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Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

Nieuws uit Rwanda
In augustus 2013 hebben de eerste studenten in het Schoolfonds 
hun universitaire Bachelordiploma gehaald. Een heel bijzondere 
gebeurtenis voor ons allemaal. In Nyagatare (Umutara Polytech-
nic University) studeerden Moses (Finance), Andrew (Finance) 
and Godfrey (Procurement and Logistics) af. In Butare (National 
University of Rwanda) Germaine (Accounting), Maclean (Social 
work), Moses (Political sciences), Matthew (Business adminis-
tration) en Salma (Economics). Met deze mijlpaal neemt het 
Schoolfonds afscheid van 8 prachtige jonge mensen die we ruim 
5 jaar van harte hebben gesteund. We hopen en verwachten dat 
het hun gaat lukken om een plek in de Rwandese maatschappij 
te vinden waar ze hun talenten maximaal kunnen inzetten. Ze 
zullen ons op de hoogte houden van hun verdere stappen en 
wanneer ze er in slagen om een goede baan te vinden, zullen ze 
donateur worden van het Schoolfonds.
Dit kwartaal was er ook minder goed nieuws. Ten eerste hebben 
een viertal schoolfondsleerlingen de afgelopen maanden met 
levensbedreigende situaties te maken gehad door ziekte en ver-
keersongelukken. Het Schoolfonds heeft ziekenhuisopname, be-
handeling en medicijnen grotendeels betaald. Op dit moment lijkt 
het ergste achter de rug en hopen we op volledig herstel van de 
betrokken leerlingen. Ten tweede heeft de Rwandese regering 
sterk bezuinigd op de universitaire studiebeurzen. Dat betekent 
dat studenten die tot voor kort hun collegegeld vergoed kregen, 
terwijl het Schoolfonds hun levensonderhoud betaalde, nu ook 
dat collegegeld gedeeltelijk of helemaal zelf moeten betalen. 
Voor het Schoolfonds is dat een tegenvaller van bijna tweedui-
zend euro per jaar. De komende tijd gaan we, naast het beper-
ken van de instroom van nieuwe leerlingen, proberen om onze 
inkomsten verder te vergroten. Tot slot: Het Schoolfonds heeft 
afscheid genomen van Phibi. Haar prestaties op de universiteit 
waren al een tijdje onder de maat. Ze gaf haar zangcarrière 
voorrang boven haar studie en miste daardoor vaak colleges en 
examens. Na een aantal gesprekken en afspraken over verbete-
ring die weinig opleverden, hebben we in augustus met pijn in 
het hart besloten Phibi niet langer te steunen. We hopen dat ze 
in de muziek een toekomst kan vinden.
HANS BRONSWIJK

Financiën
Het Wageningse Wing, partner in ruimte en ontwikkeling, steunt 
ook in 2013 het Schoolfonds met 960 euro. Studentencafé de 
Uni in Maastricht heeft op 30 augustus haar jaarlijkse actiedag 
voor studenten in het Schoolfonds gehouden, dit jaar in de vorm 
van o.a. een sponsorloop en een collecte. De opbrengst was 
weer heel mooi: ca. 3500 euro. In de afgelopen 5 jaar hebben de 
studenten in Maastricht al ruim 20.000 euro opgehaald voor hun 
collega’s in Rwanda.

Sandra
Schoolfondsstudente Mukesha Sandra is onlangs gekozen tot 
de Rwandese jongerenvertegenwoordiger bij de East African 
Community. De EAC is een Europese Unie in het klein en bestaat 
naast Rwanda uit Tanzania, Uganda, Burundi en Kenya. Na een 
lange voorselectie vonden op 2 en 3 september in Dar es Salaam, 
Tanzania, de slotdebatten plaats met de overgebleven 6 kandida-
ten per land. Uiteindelijk werd Sandra tot winnaar uitgeroepen 
van de Rwandese deelnemers. We zijn heel trots op haar.
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Hoe gaat het nu met…?  
In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)KDA leerlingen  
die met hulp van het Schoolfonds studeren, hoe het nu  
met hen gaat.  

Andrew Mbangukira 
en Kalisa Godfrey 
zitten sinds 2008 
in het Schoolfonds. 
Ze hebben beiden 
meegedaan aan het 
2008-Rwandaproject 
“Discover your 
Talents”. Na hun 
eindexamen op de 

King David Academy in 2008, hebben ze in 2009 als tutor 
een jaar les gegeven op KDA. Daarna gingen ze studeren 
aan Umutara Polytechnic University in Nyagatare. Op 6 
september 2013 zijn ze beiden afgestudeerd. Ze gaan nu op 
eigen kracht verder en we wensen hen het allerbeste.

Andrew: Ik ben geboren op 15 september 1986 in Uganda. 
Mijn vader heette Madaga John en mijn moeder Mukankusi 
Vanis. Ze zijn overleden toen ik nog klein was. Ik heb geen 
broers of zussen. Ik ging naar de basisschool van 1994 
tot 2000 en naar de middelbare school van 2001 tot 2006 
in Kisoro, West-Uganda. Tijdens deze periodes ben ik 
gesponsord door Compassion International. Deze christelijke 
organisatie helpt weeskinderen om naar school te gaan. In 
2008 ben ik naar Rwanda gegaan, het land waar mijn familie 
vandaan komt. Ik voelde een sterke liefde voor Rwanda en 
daarom wilde ik graag terug. Ik ben hier naar de King David 
Academy gegaan, waar ik de zesde klas opnieuw heb gedaan. 
Ik wilde graag goede cijfers halen zodat ik een studiebeurs 
van de overheid kon krijgen en dat is mij gelukt. Met hulp van 
het Schoolfonds, dat mijn levensonderhoud betaalde, kon ik 
in 2010 gaan studeren. Nu ik ben afgestudeerd hoop ik een 
goede baan te krijgen bij een grote NGO of bank.  

Godfrey: Ik ben geboren in 1985 in Uganda in een grote 
familie van negen mensen. Mijn vader is als soldaat overleden 
in 1990 tijdens de oorlog in Rwanda. Na zijn overlijden was 
het zwaar voor mijn familie, omdat we weinig geld hadden.  
Ik was een van de weinigen uit mijn familie die altijd 
probeerde om naar school te gaan. Het was moeilijk, maar 
omdat ik een slimme jongen was, waren er altijd mensen 
bereid om mij te helpen met het betalen van mijn schoolgeld. 
Nadat ik was geslaagd op de middelbare school in Uganda 
lukte het mij helaas niet om een studiebeurs van de overheid 
te krijgen. In 2006 ben ik door een vriend van mijn vader 
naar Rwanda gehaald. Hij bracht me naar de King David 
Academy. Ik deed eindexamen met goede cijfers en verdiende 
zo een studiebeurs voor de universiteit. Het King David 
Schoolfonds betaalde mijn huur en eten en daarnaast kreeg ik 
van hen een microkrediet. Hiermee heb ik mijn eigen bedrijfje 
opgericht. Met het geld heb ik een laptop en een printer 
gekocht en ik verkoop elektriciteit. Met de kleine winst die dit 
oplevert betaal ik schoolgeld voor mijn broertje. Hij heeft zijn 
middelbare school met succes afgerond in 2010. Ik heb nog 
meer broers, zij wonen in Uganda en zijn heel arm. Nu ik mijn 
studie heb afgerond zal ik hen helpen zodat ze ook een beter 
leven krijgen.
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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.
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Tutors KDA

Studenten Kigali, 
diverse  
universiteiten
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De jongeren die we steunen
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Leerlingen 
King David 
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Nyagatare

Umutesi Germaine

Mutoni FranklynInnocent Mahoro

KDA  
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nog 2  
nieuwe  
leerlingen


