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Toen we in 2008 startten met het King David Schoolfonds hadden
we geen idee wat een impact dit initiatief zou hebben op het leven
van de 44 leerlingen die we hielpen om de King David Academy
af te maken, of de 35 studenten die inmiddels met hulp van het
schoolfonds een universitaire studie doen of afgerond hebben.
We zijn in de loop van de jaren met hen meegegroeid en zijn dus
ook alles tegengekomen wat jongeren die volwassen worden
meemaken en nodig hebben. Inmiddels zijn drie van hen getrouwd
(Franklin, Eza en Stellah) en hebben vijf van hen een kind (Franklin, Eza, Stellah, Innocente en Alpha), waar het gelukkig goed
mee gaat. Meer huwelijken komen er aan: Andrew, afgestudeerd
in 2013, zal in oktober trouwen. En ook meer kinderen zullen het
levenslicht zien.
14 studenten zijn inmiddels afgestudeerd aan een universiteit en
dit jaar volgt weer een volgende jaargang van ca. 10 studenten.
Voor elk van hen geldt dat ze zonder hulp van het schoolfonds
niet zover zouden zijn gekomen. Velen van hen zien Hans, Hans
en mij als een soort ouder. Dat voelt als een hele eer. Toen ik in
augustus 2014 in Rwanda was werd ik door Sam gevraagd om
hem te vergezellen naar zijn diploma-uitreiking omdat hij mij als
zijn vader zag en hij geen familie had om uit te nodigen.
Het is echter ook een hele verantwoordelijkheid. Wat doen we als
een van onze studenten daar ziek wordt en er geen familie is om
hem of haar te helpen? De discussies daarover binnen het bestuur
zijn de afgelopen jaren heftig geweest, zeker als het ging over
zware medische behandeling en over leven of dood.
Ik ben blij dat we steeds oplossingen hebben kunnen vinden. De
basis daarvoor ligt echter bij onze trouwe donateurs. Dankzij jullie
zijn wij in staat deze prachtige jongeren een toekomst te bieden.
We kunnen onze studenten niet behoeden voor zware levenslessen, maar we kunnen hen wel het vertrouwen geven dat er
iemand is die hen, zij het op een afstand, volgt en steun biedt op
cruciale momenten in hun leven, vooral in de kwetsbare fase van
het volwassen worden.
De enige reden dat we die verantwoordelijkheid als bestuur op
ons hebben kunnen nemen is het feit dat er elke maand ca. 80
mensen vanuit betrokkenheid met het werk van onze stichting,
structureel bereid zijn een kleine of grote donatie te doen zodat
we continuïteit kunnen geven aan ons werk in Rwanda. We hopen
met de verhalen van de jongeren zelf in deze nieuwsbrieven te
kunnen laten zien wat jullie steun voor hen betekent en betekend
heeft.
We zeggen het niet zo vaak maar ook voor ons, bestuur van de
stichting, is het een zegen dat we kunnen rekenen op de steun van
trouwe donateurs. Dank voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen in dit prachtige werk. We zullen “onze studenten” in Rwanda
blijven steunen bij hun laatste stappen richting volwassenheid.
(Op de foto Innocente en haar één jaar oude zoon Ineza Yvan)
JAN WILLEM ANDRIESSEN

Nieuws
Het Wageningse adviesbureau Wing steunt ook in 2015 het
Schoolfonds met 960 euro. We ontvingen ruim 400 euro omdat
we het goede-doel-cadeau op een verjaardag waren. Op blz. 3 van
deze nieuwsbrief vindt u het geactualiseerde Schoolfonds-leerlingenoverzicht. De afgestudeerden Moses, Salma, Tonah, Samuel,
Kellen en Sam zijn er niet meer bij. Nieuwe studenten zijn Alpha
en Renson.

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 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, schooluniform 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.
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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.

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..

Hoe gaat het nu met….Renson?
In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)KDA leerlingen die met hulp van het
Schoolfonds studeren, hoe het nu met hen gaat.

Dag allemaal, ik hoop dat het goed
met jullie gaat. Mijn naam is
Gatzinsi Renson, en ik ben geboren
in 1995 in Uganda. Mijn familie is
in de jaren vijftig uit Rwanda naar
Uganda gevlucht vanwege het
geweld tegen de Tutsi’s. Mijn vader
was soldaat en is eind 1994 gedood
in de oorlog. Mijn moeder bleef
extreem arm achter. Ik groeide op
in Uganda en ging daar naar school
terwijl allerlei familieleden samen
met veel moeite mijn schoolgeld
betaalden. Een neef haalde me in 2012 naar Rwanda, waar ik in
de zesde klas van de King David Academy begon. Bij de eindexamens was ik de beste leerling van de school, maar ik had zelf
uiteraard geen geld om verder te studeren. Directrice Annet
regelde een kleine studiebeurs en zodoende begon ik toch aan
mijn eerste jaar beginnen van de studie Economie aan de National
University of Rwanda in Butare. De beurs was genoeg om mijn
collegegeld te betalen, ik had echter geen geld om van te leven.
Ik woonde afwisselend bij vrienden van KDA en sliep in hun bed.
Ik probeerde één keer per dag wat eten bij elkaar te bedelen,
maar vaak lukte dat niet. Door dit onmogelijke leven kon ik me
niet concentreren op mijn studie. Toen ik op het punt om op te
geven, kwam het bericht dat het Schoolfonds mij kon steunen.
Dankzij jullie hulp is mijn leven radicaal veranderd. Ik studeer
Economie, met als specialisatie Internationale Economie. Dit jaar
hebben we naast economie vakken als wiskunde en informatica,
management en statistiek. Ik kan me nu volledig concentreren op
studeren en mijn resultaten zijn prima. We hebben colleges van
maandag tot en met vrijdag van 8 uur ‘s ochtends tot 5 uur ’s
middags. In de avond lezen we onze boeken, doen we onderzoek en maken we opdrachten. In maart heb ik van het Schoolfonds een laptop gekregen en dat was het beste cadeau dat ik in
mijn leven gekregen heb. Ik werk heel hard en doe mijn uiterste
best om jullie trots te maken. Jullie zullen nooit de beslissing om
mij te gaan steunen, betreuren.
Ik droom ervan om een groot econoom te worden. Ik zal altijd
arme talentvolle kinderen helpen om hun school af te maken.
Ik weet hoe het is om niet naar school te kunnen, want ik heb dat
zelf meegemaakt. Ik dank jullie nogmaals voor jullie hulp en
wens iedereen het beste met wat hij/zij aan het doen is.

De kinderen die we steunen
Juni 2015, dit overzicht wordt één keer per jaar geactualiseerd.
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