
Onze partner in Rwanda 

 

De Diaconale Commissie van de 

Presbyteriaanse Kerk in Rwanda 

(EPR), bijgestaan door de  

diakenen ter plaatse, is onze 

partner. 

 

- Zij coördineert en begeleidt  

  het project. 

 

- Zij verdeelt de steun.  

 

- Zij helpt mee bij de selectie  

  van leerlingen. 

 

- Zij begeleidt de leerlingen  

  en volgt de schoolresultaten. 

 

 
Voor meer informatie : 

Greet Heslinga 

tel. 02-767 70 88. 

e-mail : greetheslinga@skynet.be 

 

 

 

Bezoek de website van Protestantse 

Solidariteit: 

www.protestantsesolidariteit.be 

projecten: “ Ik help een kind” 

 

Geef ze toekomst  

 

 

 

Omdat we vinden dat we de 

armste jongeren niet in de steek 

kunnen laten, willen we inzetten 

op hun toekomst door hun 

financiële steun te geven voor hun 

secundaire studies. 
 

 

 

Giften kunt u storten op : 

rek.nr. BE38 3104 9936 4372 
van 

 

  
Brogniezstraat 46 

B-1070 Brussel 

o.v.v. « Ik help een kind » 

(fiscaal attest vanaf 40€ per jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiefonds voor jongeren in 

Rwanda 

 

 

  Donateurs gevraagd! 

 
 

 

Protestantse Solidariteit/Verenigde 

Protestantse Kerk in België: 

Commissie Kerk en Wereld 

Brogniezstraat  46 

1070 Brussel.

http://www.protestantsesolidariteit.be/


Het project  “Ik help een kind” 

 

- Wordt begeleid door de 

Commissie Kerk en Wereld van 

de Verenigde Protestantse Kerk 

in België (VPKB). 

 

 

 

 

 

 - Wordt ondersteund door  

 

  
 

 

 

 

- Wordt uitgevoerd door onze 

partnerkerk in Rwanda. 

 

Dit studiefonds ontvangt geen 

subsidie van de Belgische 

overheid. Bijdragen komen van 

individuele personen, gemeenten 

en andere groepen. 

Doel van dit project 
 

In Rwanda is het basisonderwijs  

verplicht evenals de eerste drie 

jaren uitgebreid lager onderwijs. 

Beide zijn gratis. Dat is niet het 

geval voor wie  secundair 

onderwijs kan volgen.  

Veel families zijn te arm om het 

schoolgeld te betalen (100 -150 € 

per jaar). En er zijn veel wezen 

o.a. vanwege de ziekte Aids. 

 

We weten allemaal dat 

onderwijs de basis is voor 

ontwikkeling. 
 

Daarom willen we zoveel 

mogelijk jongens èn meisjes de 

kans  bieden om hun diploma 

secundair onderwijs te halen.  

Dit geeft meer mogelijkheden op 

werk of om naar de universiteit 

te gaan. Het  voorkomt dat 

jongeren zonder toekomst zijn en 

op straat belanden. Daarom 

vragen wij uw bijdrage.  

 

Bij voorbaat hartelijk dank ! 

 

Financiën 
 

Sinds de oprichting in 1997 

hebben we al vele jongeren uit 

dit studiefonds kunnen steunen.  

 

Dankzij de bijdragen van 

donateurs in Vlaanderen, 

Wallonië en Brussel  kunnen we 

jaarlijks meer dan 250 jongeren 

financiële steun geven.  

 

Ons jaarlijks streefbedrag is 

39.000 €. 

 

We willen garant staan dat een 

jongere gedurende zijn/haar hele 

periode van secundaire studies 

gesteund kan worden. 

 

We hebben vooral vaste 

donateurs nodig. Maar we zijn 

natuurlijk blij met elke gift !  

 

«Wie één jongere helpt, helpt 

een heel gezin ».  

 
 

 

v.u. Greet Heslinga, Brogniezstraat 46,  
1070 Brussel, 8-12-2015 


