
 
 

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

 

       
 

 

Opleiding van vijf jonge vrouwen 
  

Momenteel faciliteert Precious You Rwanda de opleiding van vijf jonge vrouwen uit de 
doelgroep waar de stichting zich voor inzet. Dit betekent dat ze gedurende een periode van 
zeven maanden van maandag tot vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur opgeleid worden tot 
kleermaker. Patrick, onze locale coördinator in Kigali Rwanda, beschouwt het als zijn 
dagelijkse taak om na te gaan of de deelnemers aan deze opleiding deze unieke kans om een 
baan te gaan vinden serieus nemen. Hij meldt ons dat de deelnemers erg toegewijd zijn door 
de kans die ze krijgen en het als een bijzonder geschenk zien. 
  

Het gegeven dat wij op dit 
moment voor slechts vijf 
tienermoeders deze opleiding 
kunnen financieren betekent 
anderzijds dat er nog vele anderen 
zijn waarvoor wij deze opleiding 
nog niet kunnen bekostigen.  
 
De Ruhuha sector in Kigali, waar 
wij onze werkzaamheden onder 
dakloze en verslaafde 
straatmeisjes uitvoeren, vraagt 
ons daarom om nog eens zeventig 
andere tienermoeders eenzelfde 
kans te bieden.  

 
Een opleiding kost vijfhonderd euro (€500) en biedt een jonge vrouw een mogelijkheid om 
definitief een positieve wending te geven aan haar uitzichtloze bestaan van dakloze 
verslaafde met kinderen die haar geld probeert te verdienen door middel van prostitutie. Zou 
u een opleiding voor een jonge vrouw willen betalen? 
 

 

 



 
 
 
 
Visie en kansen om meer jonge vrouwen een opleiding aan te bieden 
 
Gezien het perspectief dat deze opleiding biedt, stelt Patrick voor om als Precious You 
Foundation Rwanda een aantal kleermakersmachines te kopen en het benodigde aantal 
machine zijn vijftien (15) machines, daar dit helpt om het aantal begunstigden te vergroten 
en kosten te verlagen. Eén machine kost honderd euro (€100). Mocht dit plan uitvoerbaar zijn 
dan geeft dit mogelijkheden om de overheid, die enthousiast is over onze aanpak en ons 
uitdaagt om meer jonge vrouwen deze opleiding aan te bieden, als partner in dit project te 
vragen ons een gratis huis te geven waar wij deze opleiding kunnen faciliteren. Rest ons dan 
alleen nog om een leraar of lerares te betalen. Zou u de kosten van een naaimachine voor uw 
rekening willen nemen? 
 
Ziektekostenverzekering 
 
In de maand juli moet de ziekteverzekering vernieuwd worden. Precious You Rwanda zorgt 
ervoor dat de meisjes en hun kinderen een ziekteverzekering hebben. Een ziekteverzekering 
kost slechts drie euro (€3) per jaar. Afgelopen verzekeringsjaar waren wij in de gelegenheid 
om voor honderd (100) vrouwen een verzekering te betalen. Dit jaar zouden wij dit aantal 
graag willen verhogen naar honderd en vijftig (150) vrouwen. Helpt u ons hierin? 
 
Website van onze beide stichtingen 
 
Op onze gecombineerde website www.preciousyou.org vindt u alle informatie over onze 
Rwandese stichting en onze Nederlandse steunstichting. 

Stichting Precious You is een non-profit vrien-
den en fondsenwervende organisatie in Ne-
derland die het werk van Precious You in Kigali 
Rwanda ondersteunt.  
 
We zijn officieel begonnen in februari 2020. 
We bouwen netwerken op van personen die 
geïnteresseerd zijn in onze doelgroep met als 
uiteindelijk doel het genereren van financiële 
middelen voor de praktische en concrete uit-
voering van onze visie. 

 
ANBI 
Met ingang van 28 april 2022 zijn zowel Stichting Precious You Nederland en de Precious You 
Foundation in Rwanda door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instellingen. Vanaf donderdag 14 juli 2022 zijn beide instellingen zichtbaar in het ANBI register 
dat u kunt raadplegen via https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ 
 

Colofon 

Stichting Precious You Nederland is de Nederlandse Vriendenstichting van Precious You Rwanda. Voor meer infor-

matie 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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