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In 1994 ontsnapte ze als peuter aan de dood door haar innemende lach. Haar broers en vader werden afgeslacht, haar
moeder liep een HIV infectie op. Sinds 2009 steunen we haar in
het schoolfonds. Ze was begonnen aan een opleiding voor bibliothecaresse, maar vorig jaar was haar moeder ernstig ziek en
had de zorg van haar dochter nodig. Lang was het stil rond haar.
Na vele pogingen om haar te bereiken, lukte het ons in januari
contact met haar te krijgen. Ze had zichzelf verstopt op het platteland. In een poging geld te vinden om de ziekenhuisrekeningen
van haar moeder te betalen was ze zwanger geworden. De
schaamte die daarop volgde was te groot. Toen duidelijk werd
dat wij haar niet lieten vallen, dat we geen oordeel hadden over
wat er gebeurd was, kwam haar lach weer terug. Half februari
hebben we haar weer gezien. Hoogzwanger en met een lach
alle oordelen trotserend. Maar levend in een vuile omgeving in
de armste buurt van Kigali. Wie wil in zo’n omgeving een baby
ter wereld brengen? Diezelfde week ontmoeten we Brian, de
ex-headmaster van King David Academy en een oude vriend.
Hij is Annick tegengekomen en is met haar in Kigali zeer recent
een Montessori-kinderopvang gestart. En hij gaat ook binnenkort starten met een opleiding voor kinderleidsters. Tijdens een
gesprek met Brian en Annick vertelt Annick haar levensverhaal.
Ook zij heeft tijdens de genocide haar vader verloren en is
gevlucht met haar moeder. Ze heeft dezelfde verschrikkingen
meegemaakt als onze aanstaande moeder. Dan vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats: we regelen een ontmoeting en vanaf
het eerste moment klikt het tussen Annick en onze protegé.
Haar aanstaande zoon kan een plekje krijgen op de kinderopvang en zij kan meedoen met de opleiding tot kinderleidster.
Alleen hierom was het al de moeite waard dat we half februari
een week in Kigali waren. Vele ontmoetingen, gesprekken en
intense momenten hebben we mogen meemaken en meerdere
keren hadden we het gevoel dat we op het juiste moment op de
juiste plaats waren.

Jan Willem Andriessen

Financieel jaaroverzicht 2013
1. Inkomsten schoolfonds 2013:
61.411 euro
2. Uitgaven schoolfonds 2013:
59.928 euro
3. Resultaat schoolfonds 2013 (1-2):
1.483 euro
4. Schoolfondsreserve per 1/1/2013:
9.677 euro
5. Schoolfondsreserve per 1/1/2014 (3+4):
11.160 euro
In 2014 heeft het Schoolfonds ongeveer quitte gedraaid. Vooral
door extra inkomsten en uitgaven voor medische kosten zijn
de bedragen flink hoger dan in voorgaande jaren. Onze reserve
is nog groot genoeg: de opbrengst van de Rotary-actie in 2012,
26.000 euro, is nog niet in deze cijfers opgenomen.

Diversen
Twee schoolfondsleerlingen, Benjamin en Sharifa, deden eind
2013 succesvol eindexamen op de King David Academy. Sharifa
hoorde bij de besten van haar jaar en is zich nu aan het oriënteren op een universitaire studie. Veel medewerkers van Pantarijn
Scholengemeenschap ruilden hun kerstpakket in voor een bijdrage aan het Schoolfonds: opbrengst maar liefst 1140 euro. Een
feest van de Utrechtse studentenvereniging Spontaan leverde ca.
150 euro op. Leerlingen van Pantarijn verkochten zelfgemaakte
kralenkettingen: ruim 400 euro voor het Schoolfonds. De kettingen zijn nog tot eind maart te koop in museum de Casteelse Poort
in Wageningen. Hartelijk dank voor al deze prachtige initiatieven.

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
hebben een levenskracht die ons versteld doet staan.

Wat doen we met uw bijdragen?

100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen in Rwanda. In
2014 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 3 King
David leerlingen en 26 universiteitsstudenten. Het schoolgeld 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 jaarlijks ongeveer
40.000 euro nodig.
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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 directrice/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 Wageningen 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.

Hoe gaat het nu met….Mubarak?
In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)KDA leerlingen die met hulp van
het Schoolfonds studeren, hoe het nu met hen gaat.

Ik ben Mubaraka Alyampa. Ik groet
jullie in de naam van God. Ik ben
Rwandees maar geboren in Uganda.
In de jaren 60 vluchtten mijn ouders
voor het geweld tegen Tutsi’s in
Rwanda naar Uganda. Ik ben geboren
in 1991. Veel van mijn Rwandese
familieleden zijn in het geweld van de
jaren 60 en tijdens de genocide van
1994 gestorven. Toen ik vier jaar was
overleed mijn vader. Ik heb jammer
genoeg geen herinneringen aan hem. Zoals vaak gebeurt
wanneer de man in de familie komt te overlijden, pikten zijn
broers ons land in. Mijn moeder bleef achter met twee zonen
en één dochter in volslagen armoede. Het was heel moeilijk
voor haar om voor ons te zorgen. Ze had immers geen land
meer om gewassen te verbouwen. Ze vroeg de broers van mijn
vader haar te helpen, maar die weigerden. We overleefden deze
periode met veel moeite, maar ik kon vier jaar niet naar school
omdat mijn moeder het schoolgeld niet kon betalen. Het ging
steeds slechter met ons. Mijn moeder wilde niet meer leven,
soms stopte ze met eten en ze heeft zelfs geprobeerd zichzelf te
vergiftigen. Uiteindelijk bood één van de broers van mijn vader
aan om voor mij te zorgen. Hij woonde in Kigali en ik ging bij
hem in huis wonen. Maar hij had al 7 kinderen van zichzelf, en
dus was er voor mij eigenlijk geen geld over.
In 2005 mocht ik naar de King David Academy. Mijn oom
betaalde in het begin het schoolgeld, maar in de jaren daarna
was er voortdurend gedoe om geld. Vaak weigerde hij te
betalen en moest ik eigenlijk van school af. Door mijn harde
werken en goede resultaten mocht ik dan van directrice Annet
toch blijven. Mijn oom maakte me echter vanaf het begin
duidelijk dat alle steun na de middelbare school onmiddellijk
zou stoppen. Daarnaast had ik voortdurend zorgen om mijn
moeder in Uganda. Ze leefde onder vreselijke omstandigheden,
en haar gezondheid was erg slecht. Mijn schoolprestaties leden
onder al die zorgen.
In 2008 werd ik door King David geselecteerd voor het Colour
your Life project met Pantarijn. Dat was een fantastische
ervaring voor mij. Ik beleefde de twee mooiste weken van mijn
leven met mijn Nederlandse vrienden. Daarna was ik één van
de leerlingen die door het Schoolfonds ondersteund werden.
Ik begon weer goed te studeren en hoorde bij de besten
van de school. Ondertussen ging ik er nog steeds van uit dat
mijn leven na King David voorbij was. Dat had mijn oom me
immers meerdere keren duidelijk gemaakt. Maar toen hoorde
ik dat het Schoolfonds mijn studie ging ondersteunen. Ik! Naar
de universiteit! Het was de mooiste dag van mijn leven. Ik
heb gehuild van geluk. En mijn moeder ook toen ik het haar
vertelde.
Ik ben nu tweedejaars student Rechten aan de National
University in Butare. Het gaat goed. In mijn vrije tijd voetbal ik
veel; ik speel in het Universiteitsteam. De nederlaag tegen het
Pantarijn team in 2008 zit me nog steeds niet lekker. Ik heb een
fijn leven en ik weet niet hoe ik jullie moet bedanken. Dank dat
jullie voor mij hebben gekozen. Moge God jullie zegenen.

De kinderen die we steunen
Juni 2013, dit overzicht wordt één keer per jaar geactualiseerd.

KDA
selecteert
nog 2
nieuwe
leerlingen
Kagabo Matthew

James Karemera

Benjamin Kalimba

Delphine Ishimwe

Rwiririza William

Leerlingen
King David
Academy

Kagwisaje Sam

Mugwere Henry

Selma Peter

Nzaramba Samuel

Narubega Sharifa

Godfrey Kalisa

Moses Tumwine

Studenten
Polytechnic
University,
Nyagatare
Nampwera Moses

Nkaka Eza

Mbangukira Andrew

Innocent Mahoro

Mutoni Franklyn

Studenten Kigali,
diverse
universiteiten
Nkwihoreze Kellen

Muriza Espa

Studenten
National
University
Rwanda,
Butare

Mwizerwa Frank

Tumusiime Stellah

Mukesha Sandra

Mongi Pacific

Emmanuel Ngabo

Muyoboke Phibi

Karegeya Dominique

Tutors KDA

Kesande Maclean

Alyampa Mubaraka

Murekatete Tonah Vedette

Atukunda Esther

Umutesi Germaine

Betty Bakunzi

Nshuti Salma

Kabasinga Claire

