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Voedselprogramma voor 
ondervoede kinderen



www.project1027.nl/rwanda-voedselprogramma/

CYANGUGU STAAT BEKEND ALS HET ARMSTE DEEL VAN 
RWANDA. ONDERVOEDING OF SLECHTE VOEDING IS EEN 
BELANGRIJKE OORZAAK WAARDOOR MENSEN ERNSTIG ZIEK 
WORDEN OF ZELFS STERVEN. DE ANGLICAANSE KERK HELPT 
LOKALE GEMEENTEN OM VOOR DE MEEST ONDERVOEDE 
KINDEREN EN GEZINNEN TE ZORGEN. 

Twee keer per week krijgen jonge kinderen een gezonde maaltijd 
of een beker voedzame pap aangeboden. Ook worden moeders 
getraind hoe ze beter voor hun gezin kunnen zorgen. 

De lokale kerk voert het programma uit. De dominee is meestal 
aanwezig en bidt voor de mensen. Gemeenteleden helpen bij het 
klaarmaken van de maaltijd. Het Evangelie wordt op een prakti-
sche manier uitgelegd en voorgeleefd. Dat maakt het voedings-
programma van de kerk bijzonder; de liefde van God wordt 
concreet zichtbaar en het verandert de samenleving.

Desiré (6 jaar) is verstandelijk beperkt en 
kan niet spreken. Daarom kreeg hij weinig 
aandacht van mensen om hem heen. Hij 
raakte zeer ernstig ondervoed. Zijn moe-
der dacht dat hij niets waard was vanwege 
zijn handicap en schaamde zich eigenlijk een 
beetje voor haar zoontje. Niemand sprak 
tegen hem of gaf hem een knuffel.

Wel kreeg hij veel klappen als hij niet deed wat van hem werd  
verwacht. Hoewel de moeder van Desiré het nog steeds lastig 
vindt, heeft ze geleerd om tegen haar zoon te praten en om hem 
af en toe een liefdevolle aai over z’n bol te geven. Een jaar lang 
ging Desiré fysiek eigenlijk achteruit. Maar sinds kort gaat het de 
goede kant op en groeit hij weer.

Als GZB willen wij dit programma in Rwanda 
van harte ondersteunen. Wilt u ons daarbij helpen? 

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op
NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10:27,

o.v.v. RW.1.104 - Rwanda.  Hartelijk dank! 
Meer informatie kunt u vinden op:

Project 10 27
Postbus 28
3970 AA  Driebergen

088 102 7000
info@project1027.nl
www.project1027.nl


