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King	  David	  Schoolfonds	  
In	  2014	  heeft	  Rwanda	  Solidair	  middels	  het	  King	  David	  Schoolfonds	  drie	  leerlingen	  van	  
de	  King	  David	  Academy	  en	  30	  studenten	  aan	  een	  Rwandese	  universiteit	  ondersteund	  
door	  hun	  school-‐	  of	  collegegeld	  en	  kosten	  voor	  levensonderhoud	  te	  betalen.	  Van	  de	  
drie	  ondersteunde	  KDA-‐leerlingen	  heeft	  er	  één	  in	  november	  2014	  eindexamen	  
gedaan;	  hij	  is	  geslaagd.	  	  
In	  2014	  hebben	  opnieuw	  een	  aantal	  Schoolfondsstudenten	  hun	  universitaire	  studie	  
succesvol	  afsloten:	  	  In	  Butare	  (National	  University	  of	  Rwanda)	  Kellen,	  Sam	  en	  Samuel,	  
en	  in	  Kigali	  Tonah	  (Universite	  Libre	  de	  Kigali)	  en	  Salma	  (Mount	  Kenya	  University).	  	  
Het	  Schoolfonds	  heeft	  in	  2014	  vier	  nieuwsbrieven	  voor	  donateurs	  uitgegeven.	  
Dit	  jaar	  hebben	  we	  	  2	  nieuwe	  studenten	  opgenomen	  in	  het	  schoolfonds:	  Renson	  in	  
Butare	  en	  Alpha	  in	  Kigali.	  
	  
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	  2014	  hebben	  
twee	  Nederlandse	  jongeren	  5	  maanden	  op	  de	  King	  David	  Academy	  doorgebracht:	  
§ Bente	  Scheers	  gaf	  bijles	  aan	  zwakke	  studenten	  (met	  name	  Engels)	  en	  gaf	  de	  

bibliotheek	  nieuwe	  impulsen;	  
§ Femke	  Bekius	  gaf	  wiskundeles	  en	  heeft	  samen	  met	  de	  leraren	  van	  KDA	  het	  

wiskundeonderwijs	  vernieuwd,	  mede	  door	  de	  donatie	  van	  wiskundeboeken.	  
	  
Green	  Beans	  
Op	  verzoek	  van	  King	  David	  Academy	  is	  in	  2012	  gestart	  met	  een	  project	  voor	  de	  
realisatie	  van	  een	  biogasinstallatie.	  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	  enkele	  particuliere	  fondsen	  is	  het	  benodigde	  
bedrag	  nu	  volledig	  beschikbaar.	  De	  planning	  was	  om	  in	  2014	  de	  installatie	  in	  gebruik	  
te	  nemen.	  Helaas	  is	  de	  certificering	  van	  de	  biogaszak	  door	  de	  Rwanda	  Bureau	  of	  
Standards	  vertraagd,	  waardoor	  de	  biogasinstallatie	  pas	  in	  2015	  gereed	  zal	  komen.	  
	  
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	  
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onbeperkt	  het	  budget	  aantasten	  dat	  we	  besteden	  aan	  opleidingen.	  Daarom	  zijn	  we	  in	  
2013	  gestart	  met	  een	  Medische	  kosten	  fonds.	  In	  2014	  hebben	  we	  veel	  leerlingen	  
ondersteund	  bij	  medische	  problemen.	  Het	  betrof	  een	  aantal	  operaties	  waaronder	  
een	  levensreddende	  operatie	  na	  een	  verkeersongeluk	  van	  schoolfondsstudent	  Henry	  
en	  de	  bevalling	  van	  Innocent.	  We	  hebben	  ook	  een	  deel	  van	  de	  operatie	  betaald	  van	  
de	  arts	  die	  ons	  in	  Rwanda	  bijstaat	  in	  de	  medische	  begeleiding	  van	  
schoolfondsstudenten.	  
	  
Donateurs	  en	  overige	  fondsenwervingsacties	  
Rwanda	  Solidair	  had	  in	  2014	  gemiddeld	  90	  donateurs.	  Daarnaast	  waren	  er	  tientallen	  
eenmalige	  giften.	  Grote	  en	  bijzondere	  fondsenwervingsacties	  in	  2014	  waren:	  
§ Leerlingen	  en	  medewerkers	  van	  Scholengemeenschap	  Pantarijn	  hebben	  in	  

november	  gesponsord	  meegelopen	  met	  de	  Berg-‐tot-‐berg	  race	  van	  Wageningen	  
naar	  Rhenen,	  en	  daarmee	  ruim	  8000	  euro	  voor	  het	  Schoolfonds	  verdiend.	  

§ Rotary	  on	  Wheels	  heeft	  2000	  euro	  opgehaald	  voor	  het	  Medische	  Kosten	  Fonds.	  
§ De	  Achmea	  Foundation	  heeft	  na	  een	  interne	  goede	  doelen	  competitie	  5000	  euro	  

aan	  het	  medische	  Kosten	  Fonds	  geschonken	  
§ Wing,	  partner	  in	  ruimte	  en	  ontwikkeling,	  steunde	  ook	  in	  2014	  het	  Schoolfonds	  

met	  960	  euro.	  	  
§ En	  ook	  in	  2014	  ontvingen	  we	  weer	  duizenden	  euro’s	  van	  feesten	  waarbij	  een	  gift	  

aan	  Rwanda	  Solidair	  het	  “goede	  doel	  cadeau”	  was.	  
	  
Bezoek	  aan	  Rwanda	  door	  het	  bestuur	  
In	  februari	  2014	  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.	  In	  augustus	  is	  door	  de	  voorzitter	  nog	  een	  bezoek	  gebracht	  aan	  Rwanda	  
waarin	  de	  vertegenwoordiging	  van	  de	  stichting	  in	  Rwanda	  en	  internet	  bankieren	  bij	  
de	  Bank	  of	  Kigali	  geregeld	  zijn	  en	  waarin	  voorbereidingen	  getroffen	  zijn	  voor	  nieuwe	  
projecten	  op	  King	  David.	  
	  
Nieuw	  bestuurslid	  
Ons	  bestuur	  is	  uitgebreid	  met	  Femke	  Bekius.	  Femke	  is	  in	  2015	  vijf	  maanden	  naar	  de	  
King	  David	  Academy	  geweest,	  zoals	  eerder	  in	  dit	  verslag	  gemeld,	  en	  wil	  zich	  door	  haar	  
bestuurslidmaatschap	  blijven	  inzetten	  voor	  KDA	  en	  haar	  leerlingen.	  
	  
Tot	  slot	  
2014	  was	  vooral	  een	  mooi	  jaar:	  vijf	  studenten	  studeerden	  af	  aan	  een	  universiteit,	  één	  
KDA-‐leerling	  behaalde	  zijn	  diploma,	  en	  er	  werden	  drie	  baby’s	  geboren.	  Er	  waren	  ook	  
problemen,	  met	  name	  ziektes	  en	  ongelukken	  die	  hoge	  kosten	  met	  zich	  mee	  brachten.	  
Mede	  daardoor	  was	  2014	  een	  jaar	  met	  recordkosten,	  ca.	  105.000	  euro,	  terwijl	  de	  
inkomsten	  ca.	  80.000	  euro	  waren.	  Deze	  onbalans	  was	  deels	  volgens	  verwachting	  
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omdat	  2014	  het	  jaar	  is	  met	  de	  meeste	  universitaire	  studenten.	  We	  zullen	  in	  de	  
toekomst	  echter	  kritisch	  naar	  de	  uitgaven	  voor	  medische	  kosten	  kijken.	  
In	  2015	  zullen	  weer	  studenten	  afstuderen	  en	  daardoor	  zullen	  onze	  kosten	  afnemen.	  
Onze	  prognose	  is	  dat	  we	  met	  hulp	  van	  onze	  donateurs	  de	  financiële	  achterstand	  in	  
kunnen	  lopen	  en	  alle	  studenten	  die	  nu	  in	  het	  Schoolfonds	  zitten	  kunnen	  blijven	  
steunen	  tot	  aan	  hun	  afstuderen.	  	  
	  
	  


