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Voortzetting Stichting 
 
2011 is een roerig jaar geworden voor de Stichting Mme. Donatilla. Niet wat 

de projecten betreft, die zijn doorgegaan zo als het moest gaan. Maar de 
stichting heeft tegenslag ondervonden door het overlijden in maart van de 
voorvrouw van onze stichting: Marijke Riemsma. Zij heeft jaren de projecten 

getrokken en had sterke banden met Rwanda. In onze laatste 
bestuursvergadering hebben wij daar nog enige tijd bij stilgestaan. Wij missen 
haar zeer. 
  
Ook onze man in Rwanda, Deo Butera is in juni overleden. De organisatie 
Action Nord Sud, waar wij in Rwanda zijn ondergebracht  heeft gelukkig een 

nieuwe directeur gevonden. Hij heeft inmiddels ook al weer contact met ons 
gezocht. 
  
Het bestuur van de stichting heeft in de zomer besloten toch door te gaan met 
het ondersteunen van de projecten, dus met de Stichting Mme Donatilla. Wij 
konden niet zomaar de zinvolle projecten afsluiten die nu draaien. De band 

met Marijke was voor ons allen speciaal en wij willen doorgaan om zo haar te 
danken voor alle inzet die zij heeft gedaan voor de mensen in Rwanda, die na 
de verschrikkingen van 1994 onze steun zo hard nodig hebben om het land 

weer op te bouwen. 
  
Wie was Madamme Donatilla? 
In 1994 vond er in Rwanda een vreselijke burgeroorlog plaats. Als gevolg van 



deze oorlog raakten vele kinderen hun ouders kwijt. 
Madame Makaruanga Donatilla, die zelf al drie kinderen had, ontfermde zich 

over negentien weeskinderen. Ze bood deze kinderen onderdak en daarnaast 
was ze ook nog eens bezig met het steunen van andere oorlogsslachtoffers. 
  
In 1996 overleed Mme Donatilla, waarna haar huis eigendom werd van haar 
22 (wees-) kinderen. Om de zorg voor deze kinderen te kunnen financieren 
werd in 1996 de Stichting Mme Donatilla opgericht. 
Deze stichting biedt financiële en praktische ondersteuning aan een Rwandese 
ontwikkelingsorganisatie: Action Nord-Sud Rwanda (ANS). 
Daarnaast ondersteunt Mme Donatilla Rwandese gehandicaptenorganisaties, al 

dan niet verbonden aan ANS Rwanda. 
  
Vanaf 2005 heeft Marijke Riemsma haar kontakten in Rwanda, waar zij enkele 

jaren heeft gewerkt, weer opgepakt en er is een Nederlandse tak van de 
stichting gekomen. Er is actief aan fondswerving gedaan en enkele projecten 
zijn goed van de grond gekomen. 
  
De verkregen bedragen zijn volledig ten goede gekomen aan deze projecten 
waaronder een school in Kanbongo. Voor verdere informatie verwijs ik u naar 

de website.  
  
Men kan kennis maken met het bestuur en het Comité van Aanbeveling, via 

onze website www.mmedonatilla.nl 
  
 

Webwinkel 
 
Op de geheel vernieuwde website kunt u ook onze webwinkel vinden. Wij 
verkopen artikelen uit Rwanda, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt 

aan onze projecten. 
 
 

In een volgende nieuwsbrief zal ik u op de hoogte brengen van de voortgang 
van de projecten. 
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