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U kunt onze hulpverlening in 

Rwanda  financieel steunen door 

onder vermelding van 'Gift Rwanda'  

een  boeking te doen naar :  

NL70 INGB 0666 4852 75 

Stichting Goede Doelen ZPMH 

STICHTING GOEDE DOELEN         

IS DOOR DE BELASTINGDIENST ERKEND   

EN  HEEFT  DE ANBI-STATUS 



 

 

 

Sinds half maart 2020 heeft Rwanda ook 

te maken met de Corona-pandemie. 

Door de vergaande maatregelen valt het 

aantal besmettingen met het Covid-19 

virus erg mee, maar de gevolgen van de 

maatregelen  zijn groot. Hierdoor 

kunnen veel mensen niet werken en 

hebben ze ook geen inkomen, met 

armoede en honger tot gevolg. Er zijn 

veel mensen die dringend hulp nodig 

hebben.  

Zorgpartners  ondersteunt in het 

zuidwesten van Rwanda het Kibogora 

hospital. Dit doet Zorgpartners door het 

trainen van verpleegkundig-  en medisch 

personeel.   

Daarnaast geven we hulp aan de meest 

kwetsbaren. Juist deze mensen zijn extra 

getroffen door de hogere prijzen voor de 

noodzakelijke levensmiddelen.  Daarbij 

werken we samen met de diaconessen 

in Rubengera en het sociale project van 

het Kibogora Hospital 

Help ons helpen 

De kaarten in Afrikaanse stijl worden ontworpen 

en met de hand gemaakt door invalide en/of 

alleenstaande vrouwen. De ambachtsmannen en 

vrouwen zijn daarmee zelfvoorzienend.  

Daarnaast worden de inkomsten gebruikt voor 

de meest kwetsbaren, bijvoorbeeld voor het re-

noveren van woningen, zodat deze wind en re-

gen dicht zijn.  Het andere deel wordt gebruikt 

voor de dagelijkse noodzakelijke levensmiddelen.   

Het formaat van deze kaarten is 14 x 10 en iede-

re kaart is voorzien van een envelop.  

Er zijn setjes van 5 kaarten te koop 

en u heeft de keuze uit algemene 

kaarten of kerstkaarten.  

Per setje kosten deze  € 7,50.  

 

U kunt de kaarten bestellen door dit 

bedrag  (of een veelvoud daarvan)  

over te maken naar:   

NL70 INGB 0666 4852 75,  

t..n.v. Stichting Goede Doelen  

            Zorgpartners  

Geef bij de betaalomschrijving het 

volgende aan:  

- uw naam en adres 

 

Dan zorgen  wij daarna dat de 

kaarten bij u terecht komen! 
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