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Geachte gemeenteleden, 

 

Volgens traditie ontvangt u ook dit jaar de Blauwe Brief bij ons kerkblad KerkZIN.  

 

We brengen jaarlijks twee projecten onder uw aandacht: een project dichtbij (in Zutphen of 

directe omgeving) en een project verder weg, met het verzoek om een financiële bijdrage. 

 

Dit jaar hebben we gekozen voor:  

Noodhulp plaatselijk 

en 

ZWO-project Rwanda: IFUNI 
 
 

Noodhulp plaatselijk 

Elk jaar doet de diaconie een oproep aan de gemeenteleden voor een diaconaal doel wereldwijd 

en in Nederland. Dit jaar vragen we uw aandacht en betrokkenheid voor en bij de mensen in onze 

eigen omgeving die extra moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Niet 

alleen de inflatie maakt dat alles duurder is geworden maar vooral de energiekosten rijzen de pan 

uit. Juist in Zutphen maken we ons hier erg veel zorgen om, omdat we weten dat 25% van de 

Zutphense bevolking afhankelijk is van overheidsgeld. Zutphen heeft ook in verhouding tot andere 

steden meer sociale huurwoningen waarvan er vele beslist nog niet energiezuinig zijn waardoor, 

ondanks het ingestelde plafond, nog steeds veel inwoners in de problemen zullen geraken. De 

ervaring leert dat, hoewel de overheid maatregelen neemt om hierin tegemoet te treden, ook met 

een energiefonds, het soms weken kan duren voordat hulp daadwerkelijk verstrekt wordt. Vaak 

wordt er ook (te) laat hulp gezocht, als men voorbij de schaamte komt, en dan zijn er al schulden 

ontstaan. Daarom werkt de diaconie ook samen met Schuldhulpmaatje, Voedselbank, en sinds 

kort ook met de Energiebank Zutphen om hierin te ondersteunen. Deze organisaties, naast het 

maatschappelijk werk-Perspectief, roepen onze hulp in als er extra individuele ondersteuningen 

nodig zijn en daarvan is de verwachting dat dit zal toenemen. Voor al deze te verwachten hulp 

vragen wij om uw bijdrage. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw geld goed besteed zal worden aan 

individuele noden van mensen die onze steun kunnen gebruiken. Samen staan we sterk en daarbij 

is uw, financiële hulp hard nodig. 

 



 
ZWO-project in Rwanda: IFUNI 
  
IFUNI beoogt het contact tussen Rwandezen en Nederlanders te bevorderen, 
en via kleine projecten bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de samenleving in 
Rwanda met in het bijzonder aandacht voor de minder bedeelden. 
 
De Rainbow school in Ndera 
Fase 1, van het project ‘het bouwen van een school’ heeft zich na de start verder ontwikkeld. Er 
zijn daar 2 klassen gestart met totaal 35 kinderen uit de directe omgeving. De onderwijzeres vindt 
het een feestje om de school van onderop op te bouwen. Tot 10 uur krijgen de kinderen echt les, 
daarna een lunch (ontbijt voor de meesten) en dan is het tijd voor een spel. Het school-comité 
denkt al verder vooruit! Er zijn steeds meer mensen, die zich voor de school in willen zetten. Fase 2 
moet nog worden afgemaakt, dat gaat over een leslokaal en een kantoortje. Als het allemaal lukt 
kan fase 3: de lagere school, bovenop fase 1 en 2 gebouwd worden. Het is nu nog 
toekomstmuziek!   
 
De Hope Nurseryschool in Buymba 
Het kleuterschooltje is samen met minder draagkrachtige ouders ontwikkeld door Louise 
Uwimana, de drijvende kracht van de kleuterschool. Aanvankelijk zat de lagere school in een kerkje 
dat door de week toch leeg staat.  Dankzij de bijdragen van stichting IFUNI kon het schoolbestuur 
nu een eigen huis, bijgebouwen en een bijbehorend stukje land met een flinke muur erom heen 
aankopen. De school heeft 106 leerlingen en 6 leerkrachten in dienst, er zijn 4 klassen.  Er is ruimte 
achter het huis om in de toekomst nog enkele lokalen te bouwen. 
 

Mede dankzij uw financiële bijdrage zijn dit soort activiteiten mogelijk. 

 
  

  

  

Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL11 INGB 0658 9322 68   

ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Zutphen. 

  

Indien u uw gift speciaal voor één van de projecten wilt bestemmen, dan kunt U dit aangeven door 

er “Noodhulp plaatselijk” of “Rwanda: IFUNI”, bij te vermelden. 

 

Ook kunt u uw gift in een enveloppe met bovengenoemde vermelding in de collectezak deponeren 

of afgeven aan een van de diakenen. 

Via KerkZIN houden we u over het verloop van de actie op de hoogte. 
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