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Tekeningen uit Twello voor Rwandese straatkinderen

Hilde Sluiter van Fidesco Nederland 
kreeg op 11 december jl. een flink aantal 
kindertekeningen overhandigd. Deze 
tekeningen, gemaakt door kinderen van 
de Sint Martinus gemeenschap in Twello 
(parochie HH. Franciscus en Clara), 
waren bestemd voor straatkinderen in 
Rwanda. “Ze waren bedoeld als een soort 
lichtpuntje, om aan te geven dat ook in 
dat verre Nederland aan hen gedacht 
wordt. Tijdens de kindernevendienst bij 
de Martinuskerk in Twello en op school 
gingen kinderen aan de slag,” zo vertelt 
een lid van de werkgroep ‘Kind en Kerk’ 
Twello. 

De Rwandese straatkinderen die de 
tekeningen kregen, verblijven korte tijd in 
het project Cecydar dat voor hen een (pleeg)gezin zoekt. Inmiddels zijn alle kindertekeningen bezorgd en de 

straatkinderen in het centrum werden er diep door geraakt. 
“Digitaal gaan berichten tegenwoordig heel snel, maar echte 
lichtpuntjes doen er iets langer over. Het is gelukt, kijk 
maar naar de foto’s. Onze ‘Nederlandse groeten’ hangen 
aan de muur in het opvanghuis. Kinderen uit Twello hebben 
inmiddels hun eigen tekeningen herkend. Nog mooier is 
dat de lichtpuntjes onderweg zijn uitgegroeid tot kleine 
zonnestraaltjes,” aldus de werkgroep. De Adventsactie 
ondersteunt het Rwandese project Cecydar en heeft bekend 
gemaakt dat het beoogde bedrag van € 70.000 inmiddels is 
opgehaald. 
In het afgelopen jaar heeft Cecydar 160 kinderen op straat 
gevolgd. Van hen konden er 110 in het centrum worden 
opgenomen, 46 kinderen vonden weer een plek in een 
familie. Bij de andere kinderen bleek de thuissituatie te 
moeilijk voor re-integratie. Deze kinderen verblijven nog in 

het centrum en er wordt geprobeerd de situatie thuis te verbeteren. 
Ook in 2017 steunt de Adventsactie dit straatkinderenproject. Cecydar staat voor meerdere uitdagingen: de 
Rwandese overheid heeft gevraagd om meer kinderen op te nemen. In plaats van gemiddeld 40 zullen er nu 
70 kinderen in het centrum zijn. Dat vraagt extra personeel en gebouwen. Bovendien zijn de prijzen voor 
levensmiddelen flink gestegen, gelukkig draait het landbouwproject naast het centrum op volle toeren. In 2017 ligt 
meer nadruk op het verbeteren van de positie van de families, bijvoorbeeld door hulp bij de bouw van een hut, bij 
de start van een kleine winkel of door hun ziektekostenverzekering te betalen. Door de verbeterde situatie thuis 
wordt de verleiding van het straatleven geringer en kunnen de kinderen in een veilige omgeving opgroeien. De 
werkgroep ‘Kind en Kerk’ Twello hoopt dat de gehele Franciscus en Clara parochie meedoet aan dit Adventsproject 
in 2017. “En het biedt een nieuwe kans om niet alleen geld maar ook zonnestralen te sturen.”

Inspiratiedag Week Nederlandse Missionaris: Geloven in de Ander

Met hun inspirerende verhalen kleuren Ellen Schouten en father Nol Verhoeven (Mill Hill-missionaris) de 
inspiratiedag voor de Week van de Nederlandse Missionaris. Deze dag wordt gehouden op zaterdag 13 mei in de 
Geertekerk te Utrecht. Ellen is werkzaam in Venezuela en father Nol in Kameroen. Zij werken ieder op eigen wijze 
met arme en buitengesloten of moeilijk bereikbare mensen. Zo bouwen ze aan geloofsgemeenschap. Naast deze 
praktijkervaringen biedt het programma een gesprek met drie generaties missionaire werkers. De ochtend wordt 
afgesloten met een (gratis) lunch. 
Meer informatie en opgave: www.weeknederlandsemissionaris.nl


