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Reïntegratie van 

straatkinderen in 

Rwanda

Laat Rwandese straatkinderen 
reïntegreren in de samenleving

De geschiedenis van ieder straatkind is uniek. 
Sommigen zijn wezen en eindigen op straat 
omdat niemand voor hen zorgt. Anderen zijn 
slachtoffer geworden van armoede en hebben 
hun familie verlaten in de hoop meer geluk te 
vinden in de straten van de stad, of simpel-
weg iets te eten.

Om deze kinderen van de straat te redden en 
hen een toekomst te geven, heeft Fidesco in 
Rwanda een project gesticht: een centrum voor 
straatkinderen dat voor onderdak en scholing 
zorgt.

Per jaar kost dit project € 214.000,00 waarvan 
Fidesco de helft bekostigt. Mogen wij op uw hulp 
rekenen?

4e duurzaam ontwikkelingsdoel:

Onderwijs voor iedereen



Voormalige straatkinderen voor het 
Center Cyprien en Daphrose Rugamba
in Kigali, Rwanda

Geschiedenis
 
In 1990 verkocht Daphrose Rugamba groen-
ten op de markt in Kigali (Rwanda). Ze zag, 
dat haar producten en die van haar buren, 
gestolen werden door straatkinderen. Ze wil-
de de kinderen laten stoppen met het stelen 
maar ze wist niet hoe. Ze wist, dat de kin-
deren stalen omdat ze honger hadden. Ze 
wist ook dat, als deze kinderen een plek 
kregen waar ze ondersteuning ontvingen, 
het productieve leden van de samenleving 
zouden worden. Zo begon een van Rwan-
da‘s meest succesvolle pogingen om straat-
kinderen te rehabiliteren. 

Daphrose en haar man, Cyprien, hadden 
een beetje geld gespaard. Als actieve leden 
van hun parochie kregen zij steun van hun 
kerk. Met hun eigen geld konden ze het 
eerste voedingscentrum voor straatkinderen 
in Kigali openen. Helaas werden beiden ver-
moord in de genocide van 1994 maar hun er-
fenis is nu het Center Cyprien en Daphrose 
Rugamba (CECYDAR).

Wat doet CECYDAR

Het centrum ondersteunt jaarlijks ongeveer 
115 jongens (6-17 jaar oud). De kinderen le-
ren te stoppen met drugs, krijgen goede hy-
giëne-lessen en ze leren respect te hebben 
voor elkaar en voor zichzelf. Een van de 
belangrijkste doelstellingen is de kinderen 
weer naar school te krijgen. Maar weinig kin-
deren hebben enige vorm van scholing ge-
had wanneer ze bij het centrum aankomen. 
Sommige van de oudere jongens kiezen 

direct voor een beroepsopleiding omdat ze 
zich schamen om samen met veel jongere 
kinderen naar school te gaan. Ze nemen wel 
alfabetiseringsklassen. Na de training kun-
nen de jongens werken in de landbouw of 
een een ander technisch beroep. Daarmee 
zijn zij gereïntegreerd in de maatschappij.

Door een luisterend oor herstellen de kin-
deren geleidelijk van hun trauma en krijgen 
zij weer vertrouwen in zichzelf en in anderen.
De jongens krijgen nieuwe kleren en school-
uniformen en nemen deel aan de dagelijkse 
taken. Daarnaast kunnen de kinderen deel-
nemen aan het gebedsleven dat het centrum 
aanbiedt. Het centrum verwelkomt kinderen 
van alle religies.

CECYDAR is ervan overtuigd dat de natuur-
lijke omgeving van een kind altijd zijn fami-
lie is. Met alle middelen streeft het centrum 
ernaar om het kind zo spoedig mogelijk te 
reïntegreren in een familiale omgeving. Dat 
kan zijn natuurlijke gezin zijn, verdere familie 
of een pleeggezin. Bij de hereniging worden 
maatregelen getroffen qua financiële steun 
voor de families. Vervolgens monitort CECYDAR 
de behoeften van de herenigde kinderen op 
het korte, middellange en lange termijn om 
zo te voorkomen dat de kinderen terugkeren 
naar de straat.

Personeel van CECYDAR

Het team bestaat uit 25 betaalde krachten en 
3 vrijwilligers, verdeeld over twee afdelingen.
Bij het proces van reïntegratie zijn 14 mensen 
actief. Van maatschappelijk werkers tot lera-



laat straatkinderen
veilig reintegreren

Door uw geld leren straatkinderen
schrijven en rekenen en krijgen zij 
een beter bestaan

ren en een psycholoog. De maatschappelijke 
werkers gaan dagelijks de straat op om kin-
deren te ontmoeten, hen te verwelkomen, om 
met hen te eten, hen te wassen en medische 
zorg te verlenen. Daarna begint de  re-social-
isatie  van  de  straatkinderen en – als ze er 
klaar voor zijn – een leven in het centrum en 
aansluitend de terugkeer naar een school/
werk en familie.

In de ondersteunende afdeling werken 13 
mensen. Denk onder andere aan financiën, 
logistiek, voorraadbeheer en beveiliging. 
CECYDAR   kan  50   kinderen  tegelijkertijd
huisvesten. Gemiddeld blijft het kind drie tot 
zes maanden in het centrum. Tot nu toe heeft 
CECYDAR 1400 straatkinderen kunnen hel-
pen.

Financiën

Om de financiële zelfstandigheid te verho-
gen, probeert CECYDAR winstgevende acti-
viteiten te ontwikkelen uit bestaande midde- 
len. In deze zin wordt naburig drassig land 
teruggewonnen en gebruikt als commerciële 
landbouwgrond. Met de agrarische bedrijven 
tezamen zal het centrum proberen om zelf 
inkomsten te ontwikkelen. Toch blijft het project 
afhankelijk van sponsoren.

Kosten van dit project

De jaarlijkse begroting van CECYDAR is 
€ 214.000,00 verdeeld als:

Salarissen en sociale zekerheid       € 77.000,00
Administratieve kosten       € 47.000,00
Uitgaven rechtstreeks aan kinderen       € 40.000,00
(bijvoorbeeld voedsel en kleding)
Schoolgeld         € 18.000,00
Beheer infrastructuur        € 13.000,00
Huur grond en landbouw       € 12.000,00
Diverse onkosten        €   7.000,00
Totaal        € 214.000,00
(*) = Cijfers uit 2015

Fidesco bekostigt hiervan de helft. Dat 
is jaarlijks € 107.000,00.  Mogen wij op uw 
hulp rekenen?



reintegratie in rwanda

FIDESCO  NEDERLAND
Voor informatie of sponsoring: 
Rooseveltlaan 2
2215 NX Voorhout

tel.: 0852-731732
info@fidesco.nl 
www.fidesco.nl

 
FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöperatie) is 
een internationale katholieke organisatie die in 1981 door de Ge-
meenschap Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt vrijwil-
ligers over de hele wereld uit om bij te dragen aan de ontwikke-
ling van de bevolking. Fidesco werkt altijd samen met de lokale 
kerk om juist de lokale ontwikkeling door kleinschalige projecten 
te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 1100 vrijwilligers uitge-
zonden, waarvan 20  Nederlanders. Na een voorbereidings-
traject gaan de vrijwilligers twee jaar op missie. In 2014 waren 
232 vrijwilligers in 25 landen actief. Daarnaast sponsort zij ne-
gen eigen projecten. Fidesco is als internationale vrijwilligers-
organisatie geaccrediteerd bij het Franse Ministerie van Buiten-
landse Zaken en is verder lid van verschillende NGO platforms. 
In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

                                     www.fidesco.nl         

Hoe kunt u bijdragen?

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden 
om het project in Rwanda financieel te 
ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op onze 
discretie en verantwoording over de besteding. 
Steun ons via:

1) Internet 
Op de website www.fidesco.nl vindt u de 
mogelijkheid om via IDeal op veilige wijze online 
te doneren.

2) Per bank
U kunt het geld rechtstreeks overmaken op 
IBAN nummer NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. 
Stichting Fidesco Nederland in Venlo o.v.v. 
“Reïntergratie in Rwanda”.

Bij voorbaat dank,
Johannes Witt,
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland
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