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Dit is de tweede 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 juli verricht hebben. 

 

Samen zijn wij sterk 

Deze maand is Precious You Nederland bezig geweest 
met het verspreiden van de nieuwsbrief. Dit deden we 
door de nieuwsbrief online te verzenden en uit te 
draaien en zo weer uit te delen aan kennissen, vrienden 
en families. Zo hopen wij aan zoveel mogelijk mensen 
de visie en missie van stichting Precious You te delen. 
Tegelijkertijd hebben wij ook contact gezocht met 
andere organisaties in Nederland met het doel om 
samenwerking op te bouwen. 

Bezoek aan dakloze meisjes in Rwanda 

Op 9 juli 2021 heeft Precious You Foundation in Rwanda een bezoek gebracht aan de dakloze, 
drugsverslaafde meisjes. Dit was heel belangrijk en nodig. Zeker nu in deze pandemie waar 
iedereen getroffen wordt, ook deze straatmeisjes. Het effect van deze pandemie is overal ter 
wereld te zien. De straatmeisjes zeiden dat tijdens deze periode sommige mannen niet 
beschikbaar zijn vanwege de crisis die 
veroorzaakt wordt door COVID-19. Dit 
brengt sommige straatmeisjes in de 
problemen. Sommige komen in 
geldnood terecht en weten niet hoe ze 
door moeten gaan. In Rwanda is er 
een hoge toename van COVID 19 met 
als gevolg dat de regering besloten  
heeft dat mensen thuis moeten 
blijven, wat een groot probleem is 
voor degenen die hun geld verdienen 
door prostitutie, zoals deze meisjes. 
Precious You Foundation heeft hen 
tijdens dit bezoek eten en sanitaire 
middelen gegeven, waar ze erg 
dankbaar voor waren. 

 

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. 



 

 

Zwangerschap onder dakloze meisjes 

Het gebruik van drugs en alcohol tijdens de zwangerschap kan het ongeboren kind en het 
zwangerschapsproces beïnvloeden. Als gevolg hiervan is er een verhoogd risico op een 
miskraam, neurologische afwijkingen en vroeggeboorte. In sommige gevallen worden baby's 
geboren met afwijkingen. Er is daarbij sprake van armoede, ziekte en moeders hebben 
moeite hun kinderen van eten te voorzien en voor hun gezondheid te zorgen.  

In de vorige nieuwsbrief stond het verhaal van Zawadi centraal. Op dat moment was zij ook 
zwanger. Nu hebben wij het nieuws dat zij een 
meisje gekregen heeft. Als zwangere vrouw in 
Rwanda heb je, net als in veel landen, regelmatig 
controles voor de moeder en het ongeboren kind. 
Als straatmeisje kun je deze rekeningen meestal 
niet betalen. Daardoor doorlopen zij heel hun 
zwangerschap zonder controles en lopen zij gevaar 
op bij de bevalling. Dit verhoogt de risico’s op 
moeder- en kindersterfte.  

Tijdens haar zwangerschap bleef Zawadi 
gebruikmaken van alcohol en drugs. Hierdoor 
ontstonden er complicaties bij het kind. Haar kind is 
uiteindelijk met een gewicht van 2,6 kg geboren. 
Zawadi heeft ook vaak geen geld om genoeg voedsel te kopen. Zonder voedsel produceert 
Zawadi ook minder borstvoeding, waardoor de baby niet voldoende melk krijgt. Hierdoor 
raakt de baby ondervoed en kan dit leiden tot slechte groei van haar kind. Zawadi heeft dan 
ook geen geld om melk voor haar kind te kopen. In deze tijd heeft Zawadi onze hulp hard 
nodig. Wij zijn beide dankbaar dat de bevalling goed verlopen is.  

Tienerzwangerschap 

Tienerzwangerschappen worden als een hoog risico beschouwd, 
omdat ze negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van 
de moeder en de foetus. De lijst met complicaties is lang en omvat 
lichamelijke en psychische problemen. Het is een trieste realiteit om 
als 18-jarige drie kinderen op te moeten voeden. Dit is het geval bij 
Kevine. Ze werd voor het eerst zwanger op haar 14e. Nu is ze 18 en 
heeft ze drie kinderen. Ze zegt dat prostitutie en drugsgebruik de 
enigste manieren zijn om haar kinderen op te kunnen blijven voeden.  

 
 
 

 

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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