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“Hulp aan dakloze en verslaafde straatmeisjes in Rwanda” 

Augustus 2021 

Dit is de derde nieuwsbrief van de stichting Precious You Nederland. Deze nieuwsbrief is 
elke maand digitaal en in geprinte vorm beschikbaar. In deze nieuwsbrief informeren wij u 
over het werk wat wij in de maand augustus verricht hebben. 

 

Laten we samenwerken 

In deze maand augustus zijn wij doorgegaan met het leggen van contacten 
met vrienden, kennissen en andere organisaties om bekendheid te geven 
aan onze stichting Precious You. We willen zoveel mogelijk ons contact met 
andere organisaties verbreden. Om ons project succesvol te maken en te 
helpen ontwikkelen, is het belangrijk dat wij samenwerken en alle 
benodigde vaardigheden om ons heen te verzamelen en deze dan ook te 
benutten.  

Lock-down in Rwanda 

De maatregelen die genomen zijn om de gevallen van besmetting en 
overlijden door covid-19 te verminderen, hebben drastische gevolgen voor 
de straatmeisjes. De inperkingsmaatregelen hebben niet alleen ernstige gevolgen voor de 
dakloze meisjes, maar ook voor hun kinderen. Omdat de straatmeisjes binnen moeten blijven 
en geen geld meer verdienen, hebben zij vaak geen geld om voedsel te kopen voor zichzelf en 
hun kinderen. Ze moeten vaak langs deuren gaan om voedsel te vragen in de hoop dat er 
iemand opendoet en hen eten geeft. Door de Lock-down is contact met mensen niet 
toegestaan. Ze voelen zich daarom vaak geïsoleerd en eenzaam. Dit is natuurlijk voor iedereen 
een probleem, maar voor de daklozen geldt dit des te meer. 

Verzekeringskaarten 

In Nederland is een zorgverzekering verplicht. Iedereen heeft recht op goede medische zorg 
en daar is natuurlijk geld voor nodig. Door iedereen een zorgverzekering te laten betalen 
kunnen zij hulp krijgen bij eventuele ziekte of een ongeval. In Rwanda wordt er gezorgd dat 
iedereen een zorgverzekering heeft. In samenwerking met verschillende organisaties vraagt 
de overheid om iets doen voor degenen die  deze verzekeringskaarten niet kunnen betalen. 
Zo wil Precious You graag een handje helpen en voor de straatmeisjes die het niet kunnen 
veroorloven een verzekeringskaart betalen.  

De contributie voor een verzekeringskaart is drie euro per persoon per jaar. Met drie euro 
helpt u een straatmeisje en heeft zij het hele jaar toegang tot medische zorg. Uw bijdrage kan 
een wereld van verschil betekenen voor deze straatmeisjes. Uw helpende hand is welkom! Zie 
onze website (www.preciousyou.org) voor de doneerlink.  

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. 

http://www.preciousyou.org/


 

 

Kosten Precious You Rwanda 

 
Precious You Rwanda vraagt uw hulp om de volgende basisbehoeften te bekostigen:  

 
▪ maandelijkse huur van Precious You Rwanda kantoor   : €   32/maand 

▪ spullen en voedsel voor de straatmeisjes    : € 200/maand 

▪ communicatie & transport      : €   90/maand 

Totaal  : € 322/maand 

 

▪ kantoormeubelen   : € 510 (eenmalig) 

▪ reclamebord Precious You  : € 100 (eenmalig)  

▪ laptop     : € 500 (eenmalig)                                                            

▪ foto apparaat    : € 800 (eenmalig) 

Totaal  : € 1910 (eenmalig) 

Uw donaties zijn welkom. Alvast heel erg bedankt! 

 Dit is Ingabire. Ingabire is 20 jaar oud en heeft op deze jonge 
leeftijd inmiddels al drie kinderen: twee meisjes en een jongen. 
Op zeer jonge leeftijd is zij zelfs van haar eerste kind op straat 
bevallen. Ingabire is heel erg verslaafd aan drugs waardoor haar 
kinderen niet meer bij haar kunnen wonen. Door haar 
drugsgebruik maakt ze ook vaak ongelukken mee. 

Precious You Rwanda zorgt ervoor dat Ingabire genoeg voedsel 
en toiletspullen krijgt om zichzelf te onderhouden.  Ook 
bemoedigt Precious You haar om te stoppen met gebruik van 
drugs.  

 

Lucie is onlangs bevallen van een gezonde jongen. Een van haar 
familieleden heeft haar geholpen om een medische verzekering 
voor haar te krijgen. Daarnaast heeft ze vaak problemen met het 
kopen van voedsel en melk om haar kind te beschermen tegen 
ondervoeding. 

Precious You Rwanda zorgt er ook voor dat Lucie genoeg voedsel 
krijgt, zodat zij voldoende borstvoeding kan geven aan haar baby. 

 

 

 

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. 

http://www.preciousyou.org/
mailto:contact@preciousyou.org

