
          

 

  

Nieuwsbrief december  2013 

Rapportage van de projecten/keukenproject 

  

  

Beste nieuwsbrieflezers van de stichting Mme Donatilla,  

  

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken wat 
betreft de activiteiten van Stichting Mme. Donatilla.  

  

Keukenproject APADEC-school:  

Het keukenproject is afgerond. De APADEC-school is er bijzonder blij mee. De leerlingen 
kunnen nu de hele week op school slapen en eten. Er is nu meer effectieve leertijd. 

In de volgende nieuwsbrief hopen wij een persoonlijk bericht van de directeur van de 
APADEC-school over de nieuwe keuken te kunnen opnemen. 

http://app.budgetmailer.com/link/4E73504D2F6C58635263453D/68715338524E30354A424C327971342B3479667354673D3D


 

Bouw nieuwe basisschool in Kigali: 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 

Mme. Donatilla helpt ANS bij de oprichting van een basisschool voor 6 - 12 

jarigen in het KICUKIRO district. 

Kicukiro is een district van Kigali, dat een grote landelijke omgeving heeft. Het 
heeft 10 sectoren er zijn 63 basisscholen en 43775 leerlingen in het 

basisonderwijs. Deze kinderen zijn 6-14 jaar oud. Gahanga, die een van de 10 
sectoren, is in het landelijke deel van de wijk en heeft slechts 3 scholen en 
3900 kinderen. De grootste problemen die hier spelen zijn:  

 de kleine kinderen moeten lange reizen maken om bij de school 

te komen.  
 soms verlaten de kleine kinderen die 6 zijn en 7 jaar de school of komen 

zeer onregelmatig.  
 in sommige gevallen is er sprake van dropping out!  
 als het regent kunnen de kinderen de school niet bereiken.  

De ouders van NYACYONGA dorp in de Gahanga sector hebben niet genoeg 

geld zelf een school te bouwen, maar ze zijn zich bewust van het belang om de 
kinderen naar school te sturen. ANS Rwanda wil een basisschool opzetten voor 
de 6-12 jaar vanaf januari 2014. Contacten met het ministerie van onderwijs 

en de burgemeester van het Kicukiro District hebben al plaats gevonden. De 

http://app.budgetmailer.com/link/6832616E6C6239356532773D/68715338524E30354A424C327971342B3479667354673D3D


ouders stimuleren zelf dit goede initiatief. De werkwijze is als volgt:  

 Er is ten minste 3 hectare grond nodig voor het bouwen van 
enkele gebouwen. 

 De ANS vereniging heeft al 2 hectare land.    
 Er is contact opgenomen met het ministerie van het onderwijs voor het 

probleem: ze hebben al gereageerd en zijn positief over het initiatief. 
 Er wordt aan het ministerie van infrastructuur een vergunning gevraagd 

om te bouwen. 
 Ook wordt er gevraagd tijdelijk toestaan alvast te beginnen met de 

klassen.  
 De school zal eigendom zijn van ANS Rwanda, die gekwalificeerde 

docenten zal inhuren. 

Inmiddels zijn er financiële toezeggingen van € 10.000,- (dit jaar) en € 
62.500,- (volgend jaar). Het is de bedoeling om voor de € 10.000,- 
binnenkort de grond te gaan kopen en de fundamenten te realiseren. 

Op het moment dat het bedrag van € 62.500,- definitief binnen is zal 
de bouw verder afgerond worden. 

  

Hieronder vast een eerste foto van NYACYONGA dorp: 

  



Nieuwe regels ANBI 

Mme Donatilla staat bij de belastingdienst genoteerd als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving 
voor Anbi's. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het 
vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. 

 

Voor 1 januari 2014 zal de website aangepast zijn, zodat we aan de nieuwe 
voorwaarden voldoen. 

  

Wordt nu donateur  

van de Stichting Mme. Donatilla! 

Vriendelijk vragen we u te helpen bij het vinden van middelen om de 
continuiteit van de Stichting te waarborgen en om de projecten in Rwanda 
financieel te kunnen ondersteunen door donateur te worden van Stichting 

Mme. Donatilla. 

Wij zijn ontzettend blij met elke gift, vele kleintjes worden samen een groot 
bedrag. 
De donateurs worden opgenomen in onze adressenlijst en ontvangen 3 maal 

per jaar onze nieuwsbrief. Jaarlijks sturen we een herinnering van betaling. 

  

Als u nu donateur wordt voor minimaal € 25,- per jaar 

dan ontvangt u geheel gratis (we hebben er nog 

enkele!!) een originele Rwandese rugzak of tas. Alles 

wordt u zonder verdere kosten thuisgestuurd!! 



  

 
Klik hier om u als donateur aan te melden. 

  

Het bestuur van Stichting Mme. Donatilla  
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http://app.budgetmailer.com/link/7139786D4F4A76762B49343D/68715338524E30354A424C327971342B3479667354673D3D

