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Het lokaal stroomt langzaam vol. De tafels staan vooral achterin
de klas, dicht op elkaar, meer dan 45 leerlingen zoeken hun plek.
Ze hebben er al een hele dag opzitten. Sommigen gooien hun tas
nonchalant op tafel om een dutje te doen. Femke loopt naar ze
toe en vraagt vriendelijk maar dwingend of ze hun spullen voor
wiskunde willen pakken. Ik ben op lesbezoek bij Femke, klas V6B
King David Academy, februari 2014.
Femke, afgestudeerd wiskundige, heeft ons gevraagd of zij een
aantal maanden op KDA mocht werken. Onbevangen bezocht
ze de lessen van verschillende wiskundeleraren op KDA: ze was
er al snel van overtuigd dat het anders moest en kon. Ze stelde
directrice Annet voor om in de verschillende leerlagen een aantal
lessen te verzorgen en om in de wekelijkse docentenbijeenkomsten de leraren feedback te geven; hoe ze leerlingen en leraren
zou willen helpen het wiskundeonderwijs te verbeteren. Na
twee weken stond Femke 28 uur ingeroosterd. Ze had een goed
verhaal en er was veel te verbeteren: niet alleen op KDA maar in
heel Rwanda zijn de scores voor wiskunde heel slecht. En niet alleen omdat het eindexamenniveau veel hoger is dan bij ons. In de
meeste vakken is reproduceren van kennis toereikend, wiskunde
vraagt om inzicht en dat staat tijdens haar lessen en bij de keuze
van de oefenopdrachten voorop.
In gesprek met de Rwandese leerlingen merk ik dat ze dol op
Femke zijn, hoewel ze wel streng is en veel van hen vraagt.
Volgens Femke kan er nog veel verbeteren: straffen, waardoor de
leerlingen niet in haar lessen kunnen zijn, moeten stoppen. Een
lastig punt want discipline staat hoog in het vaandel. Tegelijkertijd
ervaar ik dat Annet Femke respecteert.
Femke start op haar weblog een actie ‘sponsor een wiskundeboek’ en heeft in een paar maanden de ca. 2000 euro binnen
voor de aanschaf van boeken voor de hele onder- en bovenbouw.
Samen met de wiskundeleraren, meer dan 80 tutoren en de
schoolleiding wordt het gebruik van de boeken besproken en in
een plan vastgelegd.
In alle jaren dat we op King David zijn, ben ik nog nooit zo intensief betrokken geweest bij de inhoud van het onderwijs. Leerlingen zullen de lessen van Femke nooit vergeten en de schoolleiding en leraren zijn er van overtuigd dat lesplannen en lessen,
meer gericht op inzicht en dialoog, onmisbaar zijn voor goed
onderwijs. Er is nog een lange weg te gaan maar Femke is naast
de leraren en leerlingen gaan staan en heeft zo laten zien wat er
mogelijk is.
HANS BRANDWACHT

Diversen
In de komende maanden zullen een aantal schoolfondsstudenten
afstuderen aan hun universiteit en enkele anderen met hun studie
beginnen. Op bladzijde 3 het geactualiseerde overzicht. Innocent
is bevallen van een gezonde zoon: Ineza Yvan. Binnenkort gaat
ze aan een opleiding voor kinderleidster beginnen in de creche
van voormalig King David headmaster Brian Kasawuli. Met Phibi
hebben we afspraken gemaakt over steun van het Schoolfonds.
We willen haar stimuleren in haar muziekcarrière, maar verwachten ook studieresultaten. Met die muziekcarrière (als Jody) gaat
het prima: een verhaal op de voorpagina van de Rwanda Times
(http://www.newtimes.co.rw/news/index.php?a=76449&i=15708)
en door dezelfde krant geselecteerd als een van de 10 grootste
creatieve talenten van Rwanda. Rotary On Wheels, een jaarlijkse
toertocht voor klassieke auto’s en cabrio’s, heeft 2500 euro
opgehaald om de medische kosten van schoolfondsleerlingen te
dekken (http://www.rotaryonwheels.nl/).

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
1400 euro per jaar. In totaal hebben we jaarlijks 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 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.
Maandelijkse inkomsten King David Schoolfonds
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Deelnemers aan het Schoolfonds maken elke maand 60 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….Dominique?
In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)KDA leerlingen die met hulp van het
Schoolfonds studeren, hoe het nu met hen gaat.

Mijn naam is Dominique Karegeya.
Ik ben 34 jaar. Op dit moment zit
ik in de laatste maanden van mijn
studie Economics, accounting and
finance aan de National University
of Rwanda, School for Finance and
Banking (SFB). Nog twee examens
en een stage voordat ik mijn
diploma mag ophalen in augustus
2014. Ik zal heel erg blij zijn als
ik mijn diploma heb. De weg er
naartoe was niet makkelijk. Tijdens
de genocide in 1994 was ik 14 jaar
en heb ik mijn beide ouders en vier broers en zussen verloren.
Eén zus en ik bleven over. Zij woont ergens anders, is getrouwd
en ik heb geen contact met haar, dus eigenlijk sta ik er helemaal
alleen voor. Na de genocide ben ik geadopteerd door een familie
in een klein dorp. Ik werd daar echter niet goed behandeld en
moest na een paar jaar stoppen met school. Een vriend vertelde
me over Annette Mutamuriza en haar school. In 2007 kon ik op
de King David Academy beginnen. Ik starte in de vierde klas en
begon langzaamaan mijn zelfvertrouwen terug te krijgen. Dit
kwam vooral doordat ik goed bleek te kunnen leren en de beste
van de klas werd. Na de zesde klas werd ik tutor op school en
ging ik lesgeven in het vak Kinyarwanda. Door de steun van het
Schoolfonds kon ik naar de universiteit. Een groot probleem was
echter de taal. Ik ben franstalig opgevoed. Toen ik naar de universiteit ging is dit allemaal veranderd en moest ik opeens alles
in het Engels doen. Met veel moeite is het me gelukt. Ik ervaar
het studeren op SFB als zeer stressvol (vanwege strenge regels,
taal en competitie), maar ik ben dankbaar dat ik deze kans heb
gekregen. Als gevolg van de stress praat ik soms een periode
niet. Om de stress te verminderen luister ik naar muziek, speel ik
games of ik spreek af met vrienden.
Over het verleden praat ik nooit, ook niet tijdens de periode
waarin we de genocide herdenken. In die periode luister ik naar
de muziek op de radio en ga ik naar bijeenkomsten waar verhalen worden verteld, maar zelf zal ik nooit het woord nemen.
Het verleden speelt nog steeds een grote rol in mijn leven, elke
dag denk ik er aan. Stukken kleren en geur van parfum doen me
denken aan mijn familie en de dingen die 20 jaar geleden hebben
plaatsgevonden. Elke dag besef ik meerdere malen dat ik wees
ben. Toch zijn er ook dingen veranderd ten opzichte van een tijd
geleden. Direct na de genocide haatte ik mensen en wilde ik het
liefst alleen zijn. Inmiddels zijn deze dingen wat verbeterd en zit
ik er zelfs aan te denken een eigen familie te beginnen.
In de toekomst wil ik graag nog een masterdiploma halen. Hierdoor hoop ik mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten zodat
ik zelfvoorzienend kan zijn. Als ik een familie begin zal ook voor
weeskinderen gaan zorgen. Door de zorg en support die ik heb
gekregen afgelopen jaren heb ik het vertrouwen in mezelf en de
wereld om me heen teruggevonden zodat ik door kan gaan. Dit
gun ik anderen die geen familie hebben ook.

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

Student
University
of Rwanda,
Ruhengeri
Peace Mutoni

Student
Makarere
University,
Uganda
Rwiririza William

Mutabaruka
Moses

Delphine
Ishimwe

Mutoni Patricia

Leerlingen
King David Acadamy

Studenten Kigall
Diverse universiteiten

Studenten University
of Rwanda, Butare

Emmanuel Ngabo

Innocent Mahoro

Mongi Pacific

Betty Bakunzi

Muriza Espa

Nshuti Salma

Nkaka Eza

Atukunda Esther

Mugwere Henry

Karegeya
Dominique

Stella Tumusiimeh

Uwamariya
Seraphine

Nkwihoreze
Kellen

Nzaramba
Samuel

Mwizerwa Frank

Gatzinsi Renson

Narubega Sharifa

Muyoboke Phibi

James Karemera

Alyampa Mubaraka

Kagwisaje Sam

Murekatete
Tonah Vedette

Kabasinga Claire

Mukesha Sandra

