
Het verhaal van moeder Joyce 
Ze is geen onbekende van World Vision. Al jaren zet ze zich als 
vrijwilligster in om de leefomstandigheden van de meest kwetsbare 
kinderen en gezinnen in  Kyabigambire te verbeteren. Met dat doel voor 
ogen  volgde ze de afgelopen jaren diverse cursussen. Nel den Boer 
mocht haar ontmoeten. 

“Met een brede glimlach 

word ik ontvangen”. 

Ze heeft een rek waar ze haar keukenspullen in kan opbergen. Ze staan nu niet meer op de grond en blijven schoon, 
zodat ze geen ziektes oploopt als ze ermee kookt. Ook heeft ze een brandbesparende oven gemaakt.  Ze legt uit: “ik 
heb een training van een dag ontvangen waarbij ik heb geleerd om een brandbesparende oven te maken.” De foto 
hierboven toont hoe Joyce eerder moest koken en hoe veel mensen in haar dorp nog steeds koken. De foto aan de 
bovenkant van deze pagina toont de nieuwe situatie. “Het kost ongeveer een halve dag om de oven te maken, maar 
het heeft zo ontzettend veel voordelen: we besparen veel hout, het eten is sneller klaar omdat we met twee potten 
tegelijk kunnen koken en kinderen lopen minder gevaar door rook in de keuken en door omvallende pannen.  
Doordat we nu met meerdere pannen tegelijk kunnen koken zijn onze maaltijden ook  veelzijdiger, waardoor we onze 
kinderen nu een veel gebalanceerder dieet hebben. Iedereen in mijn dorp wil nu zo’n brandbesparende oven, en ik kan 
ze uitleggen hoe ze dit kunnen maken omdat ik het zelf heb geleerd!” 

“Iedereen in mijn dorp wil nu zo’n brandbesparende oven, en ik kan  

ze uitleggen hoe ze dit kunnen maken omdat ik het zelf heb geleerd!” 

Joyce straalt als ze me groet, ze heeft een groot schrijfblok in haar hand. Voor haar huis zit een groep van ruim 25 
vrouwen en ook een aantal mannen. Ze zijn bij elkaar om te vertellen wat ze als groep doen. Ze  
helpen elkaar, ondersteunen elkaar en delen kennis met elkaar. Ze hebben als groep een spaarsysteem  
opgezet waar leden van de groep geld inleggen, vervolgens kunnen ze geld lenen tegen een acceptabele rente.  
Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld hun huis renoveren, latrines bouwen,  dieren aankopen om van te leven en om  
producten van te verkopen, onderwijs voor hun kinderen betalen. 
Moeder Joyce heeft zelf ook geld geleend, trots laat ze me zien hoe ze van het geld haar huis aan het  
verbouwen is. Ook heeft ze van het geld een varken aangeschaft waarmee ze geld kan verdienen om in haar  
levensonderhoud te voorzien.  

“Mijn droom voor mijn familie is dat mijn zeven kinderen kunnen studeren en dat ik ze daarbij kan helpen. Daarnaast 
wil ik graag ook dorpsgenoten die het moeilijk hebben bijstaan. Onze spaargroep komt bijvoorbeeld ook van pas bij 
onverwachte medische uitgave; zoals de komst van een drieling kort geleden bij een familie in ons dorp. Die konden 
wel wat hulp gebruiken. We konden dit gezin helpen extra eten te kopen en ervoor zorgen dat de ouders van de  
drieling vervoer hadden naar de kliniek voor de maandelijkse vaccinaties. 
Vrouwen zoals Joyce zijn onmisbaar voor World Vision in Kyabigambire. Joyce straalt kracht uit, moedigt anderen 
aan ook aan de slag te gaan en stelt haar huis open als een voorbeeldplaats waar nieuwe 
activiteiten kunnen worden uitgeprobeerd. Ook de lokale overheid werkt graag met Joyce samen. Ook wij als World 
Vision werken graag met haar samen: duurzame verandering die doorgaat als wij weg zijn! 

Verbeter de situatie van kinderen in Kyabigambire. Geef hen toegang tot  

evenwichtigere maaltijden. Zorg dat er veiliger wordt gekookt zodat zij veilig 

kunnen spelen. Geef voor brandbesparende ovens. 
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