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King David Schoolfonds 
 
In 2012 heeft Rwanda Solidair middels het King David Schoolfonds 11 leerlingen van de 
King David Academy, 18 studenten aan een Rwandese universiteit en 9 tutors ondersteund 
door hun school- of collegeld en kosten voor levensonderhoud te betalen. Van de 11 
ondersteunde KDA-leerlingen hebben er 6 in november 2012 eindexamen gedaan. Ze zijn 
allen geslaagd. Eén geslaagde KDA-leerling zullen we verder ondersteunen tijdens zijn 
universitaire studie.  
Het Schoolfonds heeft in 2012 vier nieuwsbrieven voor donateurs uitgegeven. 
 
 
Nederlandse jongeren naar de King David Academy 
 
Een van de doelstellingen van Rwanda Solidair is, om Nederlandse jongeren (studenten) 
voor een paar maanden uit te zenden naar de King David Academy om hen daar les te laten 
geven of andere activiteiten te laten uitvoeren. In 2012 hebben vijf Nederlandse jongeren 2 
tot 5 maanden op de King David Academy doorgebracht: 
§ Anoek de Jonge en Bente Hendriksen uit Wageningen hebben handenarbeidles 

gegeven; 
§ Heleen Vis heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om als (ex-)student in 

Rwanda een eigen bedrijfje te beginnen; 
§ Mara van Welie heeft een haalbaarheidsstudie naar een biogasinstallatie op KDA 

uitgevoerd, oa door een kleine proefinstallatie aan te leggen (1 koe, 1 gasbrander); 
§ Pjotr Postma heeft het computerlokaal een upgrade gegeven en het beheer ingericht. 
 
 
Ondersteuning Schoolbibliotheek en computerlokaal 
 
Rwanda Solidair heeft ook in 2012 de bibliotheek van de King David Academy ondersteund 
met een gift van 1000 euro. Dit geld is gebruikt voor abonnementen op een aantal 
Engelstalige tijdschriften.  
Het computerlokaal (in 2009 gerealiseerd in het Colour your Life project) draagt er aan bij dat 
veel leerlingen op de King David Academy computer/internetvaardigheden opdoen. Rwanda 
Solidair betaalde in 2012 de helft van de kosten van het internetabonnement (ca. 500 euro). 
 
 
Green Beans 
 
Op verzoek van King David Academy is 2012 is gestart met de realisatie van een 
biogasinstallatie op de King David Academy. Het project heet “Green Beans”, omdat we 
ervoor gaan zorgen dat het hoofdvoedsel van de school, bruine bonen, voortaan groene 
bonen zijn doordat ze met duurzame energie worden bereid. KDA gebruikt 500-1000 kg 
brandhout per dag om drie maaltijden te koken voor de leerlingen. Dat kost de school veel 
geld, doet een aanslag op de bossen van Rwanda, en produceert CO2. Enkele scholen in 
Rwanda hebben ervaring met biogas, maar in de praktijk zijn er veel problemen. Wij zijn van 
plan om eind 2014 een biogasinstallatie te realiseren die draait op koeienpoep en 
leerlingenpoep. In 2012 heeft studente Mara van Welie een haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd. In 2013 zullen we de fondsenwerving opzetten (er is ca. 35.000 euro nodig) en in 
2014 volgt de bouw. Cruciaal voor het succes is de kwaliteit van het beheer van de 
installatie. Daar zal veel aandacht aan worden geschonken. 
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Donateurs en overige fondsenwervingsacties 
 
Rwanda Solidair had in 2012 gemiddeld 90 donateurs. Daarnaast waren er tientallen 
eenmalige giften. Grote en bijzondere fondsenwervingsacties in 2012 waren: 
§ De Rotaryclub Wageningen heeft een heel jaar lang actie gevoerd voor het Schoolfonds. 

Op 23 juni 2012 was de finale van dat jaar, waarbij 16 Rotarians + de drie bestuursleden 
van Rwanda Solidair de Jan Jansen classic (160km) hebben gefietst. ‘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 
Schoolfonds: ruim 800 euro.  

§ Wing, partner in ruimte en ontwikkeling, steunt ook in 2012 het Schoolfonds met 960 
euro.  

§ Studentencafé de Uni in Maastricht hield haar jaarlijkse actiedag voor het Schoolfonds 
met een opbrengst van 4000 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.  

§ De Delta Wines kerstveiling 2012 heeft maar liefst 13.000 euro voor het King David 
Schoolfonds opgeleverd. 

 
 
Bezoek aan Rwanda door het bestuur 
 
In maart 2012 heeft het bestuur een 10-daags werkbezoek aan Rwanda gebracht (op eigen 
kosten) om alle projecten te evalueren en plannen voor de toekomst te bespreken. 
 
 
 


