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Kvindenetværk i Rwanda og Burundi 
Så er det tid til lidt nyt fra os i varmen! I oktober var Jep i Danmark for at arbejde i et par uger, og Lise var 
nogle af dagene i Rwanda, da en af hendes opgaver er at arbejde med Kvindenetværk i både Rwanda og 
Burundi. Det var gode og aktive dage, og hun kastede sig endda ud i bilkørsel på egen hånd både i Kigali, 
Butare og Bujumbura!  

 

I Rwanda har Kvindenetværket i Danmark siden 2015 støttet kvindegrupper i lokale menigheder med 
forskellige aktiviteter som small business og spare-lånegrupper i et projekt kaldet Dukore.  

I Rwanda har man været meget påvirket af lockdown på grund af 
Covid-19. 

Kirker har været lukkede, og der er indført strenge hygiejnekrav og 
afstandskrav mm, som skal efterleves, før kirkerne må genåbne. Der 
skal være ordentlige toiletter, 2 til herrer og 2 til damer. Der skal 
etableres håndvaskefaciliteter, hvor 3-4 kan vaske hænder på samme 
tid.                   

Man skal bære maske – både inde og ude – og der er afstandskrav i 
kirkerne, som vi kender det i Danmark. Flere steder er der malet cirkler 
på jorden, så folk ikke står for tæt, når de skal vaske hænder, have 
målt temperatur og registrere sig med navn og tlf. nummer inden de 
går ind i kirken til brug ved smitteopsporing.  

 

Kun 12 ud af 37 kirker er genåbnede i hele den sydlige del af Rwanda – 
heraf 5 i dette område. 

For grupperne i Dukore-projektet har det været en stor udfordring, 
fordi de ikke har kunnet mødes, det har været svært for dem, der har 
lavet small-business, ligesom spare-lånegrupperne har ligget stille.  

 

  

Nyhedsbrev nr 3 fra Lise & Jep 

Hvis man ikke er tilsluttet 
vandforsyning, skal der etableres 
vandopsamling af regnvand fra 
taget i en stor tank. 
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Et af stederne Lise besøgte, var Rusatira. 

Kirken havde været åben i 2 uger. Gruppen lukkede helt ned, da kirken lukkede, men var lige startet op 
igen. 
Kirken i Rusatira har fået hjælp fra Bethelkirken til at købe lidt jord, som kvinderne dyrker.  
De har stadig spare-låne aktiviteter og forskellige former for small business. 

Hvad driver gruppen nu efter så hårde tider og megen modgang? 

Kvinderne fortæller: 

”Vi har brug for hinanden. Vi har valgt, at vi tager hjem til hvert medlem og beder sammen, og så ordner vi 
markerne sammen. Under nedlukningen blev det meget tydeligt for os, hvor meget vi har brug for 
hinanden.” 

Laetitia spørger en ung kvinde, hvorfor hun er med i gruppen: 

”Det er godt at være i gruppen. Man kan tage et lån. Jeg havde selv 4000 frw og lånte 6000 frw, så jeg 
kunne åbne en lille business. For overskuddet købte jeg en ged. Den fik kid, som jeg solgte. Jeg har stadig 
min ged, og jeg har betalt lånet tilbage. Jeg har også en lille indtjening fra min lille business.” 

 

 

Vel retur i Burundi efter gode og oplevelsesrige dage i Rwanda mødtes jeg igen med en del af bestyrelsen 
fredag 29/10 for at besøge 3 grupper i og omkring Bujumbura. 

Vi havde chauffør på, da jeg endnu ikke har kastet mig ud i at køre “traktoren” - den store Landcruiser, vi 
har til rådighed her i Burundi. Det var jeg meget taknemmelig for, da vi kørte op og op ad en virkelig dårlig 
jordvej mod kirken og kvindegruppen i Gishangano. Faktisk var vejen så stejl og smal, at vi ikke kunne køre 
de sidste 1.5 km, men måtte efterlade bilen og gå. Her er det så en fordel at være sammen med 
“bydamerne” fra bestyrelsen – de klagede over, at jeg gik for hurtigt – det er nok første gang nogensinde, 
at jeg har oplevet at blive bedt om at gå langsommere!! 
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I Gishangano er de 30 kvinder i gruppen. 

De har forskellige former for small business. De 
driver en lille butik, hvor de sælger sodavand, 
sukker, peanuts mm. 

De har også spare-låne. Her indbetaler hver 
kvinde mellem 500 og 2500 franc om ugen efter 
evne, og hvert år deles overskuddet efter 
låneindtægterne (renterne) efter, hvor meget 
man hver især har indbetalt. 

En ung kvinde i gruppen fortæller: 
“Jeg takker Gud for at jeg kan være med i denne 
gruppe. Før boede jeg i et lille lejet hus, men for 
lånet begyndte jeg at bygge mit eget lille hus, og 
de andre i gruppen hjalp mig med at bygge det.” 

En anden kvinde fortæller:  
”Jeg lånte penge til skolematerialer og til min 
familie, som havde det svært. Vi var allesammen 
syge, men de andre i gruppen kom og hjalp og 
tog sig af os, indtil vi var raske igen.”  

 

Ud af de 30 kvinder i gruppen er halvdelen nu 
startet som strikkere i Coffee Beanies. De 
startede deres første træning med Præstekonen 
Anne-Marie fra Rubura i sidste uge, og alle har de 
deres strikketøj med. 

“Når jeg bliver god til at strikke, bliver det 
ligesom at have et arbejde”, fortæller en af dem. 
“Så kan jeg måske få råd til at få hjælp til tingene 
derhjemme og købe ting til mig selv og det jeg 
mangler i mit hjem.” 

Det er skønt at opleve på egen hånd, hvor stor 
forskel vores projekter gør.  

Hvis man vil læse mere, kan man gå ind på 
www.baptistkvinder.dk under Rwanda og 
Burundi og læse rapporterne fra besøgene. 

 

Besøg fra Danmark! 
Hvis man var i lufthavnen i Bujumbura søndag 31/10 kunne man se en MEGET glad Lise stå og trippe 
udenfor porten og glæde sig at modtage både Jep og begge hold sønner og svigerdøtre. 

De skulle være her i 14 dage, og kun vores yngste søn Søren har været her før, så det var spændende!  

Vi må sige, at de fik lov at opleve det autentiske Burundi! Allerede ved ankomst manglede 3 ud af 4 deres 
kufferter, og de kom først 4 dage senere. Så vi måtte en tur på markedet i Bujumbura og handle lidt 

Den der var stejl - min telefon sagde 64 etager fra bilen 
til kirken! 

http://www.baptistkvinder.dk/
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underbukser mm, inden vi nærmest proppede alle 6 
voksne og bagage og indkøb i Landcruiseren og kørte til 
Rubura.  

I Rubura besøgte vi klinikken, og særligt Helene, som er 
SOSU, syntes det var interessant at se, hvordan de 
arbejder, og måske især hvor lidt, de har at gøre med! 

Vi var også ved Batwa i Mburabushikanwa. Det var en 
stor oplevelse for de unge mennesker at blive 
modtaget med sang og dans og meget 
imødekommende og smilende mennesker. Det gjorde 
stort indtryk på dem at se, hvilken udvikling der er sket 
med bedre huse, landbrugsaktiviteter, skolegang for 
børnene, sundhedsforsikringer osv. Og som Kasper 
bemærkede bagefter; det var det eneste sted, hvor folk 
ikke råbte ”Muzungu” efter os! 

 

Allerede to dage efter forsvandt strømmen. Det er ikke første gang – det sker tit – 
men denne gang kom den ikke igen. Vi løb efterhånden tør for nødstrøm og al kød 
i fryseren tøede op. Så vi måtte tilberede alt på en dag og dele ud til personalet 
også – så der var nærmest fest både inde og ude i et par dage ;) Vi fik også endelig 
fat i bagagen, så de unge mennesker kunne iføre sig deres eget tøj og dele ud af 
gode overraskelser som fetaost, rugbrød og en dejlig pakke med kalendergaver til 
Lise fra to gode veninder i kirken i Odense   

Desværre betød den manglende strøm også, at vi til sidst ikke rigtigt havde vand, 
da vi ikke kunne pumpe op fra dalen. Og 6 voksne med svingende grader af 
maveonde bruger altså meget vand! Så uden strøm, vand 
og et stadigt tommere og varmere køleskab måtte vi til 
sidst kapitulere, så søndag pakkede vi bilen efter 
gudstjenesten og drog til Bujumbura. 

Her var vi både lidt rundt til fods og i bil. Der er 
brændstofmangel i Burundi, så vi kunne ikke skaffe diesel 
til bilen og var derfor lidt forsigtige med for lange 
udflugter.  

Turen sluttede med en lang weekend i Rwanda, hvor vi 
først mødtes med Edouard og derefter tog i 
Akageraparken på safari med vores yndlingsguide og 
chauffør Jean-Pierre.  

Søndag morgen kørte vi tilbage til Kigali, hvor de unge 
mennesker fortsatte hjem til DK mætte af oplevelser.  

Næste gang kan du blandt andet læse om: Årsmøde i UEBB og ITBR – præsteskolen i Rubura.  

 

 

 

 

FAKTABOKS: 
UEBB – Union des Eglises Baptiste du Burundi – Baptistkirken i Burundi 
Rubura – gammel missionsstation i det nordlige Burundi med kirke, skoler, præsteskole, sundhedscenter og 
landbrugsprojekt  
Bujumbura – Burundis kommercielle hovedstad. Ca. 3 timers kørsel fra Rubura. 
Coffee Beanies – sælger huer mm i Danmark - se www.coffeebeanies.dk 
Muzungu – Hvidt menneske på Kirundi 

 

Søren binder kufferter fast og Helene er placeret 
i bagagerummet omgivet af mere bagage. 

Helene og Augusta køber stof på markedet i 
Bujumbura 

http://www.coffeebeanies.dk/
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