
 
 

Nieuwsbrief Precious You Nederland 
“Hulp aan dakloze en verslaafde straatmeisjes in Rwanda” 

Oktober 2021 

Dit is de vijfde 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 september met name verricht is door Precious You in Kigali 

in Rwanda. 

 

           Voorbereiding bezoek van de Rwandese ambassadeur in Nederland 

Stichting Precious You Nederland bereidt zich voor om de Rwandese 

ambassadeur in Nederland te verwelkomen. Hij ondersteunt 
namelijk stichting Precious You die actief is in Rwanda. Het leek ons 

daarom gepast om de Rwandese ambassadeur in Nederland uit te 

nodigen om met hem over onze stichting te praten. Wij hopen dat dit 

bezoek van groot belang zal zijn bij het faciliteren van de activiteiten 

van onze stichting Precious You.  

 Activiteiten-dag Stichting Precious Rwanda 

Op 5 oktober 2021 heeft Precious You 

Rwanda een activiteiten-dag georganiseerd 

voor daklozen, drugsverslaafden en hun 
kinderen. Precious You nodigde hen uit om te 

komen voor verschillende activiteiten, die op 

het kantoor van Precious You plaatsvonden.  

 

 

 

 

 

Bij deze activiteiten werd er schoongemaakt, zoals het kantoor, het plein werd geveegd, de 

ramen werden gezeemd, de deuren werden gereinigd en kleding werd wassen. De 

activiteiten werden verdeeld en er werd in groepen gewerkt. Zo was er een groep die het 
fruit waste, schilde en in stukken sneed om zo aan de kinderen te geven. Er was een groep 

dat voor de kapsels zorgde, waarbij ze vlochten en haren knipten. De kinderen hebben 

gezellig samen gespeeld op het plein

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. 



Tijdens de activiteiten onderhield Precious You gesprekken 
met deze daklozen, verslaafde meisjes en hun kinderen. Ze 

uiten zich op hun manier van straatleven. De kinderen 

praatten over hun huidige problemen en waar ze op hopen 
in hun toekomstige leven, zoals de jongen op de foto 

hiernaast aangeeft ooit dokter hoopt te worden. Het was 

voor hen een gezellige dag.  

 

Na de activiteiten heeft Precious You Foundation een lekkere maaltijd voor hen 
klaargemaakt. Het was een geweldige en gezellige dag. Ze hopen dit snel weer te doen. Op 

deze manier samenzijn betekent veel voor hen. Ook verzekert het hen dat zij en hun kinderen 

aan het einde van de dag gevoed zullen worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie helpt ons? 
 

Tot nu toe verricht Patrick, onze vrijwilliger in Kigali, zijn inzet zonder hier enige inkomsten 
voor te krijgen. Bovendien heeft hij geen werk elders en heeft zelf moeite zijn gezin te  
onderhouden. Het is ons verlangen om Patrick een officiële baan aan te bieden bij Precious 
You Rwanda. Voor een bruto bedrag van € 400,00 per maand zou dit mogelijk zijn. Wij  
zoeken hiervoor een aantal donateurs die bereid zijn om zich minimaal een jaar te  
verbinden aan deze mooie doelstelling. Helpt u ons? 

 
Dank aan de donateurs 

 
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor jullie bijzondere en gulle donaties. Jullie financiële  
deelname stelt ons in staat om onze actie met daklozen en drugsverslaafden evenals hun 
kinderen te versterken. Wij vragen jullie van harte ons te blijven steunen. Namens Precious  
You Nederland en Rwanda hartelijk dank! 

 

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

