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Cows for Peace

z

Goed nieuws! Het project “Cows for Peace” in Rwanda gaat
definitief door. Vorige maand is het project begonnen.

Chickens 4 Peace!

Behalve het ‘Cows for Peace’
project hebben we nu ook het
‘Chickens for Peace’ project.
In overleg met Christophe van
CARSA en zijn team hebben zij
een project gedefinieerd die hen
aan inkomen zal helpen. Zij
zullen onder leiding van Judith,
een van de teamleden, een
kippenboerderij opzetten. Dit
zal de staf van de organisatie
helpen een meer constante bron
va n i n ko m s t e n t e k u n n e n
beschikken. De drie stellen
hebben behalve zichzelf, nu ook
kinderen. Christophe en Diane
verwachten hun derde kindje en
hebben ook twee broers van
Christophe onder hun hoede.
Menno Helmus en Shirley
Hutter waren bij de EO
Metterdaad Radio te gast in een
programma over Rwanda.
Het kan beluisterd worden
onder deze link:
http://www.eo.nl/socialsites/
helpendehollander/page/-/
episode.esp;jsessionid=1C57E4
B1B6F9485504E95D90CF6D9859.
m m b a s e 0 1 ?
broadcast=11673435&programs
=4334687%2C11283308
Voor dit project hebben we nog
financiën nodig.

Hartelijk dank voor uw steun!
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50 koeien
voor
slachtoffers
en daders
van de
genocide
van 1994
C A R S A ,
onze partner in Rwanda, is in
gesprek met de lokale leiders van
het Kamonyi district om de eerste
groep begunstigden vast te stellen.
Deze maand vindt de eerste
workshop plaats voor een deel van
de begunstigden. Het heeft een
enorme impact in het leven van
mensen daar, omdat dit hen helpt
het trauma van het verleden te
verwerken en het slachtoffer met
zijn dader verzoend. Deze mensen
worden hierdoor beter
geïntegreerd in hun dorp.
Wat betreft de financiën hebben
we ons deel van het geld nl.
!13124.- ontvangen, Wilde
G a n ze n e n N C D O d r a g e n
!19121,- bij.

Documentaire

Behalve de documentaire
‘Heroes of the Genocide’ zullen
we in Rwanda ook een
documentaire filmen over
verzoening.
Deze documentaire zal het
materiaal van de trainingen
bevatten en verschillende
voorbeelden van mensen die dit
proces hebben doorlopen. Het idee
is dat andere groepen, buiten de

Verzoeningscentrum,
genezing van harten en
nieuwe hoop voor de
toekomst
Christophe van CARSA heeft
ook zijn visie met ons gedeeld om
in Rwanda een verzoeningscentrum op te zetten. In Rwanda
zijn verschillende musea en
gedenkplaatsen in het teken van
de genocide. Dit centrum zal een
ontmoetingsplaats zijn, waar
trainingen gegeven kunnen
worden. Hierdoor wordt niet
alleen de pijn van het verleden
belicht, maar ook genezing van
de harten van mensen en komt er
nieuwe hoop voor de toekomst.
Het lokale bevolking zowel als
bezoekers een groter inzicht in
het proces van verzoening zijn, en
zal ook de gelegenheid zijn hierin
deel te nemen.
We zijn o.a. in gesprek met EO
Metterdaad om hieraan een
bijdrage te leveren.
directe sfeer van CARSA, deze
DVD kunnen gebruiken als
ondersteuning van hun workshops.
Hiermee beogen wij een
vermenigvuldiging en uitbreiding
van dit werk. De DVD willen wij
beschikbaar maken tegen kostprijs
in een groot netwerk op plaatsen
waar dit onderwerp actueel is. De
planning is dat Norman en Daniel
in februari naar Rwanda te gaan
om daar te filmen.

Dit jaar hebben we voor de tweede keer een kalender
gemaakt. Wanneer we alle kalenders verkopen, kunnen
we bijna het studiegeld van Clarisse voor haar betalen!
De kalender kost €15,- ex. verzendkosten.
Clarisse Uwase
20 jaar
In juli 2009 heb ik Clarisse in Rwanda ontmoet. Haar
moeder maakt deel uit van het project dat wij met Le
Bon Berger hebben uitgevoerd.
Zij was de enige in het hele gezelschap die Engels sprak,
en daarom hebben we makkelijk contact gemaakt. Op de
foto hiernaast zit Clarisse aan mijn rechterzijde. We
hebben toen email adressen uitgewisseld. Later vertelde
ze mij, dat ze graag wilde doorstuderen. Ze wilde eerst
een HBO opleiding in ontwikkelingshulp volgen, maar daar bleken weinig vacatures voor te zijn. Daarom heeft ze
ervoor gekozen om economie te studeren. Het is haar wens in Giterama te studeren, zodat ze dichtbij haar moeder
kan blijven.
We ondersteunen haar nu voor het tweede jaar. Ze is erg blij met onze steun, ze stuurt regelmatig mailtjes over hoe
het gaat en zal deze maand haar cijfers krijgen. Het studiejaar begint in
Rwanda in januari.
!"#$%"#&'()%*(+,-&*-!",&*(
Ze heeft trouwplannen en haar moeder, die weduwe is, is erg blij voor
.,/&01"#,&
haar.
2*34#"*5(6667$,-&*-4",&*8
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We hebben de intentie uitgesproken haar te blijven steunen, zodat ze haar
:;<8=>;?5(@A(BC(DEF
vierjarige opleiding kan voltooien.
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Hartelijk dank voor uw steun!
namens Clarisse,
Shirley Hutter

