
 
 

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

 

Bezoek op de opleidingsplaats 

In deze maand juni zijn de lessen op de opleiding doorgegaan. De voorzitter van Precious 
You Rwanda, Patrick, komt regelmatig langs om te controleren of de meisjes op school 
aanwezig zijn. Om te weten hoe de meisjes zich gedragen op school gaat hij een gesprek 
aan met hun leraar. Daarnaast organiseert hij ook vaak een gesprek met de meisjes en 
luistert hij aandachtig naar hen. Zo geeft hij hen advies en moedigt hij ze aan. Zo blijven ze 
gemotiveerd en hopen ze hun leven op deze manier te verbeteren.  

We merken dat als de meisjes aanwezig zijn op de opleiding dit hen weerhoudt voor veel 
slechte dingen. Tegelijkertijd merken we ook dat er veel dingen zijn die het hen moeilijk 
maken om door te gaan met de lessen. Voor veel van de jonge vrouwen is het lastig om 
oppas te vinden voor de kinderen wanneer zij op school zijn. Eén van de meisjes van de 
groep is heel erg gemotiveerd en gaat daarom met haar kind naar school (zie foto). 

 



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. 

 

 

Een ander groot probleem is het vinden van voedsel. Sommige meisjes moeten stelen en 
anderen doen aan prostitutie om rond te komen. Eén van de jonge meisjes van Precious 
You maakte een afspraak met een man om met hem naar bed te gaan, maar het meisje 
was eigenlijk van plan om hem te bestelen. Zo heeft zij die nacht zijn geld en mobiele 
telefoon gestolen. Uiteindelijk is de man er achter gekomen en heeft hij aangifte gedaan bij 
de politie. Ze is in de gevangenis geplaatst en moet teruggeven wat ze heeft gestolen. 
Helaas had ze niets meer.  

Precious You vraagt uw steun om deze meisjes te helpen om hen te voorzien van voedsel 
zodat zij dit leven achter zich kunnen laten.  

Ontmoeting met bestuur van de stichting Ruhuha 

Het bestuur van de sector Ruhuha, waar Precious You zijn activiteiten uitvoert, heeft grote 
waardering voor wat de stichting Precious You met en voor deze jonge meisjes doet. In 
samenwerking met stichting Precious you organiseerde het bestuur van de sector Ruhuha 
een ontmoeting met de meisjes om hen aan te moedigen en deze geweldige kans die ze 
krijgen niet te missen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting met de meisjes georganiseerd door bestuur van de sector Ruhaha 

Ziektekostenverzekering 

In de maand juli moet de ziektekostenverzekering vernieuwd worden. Precious You 
Rwanda zorgt ervoor dat de meisjes en hun kinderen een ziektekostenverzekering hebben. 
Een ziektekostenverzekering kost drie euro per jaar. Uw donatie is van harte welkom!  
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