
 
 

Nieuwsbrief Precious You Nederland 
“Hulp aan dakloze en verslaafde straatmeisjes in Rwanda” 
 
       Jaargang 2 – mei 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 mei verricht is door Precious 
You in Kigali in Rwanda. 

 

Bezoek op de opleidingsplaats 

Pastoor Edouard, die deel uitmaakt van Precious You Nederland, ging voor kerkelijke 
redenen naar Rwanda, maar daarnaast heeft hij ook meteen Precious You Rwanda bezocht. 
We hebben hem gevraagd om bij deze gelegenheid ook de doelgroep van Precious You en 
de voorzitter van Precious You Rwanda te bezoeken. Op 23 mei ging hij samen met Patrick, 
de voorzitter van Precious You Rwanda, op bezoek bij de dakloze meisjes op de 
opleidingsplaats. 

Edouard (derde van links) op de foto met de doelgroep op de opleidingsplaats 



 

 

Edouard vertelde nadien erg onder de 
indruk te zijn van de motivatie van de 
meisjes. Ze waren heel trots om hem te 
laten zien wat ze hebben gemaakt en 
wat ze inmiddels allemaal kunnen. Voor 
hen is het heel bemoedigend, omdat de 
leraar hen er regelmatig aan herinnert 
om naar school te komen. Ze hebben al 
veel dingen geleerd en zijn er trots op 
deze opleiding te mogen volgen. Ze 
waren erg blij om bezoek te krijgen op 
de opleidingsplaats van iemand uit het 
Precious You Team Nederland. 

 

Na de les organiseerde Patrick een 
ontmoeting met Edouard en de jonge 
meisjes die plaatsvond op het kantoor van 
Precious You Rwanda. Patrick ontving 
Edouard en liet hem zien wat voor 
activiteiten hij verricht op het kantoor. 
Vervolgens hadden de jonge meisjes een 
gesprek met Edouard. Het was een fijne 
tijd. De jonge meisjes waren heel open, 
uitten zich gemakkelijk en vertelden over 
hun problemen van het dagelijks leven. 
Edouard mocht hun advies geven en 
bemoedigen. Het was een mooie 
gelegenheid om hun dank uit te spreken 

voor iedereen die hen helpt. Het gesprek werd afgesloten met wat eten en drinken. 
Terugkijkend was het een waardevol bezoek. 

Ziektekostenverzekering 

In Rwanda wordt de ziektekostenverzekering altijd vernieuwd in juli. De 
ziektekostenverzekering faciliteert de medische zorg. Een jaarlijkse ziektekostenverzekering 
kost drie euro. Dit jaar zouden wij graag 100 mensen, onder andere mensen met 
geldproblemen, daklozen  en verslaafde meisjes evenals hun kinderen, willen voorzien van 
een medische verzekering. Met drie euro kunt u al iemand een jaar voorzien van een 
ziektekostenverzekering. Doet u mee? 

 

 

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

