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Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

In Rwanda
In maart brachten Hans, Hans, Jan Willem en ik ons jaarlijkse 
bestuursbezoek aan de King David Academy (op eigen kosten). 
Enkele foto’s van dit bezoek staan hier. In Rwanda voelde ik me 
al snel weer helemaal thuis. 10 dagen is kort, zeker als je zoals ik 
de vorige keer 5 maanden de tijd had, maar we hebben heel veel 
gedaan. De week begon met het kopen van 13 koeien voor ons 
biogasproject. Er werd een ceremonie georganiseerd waarbij de 
koeien zijn vernoemd naar de Nederlandse studenten die de  
afgelopen jaren op KDA zijn geweest, dus Nina, Anna, Mara,  
Oana, etc voorzien KDA straks van melk en biogas. Het vorig  
jaar gestarte wiskundeonderwijs hebben we geëvalueerd met 
studenten, ex-studenten en leraren. Tot onze verrassing bleek dat 
het eindexamen wiskunde in Rwanda niet onderdoet voor het 
Nederlandse VWO-eindexamen. De wiskunderesultaten van King 
David gaan omhoog, maar kunnen nog beter: meer wiskunde-
leraren, meer oefeningen, en versterken van de bieb en internet. 
De discussies met directrice Annet zijn inspirerend; onvoorstel-
baar wat ze al heeft veranderd, hoe ze alle zwakke punten ziet en 
langzaam probeert te verbeteren. Maar op één punt begrijpen we 
elkaar niet en gaan we steeds weer de discussie aan: de strenge 
discipline op school. Op school hangen posters waarin staat dat 
“immoral behaviour” ten strengste verboden is. Immoreel is het 
oa als een jongen en een meisje te lang met elkaar praten, op één 
stoel zitten, of tekenen vertonen van verliefdheid. Annet vertelt 
hoe leerlingen elkaar bespioneren, elkaar kunnen aangeven en 
daarvoor een beloning krijgen. Ze vertelt hoe ze de meisjesslaap-
zalen doorzoekt naar dagboeken met notities over jongens. De 
straf voor immoreel gedrag is kaalscheren, één week opsluiten en 
strafregels schrijven. Onze totale verbijstering komt nog niet echt 
aan bij Annet. Of onderschatten we wat het betekent om 7 dagen 
per week dag en nacht verantwoordelijk te zijn voor 800 jongens 
en meisjes in de puberleeftijd?
FEMKE BEKIUS

Nieuws
Eind 2014 zijn Nshuti en Tonah afgestudeerd. Nshuti haalde  
een Bachelors Economie aan Mount Kenya University en Tonah 
een Bachelors Accountancy aan Kigali Independent University. 
Beiden steunen we al sinds het begin van het Schoolfonds in 
2008, en het is geweldig dat ze ondanks veel hindernissen beiden 
afgestudeerd zijn. Ze gaan nu op zoek naar een baan. Stellah en 
haar man kregen in december een zoon: Inyanze Blessing. Stellah 
heeft inmiddels haar studie weer opgepakt en gaat binnenkort 
afstuderen. Van een aantal bedrijven ontvingen we goede twee-
dehands laptops. Hiermee hebben we 12 schoolfondsstudenten 
heel blij kunnen maken. Phibi kiest voor een carrière in de muziek 
en heeft haar studie afgebroken. We hebben besloten haar niet 
langer financieel te steunen.

Financieel jaaroverzicht 2014
1. Inkomsten schoolfonds 2014: 73.891 euro
2. Uitgaven schoolfonds 2014: 106.647 euro
3. Resultaat schoolfonds 2014 (1-2): -32.756 euro
4. Schoolfondsreserve per 1/1/2014: 11.160 euro     
5. Schoolfondsreserve per 1/1/2015 (3+4): -21.596 euro
In 2014 steunden we een maximum aantal studenten en waren er 
opnieuw veel medische kosten. Ondanks recordinkomsten hebben 
we toch ca 32.000 euro meer uitgegeven dan binnengekregen. 
Omdat ca 27.000 euro aan toegezegde giften nog niet in dit over-
zicht is verwerkt, en in 2015 veel studenten zullen afstuderen, 
verwachten we eind 2015 het tekort weggewerkt te hebben.
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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 2015 
betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 2 King David  
leerlingen en 20 universiteitsstudenten. Het schoolgeld voor  
een leerling op de King David Academy bedraagt 800 euro per 
jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, huisvesting, maaltijden, school-
uniform en schoolmaterialen. De kosten van een student aan een 
universiteit zijn gemiddeld 1500 euro per jaar. In totaal hebben 
we (incl. medische kosten) 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 70 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….Alpha? 
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 Murungi Alphonsine. 
Ik ben geboren op 14 februari 
1991 in Uganda. Mijn vader en 
moeder waren nog maar 16 jaar 
en niet getrouwd. Kort nadat mijn 
moeder zwanger was, sneuvelde 
mijn vader als soldaat. Mijn vaders 
rijke familie wilde mij niet erken-
nen. Ik groeide op in armoede bij 
mijn opa en oma van moederskant, 
terwijl ik dacht dat zij mijn ouders 
waren. Een broer van mijn vader 
was echter op de hoogte van de 

relatie tussen mijn ouders. Deze oom zocht, tegen de zin van  
zijn vader, contact met ons. Zodoende kwam ik in de familie  
van mijn vader terecht en leefde bij die ene broer en zijn vrouw. 
Dat was heel verwarrend, nu dacht ik dat zij mijn vader en 
moeder waren. Ik woonde in een groot huis, ging naar een dure 
basisschool, en af en toe ging ik op bezoek bij mijn opa en oma 
en mijn echte moeder. 
Toen ik 8 jaar was overleed mijn oom/stiefvader. Mijn stief-
moeder hertrouwde met een slechte man, hij mishandelde me.  
Dat was rond mijn 13e levensjaar. Gelukkig kon ik naar een 
kostschool, de King David Academy, waardoor ik niet zo vaak 
thuis hoefde te zijn. Daar mocht ik ook meedoen aan het 2007 
voetbalproject met de Nederlandse meisjes. Ik slaagde in 2009 
voor mijn middelbare school eindexamen en verdiende een 
studiebeurs voor de universiteit. 
Rond 2010 kreeg ik steeds meer contact met mijn echte moeder, 
die ik heel lang als een tante had beschouwd. Mijn moeder kreeg 
na mij nog drie andere kinderen, is gescheiden en zorgt alleen 
voor haar gezin. Dat is een zware taak voor haar, maar met de 
hulp van God zal ze slagen. Sinds 2010 voel ik weer de liefde van 
een echte moeder.
Op de universiteit ging het uitstekend; ik zou in 2014 afstuderen. 
Dat jaar veranderde echter het studiebeurzensysteem in Rwanda. 
Ik kreeg geen beurs meer en mijn ooms wilden niets betalen. Ik 
kon niet verder met mijn studie, ik raakte zwanger, mijn toestand 
was uitzichtloos. Toch bleef ik in mezelf geloven, ik was immers 
al sinds mijn vroege jeugd gewend om voor mezelf te zorgen. Ik 
besloot trots te zijn op mijn ongeboren baby. Ik heb nu een 
prachtige zes maanden oude zoon, hij heet Nicholas. 
Na de bevalling had ik niets. Geen woning, geen eten, geen studie. 
Toen heb ik contact gezocht met het Schoolfonds en hen gevraagd 
of ze mij konden helpen. Sindsdien woon ik in het tutor huis met 
Phibi, Tonah, Selma, Claire en Betty. Nicholas heeft nu zes moeders. 
Ik ga weer naar de universiteit en hoop dit jaar af te studeren. 
Mijn grote wens is er te zijn voor iedereen die mijn steun nodig 
heeft, vooral mijn zoontje Nicholas. Ik zal ervoor zorgen dat hij 
zich nooit zo hoeft te voelen als ik: ik had een goed leven, 
woonde in een groot huis en ging naar dure scholen, maar heb 
jarenlang geen liefde van ouders gekend. De vader van Nicholas 
bezoekt zijn zoon vaak. Ik wil dat Nicholas, in tegenstelling tot 
mij, zijn hele leven lang zijn beide ouders zal kennen. Lieve 
allemaal, waar jullie ook zijn, in welke toestand ook, ik hoop dat 
jullie altijd voor je kinderen zullen vechten. Liefs van Alpha.



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. 

Mukesha SandraKabasinga ClaireMurekatete 
Tonah Vedette

Delphine 
Ishimwe

Studenten Kigall
Diverse universiteiten

Emmanuel Ngabo Mongi PacificInnocent Mahoro

Studenten University 
of Rwanda, Butare

Mutoni Patricia

Muyoboke PhibiNarubega SharifaGatzinsi RensonMwizerwa FrankNzaramba 
Samuel

Peace Mutoni Rwiririza William Mutabaruka
Moses

Karegeya 
Dominique

Stella Tumusiimeh Uwamariya
Seraphine

Student
University  
of Rwanda, 
Ruhengeri

Student  
Makarere 
University, 
Uganda


