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Marlien de Jong
Celgroepen
Bijzonder hoe mensen die
recent nog in haat leefden
zo’n positieve verandering
kunnen doormaken en
gezamenlijk hun leven
proberen te verbeteren. Zoals
u weet van de vorige
nieuwsbrief ben ik in de
zomer op stage geweest in
Rwanda. Rond het dorp
Mugina ben ik bij twee celgroepen op bezoek geweest.
Deze worden gevormd nadat
de mensen een workshop
van CARSA hebben gevolgd.
De verandering heeft niet
alleen een impact op henzelf
en hun familie, maar werkt
ook door in de dorpen waarin
ze wonen. Een groep had
zoveel uitstraling dat in een
dorpsvergadering 12 mensen
hun slachtoffers om
verzoening vroegen. Een
andere cel groep werd
gevraagd te helpen bij het
bemiddelen van claims die
nog bestonden n.a.v. de
genocide. Er zijn rond 200
claims opgelost door
tussenkomst van deze
celgroep.

Gelukt Project geslaagd!
Groot feest! 24 mensen spelen levend ‘Memory’ met 24 koeien.
Eind juli werden er nog maar liefst 40 koeien uitgedeeld.
De koeien werden losgelaten in het veld, en de mensen die een
koe kregen, moesten een nummer trekken. Daarna was het
zoeken naar de koe met het juiste nummer!
Christophe, de directeur van CARSA, legde nog eens uit wat de bedoeling
precies was en waarom deze mensen een koe kregen. Daarna was er
geen rust meer voor de koeien en werden ze met hun nieuwe eigenaars
op de foto gezet en zachtjes met de stok richting huis gedreven. Enkele
dagen later wordt het feest groots gevierd en de rest van de deelnemers
krijgt dan ook hun koeien.
Onder de aanwezigheid van veel hoogwaardigheidsbekleders zoals de
burgemeester, afgevaardigden van de lokale autoriteiten en het
Nationale Verzoening Comité, wordt er met speeches, muziek, dans en
gezelligheid gevierd dat deze mensen een nieuwe start maken en vanaf
nu samen als slachtoffer (overlevende) en dader met hun koe door het
leven gaan. Zelfs het nieuws en de nationale TV doen verslag van dit
evenement (zie onder foto’s in de fotogalerij).

De celgroepen bestaan uit +/- 12 tot 16 leden. Ze komen eens in de
maand bij elkaar om het verzoeningsproces voort te zetten.
Zonder aansporing van buitenaf hebben ze allerlei activiteiten
ontwikkeld. Men heeft een soort spaarsysteem opgezet waarbij elke
maand iedereen wat geld afstaat; de ene groep gebruikt dit als
bijvoorbeeld een van de leden geen ziektekosten-verzekering kan
betalen.
Een andere groep spaarde gezamenlijk voor geiten. Binnen 3 maanden
hadden ze al het bedrag voor een geit bij elkaar.
Ook helpen ze elkaar bij praktische dingen zoals het aanleggen
van een groententuin, en stenen bakken om voor een groepslid een
huis te bouwen.

De nieuwe Kalender over‘Cows for Peace’ is uit!

Clarissa, de studente die we met de kalender ondersteunen, gaat trouwen. In
Rwanda is het niet voor de hand liggend een vrouw nog te steunen wanneer ze
trouwt. Toch willen we haar toch helpen haar opleiding af te maken.
Vorig jaar hebben we ook de kinderen van Christophe ondersteund. Hij is, behalve
voor zijn 3 eigen kinderen ook verantwoordelijk voor zijn twee jongste broers.
De kalender gaat over twee mensen die een koe hebben gekregen via het ‘Cows for
Peace’ project. Je kunt hem ophangen zodat de foto en de kalenderpagina
tegelijkertijd zichtbaar zijn. We hebben ! 1400,- nodig om deze kinderen naar
school te laten gaan. De kalender kost ! 15,-.
Een gift overmaken met vermelding “Schoolsteunfonds” is ook mogelijk.

Chickens for Peace -Geef een kip!

Het doel van dit project is een inkomen te creëren voor de organisatie CARSA
zodat zij minder afhankelijk van giften worden. Via EO Metterdaad Radio
hebben we het eerste deel van het geld naar Rwanda kunnen sturen, zodat er een
stuk grond aangekocht kan worden.
Kom eens kijken op de site van de 1% club en geef een kip!
Voor ! 5 kun je al twee kippen geven!
www.onepercentclub.com/projects/Chickens4Peace.

Structurele honger - Norman en Daniel op reis

Norman en Daniel zijn net terug uit Burkina Faso. Norman ging er eerst enkele weken
naar toe om media training te geven voor de organisatie Tele Vie Deo van Henk van
Ingen. Later kwam Daniel om samen met Norman een documentaire te filmen over de
structurele honger in Burkina.
Het was schokkend en aangrijpend om de pijn en hopeloosheid van de mensen te zien.
Dit is anders dan over honger praten en lezen, als je zelf in de ogen van de mensen daar
hebt gekeken, en ervaart hoe schrijnend de situatie is. Dit is voor ons een keerpunt, een
moment waarop we zeiden, hier moet iets aan gedaan worden.
We gaan nu zo snel mogelijk de documentaire maken, zodat mensen kunnen zien, dat in
deze situatie verandering moet komen.

De weduwen van Giterama

Marlien, Norman en Daniel werden warm ontvangen in de zomer door de
groep weduwen. Clarisse heeft hen rondgeleid op de boerderij en ze deelden
daarna een maaltijd met hen.
Het verschil met 2009 is echt te merken. De vrouwen hebben veel stallen
gebouwd en hun eigen huizen verbeterd. Ze houden nu koeien, varkens, konijnen
en kippen. Op het land verbouwen ze verschillende groenten en voer voor de
dieren. Ze hebben heel hard gewerkt om er iets moois van te maken en zijn erg
blij met de hulp die ze hebben gekregen. Ze dansten een lied van vreugde voor
hun gasten! Hieronder zie je een foto impressie van hun werk.

‘Victoria Varken’, steekt haar neus door het hek om de gasten te begroeten

Foto Galerij
Cows for Peace, Rwanda

LB - zoeken naar de koe met het goede nummer; LO - koe gevonden! RB - dader met dochtertje van
slachtoffer en koe naar huis; het ultieme vertrouwen! RO - koe veilig thuis in de stal.

De boerderij van de weduwen van Giterama, Rwanda

LB -Veel nieuwe gebouwen zijn gerealiseerd; M - De hokken voor de konijnen; RB - Stallen voor de
dieren; LO - Even drinken met baby voor huisje op de matten; M - Dansende vrouwen; RO Uitzwaaien!

Burkina Faso

LB -Boerderij op platteland;
M - Wanneer water beschikbaar is, is het met irrigatie mogelijk veel meer te laten groeien;
RB - Structurele droogte;
LO - Matten vlechten; M - Jongen met fiets in dorp; RO - Jonge vrouw helpt met oogsten van sorghum,
deze wordt gebruikt om lokaal bier te brouwen.
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Giften zijn aftrekbaar voor de belasting; elke bijdrage
wordt gewaardeerd, elke kleine
(maandelijkse) bijdrage helpt ons in ons werk
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