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Dit is de zesde 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 dat in de maand november met name verricht is door Precious You in Kigali 
in Rwanda. 

 

Precious You Rwanda 

Op 3 november heeft Precious You Rwanda de dakloze en verslaafde meisjes bezocht op de 
plekken waar ze overnachten. Patrick, de voorzitter van Precious You Rwanda, vertelt ons 
wat hij zag. ‘Deze meisjes leven in extreem moeilijke omstandigheden. Ze worden 
blootgesteld aan verschillende gezondheidsproblemen en bedreigingen voor hun fysieke 
veiligheid.’  Patrick merkte dat al deze meisjes de nacht doorbrengen in huizen die nog niet 
afgebouwd zijn, of in huizen waar alleen nog de muren te vinden waren.  Ze slapen op de 
grond hetgeen pijn doet.  

 

 

 



Door drugs te consumeren maken ze zich minder zorgen en hebben ze minder pijn omdat 
ze onder invloed zijn. Ze maken zich ook zorgen over hoe ze in samenleving worden gezien 
als weerbarstige mensen die problemen veroorzaken. Ze worden soms aangevallen op 
straat en als ze om hulp vragen, wordt niet naar hen geluisterd. Velen gaan er meteen vanuit 
dat deze meisjes schuldig zijn en dat zij leugens vertellen. Ze staan ook wel bekend als de 
mensen in de maatschappij zonder discipline.  

 
Zo worden ze ook voortdurend blootgesteld 
aan onveiligheden. Een van de straatmeisjes 
die ondersteunt wordt door Precious You 
Rwanda is door een man, met wie zij een kind 
heeft, zo ernstig geslagen totdat zij haar beide 
voortanden verloor.  
 
Deze daklozen hebben het gevoel dat ze niet in 
de samenleving worden opgenomen. Precious 
You wil samen met de Rwandese autoriteiten 
deze meisjes helpen om hen te integreren in de 
samenleving en de meisjes morele en 
praktische training aanbieden die hen zal 
helpen om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Daarom nodigen wij u uit om ons te 
steunen om dit werk uit te voeren. 

Tijdens dit bezoek heeft Precious You 
Rwanda voor hygiënische spullen gezorgd 
die ze dagelijks nodig hebben en om rijst 
en maismeel aan deze meisjes te geven.  

Vaccinatie tegen covid-19  

Precious You Rwanda heeft contact openomen 
met de Rwandese autoriteiten om vaccinatie 
tegen covid-19 voor dakloze meisjes aan te 
vragen. 

We danken jullie voor jullie donaties die ons werk 
mogelijk maken en vragen jullie om ons te blijven 
steunen om nog meer voor deze meisjes te 
kunnen betekenen! 

 
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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