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Directrice Annet in Nederland
Het is 27 maart, half tien, wanneer ik met Annet Mutamuriza, 
de directrice van de King David Academy, het schoolplein  
van Pantarijn op loop. Keiharde beats komen ons tegemoet.  
De actiedag ‘Green Beans, Biogas for school kitchen in Rwanda’ 
begint met ochtendgymnastiek. Honderden leerlingen en 
collega’s staan op het basketbalveld te popelen van ongeduld. 
Leerlingen van de spelgroep staan op een geïmproviseerd 
podium instructies te geven. Annet en ik sluiten ons aan en 
proberen het tempo bij te houden.
Annet is al een aantal dagen in Wageningen. Nog nooit in haar 
leven heeft ze haar leerlingen in Rwanda zo lang alleen gelaten, 
nog nooit is ze buiten Afrika geweest, laat staan in een vliegtuig…. 
Pantarijn heeft haar uitgenodigd zodat deze bijzondere vrouw 
en de leerlingen en leraren die zich al zo veel jaren inzetten 
voor haar school, in levende lijve kennis met elkaar kunnen 
maken. Annet spreekt leerlingen en collega’s over het onderwijs 
op Pantarijn en op King David, ze volgt lessen, ze schuift  
aan bij de vergadering van de schoolleiding, ze ontmoet de 
burgemeester van Wageningen, gaat op bezoek bij Rwandese 
studenten van Wageningen University, brengt een ochtend 
door in een achtste groep van de Montessorischool en vertelt 
op de Rotary Club haar verhaal. 
Op de actiedag bezoekt ze alle leerlingen die deelnemen aan 
de acties. Onder begeleiding van verschillende collega’s gaat  
ze elk uur naar een van de activiteiten. En overal heeft ze oog 
voor iedereen. Elke leerling, elke volwassene die haar ontmoet, 
wordt geraakt door haar persoonlijkheid, haar warmte en de 
bijzondere aandacht die ze geeft. Haar levenswerk, haar school 
is tijdens haar hele bezoek tastbaar aanwezig.
In een mix van verwondering en verwarring gaat Annet 
geïnspireerd en met hernieuwde kracht terug naar King David. 
Een mooiere week had ze niet kunnen krijgen. Maar wat heeft 
ze veel gegeven: behalve haar dankwoorden, een heleboel 
inspiratie en vertrouwen door haar onvoorwaardelijke inzet 
voor het levensgeluk en een betere toekomst voor onze 
Rwandese vrienden…… En zo heeft Green Beans zoveel meer 
opgeleverd dan de € 15.000,- die voor de biogasinstallatie is 
ingezameld. Hulde! (Op de foto: Annet In Wageningen)
HANS BRANDWACHT

Geslaagd!
Alle zes schoolfondsleerlingen die eind 2012 hun middelbare 
school examen deden, zijn geslaagd: William, Angel, Anna 
Mary, Peace, Yvonne en Godfrey. Yvonne en William haalden 
de beste cijfers: Yvonne (profiel Accountancy) scoorde 87%,  
en William (profiel Geschiedenis, Economie en Aardrijkskunde) 
haalde een fraaie score van 92% waarmee hij tot de beste 
leerlingen van Rwanda hoort. Het schoolfonds zal William 
steunen bij zijn vervolgstudie. 

Overig nieuws
Zoals eerder gemeld, voert Pantarijn Scholengemeenschap in 
Wageningen actie voor een biogasinstallatie op de King David 
Academy. Hiervoor is ca. 40.000 euro nodig. Dankzij de boven - 
genoemde actiedag en een aantal sponsors begint dat bedrag 
in zicht te raken. Zo hebben we, na een projectpresentatie in 
Zeeland voor Bløf, 7000 euro gekregen uit hun Umojafonds, 
dat groene projecten steunt. Heeft u nog tips voor mogelijke 
sponsors, laat het ons weten.



Hoe gaat het nu met….Tonah?
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 Mureketate Tonah Vedette en ik ben 24 jaar. 
Mijn ouders en 10 van mijn broers en zussen zijn vermoord 
in de genocide. Mijn jeugd was moeilijk; jullie kunnen mijn 
levensverhaal lezen in het boek “Een vlinder in Afrika”. In 
2003 begon ik in de eerste klas van de King David Academy. 
In 2007 vroeg Annet of ik mee wilde doen met een voetbal-
project met een groep jongeren uit Nederland. Ik had nog 
nooit gevoetbald, maar ik vind elke sport leuk dus ik wilde 
wel. Het project was geweldig, ik maakte veel nieuwe vrienden 
en erna had ik het gevoel dat ik ouders, zussen en broers in 
Nederland had. Zo kwam ik in contact met jullie. Voor mijn 
eindexamen op KDA in 2009 was ik heel erg zenuwachtig. Ik 
vond de examens erg moeilijk, en toen ik hoorde dat ik toch 
geslaagd was, was dat een grote verassing, wat was ik blij! 
Na de middelbare school zag ik geen mogelijkheid om verder 
te studeren want ik had geen geld. Mijn plan was om bij mijn 
zus in te gaan wonen en haar te helpen met het huishouden 
en haar kinderen. Op een dag belde leraar Emmanuel dat ik 
toch kon gaan studeren, omdat het Schoolfonds me wilde 
steunen! Ik had het nooit verwacht en ik was zo gelukkig.
Nu studeer ik Finance op de Université Libre de Kigali (ULK), 
ik zit in mijn 3e jaar. Het is niet makkelijk, maar tot nu heb ik 
alles gehaald. Ik woon samen met vier andere meisjes in het 
tutorhuis van King David en dat bevalt goed. Zij adviseren 
me en helpen me mijn Engels te verbeteren. Oorspronkelijk 
ben ik Franstalig en de plotselinge overgang van Frans naar 
Engels in Rwanda, enkele jaren geleden, heeft me veel moeite 
en tijd gekost maar het gaat steeds beter. Ook werk ik nog op 
KDA, elke zaterdag wordt er gesport en dan ben ik er om te 
helpen.
Alles gaat goed en ik ben gelukkig. Het enige probleem is dat 
ik vaak in de avond les heb. De reistijd is lang: ongeveer een 
uur heen en een uur terug. Wanneer die lessen zijn afgelopen 
rijden er vaak geen bussen meer. Dan is het moeilijk om een 
manier te vinden om thuis te komen, maar meestal lukt dat 
uiteindelijk wel.
Als ik klaar ben met mijn Bachelors op ULK zou ik het liefste 
een Masters doen, maar ik weet dat dat moeilijk zal worden. 
Anders ga ik eerst op zoek naar een baan zodat ik wat geld 
kan verdienen en misschien later verder kan studeren. Over 
een aantal jaren wil ik graag trouwen en kinderen krijgen.  
Ik wil graag twee eigen kinderen, en daarnaast wil ik twee 
weeskinderen adopteren en proberen hen een goed leven  
te bieden. 

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 Wagen-
ingen 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.
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bijzondere giftendonateurs



Mbangukira Andrew

Karegeya DominiqueAlyampa Mubaraka

Tumusiime Stellah

Nshuti 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

Delphine IshimweBenjamin Kalimba Rwiririza William

Godfrey Kalisa

Narubega Sharifa

Moses Tumwine

Leerlingen 
King David 
Academy

Studenten 
Polytechnic 
University, 
Nyagatare

Umutesi Germaine

Mutoni FranklynInnocent Mahoro

KDA  
selecteert 
nog 2  
nieuwe  
leerlingen


