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Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

Veerkracht en improvisatietalent
Het valt niet altijd mee om een leerling of student te zijn in 
Rwanda. Door gebrek aan geld en materialen bestaat een klas 
soms uit 100 leerlingen die tegelijk in één klaslokaal les krijgen 
van een goedwillende maar in zijn mogelijkheden beperkte 
leraar. De leerlingen schrijven en schrijven, hebben geen boeken 
en moeten het op z’n best doen met beduimelde kopietjes, als ze 
tenminste de kopieerkosten kunnen betalen. En daarnaast zijn 
er nog een aantal andere hindernissen te nemen, zoals onver-
wachte maatregelen van de overheid of bureaucratie:

in het onderwijs moest zijn in plaats van Frans. Onmiddellijk 
moesten leerlingen die geen woord Engels spraken hun lessen 
en examens in het Engels doen.

starten, in plaats van in januari. Twee semesters werden dat 
jaar in één half jaar gestopt met een enorme chaos en werk-
druk tot gevolg.

ontvangstbewijs. Als vervolgens de universiteit je examen 
kwijtraakt, moet je gewoon alle colleges opnieuw doen, exa-
mengeld betalen en je examen herhalen, ondanks dat je met 
dat ontvangstbewijs kunt laten zien dat je je eerste examen 
hebt ingeleverd.

-
tieve chaos staat op de eindexamenlijst dat je te veel lessen 
hebt gemist, zie hiervoor: geen cijfer, alles overdoen, opnieuw 
betalen.

Dit alles treft ook de leerlingen en studenten die wij steunen.  
Dat geeft bij ons een gevoel van onrechtvaardigheid en onmacht.  
Onze schoolfondsleerlingen en -studenten accepteren deze 
maatregelen veel makkelijker, ontwikkelen veerkracht en im-
provisatietalent om er mee om te gaan, en gaan vervolgens nog 
harder aan het werk. Af en toe kunnen we veel van ze leren. 
HANS BRONSWIJK

Medische kosten fonds
De jongeren die we steunen zijn vaak, juist door hun verleden, 
extra kwetsbaar. Denk aan maagzweren door langdurige onder-

ook te maken met verkeersongelukken, tyfus, malaria en kan-
ker. We willen als stichting ook de medische zorg organiseren en 
financieren voor de jongeren die we steunen, omdat een goede 
gezondheid een voorwaarde is voor hun afstuderen en verdere 
toekomst. Tegelijkertijd mag die medische zorg niet onbeperkt 
het budget aantasten dat we besteden aan opleidingen.  

onze Stichting jaarlijks ontvangt uit donaties. Daarnaast nodigen 
we iedereen uit gerichte giften te doen. Dit kan door overmaken 
van een bedrag aan Stichting Rwanda Solidair, onder vermelding 

Diversen

naar de King David Academy om daar onder andere het wis-
kundeonderwijs te helpen versterken en de bibliotheek en de 
leescultuur op King David een nieuwe impuls te geven. Op 1 
november liepen tientallen leerlingen van Scholengemeenschap 
Pantarijn gesponsord mee aan de “Bergrace by night”. De op-
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Soms wordt er niet gestudeerd. Zaterdag is sport- en wasdag op King David.



Hoe gaat het nu met… Betty?  
In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)KDA leerlingen die met hulp van 

het Schoolfonds studeren, hoe het nu met hen gaat.  

Rwenjeru, een dorp in Uganda bij de 

Rwandees, maar vluchtte in de jaren 

mijn vader, ik kan me niet herinneren 

broer, vier oudere zussen en één 
jongere zus. Toen mijn broer bij een 
auto-ongeluk om het leven kwam, 

bleven mijn moeder en zes dochters over. Omdat een familie 
van enkel vrouwen niets waard is, liet onze familie ons in de 
steek en bleven we straatarm achter. 

een kleine bananenplantage om een beetje geld te verdienen. 
Toen ik 6 jaar was ging ik elke dag met mijn moeder naar het 
land om in de plantage te werken. Daarnaast kon ik af en toe 
naar school. Op een dag zag een tante mijn zusje en mij moe 
en hongerig in het veld werken en besloot ze ons in huis te 
nemen. Het was een behoorlijk rijke tante die een school aan 
het oprichten was en daar kon ik mijn basisschool afmaken.  
Daarna was het afgelopen, want schoolgeld voor een middel-
bare school was er niet. 
Enkele jaren later kreeg mijn oudste zus een studiebeurs voor 
een masterstudie in het buitenland. Naast haar studie werkte 
ze, zodat ze af en toe wat geld naar huis kon sturen, waarmee 
ik uiteindelijk toch naar de middelbare school kon. Alles ging 

te overlijden. De wereld stortte in, ik was ontroostbaar, mijn 

met mijn jongere zus naar Rwanda en begon ik op de King 
David Academy. Sinds de dood van mijn moeder was echter 
alle vreugde uit mijn leven verdwenen, ik had geen hoop meer. 
Niemand op King David zag me ooit lachen.

uit Nederland die naar me luisterden en mijn pijn wilden delen 

terug. Het voelde alsof ik weer een familie had die om me gaf 
 

me open te stellen en mijn hart te laten spreken. 

David gedaan. Omdat ik nog maar kort in Rwanda op school  
 

maar die waren net niet voldoende voor een studiebeurs.  
Toen hoorde ik dat het Schoolfonds ervoor ging zorgen dat ik 

for Finance and Banking in Kigali. Ondanks hard werken zakte 
ik het eerste jaar, vooral door een achterstand in wiskunde.  
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bijzondere giftendonateurs

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

Nampwera Moses Nkaka Eza

Mwizerwa Frank

Kesande Maclean

Nkwihoreze Kellen

James Karemera

Nzaramba SamuelSelma Peter

Kagabo Matthew

Kagwisaje Sam Mugwere Henry

Studenten 
National 
University 
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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


