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Dit is de vierde 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 in de maand september met name verricht is door Precious You in Kigali 
in Rwanda. 

 

In deze maand september zijn we doorgegaan met het zoveel mogelijk uitbreiden van onze contacten 
met verschillende mensen om bekendheid te geven aan het doel van onze stichting. Dit is een van de 
belangrijkste rollen die we moeten vervullen als steunstichting van de Precious You Foundation in 
Rwanda. Contact met mensen is een uitgelezen kans om onze projecten, onze visie en onze missie tot 
uitdrukking te brengen. 

Vaccinatiecampagne tegen covid-19 in Rwanda 

De covid-19-crisis heeft het ritme van alle activiteiten over de hele wereld verstoord. Dit is ook het 
geval in Rwanda: veel mensen zijn hun baan verloren, de zakenwereld kwam stil te staan, vele 
activiteiten zijn opgeschort, er was een 
lockdown, sluiting van de kantoren. Dit alles 
veroorzaakt een crisis in de economische, sociale 
en gezondheidssector.  

Rwanda heeft een campagne gevoerd voor 
vaccinatie tegen covid 19. Er zijn al veel mensen 
gevaccineerd en gelukkig is de vaccinatie gratis. 
Het vaccineren is, net als in Nederland, bij de 
ouderen begonnen. De jongeren zijn later aan de 
beurt. De vaccinaties zijn in Kigali, de hoofdstad 
van Rwanda, begonnen. Ze hopen binnenkort in 
de andere steden door te gaan. 

Met uw financiële hulp konden wij honderd 
ziektekostenverzekeringen betalen  

In Rwanda hebben mensen een jaarlijkse 
medische verzekering. De verzekering begint 
met de maand juli. De medische verzekering is 
erg belangrijk, omdat iedereen zo toegang heeft 
tot medische zorg. Met een medische 
verzekering worden de ziektekosten voor 90% 
verzekerd. Dit is een zeer goede zaak.  

 

 

 

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. 

Groepje dakloze meisjes en hun kinderen Precious You Rwanda 



 

 

 

De Rwandese regering doet er alles aan om ervoor te zorgen dat alle Rwandezen een 
ziektekostenverzekering hebben. Zo roept de regering alle publieke, private sectoren en organisaties 
op om dit plan te helpen realiseren.  

Precious You Rwanda heeft deze maand, in 
samenwerking met de districtsautoriteiten, de 
medische verzekering kunnen betalen voor 
honderd mensen, onder andere mensen met 
geldproblemen, daklozen  en verslaafde meisjes 
evenals hun kinderen. De jaarlijkse 
ziektekostenverzekering bedraagt ongeveer drie 
euro. Met een ziektekostenverzekering is het 
zeker dat de persoon verzekerd is van goede 
medische zorg. Naast degenen die de 
verzekeringen kregen zijn lokale overheden u 
zeer erkentelijk voor betaling van deze kosten. 

Bezoek aan dakloze meisjes en drugsverslaafden 

Precious You Rwanda heeft deze maand een 
bezoek gebracht aan de dakloze meisjes en hun 
kinderen. Bij deze gelegenheid werd er voedsel 
en hygiëne artikelen uitgedeeld. Het is dankzij 
jullie, de donateurs, dat Precious You dit heeft 
kunnen verrichten.  Wij danken u hartelijk en 
moedigen u aan om ons te blijven steunen om 
onze doelgroep op weg te kunnen helpen naar 
een hoopvol bestaan. 

Wij zijn van plan 
een opvanghuis voor de meisjes op te richten waar ze geholpen 
worden om te re-integreren en opleiding krijgen. Wij hebben hier 
natuurlijk de financiële middelen voor nodig. Uw donatie is hartelijk 
welkom.  Samen  zijn wij sterk!  

Ingabire is een van de daklozen waar Precious You voor zorgt. Ze 
vertelt dat deze maand een periode is met veel regen en kou. Dit 
veroorzaakt meer problemen omdat er extra kleding nodig is om 
jezelf tegen de regen en de kou te beschermen.  Ze zegt dat ze in deze 
moeilijke tijden het liefst veel alcohol drinkt en veel rookt wat het 
gevoel van kou en de zorgen van het leven vermindert. Het stelt haar 

in staat te doen wat voor haar nodig is om te overleven, namelijk zichzelf prostitueren en stelen. 
Precious You zorgt ervoor dat zij voedsel en hygiënische spullen krijgt. 

 

 

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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