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King	  David	  Schoolfonds	  
In	  2013	  heeft	  Rwanda	  Solidair	  middels	  het	  King	  David	  Schoolfonds	  5	  leerlingen	  van	  de	  
King	  David	  Academy	  en	  31	  studenten	  aan	  een	  Rwandese	  universiteit	  ondersteund	  
door	  hun	  school-‐	  of	  collegegeld	  en	  kosten	  voor	  levensonderhoud	  te	  betalen.	  Van	  de	  5	  
ondersteunde	  KDA-‐leerlingen	  heeft	  er	  1	  in	  november	  2013	  eindexamen	  gedaan;	  zij	  is	  
geslaagd.	  We	  zullen	  haar	  verder	  ondersteunen	  tijdens	  haar	  universitaire	  studie.	  	  
	  
2013	  was	  het	  jaar	  van	  de	  eerste	  universitaire	  afgestudeerden	  van	  het	  Schoolfonds.	  In	  
Nyagatare	  (Umutara	  Polytechnic	  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	  administration)	  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	  
	  
Het	  Schoolfonds	  heeft	  in	  2013	  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	  2013	  hebben	  
drie	  Nederlandse	  jongeren	  2	  tot	  5	  maanden	  op	  de	  King	  David	  Academy	  doorgebracht:	  
! Anna	  Gorter	  deed	  haar	  bacheloronderzoek	  Antropologie	  met	  als	  onderwerp:	  The	  

daily	  lives	  and	  future	  plans	  of	  students	  at	  a	  secondary	  school	  in	  Rwanda;	  
! Oana	  Baloi	  regisseerde	  een	  Romeo	  en	  Juliet	  theatervoorstelling	  op	  King	  David;	  
! Emma	  Bronswijk	  onderzocht	  voor	  haar	  masteronderzoek	  Psychologie	  de	  

motivatie	  van	  leerlingen	  om	  naar	  school	  te	  gaan.	  
	  
	  
Ondersteuning	  Schoolbibliotheek	  en	  computerlokaal	  
Rwanda	  Solidair	  heeft	  ook	  in	  2013	  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,	  een	  mix	  van	  nieuws	  (oa	  Newsweek),	  lifestyle	  (oa	  
Cosmopolitan)	  en	  educatie	  (oa	  National	  Geographic).	  	  
	  
Het	  computerlokaal	  (in	  2009	  gerealiseerd	  in	  het	  Colour	  your	  Life	  project)	  draagt	  er	  
aan	  bij	  dat	  veel	  leerlingen	  op	  de	  King	  David	  Academy	  computer/internetvaardig-‐
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heden	  opdoen.	  Rwanda	  Solidair	  betaalde	  in	  2013	  de	  helft	  van	  de	  kosten	  van	  het	  
internetabonnement	  (ca.	  500	  euro).	  
	  
	  
Green	  Beans	  
Op	  verzoek	  van	  King	  David	  Academy	  is	  in	  2012	  gestart	  met	  een	  project	  voor	  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.	  Voor	  de	  realisatie	  van	  de	  installatie	  is	  30	  a	  40.000	  euro	  nodig.	  
	  
Leerlingen	  van	  Pantarijn	  Scholengemeenschap	  in	  Wageningen	  haalden	  met	  acties	  
15.000	  euro	  op.	  Dankzij	  subsidies	  van	  oa	  het	  Umojafonds	  van	  Blof,	  de	  Dr.	  Hofstee	  
Stichting	  en	  de	  ASN	  Foundation	  komt	  het	  benodigde	  eindbedrag	  in	  zicht.	  
	  
	  
Bezoek	  directrice	  Annet	  Mutamuriza	  aan	  Nederland	  
In	  het	  kader	  van	  de	  actieweek	  voor	  Green	  Beans	  heeft	  de	  directrice	  van	  King	  David	  
Academy,	  Annet	  Mutamuriza,	  eind	  maart	  2013	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  
Wageningen,	  met	  name	  aan	  Pantarijn	  Scholengemeenschap.	  Annet	  keek	  haar	  ogen	  
uit	  en	  beleefde	  een	  groot	  deel	  van	  de	  Pantarijn	  actieweek	  voor	  Green	  Beans	  mee.	  
Haar	  Nederlandse	  collega’s	  waren	  onder	  de	  indruk	  van	  haar	  kracht,	  enthousiasme	  en	  
leergierigheid.	  Het	  bezoek	  was	  een	  groot	  succes.	  
	  
	  
Medische	  kosten	  Fonds	  
De	  jongeren	  die	  we	  steunen	  zijn	  vaak,	  juist	  door	  hun	  verleden,	  extra	  kwetsbaar.	  Denk	  
aan	  maagzweren	  door	  langdurige	  ondervoeding	  of	  verminkingen	  toegebracht	  in	  
1994.	  Maar	  we	  hebben	  ook	  te	  maken	  met	  verkeersongelukken,	  tyfus,	  malaria	  en	  
kanker.	  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.	  Daarom	  zijn	  we	  in	  
2013	  gestart	  met	  een	  Medische	  kosten	  fonds.	  Dit	  fonds	  wordt	  gevuld	  met	  maximaal	  
20%	  van	  de	  inkomsten	  die	  onze	  Stichting	  jaarlijks	  ontvangt	  uit	  donaties.	  Daarnaast	  
nodigen	  we	  donateurs	  en	  anderen	  uit	  gerichte	  giften	  te	  doen.	  
	  
	  
Donateurs	  en	  overige	  fondsenwervingsacties	  
Rwanda	  Solidair	  had	  in	  2013	  gemiddeld	  90	  donateurs.	  Daarnaast	  waren	  er	  tientallen	  
eenmalige	  giften.	  Grote	  en	  bijzondere	  fondsenwervingsacties	  in	  2013	  waren:	  
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! Studentencafé	  de	  Uni	  in	  Maastricht	  hield	  haar	  jaarlijkse	  actiedag	  voor	  het	  
Schoolfonds	  met	  een	  opbrengst	  van	  3200	  Euro.	  	  

! Joep	  Speet	  van	  Pallas	  Wines	  hield	  een	  wijnproefavond	  die	  ruim	  700	  euro	  
opleverde;	  

! Pantarijn	  medewerkers	  kozen	  eind	  2013	  voor	  een	  bijdrage	  aan	  het	  Schoolfonds	  in	  
plaats	  van	  een	  kerstpakket:	  ca	  750	  euro	  voor	  het	  Schoolfonds.	  

! Wing,	  partner	  in	  ruimte	  en	  ontwikkeling,	  steunt	  ook	  in	  2013	  het	  Schoolfonds	  met	  
960	  euro.	  	  

! Leerlingen	  van	  Scholengemeenschap	  Pantarijn	  hebben	  in	  november	  gesponsord	  
meegelopen	  met	  de	  Berg-‐tot-‐berg	  race	  van	  Wageningen	  naar	  Rhenen,	  en	  
daarmee	  ruim	  1400	  euro	  voor	  het	  Schoolfonds	  verdiend.	  

	  
	  
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.	  
	  
	  
Tot	  slot	  
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	  kandidaten	  per	  land.	  Uiteindelijk	  werd	  
Sandra	  tot	  winnaar	  uitgeroepen	  van	  de	  Rwandese	  deelnemers.	  We	  zijn	  heel	  trots	  op	  
haar.	  	  
	  
	  


