
 

Collecte 5 februari 

5 februari  is het Zondag voor het Werelddiaconaat en 

is de collecte in alle PGA kerken voor Mwana 

Ukundwa; ons gezamenlijk project in Rwanda dat we 

ook in 2017 steunen. Ter ondersteuning van de 

collecte is een mooie nieuwe flyer en poster gemaakt 

en ontvangt u deze nieuwsbrief. De vier collectes in 

2016 hebben totaal ruim 13.000 euro opgebracht. Dat 

is inclusief de acties die zijn georganiseerd. Een 

prachtige opbrengst waarvoor onze hartelijke dank! In 

deze nieuwsbrief leest u o.a. over activiteiten die door 

wijkkerken zijn georganiseerd.  U mag uw gift ook 

overmaken op rekening NL20  INGB  0000 1396 31 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente,  o.v.v. Mwana 

Ukundwa. 

 

 

 

 

 

Wat doet Mwana Ukundwa? 

Mwana Ukundwa ( Geliefd Kind ) zet zich in voor de 

vele weeskinderen in Rwanda en is opgericht door 

Rose Gakwandi. In 1995 werd het merendeel van de 

kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de 

meeste kinderen wees geworden door aids. De 

organisatie zoekt opvangfamilies voor de kinderen en 

regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Een 

belangrijke taak is het geven van voorlichting over 

HIV/aids aan jonge kinderen, leraren en predikanten. 

Mwana Ukundwa heeft inmiddels vier vestigingen.   

Onderscheiding Rose Gakwandi 

 

In november 2016 kregen we via Kerk in Actie bericht 

dat Rose Gakwandi van Mwana Ukundwa uit handen 

van de president van Rwanda, de Nationale 

Eenheidsonderscheiding 2016  heeft ontvangen. Dit 

vanwege het werk van Mwana Ukundwa, waarbij 

geen onderscheid wordt gemaakt naar ras of religie. 

En dat is voor de nationale eenheid van Rwanda (denk 

aan de genocide in 1994) heel belangrijk. Mwana 

Ukundwa laat ons weten dat dit zonder de steun van 

de kerken in Nederland nooit mogelijk was geweest 

en roept ons op om dit heugelijke feit samen te 

gedenken. Op de foto hierboven is Rose de tweede 

van links in de tweede rij.  
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Acties in de kerken 

 

Op zaterdag 8 oktober hebben de jongeren van de 

Bergkerk gebakken voor het  ZWO project in Rwanda. 

In de bakkerij van Wim de Jong hebben ze op 

ambachtelijke wijze speculaas en chocolade koekjes 

gebakken. Na het rollen van het deeg in een prachtige 

machine, bediend met gaspedaal, en het uitsteken 

van de vormen, kreeg alles een lekker kleurtje en 

geurtje in de oven. Op zondagochtend hebben ze de 

koek verkocht en dat was een succes. Binnen korte 

tijd was alles op! De opbrengst was 287,-- euro. 

 

Op vrijdagavond 18 november organiseerde de 

Emmaüskerk een diner. Met ongeveer 30 mensen 

genoten we van allerlei verschillende, Rwandese 

gerechten. Samen hebben we gepraat over het 

project en geluisterd naar Colette en David, die tijdens 

de genocide naar Nederland kwamen. Er werden 

vragen gesteld over de verschillen tussen Nederland 

en Rwanda en hoe het land opkrabbelt na die 

bloederige tijd in de jaren 90. Ook vertelde Peter 

Hoogland uit Leusden over zijn ervaringen in Rwanda 

met het Mwana Ukundwa project. En Koert Jansen 

vertelde over zijn eigen ervaringen met Rwanda. Er 

werd gelachen, gezongen, gegeten en gepraat en dat 

maakte dat het een hele gezellige avond was. Er is in 

totaal 185,-- euro opgehaald; het begin van iets 

groots!  Irene Dijksterhuis 

Jongerenreis naar Rwanda 

Van 31 juli tot en met 14 augustus is een groepje 

jongeren te gast bij Mwana Ukundwa. Zij krijgen de 

bijzondere mogelijkheid om leeftijdgenoten op basis 

van gelijkwaardigheid te ontmoeten. Jongeren in deze 

leeftijdsfase denken allemaal na over hun toekomst, 

werk, relaties, zowel hier als in Rwanda. Door de 

culturele en levensbeschouwelijke omstandigheden 

vullen ze deze dromen en idealen wel op een geheel 

eigen wijze in. Vier jongeren van De Bron en twee 

jongeren uit Leusden en Putten zijn druk bezig met 

het organiseren van acties om de reis en het verblijf in 

Rwanda te bekostigen. Jongeren tussen de 16 en 23 

jaar kunnen zich nog steeds opgeven voor de reis. 

Woensdag 4 januari was het een drukke avond in     

De Bron. De vier dames uit de gemeente die 

aankomende zomer naar Rwanda gaan, hadden een 

stampottenavond georganiseerd om geld op te halen 

voor hun reis. Met vijf verschillende stamppotten, ruim 

25 kilo aardappels, en 80 gasten was het een hele 

geslaagde avond. Er werd in totaal 761,--  opgehaald. 

 

 

Zoete aardappel (www.kerkinactie/kookboek) 

In ontwikkelingslanden is zoete aardappel, naast rijst, 

mais, tarwe en cassave, een van de belangrijkste 

voedselgewassen. De zoete aardappel zit boordevol 

vezels en eiwitten en is daardoor erg voedzaam. De 

aardappel wordt ook wel bataat genoemd en komt 

oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Vanwege zijn 

voedzame karakter wordt deze aardappel tegen-

woordig ook veel in Afrikaanse en Aziatische landen 

geteeld. Hij is licht zoet en kruidig van smaak en net 

als de gewone aardappel kunt u hem bakken en 

koken. Er zijn verschillende soorten zoete aardappel, 

die varieren in kleur en in smaak. In Nederland is de 

bataat met een licht oranje kleur het bekendst.  


