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Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

Nieuw bestuurslid
Precies een jaar geleden stond ik op het punt om naar Rwanda 
te vertrekken. Voorbereid op allerlei scenario’s, maar eigenlijk 
geen idee waar ik aan zou beginnen. 5 maanden na vertrek ben 
ik weer terug op Nederlandse bodem. Een prachtige, intense en 
zeer waardevolle ervaring rijker; de beslissing om daar heen te 
gaan is een van de beste beslissingen uit mijn leven geweest. Op 
King David heb ik lesgegeven, geld ingezameld voor wiskunde-
boeken en ik ben het gesprek aangegaan met leraren, directie 
en studenten over manieren van lesgeven. Door de relatief 
lange periode dat ik er was, heb ik de mensen, de cultuur en het 
land goed leren kennen.  De mensen zijn open en altijd bereid je 
te helpen maar ze hebben ook allemaal een verhaal waar je niet 
zomaar achter komt. Er wordt niet tot weinig over het verleden 
gepraat. Opvallend zijn de grapjes die ze constant met elkaar 
maken en het vele lachen op een dag. In vergelijking met Neder-
land maken ze daar heel wat meer lol, ondanks de vaak benarde 
situatie waarin ze zich bevinden. Ik heb daar geleerd om me 
minder druk te maken over kleine dingen, komt de trein wat 
later dan is dat maar zo, en maak wat leuks van het moment. 
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn erg belangrijk. Iets 
kunnen geven in welke vorm dan ook (wiskundeboeken, kennis, 
aandacht, een luisterend oor…) is het mooiste wat er is! Voordat 
ik naar Rwanda ging ben ik afgestudeerd aan de Universiteit 
van Amsterdam in Logica & Wiskunde. Naast het studeren heb 
ik altijd lesgegeven, zowel aan studenten als aan middelbare 
scholieren. Op dit moment ben ik net begonnen als PhD student 
aan de TU Delft. En dan nu, bestuurslid bij de Stichting Rwanda 
Solidair, een mooie manier om mee te blijven denken en werken 
aan projecten in Rwanda. Daarnaast wil ik graag anderen in mijn 
ervaringen laten delen, en enthousiasmeren voor deelname aan 
projecten op King David in welke vorm dan ook.
FEMKE BEKIUS

Henry en Alpha en veel donaties
In september heeft schoolfondsstudent Henry een ernstig on-
geluk met een motortaxi gehad. Met steun van de Rotaryclubs 
Wageningen en Kigali, gesponsorde lopers in de Bergrace by 
Night (zie ook hieronder), en ons eigen Medische-kostenfonds 
hebben we een levensreddende operatie in Uganda kunnen 
betalen. Henry is inmiddels terug in Rwanda en het gaat steeds 
beter met hem. 
Sinds kort steunt het Schoolfonds Murungi Alpha. We kennen 
haar al sinds 2007, een slim, verlegen, meisje met een mooie 
lach. In de jaren erna ging ze op eigen kracht naar de univer-
siteit, maar toen haar moeder hertrouwde en haar oom – die 
haar studie betaalde – overleed, ging het mis. In het laatste jaar 
van de universiteit raakte ze zwanger, en vanuit een miezerig 
kamertje in een slechte wijk vroeg ze het Schoolfonds om hulp. 
Ze woont nu met haar baby in ons tutorhuis en hoopt dit jaar 
haar studie alsnog af te ronden.
In november liepen 260 leerlingen van Scholengemeenchap 
Pantarijn mee met de Bergarce by Night tussen Wageningen 
en Rhenen. Door sponsoring haalden ze maar liefst 8300 euro 
op voor het Schoolfonds. De Achmea Foundation heeft na een 
interne goede doelen competitie 5000 euro aan ons geschon-
ken. Ook ontvingen we enkele honderden euro’s door feesten 
waarbij het Schoolfonds het goede-doel-cadeau was. Iedereen 
die aan ons dacht: heel erg bedankt.
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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….William? 
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 Rwiririza William.  
Ik ben geboren op 12 december 
1984 in een eenvoudige familie.  
Ik was het eerste kind, na mij 
kwamen nog twee jongens en drie 
meisjes. We woonden in Uganda 
omdat mijn familie daar in 1973 
uit Rwanda naar toe was gevlucht. 
Mijn vader was soldaat en sneuvelde 
op 16 april 1995. Ik was toen 10 
jaar oud en als oudste zoon plot- 
seling het hoofd van de familie. Ik 
stopte met school en had kleine 

baantjes terwijl ik al werkende leerde hoe ik moest timmeren, 
lassen en schilderen. Met het verdiende geld betaalde ik het 
schoolgeld van mijn broertjes en zusjes en het eten voor de 
familie. Na een tijdje ging het economisch steeds slechter in 
Uganda en ik verloor mijn werk. Ik besloot als 13-jarige naar 
Rwanda te gaan en uiteindelijk vond ik een baan als lasser bij 
Strabag, een Duits constructiebedrijf. Ik stuurde mijn salaris naar 
mijn familie in Uganda. 
Terwijl ik in Rwanda werkte, haalde ik mijn broertjes en zusjes 
één voor één naar Rwanda om ze daar naar school te sturen. 
Uiteindelijk was in 1998 de familie weer compleet, inclusief mijn 
moeder. Omdat al onze familie in Rwanda was vermoord tijdens 
de genocide, stonden we er alleen voor. Ik moest heel hard wer- 
ken om iedereen te eten te geven en naar school te laten gaan. 
Uiteindelijk was ik zelf de enige in de familie die niet naar school 
ging. Van directrice Annet mocht ik op afbetaling op de King 
David Academy studeren. De eerste jaren op King David werkte 
ik elke vakantie bij Strabag om het schoolgeld te betalen voor 
mezelf en mijn vijf broertjes en zusjes. Toen ik in de derde klas 
zat, stopte het werk en brak weer een zware tijd aan. Annet liet 
me op school blijven maar sommige broertjes en zusjes moesten 
tijdelijk stoppen. In 2009 mocht ik van Annet meedoen met het 
Colour your Life project met jongeren uit Nederland. Sindsdien is 
mijn leven veranderd. Het King David Schoolfonds zorgde dat ik 
mijn middelbare school diploma kon halen en bij de eindexamens 
behoorde ik tot de besten van de school. 
Vanwege politiek gedoe met familieleden kon ik niet in Rwanda 
studeren. Het schoolfonds heeft me geholpen met een studie in 
Uganda. Ik studeer nu economie aan Makarere University in 
Kampala, een van de 10 beste universiteiten in Afrika! Ik zit nu 
in mijn tweede jaar, het eerste jaar haalde ik heel goede resulta-
ten. Dankzij de steun van het Schoolfonds, dat voelt als steun 
van ouders, gaat het heel goed met me. Ik ben actief in allerlei 
bewegingen, help andere studenten en probeer een voorbeeld 
voor iedereen te zijn. Al heel lang had ik een ernstig probleem 
met mijn tanden, veel ontstekingen en pijn. Mijn voortanden 
kleurden langzaam zwart waardoor ik steeds minder lachte. 
Dankzij het Schoolfonds heb ik een behandeling bij een tandarts 
in Kigali gehad, en heb ik mijn prachtige lach weer terug. 
Mijn hoge ambities horen bij mij als het bloed dat door mijn 
aderen stroomt, ik wil president van Rwanda worden. Hoe steil 
de weg ernaar toe ook is, ik heb geen greintje twijfel dat ik mijn 
ambitie met jullie hulp ga waarmaken. Sta me toe alle mensen 
die het Schoolfonds steunen te bedanken uit het diepst van mijn 
hart. Ik ben wie ik ben en waar ik ben dankzij jullie. 
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De kinderen die we steunen
Juni 2014, dit overzicht wordt één keer per jaar geactualiseerd. 
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