
 
 

Nieuwsbrief Precious You Nederland 
“Hulp aan dakloze en verslaafde straatmeisjes in Rwanda” 
 

       Jaargang 2 – februari 2022 

Deze nieuwsbrief is elke maand digitaal en in geprinte vorm beschikbaar. In deze 
nieuwsbrief informeren wij u over het werk dat in de maand februari verricht is door 
Precious You in Kigali in Rwanda. 

 

Visite aan doelgroep 

In deze maand februari heeft Precious You Rwanda de dakloze meisjes en hun kinderen 
uitgenodigd om naar het kantoor te komen. Dit wordt elke maand gedaan. Patrick, de 
voorzitter van Precious You Rwanda, gaat tijdens het bezoek dan gesprekken met de jonge 
vrouwen aan. Tijdens deze gesprekken vragen de meisjes iedere keer hulp om het 
straatleven achter te laten. Ze vertellen hem dat zij, vanwege de omstandigheden van 
drugsgebruik en armoede, stelen, vechten en zij soms ook wel opgepakt worden door de 
politie en naar de gevangenis gebracht worden.  

 

 



 

 

Stichting Precious You zorgt 
ervoor dat ze iets te eten krijgen     
en delen wat hygiënische spullen 
uit. Maar dit is nog maar het 
kleinste wat wij voor hen kunnen 
doen. Daarom willen wij, als de 
omstandigheden het toelaten, 
een opvangcentrum oprichten 
waar wij deze meisjes kunnen 
rehabiliteren. Wij hebben uw 
hulp daarbij hard nodig. 

 

Louise  

Een van  de straatmeisjes waar Precious You 
contact mee heeft heet Louise. Zij is 20 jaar oud 
en heeft twee kinderen. Eén van 6 jaar en een 
andere van 4 jaar. Ze delen verschillende vaders. 
Ze gaan allebei niet naar school; ook zelfs niet 
wanneer zij de schoolgaande leeftijd zullen 
bereiken. Ze vertelde dat ze met de kinderen 
overleeft zonder enige steun van haar ouders. Ze 
weet niet waar haar ouders wonen. Ze zegt dat 
ze vaak een dag en nacht doorbrengen zonder 
ook maar iets te eten. 

Ze  is bang dat haar kinderen een even slecht 
leven zullen lijden zoals zij nu lijdt. Vorig jaar 
leden ze aan ondervoeding. Ze brengt vaak als 
prostituee de nacht door met mannen in 
dezelfde ruimte waar haar kinderen verblijven. 
Dit is natuurlijk absoluut geen normale en 

verantwoorde situatie voor de kinderen van Louise en zal er toe lijden dat deze kinderen niet 
opgroeien zoals nodig en veilig is voor hen. 

Laptop kopen 

De laptop van de Stichting Precious You Rwanda werkt helaas niet meer. Het was het 
hulpmiddel voor correspondentie tussen het kantoor van Precious You Rwanda en ons. Het 
zou een groot genoegen zijn als u ons kunt helpen door een donatie te schenken voor de 
laptop. Met 500 euro kan er een laptop aangeschaft worden. Samen staan wij sterk.  

 

 

Colofon 
Stichting Precious You Nederland is de Nederlandse Vriendenstichting van Precious You Rwanda. Voor meer 

informatie over onze stichting zie www.preciousyou.org Indien u onze nieuwsbrief wilt ontvangen stuur dan een 

mail naar contact@preciousyou.org Voor vragen over onze stichting kunt u contact opnemen met de voorzitter 

van ons bestuur, mevrouw Lyduine Manirambona, tel. 06-87760470. Het stichtingsadres van Precious You 
Nederland is Ruys de Beerenbrouckweg 249, 3317 LM in Dordrecht. 
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