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Er is veel activiteit rond de King David Academy en het King
David Schoolfonds. Afgelopen zomer hebben maar liefst 16
bezoekers uit Nederland enkele weken tot enkele maanden
doorgebracht op KDA, bijvoorbeeld om het computerlokaal te
reviseren, les te geven of vrienden op te zoeken. Op dit moment
is Ester van der Hoek nog tot half november op de school. Onze
Stichting Rwanda Solidair leidt deze bezoeken in goede banen.
De school vindt het heerlijk om verbinding met Nederland zo aan
den lijve te ervaren. Voor degenen die naar Kigali gaan, is het
zonder uitzondering een indrukwekkende en soms levensveranderende ervaring om het dagelijkse leven in Afrika van dichtbij
mee te maken. De gastvrijheid en warmte van onze Rwandese
vrienden laat niemand onberoerd.
Ook rond het Schoolfonds is er veel activiteit geweest. De
universiteiten in Rwanda hebben besloten om hun jaarcyclus
meer aan te laten sluiten bij buurlanden als Uganda en Kenia. Dat
betekent dat ze dit jaar en volgend jaar overschakelen naar een
studiejaar dat in september begint ipv in januari. Door deze verandering zijn de afgelopen maand Claire, Stellah, Betty en Phibi
gestart met hun studie in Kigali en zullen Frank en Eza in november starten in Butare. Het Schoolfonds steunt hen waar nodig.
Twee 3e-jaars Schoolfondsstudenten, Godfrey en Salma, hebben
plannen voor het opzetten van een eigen bedrijfje. Maar ja, hoe
doe je dat als je niet eens geld hebt voor meer dan één maaltijd
per dag? Naar aanleiding van gesprekken die we met hen hebben
gevoerd, hebben ze businessplannen opgesteld. Godfrey voor
het verkopen van elektriciteit en Salma voor een pannenkoekrestaurantje. We zoeken mensen die mee willen denken over
mogelijkheden om hen een microkrediet te verstrekken zodat
ze kunnen starten en zo hun eigen inkomen gaan verdienen. We
overwegen om hier een aparte stichting voor op te richten. Heeft
u ideeën of wilt u krediet beschikbaar stellen, neem dan contact
op met Jan Willem (jwandriessen@xs4all.nl). Het zou geweldig
zijn als we hen, naast een opleiding, ook nog kunnen begeleiden
naar werk!

JAN WILLEM ANDRIESSEN
(Op de foto linksboven: Veel bezoek uit Nederland aan KDA deze zomer:
vlnr Nina, Stella, Phibi, Roos en Emma bij de opening van het KDA Tutorhuis)

Bijzonder giften
Studentencafé de Uni in Maastricht voerde haar jaarlijkse actie
voor studenten in Rwanda: opbrengst ca 4000 euro. Van Rotary
on Wheels ontvingen we op 18 september 10.000 euro.
De Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld schonk ons 250
euro voor onze bijdrage aan hun Symposium Jeugd en Conflict.
Rotaryclub Wageningen gaat een heel jaar actie voeren voor het
Schoolfonds. Verwachte opbrengst: minimaal 15000 euro.
Zij nemen het op zich om voor vijf Rwandese jongeren de volledige middelbare school en vervolgopleiding te betalen. Daarover
in een volgende nieuwsbrief meer.

Tutorhuis geopend
In Juli is het Tutorhuis van KDA geopend. Stichting Mukunzi,
opgericht door een viertal studenten in Groningen, heeft dit
mooie huis gefinancierd. Er is plek voor maximaal 16 Schoolfonds-tutors die overdag op KDA werken en ‘s avonds aan een
universiteit in Kigali studeren. Momenteel wonen er 6 meisjes:
Claire, Phibi, Tonah, Salma, Betty en Stellah, en 2 jongens: Frank
en Dominique. Meer over het Tutorhuis: http://stichtingmukunzi.
wordpress.com

Wat is het King David Schoolfonds?

Het King David Schoolfonds helpt kinderen in Rwanda die
van de middelbare school dreigen te worden gestuurd omdat
ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen. Ook helpt het
fonds sommigen van hen bij hun vervolgopleiding. Het gaat
om leerlingen en ex-leerlingen van de King David Academy
(KDA) in Kigali, de hoofdstad. Wij hebben een band met
deze school en haar leerlingen opgebouwd omdat we er in
2007, 2008 en 2009 een Xplore-project met Nederlandse en
Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. De leerlingen die we
steunen komen uit de armste lagen van de bevolking, veel
van hen zijn wees (door de genocide van 1994 of andere
oorzaken). Ze zijn talentvol en zeer gemotiveerd, staan vaak
alleen in het leven, maar hebben een levenskracht die ons
versteld doet staan.

Wat doen we met uw bijdragen?

100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen in Rwanda. In
2011 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 39
King David leerlingen en ex-leerlingen. Hun namen vindt u in
deze nieuwsbrief. De kosten daarvan bedragen ongeveer
20.000 euro per jaar.
Maandelijkse inkomsten King David fonds
7673 euro

2000
1600

Bijzondere giften

1200

Donateurs

800

Juli 2011

Aug. 2011

Juni 2011

Mei 2011

Apr. 2011

Mrt. 2011

Jan. 2011

0

Feb. 2011

400
2008
gemiddeld
2009
gemiddeld
2010
gemiddeld

Euro per maand

2400

De King David Academy

De King David Academy ligt in een oostelijke buitenwijk
van de Rwandese hoofdstad Kigali. We hebben ervaren dat
de KDA een goede school is met een gedreven directrice/
oprichtster, Annette Mutamuriza, een aantal enthousiaste
leerkrachten en prachtige kinderen. De school heeft ca. 1000
leerlingen, afkomstig uit de armste lagen van de bevolking.
Het schooljaar loopt van januari t/m november. Er zijn 1e
t/m 6e klassen. Iedereen is intern, de leerlingen eten en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de kinderen
werken hard.

Hoe kunt u meedoen?

Het schoolgeld op de King David Academy bedraagt (in
2011) ca. 500 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs,
huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen.
Deelnemers aan het s choolfonds maken elke maand 40 euro
per maand (=1 kind), of een veelvoud of deel daarvan over
naar giro 4873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wageningen o.v.v. ‘Schoolfonds’. U kunt elk moment instappen.
Een jaar loopt van januari t/m december. Donateurs doen
mee t/m december. Indien iemand deelname in het volgend
jaar wil beëindigen laat hij of zij dat uiterlijk in november
weten. Alle bedragen die gestort worden komen volledig ten
goede aan de kinderen die we steunen. Elk kwartaal
verschijnt er een nieuwsbrief, elk jaar een financiële verantwoording. Naast maandelijkse giften zijn ook incidentele
giften meer dan welkom. Als ‘goede-doel-cadeau’ bij een
feest? Als actie van de Lions, Rotary of andere serviceclub?
Of gewoon als u het kunt missen.

Hoe gaat het nu met... Phibi??
In deze rubriek vragen we een aantal ex-KDA leerlingen die
met hulp van het Schoolfonds hun middelbare school konden
afmaken hoe het nu met hen gaat.
IMijn naam is Muyoboke Phibi
en ik ben 19 jaar. Terwijl ik dit
schrijf is het augustus 2011, heb
ik vakantie, en ga ik over één
maand naar de universiteit. Ik
kwam begin 2008 op King David
Academy en mocht meedoen
aan het Discover your Talents
project met Nederlandse leerlingen in de zomer van 2008. Dat
waren de mooiste weken van
mijn leven tot dan toe.
Het was de eerste keer dat ik
met blanken kennis maakte,
zelfs met hen in één huis woonde. Ik leerde veel van ze,
bijvoorbeeld dat time management één van de belangrijkste
dingen in het leven is. Tijdens Discover your Talents was er
één ding dat mijn leven voorgoed veranderde: Muziek. Door
het project leerde ik trots zijn op mezelf en op mijn zangtalent.
Sinds ik 10 was, wist ik dat ik kon zingen, maar ik was verlegen
en verborg mijn talent voor anderen, zelfs voor mijn vader.
Veel Rwandese ouders keuren popmuziek af. Ze beschouwen
muzikanten en zangers als drugsverslaafd en verdorven.
Ik zal altijd doorgaan met zingen, ook al is dat niet makkelijk.
De Rwandese muziekindustrie zit vol met slechte mensen die
misbruik van jonge meisjes maken. Ze beloven van alles in ruil
voor sex, maar van die beloftes komt niets terecht. Ik wilde in
ieder geval mijn middelbare school afmaken en daarna de universiteit, om in mijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en niet afhankelijk te worden van twijfelachtige figuren.
Je moet wat geld hebben om je eigen manager te zijn, geld om
een paar liedjes plus video’s op te nemen, en daarna gaat het
vanzelf. Ik sta nog maar aan het begin, maar heb al een paar
songs opgenomen, ben af en toe op de radio en treed soms op.
In 2009 werd mijn vader werkeloos en kon hij het schoolgeld
niet meer betalen. Ik moest van school af. Ik verdwaalde in
de muziekbusiness. Het dreigde helemaal verkeerd met me te
gaan maar niemand kende me goed genoeg om dat in de gaten
te hebben. Maar toen werd mijn schoolgeld door het Schoolfonds betaald. Ik kon op school blijven. Niemand weet dat dat
mijn leven heeft gered. Ik liet mijn slechte vrienden achter me,
leerde nieuwe kennen. Het besef dat witte mensen ver weg
zich om mij bekommeren heeft mijn leven veranderd. Ik haalde
eind 2009 mijn middelbare schooldiploma met goede cijfers.
In 2010 heb ik op King David gewoond en klusjes op school
gedaan. De komende jaren zal ik daar blijven wonen met mijn
vrienden.
Overdag werk ik op King David, ’s avonds studeer ik aan de
School for Finance and Banking. Het nieuwe Tutorhuis is heel
fijn, we leven er met z’n achten samen. Vroeger kenden we
elkaar wel maar waren we niet echt vrienden. Nu gaat het
geweldig, we kletsen veel, lachen samen, respecteren elkaar en
hebben het goed. Voor het eerst voel ik me een deel van een
familie. Namens die hele familie een grote knuffel voor jullie
allemaal, we houden van jullie en moge God jullie zegenen.
En we missen je, Nina.

De jongeren die we steunen

Kagabo Matthew
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Mugwere Henry

Benjamin Kalimba

Muhoza Anne Mary
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Selma Peter
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Godfrey Murrigande
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Peace Mutoni
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