
 
 

Nieuwsbrief Precious You Nederland 
“Hulp aan dakloze en verslaafde straatmeisjes in Rwanda” 
 
       Jaargang 2 – januari 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 januari met name verricht is 
door Precious You in Kigali in Rwanda. 

Onze beste wensen 

2021 was een jaar om bij stil te staan en een jaar waarin veel gebeurd is. Nu het jaar net 
begonnen is wensen wij u een gezond en succesvol jaar toe! 

Visite aan de doelgroep 

In deze maand januari heeft Precious You Rwanda de dakloze meisjes en hun kinderen 
uitgenodigd om naar het kantoor te komen. Dit met de bedoeling om met hen te praten en 
hen wat te eten en hygiënische spullen te geven. 

Op deze dag heeft Patrick, voorzitter van Precious You Rwanda, een groepsgesprek 
georganiseerd met de meisjes. Hier vertelden de meisjes  over de problemen die ze in hun 
dagelijks leven tegenkomen. Patrick probeert hen advies te geven over hoe ze zich moeten 
gedragen om in de samenleving te kunnen leven.  

 

 

Precious You is een organisatie die zich inzet voor verslaafde meisjes en jonge vrouwen, evenals 
hun kinderen, die een straatleven leiden in Rwanda. Vanuit Nederland steunen wij de Precious You 
stichting in Rwanda die zorgt voor een nieuw bestaan door deze meisjes onderdak, herstel en re-
integratie in de samenleving te bieden. Onze missie is om de stichting Precious You in Rwanda te 
steunen, samen met onze lokale partners in Rwanda en actoren uit relevante sectoren. Dit alles met 
als doel om verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van een fatsoenlijk leven voor deze 
doelgroep in Rwanda door hoop en kansen te creëren voor een betere toekomst. 



 

De meisjes vragen zich af of het voor 
hen mogelijk is om ooit nog een 
nieuwe kans te krijgen om opnieuw 
te beginnen. Dit zodat ze de straat 
kunnen verlaten om niet meer in 
ellende en armoede te hoeven leven. 

Patrick merkte bij het bezoek op dat 
ze een extreem gevaarlijk leven 
leiden, omdat ze worden 
blootgesteld aan fysieke aanvallen 
waardoor sommigen van hen zelfs 
het leven kunnen verliezen. 

Dit is het geval met één van deze dakloze meisjes. Ze wordt  vaak  geslagen door de man 
waarmee ze een kind heeft. Op een dag sloeg hij haar zo hard dat ze haar tanden verloor. 

Afgelopen keer werd ze zodanig geslagen 
waardoor haar lichaam nu bedekt is met 
wonden (zie de foto hiernaast met de 
verwondingen in de nek van het meisje). 

De andere meisjes vertellen ook dat ze 
vanwege het gebruik van drugs en alcohol 
veel ongelukken hebben. Deze meisjes 
hebben hulp nodig om uit dit uitzichtloze 
leven te komen en  een nieuw leven op te 
bouwen dat hen in staat zal stellen te 
integreren in de samenleving. 

Precious You zorgt ervoor dat zij iets te 
eten krijgen en delen wat hygiënisch 
spullen uit,  maar voor hen en hun kinderen 
is er vanzelfsprekend veel meer hulp nodig. 

Omdat zij al een moeilijke jeugd doormaken, is het aan ons om deze kinderen een betere 
toekomst aan te bieden dan dat hun ouders hebben. Zij hebben ook kleding, goede educatie 
en medische zorg nodig. Om dit te realiseren hebben wij jullie steun nodig. Wij hopen een 
re-integratiecentrum op te richten waar ze geholpen worden om terug te kunnen keren in 
de maatschappij. Daarnaast hopen we hen  verschillende opleidingen aan te bieden waarvan 
ze gebruik kunnen maken in het leven 

Stichting Precious You  bedankt u voor uw steun bij het uitvoeren van haar activiteiten 
waartoe zij zich heeft verplicht.  Samenwerken en verbinding blijven maken is een van de 
belangrijkste taken  voor dit jaar 2022. Samen wij zijn 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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