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In de hoofdrol
Dansend gaat het voetbalteam door het beeld, de training heeft 
iets sierlijks. Vol overgave volgt de trainer zijn teamleden, daagt 
hij ze uit hun grenzen te verleggen. We zien Mubarak. Hij is 
geslaagd voor zijn eindexamen en gaat in september naar de 
universiteit. Tot die tijd werkt hij op school als tutor en woont hij 
in het tutorhuis. Mubarak groeit in zijn rol als trainer en geniet 
zichtbaar van de vorderingen die “zijn” teams maken. 
Hans, JanWillem en ik zijn in april 2012 samen in Rwanda. We 
volgen een dag lang het leven van enkele leerlingen uit ons King 
David Schoolfonds: de tutoren Mubarak, Esther en Betty. De 
camera loopt ……...
Esther voelt zich erg onzeker maar wanneer ze eenmaal voor de 
debatgroep staat verdwijnt dat als sneeuw voor de zon. Ze leidt 
strak de discussie, geeft samenvattingen en zorgt er voor dat 
alle deelnemers voldoende de ruimte krijgen om hun argumen-
ten naar voren te brengen. Betty geeft een rondleiding door het 
tutorhuis. Ze kwam als stug meisje bij het project, stil en vaak 
in zichzelf gekeerd. Nu spat ze van het scherm af, neemt ons op 
een vanzelfsprekende manier mee en vertelt hoe het leven in 
het huis er aan toe gaat. 
We zijn onder de indruk van de manier waarop de tutoren zich in 
die paar jaar hebben ontwikkeld. Ze voelen zich gezien en geven 
dat door, gelukkig met hun eigen plek - het tutorhuis - dat echter 
wel op het terrein van de King David Academy staat. De stap van 
de grote slaapzalen met veel regels en nauwelijks privacy naar 
het tutorhuis met veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid, is 
heel groot. In de ogen van Annet, de directrice van King David, 
zijn niet alle tutoren in staat om daar goed mee om te gaan. De 
tutoren erkennen dat het wel eens mis loopt en dat dat op het 
schoolterrein niet acceptabel is. Ze realiseren zich dat Annet hen 
misschien weg zal sturen. Ze hebben mooie voornemens maar 
vertellen ook hoe moeilijk het is om samen die verantwoordelijk-
heid vorm te geven. De verbondenheid van Annet met de kinde-
ren is alomtegenwoordig. Ze vindt het haar opdracht in het leven 
om deze kinderen, die een verschrikkelijke geschiedenis met zich 
meedragen, door goed onderwijs een betere toekomst te bieden. 
Maar kan ze ze voldoende loslaten? Of botst het vrije leven in 
het tutorhuis teveel met haar overtuiging dat alleen discipline en 
keihard werken de weg zijn naar een betere toekomst? Hopelijk 
overtuigt de groei van de tutoren als mens Annet ervan dat het 
tutorhuis haar opdracht ondersteunt in plaats van ondermijnt, 
een proeftuin voor het leven van deze leerlingen na King David. 
(Op de foto Mubarak met Mara en Pjotr, twee Nederlandse jon-
geren die enkele maanden op King David werken)
HANS BRandwacht

Nieuws
Eind 2011 zijn schoolfondsleerlingen Kevin, Eric, Phionah, Esther 
en Mubarak geslaagd voor hun eindexamen. Goed nieuws: dank-
zij prima cijfers heeft Eric een studiebeurs voor KIST gekregen 
en Kevin, Esther en Mubarak voor de universiteit van Butare.  
Op advies van King David blijft het Schoolfonds Esther en 
Mubarak financieel ondersteunen. Op blz 3 vindt u het nieuwe 
2012-overzicht van schoolfondsstudenten. 
Het Schoolfonds ontving onlangs 1370 euro van een verjaardag 
waarbij wij het “goede doel cadeau” waren.  
Veel dank daarvoor.
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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 hen bij hun vervolgopleiding. Het gaat om leerlingen 
en ex-leerlingen van de King David Academy (KDA) in Kigali, 
de hoofdstad. 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, en heb-
ben een levenskracht die ons versteld doet staan.

Wat doen we met uw bijdragen?
100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen in Rwanda. 
In 2012 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 
12 King David leerlingen en 29 universiteitsstudenten. Het 
schoolgeld voor een leerling op de King David Academy 
bedraagt 600 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, huis-
vesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. De 
kosten van een student aan een universiteit zijn gemiddeld 
1200 euro per jaar. In totaal hebben we in 2012 ongeveer 
40.000 euro nodig.

De King David Academy
De King David Academy ligt in een oostelijke buitenwijk van 
de Rwandese hoofdstad Kigali. 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. 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. 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?
Deelnemers aan het Schoolfonds maken elke maand 50 euro 
(=1 kind op KDA), of een veelvoud of deel daarvan over naar 
rek. nr. 4873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wagenin-
gen ovv “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/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 service-club? Of gewoon als 
u het kunt missen.

Hoe gaat het nu met………Salma?
In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)KDA leerlingen die 
met hulp van het Schoolfonds hun middelbare school hebben 
afgemaakt hoe het nu met hen gaat. 

Mijn naam is 
Nshuti Salma. Ik 
ben geboren op 
20 januari 1988 in 
een arme familie 
in Uganda. Mijn 
levensverhaal kunt 
u vinden in het 
boek Een vlinder 
in Afrika. Ik woon 
momenteel met 
mijn vriendinnen 
in het tutorhuis 

van King David Academy. Ik vind het heel fijn daar. Voordat 
ik hier kon wonen, was het leven zwaar voor me. Ik leefde 
in het huis van een verre tante, en daar moest ik heel hard 
werken als huishoudster. Zo hard, dat ik geen tijd had om te 
studeren, en mijn examens niet haalde. Verder had ik geen geld 
voor schoolspullen of transport naar de universiteit. Toen ik 
in het tutorhuis kon wonen, veranderde mijn leven ten goede. 
Ik krijg maandelijks een klein bedrag voor levensonderhoud 
en transport. Ook betaalt het Schoolfonds mijn collegegeld. 
En eten krijg ik van King David Academy, omdat ik naast mijn 
studie op KDA werk; ik geef er communicatietraining en les in 
spreekvaardigheid.

Ik heb in december 2009 eindexamen van de King David 
Academy gedaan. In 2010, het jaar voordat de universiteit 
begon, woonde ik zoals gezegd bij een tante, maar dat was 
heel moeilijk voor me. Ook in mijn eerste half jaar op de 
universiteit, the School of Finance and banking in Kigali was 
het zwaar. Uiteindelijk miste ik te veel examens, en ben ik in 
2012 van universiteit veranderd. Ik zit nu in mijn eerste jaar op 
Mount Kenya University. Ik studeer Marketing. En het gaat heel 
goed. Ik hoop in 2014 af te studeren.

Het leven in het tutorhuis bevalt me uitstekend. Ook mijn 
vriendinnen vinden het geweldig, want ook zij hadden grote 
problemen voordat ze hier konden wonen. We houden van 
elkaar en ik houd ervan hoe we met z’n zevenen als een 
familie proberen te leven. We verdelen de taken die moeten 
gebeuren zoals het huis schoonmaken. Natuurlijk gaan er 
wel eens dingen mis en hebben we ook wel eens ruzie, maar 
we leren het steeds beter. De andere meisjestutors (op dit 
moment Claire, Tonah, Phibi, Esther, Stellah en Betty) hebben 
mij als hun leider gekozen. Dat betekent dat ik in de gaten 
moet houden of het goed gaat met iedereen, en of alle taken 
eerlijk zijn verdeeld en goed worden uitgevoerd. Ook ben ik de 
tussenpersoon naar Annet, de directrice van King David. 

Onlangs heb ik mijn naam veranderd. In plaats van Nshuti 
Salma heet ik nu Muhikira Salma, naar mijn vader Muhikira 
Eduard die in de burgeroorlog van 1994 is omgekomen. 

Mijn vriendinnen en ik hebben een goed leven in het tutorhuis. 
We hebben een beter leven dan ooit tevoren. Ik dank jullie dat 
jullie zo goed voor me zijn. 

 

Maandelijkse inkomsten King David fonds

Eu
ro

 p
er

 m
aa

nd

Donateurs

Bijzondere giften

2
0

0
8

ge
m

id
de

ld

2
0

0
9

ge
m

id
de

ld

2
0

1
0

ge
m

id
de

ld

2
0

1
1

 
ge

m
id

de
ld

Ja
n.

 2
0

1
2

M
rt

. 2
0

1
2

Fe
b.

 2
0

1
2

A
pr

. 2
0

1
2

M
ei

 2
0

1
2

3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200

800
400

0



Mbangukira Andrew

Karegeya Dominique

Alyampa Mubaraka Tumusiime StellahNshuti SalmaBetty Bakunzi

Muyoboke Phibi Atukunda Esther

Emmanuel Ngabo

Mukesha Sandra

Mongi Pacific

Muriza Espa

Kabasinga Claire

Murekatete Tonah Vedette

Tutors KDA

Studenten Kigali, 
diverse  
universiteiten

Nampwera Moses Nkaka Eza

Mwizerwa Frank

Kesande Maclean

Nkwihoreze Kellen

James Karemera

Nzaramba SamuelSelma Peter

Kagabo Matthew

Kagwisaje Sam Mugwere Henry

Studenten 
National 
University 
Rwanda, 
Butare

De jongeren die we steunen

Denise Ishimwe Peace MutoniGodfrey Murrigande

Mukabitege Angel

Delphine Ishimwe

Benjamin Kalimba Rwiririza William

Yvonne Mugabekazi

Godfrey Kalisa

Muhoza Anne Mary

Narubega Sharifa Diana

Moses Tumwine

Leerlingen 
King David 
Academy

Studenten 
Polytechnic 
University, 
Nyagatare


