
 

Geliefd Kind 

Het tweejarig ZWO project Mwana Ukundwa   (Geliefd 

Kind) van de gezamenlijke diaconieën van de Protestantse 

Gemeente Amersfoort is op 7 februari van start gegaan. 

Met een mooie poster en flyer ter ondersteuning van de 

collecte. En met een PowerPointpresentatie die in veel 

kerken via de beamer te zien was. In totaal heeft de 

collecte het mooie bedrag van 3.132,39 euro opgebracht. 

Dat is inclusief de giften die we tot en met 3 maart 

mochten ontvangen. Hartelijk dank voor uw financiële 

bijdragen en voor de betrokkenheid die u toonde voor ons 

gezamenlijke PGA project. De tweede collecte staat echter 

al weer voor de deur. Op zondag 20 maart mag u weer een 

gift geven voor Mwana Ukundwa. Overmaken mag ook op: 

NL20INGB0000139631 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amersfoort, o.v.v. Mwana Ukundwa.    

Wat doet Mwana Ukundwa? 

Mwana Ukundwa zet zich in voor de vele weeskinderen in 

Rwanda door opvangfamilies te zoeken en onderdak en 

scholing voor kindgezinnen te regelen. Een belangrijke taak 

is ook het geven van voorlichting over HIV/AIDS aan jonge 

kinderen, leraren en predikanten. Mwana Ukundwa heeft 

projecten op het gebied van onderwijs, voorlichting, sport 

en spel en de handwerkgroepen voor geïnfecteerde 

vrouwen. Mwana Ukundwa is een project van Kerk in Actie 

en wordt door de PGA kerken twee jaar ondersteund. 

Gemeenteavond in de Bergkerk 

Op 18 februari  jl. hebben we verteld van het prachtige 

project Mwana Ukundwa (AMU). Aan de hand van een 

representatieve PowerPointpresentatie konden we alle ins 

en outs uitleggen. Gemeenteleden reageerden enthousiast 

over het feit dat we als PGA de handen ineengeslagen 

hebben om dit project voor de duur van twee jaar te 

ondersteunen. Tevens was er een tafel met materialen, 

ge aakt door pleeg oeders  a  de ki dere , aardoor 
er een bron van inkomsten gegenereerd wordt. Zo kreeg 

het project nog meer handen en voeten. Maria Wynia, 

diaken Bergkerk 

               

                                                        Gemeenteavond Bergkerk

      

Directeur van Mwana Ukundwa bezoekt 

Amersfoort 

Op woensdag 18 mei bezoekt Samuel Byiringiro 

Amersfoort. Hij is predikant en directeur van de Stichting 

M a a Uku d a AMU .  Sa uel  ertelt  s a o ds op ee  
bijeenkomst voor alle leden van de Protestantse Gemeente 

Amersfoort over zijn werk in Rwanda; wat hem motiveert 

en inspireert en over de Nederlandse steun die zo 

belangrijk is voor de stichting. Locatie en programma wordt 

nog bekend gemaakt, maar u mag de datum vast in uw 

agenda zetten. 

 Samuel Byiringiro 

Jongerenreis naar Rwanda!  

We onderzoeken met Kerk in Actie de mogelijkheden om in 

2017 een speciale Amersfoortse reis naar Mwana Ukundwa 

te organiseren. In de volgende nieuwsbrief kunnen we vast 

meer vertellen! 



Een bezoek aan Mwana Ukundwa 

Lydia Liefting is gemeentelid van de Joriskerk. Onderstaand 

een impressie van haar bezoek aan Mwana Ukundwa in 

februari 2016.         

                                                     

Daar zit je dan. Samen met nog ongeveer 100 andere 

kinderen in een schoollokaal van de organisatie Mwana 

Ukundwa. Je hebt gehoord dat er binnen een paar minuten 

twee blanke mensen zullen arriveren. Zomaar, op een 

vrijdag. Je bent blij, want je weet dat wanneer er bezoek 

komt, er ook veel gezongen wordt, en gedanst. En dat doe 

jij heel graag! Je bent graag bij Mwana Ukundwa, mede 

omdat je er naar school kunt en je inzet voor de dansgroep 

oder e da s . Deze da sgroep bestaat uit alle aal 
tieners die HIV- positief zijn/AIDS hebben. Het is fijn om 

contact te hebben met lotgenoten, te praten over je 

situatie, maar vooral om te ontspannen. Lekker dansen en 

spelen was er een half jaar geleden niet bij. Je vader is 

namelijk kortgeleden overleden aan de gevolgen van AIDS 

en je moeder is HIV- positief. Toen je wist dat ook jij HIV- 

besmet was, stortte je wereld in. Je werd boos op je 

ouders, al durfde je dat niet te laten merken. Je stopte met 

dansen, want je dacht dat je er niet meer bij hoorde. School 

stopte ook; je bent immers ziek, dus waarom zou je nog 

gaan? 

En hier zit je dan in het schoollokaal; wat is er veranderd? 

De stichting Mwana Ukundwa heeft jou gezien en 

opgenomen als geliefd kind (wat de betekenis is van 

Mwana Ukundwa). Je moeder heeft werk gekregen op een 

bananenplantage. Door microkrediet heeft zij nu beter de  

 

 

 

mogelijkheid voor jou en de andere kinderen te zorgen. 

Want als jouw moeder geholpen wordt, helpt dat jou ook! 

Door stichting Mwana Ukundwa begin jij, samen met veel 

andere kinderen die HIV- positief zijn, weer te genieten van 

het leven. Je hebt gehoord dat er geen reden is om te 

stoppen met spelen, om te stoppen met naar school gaan. 

Je hebt jongeren gezien die HIV- positief zijn, maar met 

financiële ondersteuning zijn afgestudeerd aan de 

universiteit. Deze jongeren hebben jou overtuigd dat het 

goed is om door te gaan met je leven. En dus ben je 

gekomen. En leer je weer. En dans je weer. En lach je 

weer.* 

Daar zit ik dan, met mijn laptop. Te overdenken waarmee ik 

in mijn jeugd allemaal gezegend ben; onderwijs, toegang 

tot medische zorg, het hebben van ouders, een vangnet van 

rie de  e  fa ilie……I  de afgelopen tijd ben ik in Rwanda 

onder andere op bezoek geweest bij Mwana Ukundwa, een 

prachtige organisatie die zich inzet voor kinderen (en hun 

ouders). Kinderen die veelal HIV- besmet zijn en de hoop 

zijn kwijtgeraakt. Kinderen die geen ouders meer hebben, 

of ouders hebben die ziek zijn. Kinderen die blij zijn met 

hele kleine dingen in het leven. Een knipoog van een blanke 

bezoeker, het zingen van een lied tot God, het dansen met 

de da sgroep e  ee  bord et ete . E  het aakt e stil…. 

*fictief verhaal op basis van bezoeken aan stichting Mwana 

Ukundwa in Kigali en Butare. 

 

De Projectgroep 

De projectgroep Mwana Ukundwa bestaat uit de volgende 

enthousiaste leden: Maria Wynia (Bergkerk), Johan de 

Vreugd (Adventkerk), Wim Wernsen (Joriskerk), Tineke 

Westerveld (Fonteinkerk), Koos Wolff (De Bron), Jonathan 

Buter (De Hoeksteen), François Dieleman (Nieuwe Kerk), 

Jan Willem van Bruggen (De Brug), Joke Koolhof (Diaconaal 

Opbouwwerker PGA). 

 

 

 

 

  

 


