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Afgestudeerd!
In augustus zijn opnieuw drie studenten uit het King David 
Schoolfonds afgestudeerd. Nkwihoreze Kellen, Kagwisaje Sam en 
Nzaramba Samuel (vlnr op de foto) hebben met prachtige cijfers 
hun economiestudie aan de Universiteit van Rwanda in Butare, 
Zuid-Rwanda, afgerond. De drie behoren tot de eerste lichting 
afgestudeerden van de nieuwe University of Rwanda. In 2014 
zijn de acht overheids-universiteiten in Rwanda gefuseerd tot één 
grote universiteit met zes deelvestigingen. Dat betekent bijvoor-
beeld dat de economiefaculteiten van Kigali, Butare en Nyagatare 
zijn gefuseerd tot één College of Business and Economics, geves-
tigd in Kigali. Een enorme operatie die in ongeveer één jaar is uit-
gevoerd. In 2014 gaan ca. 10.000 studenten hun bachelorstudie 
beginnen aan de University of Rwanda, en daarnaast starten nog 
ca. 5000 studenten aan een privé universiteit. (Ter vergelijking: in 
Nederland – anderhalf keer zoveel inwoners als Rwanda -  begin-
nen in 2014 ruim 130.000 eerstejaarsstudenten met een univer-
sitaire of HBO bachelor.)
De lijst met aanmeldingen van nieuwe studenten in 2014 aan de 
University of Rwanda geeft een mooie inkijk in de gedachtewe-
reld van talentvolle jongeren en hun ouders. Maar liefst 40% van 
de nieuwe studenten gaat economie studeren (NL: ca 20%) in de 
verwachting dat dat later de beste kans op een goedbetaalde 
baan geeft. De laatste jaren is echter gebleken dat Rwanda te veel 
economen heeft waarvoor helemaal geen plek is op de arbeids-
markt. Er is meer behoefte aan technici, ingenieurs, etc., maar 
slechts 20% van de nieuwe studenten wil techniek gaan studeren. 
Daarna volgen onderwijs, landbouw en sociale studies - alle rond 
de 10% - en de medische faculteit met 7% aanmeldingen. Wat ook 
opvalt: van de nieuwe eerstejaarsstudenten is slechts 30% vrouw 
(NL: bijna 60%), hoewel er op de middelbare scholen meer meisjes 
afstuderen dan jongens en meisjes daar beter presteren.
De genoemde veranderingen hebben grote gevolgen voor onze 
schoolfondsstudenten. Na de tijdelijke chaos van 2014 zullen ze 
te maken krijgen met andere vakken en leerkrachten, verscherpte 
exameneisen en verhuizingen. Wij vonden de economiestudie in 
Butare de afgelopen jaren een oase van rust en duidelijkheid in 
een prachtig gebouw en een mooie omgeving. De economiestudie 
in Kigali was daarvan het tegenovergestelde. Helaas verhuist de 
Butare economieopleiding naar Kigali in plaats van andersom. 
Voeg daarbij de voortdurende onzekerheid over het studiebeur-
zensysteem in Rwanda en we weten dat het de komende jaren 
voor iedereen spannend blijft. Gelukkig kunnen de meeste van 
onze studenten wel tegen een stootje, lees daarvoor vooral het 
verhaal van Sandra op de volgende bladzijde.
HANS BRONSWIJK

Diversen
We zijn ons aan het oriënteren op een project om het beta-onder-
wijs op de King David Academy te versterken en daarmee de 
baankansen van KDA-afgestudeerden te vergroten. Scholenge-
meenschap Pantarijn heeft met diverse sponsoracties ruim 800 
euro voor Rwanda opgehaald, o.a. door de CanSat competitie 
(brieven met een satelliet de ruimte in sturen, www.cansat.nl/
2013/12/einde-competitie-2013/), Zip your Lip (24 uur vasten 
voor Rwanda, http://zipyourlip.worldvision.nl/), en het maken en 
verkopen van kralenkettingen (www.marloukursten.nl/kralen_
voor_de_King_David_Academy.html). De familie Schraa heeft met 
een feest 400 euro voor het Schoolfonds opgehaald. 
Veel dank aan allen die zich het afgelopen kwartaal weer voor 
het King David Schoolfonds hebben ingezet.
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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 leerlin-
gen 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 al-
leen 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 uni-
versiteit 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 Muta-
muriza, een aantal enthousiaste leerkrachten en prachtige kin-
deren. 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 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 serviceclub? Of gewoon als u 
het kunt missen.

Maandelijkse inkomsten King David Schoolfonds
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Hoe gaat het nu met….Sandra? 
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 Mukesha Sandra, geboren 
in Rwanda in 1992. Ik wil liever 
niet over mijn verleden praten. Ik 
ben opgegroeid bij pleegouders in 
Kigali. Zij hebben ervoor gezorgd 
dat ik op de King David Academy 
middelbare school in Kigali kwam. 
In juli 2009 ontmoette ik daar een 
groep Nederlandse leerlingen in 
het Colour your Life project. Dat 
project is het meest bijzondere dat 
ik in mijn leven heb meegemaakt. 
22 leerlingen van de King David 

Academy en 22 leerlingen van Pantarijn Scholengemeenschap uit 
Wageningen werkten twee weken samen aan muurschilderingen 
en een computerlokaal, kletsten dag en nacht en hadden heel 
veel lol. In het begin was het alleen maar plezier, later heeft het 
project echt mijn leven en dat van vele anderen gekleurd. 
Na afloop van de twee weken bleef de band tussen ons bestaan. 
We werden vrienden en familie. Sindsdien is Florine een goede 
vriendin van me. In de jaren erna is mijn leven verder veranderd. 
Naast de herinneringen aan het project en de ontwikkeling die 
ik doormaakte, gebeurden er veel bijzondere dingen. Zo was ik 
in 2010 tolk voor de burgemeester van Wageningen tijdens zijn 
reis door Rwanda. Hij kwam in Rwanda op bezoek bij de partner-
gemeente van Wageningen, Ndiza. Door dit soort gebeurtenissen 
groeide het vertrouwen in mezelf.
Nadat ik in 2010 eindexamen op King David deed, ben ik begon-
nen met een studie Rechten op de  Kigali Independent University 
(ULK). Op de universiteit gaat het prima. Ik begin nu aan mijn 
vierde en laatste jaar en hoop in september 2015 af te studeren. 
Ik zie mijn toekomst voor me als expert in internationaal recht 
in Rwanda. Het King David Schoolfonds ondersteunt me nog 
steeds financieel en moreel. Daarnaast heb ik een bijbaan als 
secretaresse/bureaumanager op een international projectont-
wikkelingbureau. Ik heb me daar als vrijwilliger aangemeld en 
later een betaalde baan gekregen. Zolang als ik me kan herin-
neren wilde ik mezelf intellectueel en sociaal ontwikkelen en 
ook anderen daarin helpen en leiden. Op King David was ik in de 
periode 2005-2007 voorzitter van de debatclub en van de Never 
Again club. In 2008-2009 was ik Head-Girl en in 2010 vertrou-
wenspersoon voor de leerlingen. In de zomer van 2013 heb ik 
gesolliciteerd naar de positie van jeugdambassadeur namens 
Rwanda bij de Oost-Afrikaanse Unie, een unie van o.a. Uganda, 
Kenia en Rwanda. Na een lange selectieprocedure van o.a. es-
says schrijven en debatwedstrijden ben ik uiteindelijk gekozen. 
Daarom heb ik het afgelopen jaar heel veel gereisd, en talloze 
interessante mensen ontmoet, projecten bezocht en bijeenkom-
sten bijgewoond. Het was een fantastisch jaar.
Ik ben nu een gelukkig meisje met een grote ambitie in het leven. 
Ik heb geleerd dat de dingen die we doen voor anderen hen in-
spireert en hoop en vertrouwen geeft. Ik wil anderen helpen hun 
leven kleur te geven. Ik vind dat ik alles wat ik heb meegemaakt 
en nog ga meemaken aan het King David Schoolfonds te danken 
heb. Dank voor jullie steun en liefde. 

“Success has nothing to do with what you gain in life or accomplish 
for yourself, it’s what you do for others”—Danny Thomas, American 
actor, 1914-1991.



Nshuti SalmaBetty Bakunzi Muriza Espa

Leerlingen
King David Acadamy

Alyampa MubarakaJames Karemera Kagwisaje Sam

Atukunda EstherNkaka Eza

Nkwihoreze 
Kellen

Mugwere Henry

De kinderen die we steunen
Juni 2014, dit overzicht wordt één keer per jaar geactualiseerd. 
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