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Ubwenge
Wat denkt u van een wedstrijd waarbij de winnaar diegene is die 
met zijn toespraak de ene helft van het publiek een bepaalde 
conclusie kan laten trekken, en de andere helft de tegenoverge-
stelde? En wat vindt u van een spreekvaardigheidtoets waarbij 
een 7-jarig jongetje voor een groep mensen een verhaal moet 
vertellen dat niet waar is, maar zich niet mag laten betrappen op 
een leugen. Ubwenge (spreek uit oepkensji) is diep verankerd in 
de Rwandese cultuur en misschien wel de Rwandese eigenschap 
die het moeilijkst voor ons te begrijpen is. 
De Belgische schrijver Koen Peeters omschrijft ubwenge in zijn 
boek Duizend Heuvels als wijsheid, mooi en strategisch spreken, 
zeggen wat de ander graag hoort en hem niet teleurstellen, door 
praten belangrijke mensen aan je binden. Een heleboel woorden 
om in de buurt te komen van een begrip dat wij in Nederland niet 
kennen, een ingewikkelde mix van wijsheid en slimheid, van eigen-
belang en het belang van de ander, van fraaie woorden die 
weinig informatie geven. 
Binnen het Schoolfonds komen we veel ubwenge tegen. De jonge- 
ren die we steunen zullen ons niet snel slecht nieuws vertellen. 
Een studente zegt dat het prima met haar studie gaat, totdat ze 
vanwege haar resultaten van de universiteit af moet. Soms horen 
we pas over ziektes, als een leerling zolang heeft gewacht dat 
het wel uit moet komen en het risico en de kosten hoog zijn. Een 
jongen lijkt vrolijk en gelukkig, maar is in werkelijkheid diep ver - 
drietig omdat hij zijn moeder al vijf jaar niet heeft gezien. Een 
schoolfondsleerlinge is plotseling verdwenen en niemand kan 
ons vertellen wat er is gebeurd en waar ze is.
We proberen aan de jongeren uit te leggen dat we het ook graag 
willen horen als het niet goed met ze gaat, dat ze voor ons niet per-
fect hoeven te zijn. Dat we kunnen helpen met het zoeken naar 
oplossingen. Maar het blijft een worsteling die bij ons vaak tot 
onbegrip en soms tot wanhoop leidt. Totdat je zo’n mooi boek als 
Duizend Heuvels leest, dan valt alles even op z’n plek en kun je 
ubwenge - en andere cultuurverschillen - eigenlijk wel waarde-
ren, of op z’n minst een beetje begrijpen.
HANS BRONSWIJK

Nieuws
> De Rotaryclub Wageningen heeft een heel jaar lang actie 
gevoerd voor het Schoolfonds. Op 23 juni jl was de finale van dat 
jaar, waarbij 16 Rotarians de Jan Jansen classic (160km) hebben 
gefietst (foto). ‘s Avonds werd ons een cheque overhandigd van 
maar liefst 26.000 euro, een ongelooflijk resultaat. 
> De International Federation of Medical Students’ Associations 
in Nijmegen verkoopt elk jaar broodjes op de borrel die het 
college -jaar afsluit. Dit jaar was de opbrengst voor het School-
fonds: ruim 800 euro. Wing, partner in ruimte en ontwikkeling, 
steunt ook in 2012 het Schoolfonds met 960 euro. Wij waren één 
van de goede doelen als cadeau bij een 25-jarig huwelijksfeest 
en dat betekende 600 euro voor het Schoolfonds.
> Ester en Mubarak studeren sinds september aan de National 
University in Butare. Betty is blijven zitten in haar eerste jaar op 
de universiteit (SFB). Ze is nu overgestapt naar MKU om journa-
listiek te gaan studeren. Drie Nederlandse jongeren bezochten/
bezoeken de King David Academy in de afgelopen periode: 
Anoek de Jonge en Bente Hendriksen uit Wageningen geven 
handenarbeidles en helpen met de voorbereiding van een 
mogelijk nieuw Rwanda-jongerenproject en Heleen Vis uit 
Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 
als (ex-)student in Rwanda een eigen bedrijfje te beginnen. 
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Hoe gaat het nu met………Henry?
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 
Mugwere Henry. 
Ik ben geboren 
in 1989 in Jinja, 
Uganda. Mijn 
ouders woonden 
daar als vluchteling 
uit Rwanda. Mijn 
vader heette 
Nsengiyunva 
Charles en 
mijn moeder 
Wabulungibwe 

Irene. Mijn moeder was van origine een Ugandese waardoor 
ze tijdens haar periode als vluchteling weinig problemen had 
in Uganda. Toen ik 1 jaar was, is mijn vader omgekomen in de 
oorlog in Rwanda. Mijn moeder wist heel lang niks over zijn 
dood. Toen in 1994 in Rwanda de genocide plaatsvond, waren 
mijn moeder en ik gelukkig  nog in Uganda. Wel zijn we veel 
familieleden verloren.
Een paar jaar later is mijn moeder getrouwd met een andere 
man. In het begin was dit geen probleem voor mij, aangezien 
ze nog steeds goed voor me zorgde. Na een tijdje is ze 
echter met hem vertrokken en ben ik al het contact met haar 
verloren. Ik hoor soms verhalen dat ze is overleden, maar dat 
geloof ik niet. Ik heb nog steeds het gevoel dat ze leeft en dat 
ik haar terug zal zien, alleen kan ik haar nergens vinden.
Vanaf het moment dat mijn moeder vertrok is mijn leven 
compleet veranderd. Het betalen van schoolgeld werd voor 
mij een groot probleem. Ik ging bij mijn grootouders wonen 
maar zij hadden niet genoeg geld om mij naar school te laten 
gaan. Ik ben daarom op zoek gegaan naar de familie van mijn 
overleden vader. Ik vond een oom die me naar Rwanda haalde 
en zodoende kwam ik in 2007 op de King David Academy in 
de vierde klas. Mijn oom had heel weinig geld en hij heeft 
keihard zijn best gedaan om mijn schoolgeld te betalen. Helaas 
is hij kort daarop als soldaat in Congo doodgeschoten. Ik had 
niemand meer die mijn schoolgeld kon betalen, maar directrice 
Annet gaf me toestemming om voorlopig op King David te 
blijven.
King David bleef mijn thuis en ik heb het altijd erg naar mijn 
zin gehad. Vanaf de vijfde klas hebben jullie mij gesponsord, 
waar ik onvoorstelbaar blij om ben. Door jullie kan ik mijn 
studie zonder zorgen voortzetten. Ik presteerde erg goed en 
na mijn eindexamen ontving ik daarom een studiebeurs van de 
overheid om naar de National University of Rwanda in Butare 
te gaan. Ik studeer hier Business Administration (Finance). Ik 
vind het  erg leuk en hoop na mijn bachelor verder te kunnen 
studeren. Het King David schoolfonds betaalt mijn kamer en 
levensonderhoud.  
Ik heb grote dromen en wil graag een goede baan later. 
Daarvoor zal ik hard moeten werken, maar ik weet zeker dat 
ik mijn dromen ooit zal waarmaken. Ik vind het erg fijn om 
met mensen te praten en om te gaan, omdat je veel van elkaar 
kunt leren. Ik geloof in God en dank Hem voor alles. Er zijn 
zoveel mensen die belangrijk voor mij zijn in mijn leven. Door 
hen besef ik hoe blij ik mag zijn en ik hoop later ook andere 
mensen te kunnen helpen met hun toekomst.

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.

Maandelijkse inkomsten King David fonds
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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


