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Een nieuw begin voor weeskinderen 
in Rwanda
25 jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. Rose Mukankaka overleefde 

deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die 

tijdens de genocide wees waren 

geworden onder te brengen in 

pleeggezinnen. Zo ontstond 

Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. 

Inmiddels ondersteunt deze 

organisatie 1500 kinderen, die 

hun ouders aan hiv/aids hebben 

verloren en soms zelf besmet zijn.

“Toen Clarisse haar ouders aan aids waren overleden, 

is ze bij mij komen wonen. Maar ik kreeg zelf ook 

aids. Ik was te ziek om voor Clarisse te zorgen. 

Mwana Ukundwa nam haar tijdelijk op. Dat was 

fantastisch, want ik dacht dat ik dood zou gaan. Toen 

de aidsmedicatie begon te werken kon Clarisse weer 

bij mij wonen. Later heb ik ook Jeanette onder mijn hoede 

genomen. Als ik sterf zal ‘mama Rose’ mijn meisjes opvangen. Dat is een grote 

opluchting. Zij is onze beschermengel!” Fortuné, pleegmoeder
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Geef voor 
gezond eten!

Collecte Werelddiaconaat

7 februari 2016

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen 

wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen 

hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het 

werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenische

georiënteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal 

particuliere donateurs.

Samen zijn we Kerk in ActieGeef voor het Werelddiaconale 
werk van Kerk in Actie!
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Kerk in Actie steunt het werk van Trukajaya in 2016 met  30.000 euro.

Voor € 35,- krijgt een gezin een training om lokale producten te 

gebruiken. En voor € 830,- kan er een biogasinstallatie worden 

gebouwd.

Helpt u mee?

Uw gift is welkom

 via de collectezak

  of op NL89ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

Alvast heel hartelijk dank!

Dankzij uw gift kan Kerk in Actie Trukajaya op Java en wereldwijd andere 

diaconale projecten steunen.

aids. Ik was te ziek om voor Clarisse te zorgen. 

Mwana Ukundwa nam haar tijdelijk op. Dat was 

fantastisch, want ik dacht dat ik dood zou gaan. Toen 

de aidsmedicatie begon te werken kon Clarisse weer 
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Dankzij uw steun kunnen kinderen en pleeggezinnen begeleid worden. 

In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. We delen Jezus’ liefde 

met mensen, dichtbij en ver weg, en helpen om een nieuw begin te maken. Kijk voor meer 

informatie over onze projecten op www.kerkinactie.nl/40dagentijd. 


