekomen door het 
project ‘Eén grote familie’. Dit is een adoptie-
systeem op afstand. 
De werkende leden organiseren ook allerlei ac-
ties: inzamelingen, Rwandafeesten, verkoop van 
Rwandese goederen, acties in scholen, steun 
van vrije sponsors en acties in samenwerking 
met andere groeperingen.









Via het driemaandelijks tijdschrift kunt u de  
werking van de vriendenkring volgen.

We rapporteren ook uitgebreid over het wel en 
wee van onze beschermelingen via de website: 

www.kinderhulprwanda.be 

Like en volg ons via onze facebookpagina:
www.facebook.com/kinderhulp.rwanda








