
 

Verslag over activiteiten met gesponsorde kinderen en 

andere jongeren in Rwanda 

Geliefde broeders en zusters, wij danken de Heer die ons opnieuw toestaat u een update te geven van de 
activiteiten onder de gesponsorde kinderen en andere jongeren in Rwanda. 

Maandelijkse samenkomsten  

In juni 2022 werden de beperkende maatregelen van Covid 19 in Rwanda opgeheven en konden wij de 
maandelijkse bijeenkomsten hervatten, die sinds 
maart 2020, toen de pandemie voor het eerst in 
Rwanda opdook, waren opgeschort. 

< Samenkomsten met de jonge kinderen 

We blijven met alle kinderen (bijna 200) 
samenkomen in de vergaderzaal van het 
Bijbelcentrum in Kigali.  

Wij danken onze broeder Paul Meijer die het 
handboek met de Bijbelverhalen over "Het 
leven van de Heer Jezus" bewerkte, uitgaf en 
ons stuurde.  

Sinds 2019 ontvangen wij een eevnoudige 
elektronische kopie van dit handboek van onze 
zuster Birgit Granz toen zij nog onder kinderen 
en jongeren werkte in Kameroen.  

Momenteel houden we twee bijeenkomsten. De 
eerste met de jongere kinderen van 10:00 tot 
12:00, en de tweede van 13:00 tot 15:00 met de 
oudere kinderen.  

Dit betekent dat degenen die op jonge leeftijd 
met dergelijke bijeenkomsten zijn begonnen, 
altijd belangstelling tonen om deel te nemen aan 
het Bijbels onderwijs dat wij met hen delen. Deze 
activiteit met de oudere kinderen begon tijdens 
de pandemie met de meisjes die in kleine 
groepjes kwamen om bijbellessen te krijgen.  

< Met de oudere kinderen 

Nu de beschermende maatregelen tegen Covid 
zijn opgeheven, hebben wij de gelegenheid om 
iedereen uit te nodigen die wil komen, en wij 
danken hen dat zij deze belangstelling voor het 
Woord van God blijven tonen. 



 
Verspreiding van schoolmateriaal  

In Rwanda is het schooljaar begonnen op 26 september 2022. De distributie van schoolmaterialen begon 
pas eind oktober, omdat we eerst moesten zorgen voor vervanging van degenen die nog aanwezig zijn en 
degenen die de twee scholen waarmee we samenwerken (Muhima en Kimisagara) in het sponsorproject 
hebben verlaten. Dit jaar hebben we, net als in voorgaande jaren, nieuwe schooltassen met schoolboeken 
en ander materiaal, schooluniformen en schoolgeld uitgedeeld aan in totaal 200 kinderen; 104 van de 
Kimisagara Primary School en 76 van de Muhima Primary School. 

< Tassen en schriften met boeken en andere 
materialen erin. >  

Andere activiteiten met jongeren 

Tijdens de maand september werd in 

samenwerking met onze jonge broeders uit 

Oeganda een kamp voor jongeren (meisjes en 

jongens) vanaf 12 jaar gehouden in het Centre 

Biblique de Nyamata (in het oosten van Rwanda). 

Voor het eerst konden we een kamp organiseren  
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waar jongeren konden overnachten op de kamplocatie. 

De maaltijden worden ook ter plaatse bereid door zusters van de plaatselijke Nyamata-groep. Een 
gedetailleerd verslag is al verzonden door onze broeder Thembo Festo (West-Oeganda) vlak na het kamp 
in september. 
 
In oktober werd in het Nyamata Bible Centre nog een kamp gehouden voor oudere jongeren uit Rwanda, 
Congo (DRC) en Oeganda, in samenwerking met onze broeders Daniel Naef en Benjamin Reichert uit 
Zwitserland. Het onderwerp van dit kamp was de studie van het "Leven van Daniël". Aan de hand van 
wat er in dit boek uit het Oude Testament staat, konden de jongeren verschillende onderwerpen bespreken 



 
die veel voorkomen in het leven van jongeren vandaag, en andere belangrijke onderwerpen zoals 
"Huwelijk en beroepsactiviteiten voor een jonge christen". 

 

Broeders en zusters uit D.R. Congo, Uganda en Zwitserland. 

Geliefde broeders en zusters, wij danken de Heer voor zijn goedheid. Hij staat ons nog steeds toe om zonder 
enige beperking samen te komen en dat Zijn Woord kan worden onderwezen onder de jeugd van dit land 
samen met die van onze buurlanden. We vertrouwen erop dat Hij onze gebeden voor geplande activiteiten 
onder onze jeugd in de nabije toekomst zal verhoren. Moge Hij zijn Woord zegenen in hun harten zodat 
het veel vrucht mag voortbrengen. 

Uw zusters in Christus, 

Godelieve Kayiganwa 

Kamagaju Winnifred 

 


