
 
 

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

 

       
 

De jonge vrouwen op school 
 

De jonge vrouwen die de naaiopleiding volgen zijn nog steeds heel erg gemotiveerd, omdat 
ze de hoop hebben gevonden dat hun leven zal veranderen. De lessen vinden (gedurende  

zeven maanden) elke middag van de week op school plaats. Precious You heeft ervoor 
gezorgd dat de meisjes deze opleiding volgen door hun schoolopleiding (à € 50,00 p/p) te 
betalen. Zodra de financiele middelen het ons toestaan, zijn wij van plan om ons meer in te 
zetten voor deze jonge vrouwen. Patrick, de voorzitter van Precious You Rwanda, vertelt dat 
het leven steeds lastiger wordt voor de vrouwen.  

“Ze worden aan vele problemen blootgesteld om aan voedsel te komen. Ze moeten zichzelf 
prostitueren of allerlei oneerlijkheden bedrijven om te leven. Ook zijn er voor hen, die de 
opleiding volgen, ook obstakels.  
 
 
 



 
 
 
 
Zo zal een van de zwangere vrouwen begin september bevallen. Ze vindt het heel jammer dat 
ze tijdelijk zal moeten stoppen met de opleiding tijdens de kraamperiode. Daarnaast is het 
vinden van een oppas voor je kinderen heel lastig wanneer je een opleiding volgt. Hierdoor is 
er ook onzekerheid of ze überhaupt ooit nog de opleiding af zal kunnen maken”.  
 

“Een andere situatie dat zich deze maand heeft afgespeeld gaat over een jonge vrouw die 
geslagen wordt door de man met wie ze een kind heeft. Wij hebben het al eerder over haar 
gehad in een van de nieuwsbrieven. Haar man heeft haar tanden vorige keer uitgeslagen. Deze 
maand heeft hij haar zo hard geslagen dat 
haar gezicht nu vervormd is. Ze moet hierdoor 
helaas tijdelijk haar opleiding stop zetten en 
wachten tot ze weer helemaal hersteld is. Al 
deze problemen doen zich voor omdat ze 
dakloos is. Ze heeft geen andere plek om te 
wonen waardoor ze bij haar man verblijft”.  
 
Dit is waarom Precious You zich inzet en 
strijdt om de levens van deze jonge vrouwen 
te verbeteren. Om dit te bereiken hebben we 
jullie nodig.  

Op zoek naar sponsors 
 
Precious You Nederland is op zoek naar sponsors om Precious You Rwanda te steunen. We 
we benaderen hiervoor verschillende organisaties, scholen, kringloopwinkels, kerken, 
vrouwenverenigingen en kennissen. Op dit moment hebben wij de ziektekostenverzekering, 
die € 3 per persoon per jaar bedraagt, als prioriteit gesteld. Dit jaar willen wij voor 150 
vrouwen en hun kinderen de ziektekostenverzekering betalen. Hier is € 450 voor nodig. 
Daarnaast willen wij 15 naaimachines kopen zodat de meisjes tegelijkertijd kunnen leren en 
naaien. Een naaimachine kost € 100. Uw steun is van harte welkom!  

 
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. Beide instellingen zijn 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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