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Dit is de eerste nieuwsbrief van de stichting Precious You Nederland. Deze nieuwsbrief is vanaf nu 
elke maand digitaal en in geprinte vorm beschikbaar. In deze nieuwsbrief informeren wij u over het 
werk onder dakloze en vaak verslaafde straatmeisjes in Rwanda. Maar eerst stellen wij ons aan u 
voor. 
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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 werken wij met 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 Precious You stichting 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. 
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Precious You Foundation is een non-profitorganisatie die actief is in Rwanda. De organisatie helpt 
kwetsbare straatmeisjes onder de achttien door hen uit te nodigen in een revalidatiecentrum en hen 
toegang te geven tot onderwijs en gezondheidszorg. Drugsmisbruik bij jongeren - en meer in het 
bijzonder bij straatkinderen - is een bedreiging voor Rwandese gemeenschappen. Straatmeisjes 
worden blootgesteld aan zoveel gevaren, waaronder ongewenste zwangerschappen, seksueel 
overdraagbare aandoeningen en prostitutie. Gezien al deze problemen zet Precious You Foundation 
zich in om met de regering van Rwanda samen te werken bij het ondersteunen van de meisjes. 
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Veel van de illegale straatverkopers in 
Rwanda zijn vrouwen, van wie velen 
moeite hebben om alleen kinderen op te 
voeden. Daarbij zijn zij het doelwit van 
hardhandig optreden van de overheid en 
worden ze geconfronteerd met seksuele 
intimidatie. 
 

 
 

PRECIOUS YOU BEGELEIDER IN GESPREK MET JONGE MEISJES IN RWANDA 

 

Kigali worstelt al lang met illegale 
straatverkopers, van wie naar schatting 
8000 vrouwen en alleenstaande moeders 
zijn. Aangezien straatverkopers het 
slachtoffer zijn van seksuele intimidatie, 
zijn er berichten  dat de vraag naar seks in 
ruil voor werk of andere diensten in andere 
sectoren toeneemt. Uit  recent onderzoek 
van Transparency International Rwanda 
bleek dat vijf procent van de respondenten 
om seks was gevraagd in ruil voor gunsten 
en diensten. 
 
 
 
 

Zwangerschap onder adolescenten kan 
grote gevolgen hebben voor de gezondheid  
van adolescente moeders en hun baby's. 
Zwangerschap en complicaties bij de 
bevalling worden genoemd als 
belangrijkste doodsoorzaak bij meisjes in 
de leeftijd van 15 - 19 jaar. En verder zijn dit 
de gevolgen voor deze meisjes en jonge 
vrouwen: 
 
Prostitutie leidt tot negatieve effecten op 
het welzijn en de geestelijke gezondheid  op 
latere leeftijd. Daarbij gaat het hier 
doorgaans om  ongeschoolde kinderen. 
Afgewezen door hun familieleden en 
gemarginaliseerd door de samenleving, 
hebben ze vrijwel geen toegang tot 
gezondheidszorg en lijden ze onder 
extreem onhygiënische omstandigheden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 


