Een beetje geschiedenis

NIETS IS MAKKELIJKER :
• KNIP HET STROOKJE HIERONDER UIT
• VUL DE ACHTERKANT IN
• EN STUUR HET NAAR HET VERMELDE
ADRES OP
Sindsdien, kwamen er wederzijdse uitwisselings-, solidariteits- en

Maar weten we er echt alles over ?


Een voorbeeld van steun aan het onderwijs :
de banken van de lagere school van Kiruhura,
vervaardigd door Rwandese schrijnwerkers

B 1083 Brussel

Samen met de inspanning van de bevolking van onze zustergemeente (die vroeger dan Ganshoren een Jumelagecomité had
opgericht) hebben deze verwezenlijkingen duurzame resultaten,
ondanks de zware crisissen die Centraal Afrika teisterden.

Henri Feuillienlaan 19

kennisbanden tot ontwikkeling.
Met de steun van de gemeente en met vele sympathisanten die
sinds 1989 in het jumelagecomité (vzw) verenigd zijn, heeft de
jumelage onze Rwandese vrienden geholpen om projecten ten
dienste van de bevolking tot een goed einde te brengen :
gezondheidscentrum, algemene ontwikkeling van de landbouw,
schoolinfrastructuur, verbetering van de landbouw en de veeteelt,
studiebeurzen voor weeskinderen, enz…

Borden op de Keizer Karellaan,
een maandblad, een stand met ambachtswerk,
opvoeringen van de jeugdgroep “Un P’tit Plus”
ten bate van studiebeurzen voor weeskinderen,
een Noord-Zuidsolidariteitsboom,
tekenwedstrijden tussen scholen en andere,
landbouwprojecten met 11.11.11-Actie,
een Belgisch-Rwandese maaltijd met toneel…
De jumelage maakt deel uit van het leven van
de Ganshorenaren.

WENST U OP DE HOOGTE TE BLIJVEN
VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE JUMELAGE,
OF - NOG BETER - UW INBRENG TE HEBBEN ?

JUMELAGE GANSHOREN-RUSATIRA VZW
c/o Gilles Labeeuw voorz..

WE KOMEN HET TEGEN …
MAAR WAT IS HET EIGENLIJK ?

De jumelage ontstond in 1972, wanneer de verzustering met
Rusatira, een landbouwgemeente in het zuiden van Rwanda, door
de Gemeenteraad goedgekeurd werd.
De bedoeling was op alle gebieden tussen beide bevolkingen
banden te smeden, om tot een concrete en blijvende
ontwikkelingssamenwerking te komen. De initiatiefnemer was Guy
Demanet, die de eerste zal worden in een lange rij overtuigde
schepenen van de noord-zuidsolidariteit.

Postzegel

DE JUMELAGE
GANSHOREN-RUSATIRA :

Maandblad «Jumelage», briefwisseling en menselijke contact

WENST U OP DE HOOGTE TE BLIJVEN
VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE JUMELAGE,
OF - NOG BETER - UW INBRENG TE HEBBEN ?
NIETS IS MAKKELIJKER :
• KNIP HET STROOKJE HIERONDER UIT
• VUL DE ACHTERKANT IN
• EN MAAK HET NAAR HET VERMELDE
ADRES OVER
Ik wens …
Het maandblad Jumelage te ontvangen (gratis)
Te corresponderen met een Rwandees

De steun aan de fundamentele mensenrechten,
gezondheidszorg en onderwijs, loopt o.a. via de hulp aan
Dit maandblad informeert de sympathisanten v/d Jumelage over :
de gezondheidshelpsters en de bevoorrading van
• de activiteiten in Ganshoren (maandelijkse vergaderingen,
medicamenten. Hiertoe werd in 1972 gestart met de bouw
opsturen van verzendingen, diverse activiteiten),
van het gezondheidscentrum, met de steun van 11.11.11.
• de briefwisseling ontvangen uit Rusatira of ervoor bestemd,
Het centrum werd uitgebreid (1993) en onlangs uitgerust
• de kleine en grote lopende projecten.
met een aparte aids-afdeling (verzorging en kraamkliniek).
Een sociale actie om de minst bedeelden aan te moedigen
De kleine projecten
tot zelfstandigheid, geïnspireerd door de zelfhulpmethode
de
Elk jaar, met de steun van de gemeente Ganshoren en van van ATD – 4 Wereld, startte eind 2004.
scholen, parochies en schenkers, worden er een zestal kleine Studiebeurzen weeskinderen v/h secundair onderwijs
projecten besproken, geselecteerd en gesteund, via de actie van Veertien weeskinderen beschikken over een kleine
het Rwandese Jumelagecomité : schoolbanken, naaiatelier …
studiebeurs voor het secundair onderwijs, met opvolging
door het Rwandese Jumelagecomité. Het peterschap van
Gezondheidscentrum en mensenrechten
een weeskind (inschrijvingsgeld + schoolmaterieel)
bedraagt ca. 125 €/jaar. Elke beursstudent maakt ons zijn
rapporten over en 2-3 brieven per jaar.

Eventueel steun bieden aan kleine projecten, zoals

Levensmiddelengarantie, geiten en slingerbonen

scholen / gezondheid / sociaal / landbouw

Om een minimum aan levensmiddelen te garanderen,
moedigt
de
Jumelage
projecten
aan
die
“sneeuwbaleffecten” veroorzaken, onder het beheer v/d
België-Rwanda Vereniging en met de financiering van
DGOS en 11.11.11. Bijvoorbeeld : de uitlening van geiten
aan arme families, gekozen per heuvel tijdens een
vergadering. De terugbetaling bestaat uit het eerste
geitenjong, wat een nieuwe uitlening mogelijk maakt. Men
moedigt de veeteelt in stallen aan, wat stalmest opbrengt
dat als meststof gebruikt wordt, de veevoederkwekerijen in
bossen, en het planten van voedzamere slingerbonen.

Info over ‘peterschap weeskind secundair onderwijs’
Hulp bieden voor verkoop ambachtswerk / kaarten..
Deelnemen aan 11.11.11-Actie en een verkooppunt
helpen te houden
Afrika te leren kennen met film / atelier / museum
Naam :

_________________

Voornaam :

_________________

Straat, nr :

_________________

Postcode :

_________________

Tel. :

_________________

e-mail :

_________________

Een waardiger ambachtelijke uitwisseling
In antwoord op onze zendingen, krijgen we meermaals
houten beeldhouwwerkjes, mandjes, kaarten opgemaakt
met bananenbladeren, om ons eraan te herinneren dat een
Jumelage ook een eervolle uitwisseling is.
Een «gezondheidshelpster» gesteund door de Jumelage,
trekt per fiets door de heuvels voor de toelichting van de
vaccinaties- en hygiënecampagnes, de aids-preventie enz.

Jumelage Ganshoren-Rusatira vzw, Gezellepl. 26, 1083 Bru
nr BE57 0016 6142 9235 (fiscale vrijstelling vanaf 40 €)
Verantwoordelijke uitgever :
Gilles en Arlette LABEEUW
Henri Feuillienlaan 19
B 1083 Ganshoren
Tel. 02 / 427.68.53 gilles.labeeuw@skynet.be

