
 
 

Nieuwsbrief Precious You Nederland 
“Hulp aan dakloze en verslaafde straatmeisjes in Rwanda” 
 
       Jaargang 2 – april 2022 

Deze nieuwsbrief is elke maand digitaal en in geprinte vorm beschikbaar. In deze 
nieuwsbrief informeren wij u over het werk dat in de maand april verricht is door Precious 
You in Kigali in Rwanda. 

 

Nieuwe start 

Normaal gesproken nodigt stichting Precious You Rwanda maandelijks de dakloze meisjes 
uit om naar het kantoor te komen om met hen te praten en hen een pakket met eten en 
hygiënische spullen te geven. Dit keer heeft Precious You Rwanda besloten om vanaf de 
maand april een opleiding voor hen te betalen waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: alvorens met de naaimachines aan het werk te gaan wordt de vrouwen geleerd hoe ze de te 
naaien stof moeten opmeten. 

 



 

 

Bezoek aan de opleiding 

 

Inmiddels hebben zich vijf jonge vrouwen 
aangemeld voor de naaiopleiding en zijn ze al 
begonnen. Ze zijn heel blij met deze 
geweldige kans om zich te ontwikkelen op dit 
vakgebied en zo hun leven te kunnen 
veranderen. De jonge vrouwen die de kans 
krijgen om aan de naaiopleiding te starten 
zijn degenen die kunnen lezen en schrijven, 
wat een voorwaarde is voor deze opleiding. 
De anderen, die niet kunnen lezen en 
schrijven, worden verzocht een andere 
opleiding te volgen zoals een opleiding tot 
kapper of de opleiding waar ze leren breien. 
 

Patrick, de voorzitter van Precious You Rwanda, heeft 
de school waar de opleiding plaats vindt onverwacht 
bezocht. Dit deed hij opzettelijk, omdat hij wilde 
weten of de jonge vrouwen ook werkelijk naar school 
gaan en deze training serieus nemen. Het was mooi 
om te zien dat allen op waren komen dagen en dat ze 
allen het initiatief nemen om deze stap in hun leven 
serieus te nemen. Voor één van hen is het  moeilijk 
om een oppas te vinden. Oppassen kost natuurlijk 
geld en aangezien zij het financieel moeilijk heeft, 
wordt dit heel lastig.  

Het probleem dat zich voor Precious You Rwanda nu 
voordoet, is dat wij niet zowel de voeding als training 
kunnen betalen voor de deelnemers. Uw steun is 
hierbij zeer welkom zodat wij de training kunnen 
betalen en hen kunnen voorzien van voedsel. Voor 
een bedrag van € 250 in de maand mei zouden wij uit 
alle kosten zijn. Helpt u ons hierbij? 

Dankbaar 

Wij bedanken een ieder die bijgedragen heeft aan de koop van een nieuwe laptop voor de 
stichting Precious You in Rwanda. De oude laptop was defect en niet meer te gebruiken. De 
laptop is inmiddels gekocht. Wij zijn alle giftgevers enorm dankbaar hiervoor. 

 

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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