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De balans van 5 jaar Schoolfonds

In 2013 bestaat het King David Schoolfonds 5 jaar. Een mooi 
moment om een tussenbalans op te maken.

De financiën:
Dankzij 100 donateurs en tientallen incidentele giften hebben we 
in die 5 jaar ca. 166.000 euro ontvangen, waarvan t/m 2012 
130.000 euro is uitgegeven en 36.000 euro is gespaard. 71.000 
euro kwam van structurele donateurs, de rest van incidentele 
giften. Grote giften kwamen van de Rotaryclub Wageningen 
(28.000 euro), Studentencafe de Uni in Maastricht (17.000 euro), 
Het boek Een vlinder in Afrika (10.000 euro) en diverse acties 
van  leerlingen/staf van Pantarijn Scholengemeenschap (5.000 
euro). Een andere grote bron van inkomsten waren verjaardags- 
en andere feesten, waarbij een gift aan het Schoolfonds het 
gevraagde cadeau was: in 5 jaar ca. 7.000 euro. We zijn geraakt 
door jullie onafgebroken steun voor onze initiatieven.

De resultaten:
Door deze giften hebben tot nu toe 52 talentvolle, straatarme 
weeskinderen in Rwanda hun middelbare schooldiploma 
gehaald. In de toekomst zal een aantal van hen ook nog een 
universiteitsdiploma halen, de eerste 9 in 2013. Een prachtig 
resultaat, ook al kunnen we lang niet iedereen steunen die dat 
verdient. We hopen dat jullie het Schoolfonds ook in de komende 
jaren blijven steunen.
HANS BRONSWIJK

Financieel jaaroverzicht 2012
1.  Inkomsten 2012 (donateurs en incidenteel): 34.009 euro
2. Uitgaven 2012 (leerlingen/studenten): 45.111 euro
3. Resultaat schoolfonds 2012: -11.102 euro
4. Schoolfondsreserve per 1/1/2012: 20.779 euro 
5. Schoolfondsreserve per 1/1/2013 9.677 euro
In 2012 hebben we voor het eerst meer geld uitgegeven dan 
binnengekregen. Dit was gepland omdat we in 2012 een piek  
in het aantal universiteitsstudenten hebben. Onze reserve is  
nog groot genoeg. De opbrengst van de Rotary-actie in 2012, 
26.000 euro, is nog niet in deze cijfers opgenomen.

Overig nieuws
Pantarijn Scholengemeenschap in Wageningen voert in het project 
Green Beans actie om een Biogasinstallatie op King David te 
realiseren. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van Green 
Beans: https://www.facebook.com/GreenBeansPantarijnMHV.  
In het kader van de actieweek voor Green Beans zal de directrice 
van King David Academy, Annet Mutamuriza, eind maart een 
bezoek brengen aan Pantarijn. 
Op dit ogenblik verblijven Anna Gorter (Bacheloronderzoek 
Antropologie), Oana Baloi (Opzetten Romeo en Juliet theater-
voorstelling) en Emma Bronswijk (Masteronderzoek Psychologie) 
enkele maanden op de King David Academy.
Ook dit kwartaal weer bijzondere geldinzamelingsacties voor  
het Schoolfonds: Joep Speet van Pallas Wines hield een wijn-
proefavond die ruim 700 euro opleverde; Pantarijn medewerkers 
kozen eind 2012 voor een bijdrage aan het Schoolfonds in plaats 
van een kerstpakket: 600 euro. De Delta Wines kerstveiling 2012 
heeft maar liefst 12.500 euro voor het King David Schoolfonds 
opgeleverd.
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Sinds de oprichting in 2008 steunde het King David Schoolfonds 
64 middelbare school leerlingen in Rwanda, waarvan:

3 naar andere 
middelbare 

school

30 met steun naar 
de universiteit 

gingen:

4 blijven 
zitten/

weggestuurd.

22 geen verdere 
steun kregen.

52 geslaagd zijn voor 
het eindexamen, 

waarvan:

5 nog op de King 
David Academy  
zitten in 2013

7 niet geslaagd  
zijn, waarvan:

21 studeren 
af in 2014 - 

2018.

9 studeren  
af in 2013.



Hoe gaat het nu met………Emmanuel?
In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)KDA leerlingen  
die met hulp van het Schoolfonds studeren, hoe het nu  
met hen gaat. 

Mijn naam is 
Emmanuel Ngabo 
en ik ben geboren 
op 8 februari 
1982 in Kasese, 
Uganda. Mijn vader 
was Emmanuel 
Rwabukamba, 
soldaat, mijn 
moeder Ruth 
Mabiho. De familie 
van mijn vader 
is in de jaren 50 

uit Rwanda naar Uganda gevlucht vanwege het geweld tegen 
de Tutsi’s. Ik heb een oudere zus en een aantal halfzussen/
broers. Vlak na mijn geboorte scheidden mijn ouders. Samen 
met mijn zus ben ik opgevoed door een zus van mijn vader. In 
1990 kwam mijn vader om in de bevrijdingsoorlog in Rwanda. 
Al snel was er geen geld meer om mijn schoolgeld te betalen 
en in de tweede klas moest ik van de middelbare school 
af. Tijdens de genocide in 1994 was ik in Uganda. In 1995, 
ik was toen 13 jaar, ging ik op zoek naar familie in Rwanda 
die mijn schoolgeld wilde betalen, maar ik vond niemand. 
Bijna iedereen was vermoord. Daarom besloot ik, als een 
allerlaatste mogelijkheid om te overleven, in het leger te gaan. 
Ik ben 6 jaar soldaat geweest. In 2001 bracht een majoor me 
in contact met Annet Mutamuriza, die net was gestart met 
de King David Academy. Ik mocht gratis in de vierde klas 
beginnen en in juli 2003 haalde ik met goede resultaten mijn 
eindexamen. Ik kreeg een baan als controller in Hotel des 
Chutes in Cyangugu. Het salaris was 50 euro per maand, maar 
ik kreeg ook gratis eten en onderdak. Ik wist dat ik verder 
moest studeren om een toekomst op te bouwen. Met hulp 
van een Nederlandse organisatie kon ik in 2004 studeren aan 
de African Virtual University om een Bachelor Accounting 
te halen. Helaas stopte het programma na twee jaar, net 
voordat ik mijn diploma zou halen. Ik was 24 jaar, ging terug 
naar de King David Academy en werd leraar. Ik kon gratis 
wonen en eten, mijn salaris gebruikte ik om ’s avonds aan het 
Kigali Institute of Management te studeren, maar ik moest 
wel weer helemaal opnieuw beginnen. Omdat KIM een niet 
erkende universiteit was verhuisde ik in 2008 naar de School 
of Finance and Banking. In 2010 moest ik SFB vanwege privé-
problemen verlaten en ging ik terug naar KIM, dat ondertussen 
een erkende instelling was. Met hulp van het Schoolfonds 
zal ik in november 2013 afstuderen in Accounting. Daarna 
wil ik een baan zoeken en met mijn salaris in de avonduren 
een Masterstudie doen. Ik wil graag trouwen maar dat zijn 
twee dingen voor nodig: tijd om de ware te vinden en geld. 
Beide heb ik op dit moment niet dus ik moet nog even geduld 
hebben. Een andere zorg is mijn gezondheid. In het leger heb 
ik granaatscherven in mijn been gekregen en die zitten er nog 
steeds. Ooit moeten die er uit gehaald worden, maar ook daar 
is geld voor nodig.

 

Maandelijkse inkomsten King David fonds
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Bijzondere giften

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 
2013 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 5 King 
David leerlingen en 29 universiteitsstudenten. Het school-
geld voor een leerling op de King David Academy bedraagt 
750 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 2013 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 direc-
trice/oprichtster, Annet 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.

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

 

Ja
n.

 2
0

1
2

Ja
n.

 2
0

1
3

M
rt

. 2
0

1
2

Fe
b.

 2
0

1
2

Fe
b.

 2
0

1
3

A
pr

. 2
0

1
2

M
ei

 2
0

1
2

Se
pt

 2
0

1
2

O
kt

 2
0

1
2

N
ov

 2
0

1
2

D
ec

 2
0

1
2

Ju
ni

 2
0

1
2

Ju
li 

2
0

1
2

A
ug

. 2
0

1
2

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000



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


