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Sinds begin 2010 steunt het King David Schoolfonds ex-leerlingen van King David om te studeren op één van de universiteiten
van Rwanda. In dat jaar begonnen de eerste 8 studenten aan hun
studie. In Butare gaat het om Salma: economie, Germaine:
accounting, Maclean: social work, Moses: political science,
Mathew: business administration, en in Nyagatara om Godfrey:
logistiek, Andrew en Moses: finance. In de zomer van 2013 zullen
deze studenten hun Bachelordiploma halen. Daarmee heeft het
Schoolfonds er voor gezorgd dat al deze studenten een universitair diploma behalen, iets wat anders voor geen van hen
mogelijk was geweest.
In de afgelopen jaren heeft het Schoolfonds hen voorzien in
huisvesting, levensonderhoud en medische kosten. Op de King
David Academy hadden al deze studenten goede resultaten en
daarom wordt hun collegegeld door de Rwandese overheid
betaald in de vorm van een beurs die later (deels) terugbetaald
moet worden. Inmiddels is met al deze studenten afgesproken
dat het Schoolfonds hen na het afstuderen nog drie maanden
ondersteunt. We hopen dat ze in die periode een baan vinden en
daarna in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Er
worden op de Rwandese universiteiten wel Masterstudies aangeboden maar de kosten van die studies moeten geheel door
studenten zelf betaald worden (collegegeld $4.000,- tot $12.000,per jaar). Daardoor stroomt niet meer dan 3% van de Rwandese
studenten door naar een Masterstudie. Het financieren van
Masterstudies is voor het Schoolfonds geen haalbare optie.
We hebben wel zorgen over de mogelijkheden voor het vinden
van een baan na de studie. De laatste jaren zijn er meer studenten dan banen. Connecties zijn bij het vinden van een baan in
Rwanda zeer belangrijk. Onze studenten, arm en weinig/geen
familie, hebben meestal geen netwerk op het juiste niveau. We
hebben de Nederlandse ambassade in Rwanda om advies en
hulp gevraagd. Dat heeft geresulteerd in een officiële aanbevelingsbrief van de ambassadeur voor al deze leerlingen. We
zoeken nog naar meer mogelijkheden om netwerken voor
afstudeerders beschikbaar te maken. Zomer 2013 wordt spannend voor deze jong volwassenen!

JAN WILLEM ANDRIESSEN

Nieuws
In november 2012 hebben 6 Schoolfondsleerlingen - William,
Angel, Anne Mary, Peace, Yvonne en Godfrey - eindexamen
gedaan. Sommigen van hen behoren tot de beste leerlingen van
King David. In februari worden de uitslagen verwacht.
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Veel mooie initiatieven dit kwartaal: Studentencafé de Uni in
Maastricht hield haar jaarlijkse actiedag voor het Schoolfonds
met een opbrengst van ruim 4000 Euro. Willem Hendriks en
Karin Groenestein vroegen als cadeau bij hun (verjaardags)feest
een bijdrage aan het Schoolfonds: opbrengst 1900 euro. Leerlingen van Scholengemeenschap Pantarijn hebben gesponsord
meegelopen met de Berg-tot-Berg race van Wageningen naar
Rhenen, en daarmee ruim 800 euro voor het Schoolfonds
verdiend. Stichting Mukunzi in Groningen heeft ons met 1200
euro geholpen om de kosten voor de operatie van een schoolfondsleerling te kunnen betalen. En tenslotte waren er nog twee
verjaardags- en huwelijksfeesten waarbij als cadeau een bijdrage
voor het Schoolfonds werd gevraagd met een gezamenlijk
donatie van 1500 euro.

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 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 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, huisvesting, 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.
Bijzondere giften
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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 Wageningen 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 Salma
Peter. Ik ben op
18 november
1989 geboren
in Tanzania. We
hadden het goed
thuis. Toen ik 11
jaar was, scheidden
mijn ouders en
bleef ik bij mijn
vader wonen.
We hadden veel
familie in Rwanda
die ik begin 2006 voor het eerst ging bezoeken, samen met
mijn vader en twee jongere broers. We woonden een tijdje
in Rwanda en ik ging daar naar de King David Academy. In
december 2006 overleed mijn vader. Mijn twee broertjes
gingen terug naar Tanzania, terwijl ik in Rwanda achterbleef
om mijn middelbare school af te maken. Zodoende kwam ik
in 2008 in het Discover your Talents project met Nederlandse
jongeren terecht. Het project veranderde mijn leven, ik leerde
dat vriendschap en solidariteit tussen jongeren geen grenzen
kent. Na afloop van mijn middelbare school mocht ik in 2009
een jaar op King David werken als bibliothecaris en gaf ik
seksuele voorlichting aan meisjes.
Vanwege mijn goede eindexamenresultaten kreeg ik een
studiebeurs om in Butare te gaan studeren. De beurs betaalt
het collegegeld, het Schoolfonds betaalt mijn huur en
levensonderhoud. Ik zit momenteel in het vierde en laatste jaar
van mijn bachelor International Economics and Management.
Mijn cijfers zijn prima, in 2013 studeer ik af. Ik woon in een
huis met vier andere schoolfondsleerlingen: Kellen, Germaine,
Maclean en Esther. Ik ben naast mijn studie betrokken bij
hulpprojecten voor arme studenten. En ik heb een tijdje een
restaurantje gehad om wat extra inkomsten te krijgen. In de
weinige tijd die ik dan nog over heb zing ik graag (zie hier een
krantenartikel).
Als ik nu naar mijn leven kijk, voel ik vooral verwondering.
De afgelopen jaren hebben de contacten met Nederlandse
jongeren me geholpen te groeien en mijn talenten te
ontdekken. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid. Ik geloof in de
vele keuzes die het leven biedt. Om de goede keuzes te maken
moet je positief en vol zelfvertrouwen in het leven staan. De
afgelopen jaren heb ik me bewust voorgenomen voortaan met
mijn hoofd rechtop te lopen, zodat ik om me heen kan kijken
en van het mooie kan genieten dat ik tot voor kort niet zag.
Ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Voor
het eerst in mijn leven maak ik me geen zorgen maar ben ik
vooral enthousiast, ik heb er zin in. De toekomst is een kans
en niet langer een bedreiging. Ik zal mezelf ontwikkelen en
anderen helpen hetzelfde te doen. Als ik terugkijk naar het
verdrietige 18-jarig meisje op King David ben ik verbaasd
hoeveel ze is gegroeid. Verbaasd over die jonge vrouw die
nu vol zelfvertrouwen in het leven staat en hoopvol naar de
toekomst kijkt. En dan te bedenken dat dat allemaal met een
schoolproject in 2008 is begonnen….

De jongeren die we steunen

Kagabo Matthew

James Karemera

Benjamin Kalimba

Muhoza Anne Mary

Mukabitege Angel

Rwiririza William

Kagwisaje Sam

Mugwere Henry

Godfrey Murrigande

Denise Ishimwe

Delphine Ishimwe

Peace Mutoni

Narubega Sharifa

Diana

Leerlingen
King David
Academy

Selma Peter

Nzaramba Samuel

Yvonne Mugabekazi

Studenten
Polytechnic
University,
Nyagatare
Nampwera Moses

Nkaka Eza

Mbangukira Andrew

Godfrey Kalisa

Moses Tumwine

Studenten Kigali,
diverse
universiteiten
Muriza Espa

Nkwihoreze Kellen

Studenten
National
University
Rwanda,
Butare

Mukesha Sandra

Mwizerwa Frank

Mongi Pacific

Emmanuel Ngabo

Tutors KDA

Kesande Maclean

Murekatete Tonah Vedette

Betty Bakunzi

Muyoboke Phibi

Nshuti Salma

Alyampa Mubaraka

Karegeya Dominique

Atukunda Esther

Kabasinga Claire

Tumusiime Stellah

