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Verenigde Protestantse Kerk in België 
Commissie Kerk en Wereld / Protestantse Solidariteit 

Brogniezstraat 46-1070 Brussel 

www.protestantsesolidariteit.be 

          Studiefonds  « Ik help een kind » 

Contactpersoon: Greet Heslinga, 02-767.70.88 

                    E-mail: greetheslinga@skynet.be 

 
 

                                                                                                                                                                                      

Nieuws over het Studiefonds “ Ik help een kind” voor jongeren in Rwanda  

nr. 19, december 2015. 

 

Echte supermacht... 
 

In 2014 ontving Malala Yousafzai (17 jaar) 

de Nobelprijs voor de Vrede. Dat maakte 

haar meteen de jongste Nobelprijswinnares 

sinds de uitreiking in 1901. Zij ontving het 

nieuws van haar bekroning, mooier kan 

haast niet, op de schoolbank in 

Birmingham. 

In 2013 ontving Malala van de Europese 

Unie de Sacharovprijs; een prijs, die 

uitgereikt wordt voor de vrijheid van 

meningsuiting. Bij de uitreiking van die 

prijs had ze een mooie boodschap over 

“echte supermacht”, in het bijzonder voor 

de machthebbers:  
 

“ De echte supermacht, dat is het land 

met vele opgeleide en getalenteerde 

jongeren, niet het land dat 

tienduizenden wapens telt” (Malala). 

 

Het Studiefonds “Ik help een kind” wil 

ertoe bijdragen dat jongens èn meisjes, die 

daarvoor de talenten hebben, hun diploma 

secundair onderwijs kunnen halen. 

Daardoor kunnen ze “een echte 

supermacht” worden van hun land. De 

uitspraak “Kennis is macht” geldt nog 

steeds. Zo kunnen zij ook van betekenis 

zijn voor het werken aan de nodige 

verzoening in Rwanda                     

 

Uit het Studiefonds ontvangen -sinds 1997- 

de armste jongeren van onze partnerkerk in 

Rwanda financiële steun voor hun 

secundaire studies.                                                       

 

Vanaf 1 januari 2016: nieuw 

bankrekeningnummer voor het 

Studiefonds: BE38 3104 9936 4372   
 

In deze Nieuwsbrief kunt u meer lezen 

over de ontwikkelingen van het 

Studiefonds. Ook geven we graag het 

nieuws door dat we ontvingen van onze 

contactpersoon in Rwanda. De jongeren, 

die uit het Studiefonds gesteund worden, 

worden sterk betrokken bij de kerk en 

andersom. Zij ontvangen niet alleen 

financiële steun, maar krijgen ook morele 

en pastorale steun. Velen zijn wees en 

kunnen niet terugvallen op familie. Maar 

de kerk vervult ook die rol.                                  

 

Greet Heslinga 

                                                                           

                                                            
Foto boven: Enkele jongeren van de scholen 

gemeenschap in Shyogwe in het zuiden van 

Rwanda. Zij zijn dankbaar voor de steun uit het 

Studiefonds “ Ik help een kind”. 
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In 2014  mochten we  46.450 €  ontvangen. 

Een record bedrag!                 

 

Op 30 oktober van dit jaar was er 31.532,86 

€ gestort.                                                       

We hopen ook dit jaar weer ons 

streefbedrag van 39.000 € te halen.                                    

 

Dat bedrag is nodig om de jongeren, die we 

steunen, gedurende heel hun secundaire 

studies te kunnen blijven steunen. Helpt u 

mee?                                               

 

Heel hartelijk bedankt voor uw steun in 2015! 
 

In 2015 ontvingen 276 jongeren steun voor 

hun schoolgeld (ongeveer 150 € per jaar). Het 

schooljaar in Rwanda is afgestemd op het 

kalenderjaar. Daarom is de examenperiode in 

november/december. In januari zijn de 

uitslagen pas bekend van de examens 

(“Nationaal concours”).              .  

We hopen u daarover later te informeren in 

Kerkmozaïek en in het Bulletin van 

Protestantse Solidariteit. En uiteraard ook in de 

volgende Nieuwsbrief. Maar dat is pas over 

een jaar, want deze wordt slechts 1X per jaar 

naar alle donateurs gestuurd.  

 
 

Nieuws  over het Studiefonds 

 

Wist u:  

 Dat  het schooljaar in Rwanda gelijk 

loopt aan het kalenderjaar?  

 Dat in december 2014: 71 jongeren 

hun diploma haalden dankzij “Ik help 

een kind”?  

 Dat er vorig jaar 120  individuele 

donateurs en 22 gemeenten  

een bijdrage gaven? 

 Dat  de giften komen uit Wallonië, 

Vlaanderen en Brussel?  

 Dat  in januari  2015 aan 71 nieuwe 

jongeren steun werd toegezegd voor 

hun secundaire studies?  

 Dat er in 2015  276  jongeren (135 

meisjes en 141 jongens) gesteund 

werden? 

 Dat ons streefbedrag in  2014:   39.000 €  

ruimschoots is  gehaald? 

In 2014 kwam er een recordbedrag 

binnen van 46.450  €. 

Per 1 januari 2016 een nieuw 

bankrekeningnummer:            

BE38 3104 9936 4372 

 
Het Studiefonds heeft een aparte rekening bij 

Protestantse Solidariteit. Dat verandert niet. 

Wat wèl verandert is het rekeningnummer!  

Door een interne reorganisatie bij Protestantse 

Solidariteit  is er met ingang van 1 januari 

2016  een nieuw bankrekeningnummer!   

Wij vragen u om uw bijdrage dan over te 

maken op  het nieuwe bankrekening-

nummer.  Zij die een automatische 

overschrijving doen, vragen wij om dit ook 

te blijven doen op het nieuwe rekening-

nummer. 

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor  uw 

medewerking!                                     

 

….Postzegelactie…. 

Alleen postzegels en geen kaarten! 

 

In 2014 bracht de postzegelactie 600 €  op! 

Met veel dank aan Daniel Vanescote. U  kunt 

de postzegels afgeven bij uw kerk, die ervoor 

zorgt, dat ze bij Bea Baetens op het ”Huis van 

het Protestantisme” afgegeven worden.                                                                                                                                  
 

 
 

Foto boven: Thacien Habumugisha behaalde 

zijn diploma middelbare school mede dankzij 

het Studiefonds “ Ik help een kind”. Daarna 

studeerde hij met een beurs van de overheid 

Landbouwkunde. Hij is de donateurs, die hem 

hebben ondersteund, zeer erkentelijk 
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Een werkgroep is verantwoordelijk voor de 

opvolging en uitvoering van dit project.  

Deze bestaat uit: ds. Daniel Vanescote, 

Théophile Mpagazekubwayo, ds. .Jeanne 

Somer-Gotteland, Lies Gernaey en ds. Greet 

Heslinga (coördinatie en contactpersoon). 

De werkgroep legt verantwoording af aan de 

Commissie Kerk en Wereld. 

 

De werkgroep werkt nauw samen met 

Protestantse Solidariteit (P.S.).  
*P.S. beheert de speciale bankrekening voor dit 

project. 

*P.S.  volgt de stortingen op en van haar 

ontvangen we de donateurslijsten.  

*P.S. draagt zorg voor de overmakingen naar 

Rwanda.  

*P.S. verstuurt de attesten naar donateurs.  

*P.S. geeft ondersteuning bij de verzending 

van de Nieuwsbrief.  

*In het Bulletin van Protestantse Solidariteit 

(verschijnt 2X per jaar) wordt ook nieuws over 

het Studiefonds “Ik help een kind” 

opgenomen. 

*Op hun website staat er informatie over 

(www.protestantsesolidariteit.be) 

 

Wij zijn blij met deze goede samenwerking! 

Hartelijk dank daarvoor en in het bijzonder aan 

de nieuwe uitvoerend secretaris mw. Lies 

Gernaey. 

 
 

EPR en VPKB 

 

Mw. Thérèse Gasenge is onze contactpersoon 

in Rwanda. Zij is verantwoordelijk voor de 

diaconale dienst van onze partnerkerk, de 

Presbyteriaanse Kerk in Rwanda ( EPR). 

 

Voor het schooljaar 2015 maakten we weer een 

bedrag  van 35.000 € over voor het 

Studiefonds “Ik help een kind”. Dit gebeurt in 

twee stortingen (2X 17.500 €.).    De 1
e 
tranche 

medio december en de 2
e
 tranche medio mei . 

 

Extra gift in 2015.  

Dankzij de donateurs is er een gunstige 

ontwikkeling van het Studiefonds. In 2015 is er 

een eenmalige extra gift van 3000 € 

overgemaakt. Deze was bestemd  voor de 

organisatie van een  vormingsdag voor 

jongeren tijdens de grote vakantie. En speciaal 

voor jongeren, die steun ontvangen uit het 

studiefonds.  Elke presbyterie (“district”) van 

onze partnerkerk organiseert in de grote 

vakantie een vormingsdag voor jongeren. Het 

programma is afgestemd op de rol die deze 

jongeren kunnen spelen in de opbouw van hun 

kerk. Betrokkenheid bij de kerk vraagt om 

begeleiding en vorming! 

 

 
Foto boven: enkele jongeren, die gesteund 

worden uit het Studiefonds bij hun school in Es 

Mutunda met hun dominee. 

  

Verhoging 2016-2019. 
 

De komende jaren hopen we meer jongeren te 

kunnen ondersteunen tijdens hun secundaire 

studies. Voor een periode van drie jaar (2016-

2019)    is een bedrag  toegezegd van 40.000 € 

( i.p.v. 35.000 €). Dit kan dankzij de positieve 

ontwikkeling van de stortingen en  de 

opgebouwde reserve. Er blijft nog voldoende 

reserve over in geval er in een jaar minder 

bijgedragen zou worden. Want we willen in 

ieder geval garant staan voor de jongeren om 

hen te kunnen blijven steunen tot en met hun 

eindexamen!  

 

Speciale giften 

 

Bijzondere giften mochten we ook dit jaar 

weer ontvangen: 

 

*Van de vzw Geuzenfeesten in Maria 

Horebeke werd ook dit jaar een deel van de 

opbrengst voor het Studiefonds “Ik help een 

kind” gestort. We mochten 1.000 € ontvangen!  
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*Ter gelegenheid van  het 50 -jarig 

huwelijksjubileum van de heer en 

mevrouw Boland werd i.p.v. cadeaus, 

gevraagd om een gift te geven voor het 

Studiefonds “Ik help een kind”. We 

mochten 6051,80 € ontvangen! 

Hartelijk dank voor deze mooie gestes!  
 

Diploma uitreiking  

 

Aloys Ndahimana deed eind 2014 zijn 

eindexamen. Bij het feest t.g.v. de diploma 

uitreiking werd bovenstaandefoto gemaakt.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afz. 
Protestantse Solidariteit 

VPKB / Kerk en Wereld 

Brogniezstraat 46 

1070  Brussel 

Getuigenis van Aloys: 

 

“Woorden ontbreken me om allen te 

bedanken die me geholpen hebben om het 

schoolgeld te betalen, zodat ik mijn 

toekomst kan opbouwen. Met dit diploma 

heb ik, dankzij uw generositeit een goede 

basis kunnen leggen. Ik ben een kleine 

onderneming begonnen waarmee ik me nu 

zelfstandig kan redden. Dat onze goede 

God u allen mag zegenen. U hebt mij het 

goede voorbeeld getoond. Ik ben lid van 

Girubuntu Foundation, die ook andere 

jongeren helpt”.  
 

 
 

Uw bijdrage kunt u storten op:. 

   

Rekeningnummer : 

BE38 3104 9936 4372 

van Protestantse Solidariteit, 

Brogniezstraat 46, 1070 Brussel 

o.v.v. ‘Ik help een kind’ 

(Fiscaal attest vanaf 40 Euro per 

jaar) 
 Verantwoordelijke uitgever: Greet Heslinga, Brogniezstraat 46, 

1070 Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


