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Beste vrienden,
Groetjes uit Rwanda Afrika.
Van 21 Oktober tot 18 November 2008 ben ik hier in Kigali, de
hoofdstad van Rwanda, om de minder bedeelde mensen te helpen.
De Stichting Geloof Hoop En Liefde in Nederland heeft
“Association Hope” opgericht hier in Rwanda. Hier help ik mee in
het technische- computer- en videowerk. De video’s zijn te zien
op de website in december. www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
De Modevakschool; “Association Hope” helpt de jeugd door ze een
opleiding te geven in de Modevakschool. Ze leren patronen tekenen
op maat, uitwerken naar eigen model, aanpassen op persoon en
patroon. Ze leren veel afwerkingtechnieken en op een eenvoudige en
mooie manier de kledingstukken maken en afwerken. Na het
schooljaar krijgen de geslaagden zelfs een naaimachine en een klein
start kapitaal mee naar huis waarmee ze zelf dan geld kunnen
verdienen door te werken vanuit hun huis. Sommige afgestudeerden
vormen een groep en huren een gebouw van waaruit ze samen
kunnen werken.

De jeugd hier heeft Hoop nodig.
De genocide van 1994 heeft diepe
wonden achter gelaten die nog
steeds voelbaar zijn en speciaal in
de jeugd nu die kinderen waren in
die tijd. De school brengt het
Woord van God dmv Bijbelstudies,
aanbidding
en
gebed
als
onderdeel van het programma om
zo de jeugd te bemoedigen met
de liefde van Jezus Christus.

Rwanda; Hoogte 1500 m Temp. 23°C
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rwanda

www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

Naaimachines; een donatie uit Nederland www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
Weet je nog in het nieuws van 1994? In april 1994 werden meer dan een half miljoen mensen, waaronder vrouwen en kinderen, op
brute wijze afgeslacht met hakmessen en stokken, vaak door hun eigen buren. Het is moeilijk om je de omvang van dit bloedvergieten
en de daaruit voortvloeiende chaos voor te stellen, te meer daar dit gehele drama zich slechts in een tijdsperiode van luttele weken
heeft afgespeeld. Buren, die elkaar afslachtten, zonder het gebruik van moderne wapens. Het resultaat was de droevige balans van
naar schatting een miljoen weeskinderen en veel oudere mensen, die alleen overbleven zonder enige vorm van inkomen. Ook zijn er nu
talloze weduwen, daar veel jonge mannen vochten in de oorlog en daarbij hun leven verloren. Veel jonge vrouwen en meisjes werden
verkracht en zitten nu met ongewenste kinderen.

Alle studenten van de modevakschool zijn
heel erg blij met de mogelijkheid om deze
school van een jaar te kunnen doen en een
professionele toekomst te hebben na de
school in deze bedrijfstak.

De mensen hier zijn zeer vereerd dat wij uit
Europa willen komen om hen te bezoeken en
bovenal te helpen.
Wil je ook meehelpen met het werk hier? Uw
gift voor dit werk is een enorme steun. Doneer
met de mededeling “Rwanda”

Jakobus 1:27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in
hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
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Giften in Nederland;

Aan D.Huisman te Swifterbant
Postbank nr. 5327093
Doneer € 5,= per maand via een
automatische overschrijving.

Of aan Stichting “Helping Hands”
te Swifterbant.
(Nu ook ANBI)

Postbank 6895789 tav Daniël
Rabobank 338130004 tav Daniël
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Mijn adres in NL en van
mijn ouders;
Piet & Klaasje Huisman
Buitenhof 33
8255 AW Swifterbant
Flevoland Nederland
Tel: +31-(0)321-323315

Giften op Curaçao;

P.Huisman@Chello.nl
Stichting Helping Hands

Of bel naar mijn broer;
Stephen Huisman +599-9-8697457

www.Stichting-Helping-Hands.nl

MCB 130 180 202
Daniel Huisman
Kaya Militar 46 Curaçao
Nederlandse Antillen
Steun met Nafl. 10,= per maand via een
standing order.

WiwiHuisman@Hotmail.com
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