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Geslaagd
In juli 2015 zijn weer 4 studenten uit het King David Schoolfonds 
geslaagd voor hun Bachelors diploma aan de universiteit: Eza, 
Henry, Frank en James. Het Schoolfonds leverde de noodzakelijke 
financiële ondersteuning, maar de grootste prestatie is zonder 
twijfel geleverd door de studenten om wie het gaat. Neem Frank: 
familieleden vermoord in de genocide, opgegroeid in armoede, 
maar zijn middelbare school afgesloten met een topexamen en nu 
na vier jaar met prachtige cijfers de universiteit afgerond. Nooit 
hebben we hem horen klagen over de slechts 50 euro waar hij 
elke maand van moest rondkomen. Dan James: Franstalig opge-
voed en middelbare school examen in het Frans gedaan. Daarna 
naar de universiteit waar plotseling alles in het Engels moest. Dat 
kostte hem 1 jaar, maar uiteindelijk heeft hij zijn studie Economie 
in 5 jaar afgerond, in het Engels. En Henry: een jaar geleden meld-
den we dat Henry voor zijn leven vocht na een ernstig motortaxi 
ongeluk in Kigali. En nu heeft hij alsnog zijn Bachelor gehaald en is 
hij druk bezig zijn eigen reisbureau op te zetten. Tenslotte hebben 
we ook nog Eza. Zonder ouders opgegroeid en slechthorend - na-
genoeg doof. Ze werkte na haar middelbare school in de biblio-
theek van King David. Vanaf het moment dat het Schoolfonds haar 
de kans bood economie te gaan studeren in Butare, ging ze als een 
speer door de studie. Tijdens die studie is ze getrouwd met haar 
jeugdliefde, bevallen van een zoon, en zorgde ze in haar eentje 
voor hem, want haar echtgenoot is militair in de VN-vredesmacht 
in Sudan. Toch heeft ze “gewoon” in de minimum tijd van 4 jaar 
haar universitaire Bachelor gehaald. Natuurlijk is voor deze 
4 ex-schoolfonds studenten uw financiële hulp onmisbaar ge-
weest. Maar het meeste hebben ze toch zelf gedaan en wij moch-
ten daar vol bewondering van meegenieten. (Op de foto Eza bij 
haar afstuderen afgelopen juli, samen met haar twee broers).
HANS BRONSWIJK

Nieuws
Er komen 2 bruiloften aan van ex-Schoolfondsstudenten: Andrew 
trouwt op 10 oktober met Jennifer en Tonah op 24 oktober met 
Francois. Naast het Schoolfonds hebben we nog 2 andere samen-
werkingsprojecten met King David: als u dit leest is de biogasin-
stallatie op King David net in gebruik genomen. Daarnaast hebben 
we bij Rotary International een onderwijsverbeteringsproject, 
gericht op wis-, natuur- en scheikunde, ingediend. Als alles lukt, 
start dat project begin 2016.

Geldzorgen
De financiële situatie van het King David Schoolfonds is op dit 
moment slecht. Een belangrijke oorzaak is dat de koers van de 
euro in 1 jaar ongeveer 20% is gedaald ten opzichte van de Rwan-
dese Franc, waardoor we 20% meer kosten hebben per student. 
Daarnaast blijven de medische kosten hoog. Ziektes, verkeers-
ongelukken, zwangerschappen: we hebben veel jongeren kunnen 
helpen maar dat heeft veel geld gekost. Tenslotte is er een groep 
studenten die door allerlei oorzaken langer over hun studie doet. 
Deze kwetsbare groep willen we met het Schoolfonds een steun in 
de rug blijven geven. Mogelijk wilt u uw maandelijkse donatie wat 
verhogen, of een eenmalige extra overwegen? We vragen het met 
de nodige schroom, maar hebben extra geld nodig om alle studen-
ten aan de eindstreep van hun studie te brengen. We willen graag 
nog eens benadrukken dat 100% van uw donatie bij de studenten 
in Rwanda terecht komt.
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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 uiter-
lijk 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 verant-
woording. 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….Esther? 
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 Atukunda Esther. Ik 
ben geboren in Rwamagana in 
Rwanda op 22 april 1992. Ik ben 
nu 23 jaar. Ik heb twee oudere 
broers. Mijn vader werd ver-
moord in de genocide van 1994, 
mijn moeder kon nog net met de 
kinderen naar Uganda vluch-
ten. Ik weet waar mijn vader is 
begraven en af en toe bezoek ik 
zijn graf. 
Na de genocide bleven we 
straatarm in Uganda achter. 
Een oom van me en een vriend 

hebben ons financieel gesteund, zodat mijn oudere broers naar 
school konden. Mijn oom verhuisde later naar Kigali om werk 
te zoeken, en toen het voor mij tijd werd om naar de middel-
bare school te gaan heeft hij mij naar Kigali gehaald om naar de 
King David Academy te gaan. Mijn moeder en broers zijn altijd 
in Uganda gebleven. Toen ik in m’n eentje naar Kigali moest 
verhuizen vond ik dat verschrikkelijk. Vanwege de verhalen over 
het verleden was ik bang dat ik hier vermoord zou worden en 
als kakkerlak bestempeld. Het heeft lang geduurd voordat ik die 
angst kwijt was. 
In 2011 heb ik eindexamen gedaan op King David en slaagde met 
goede cijfers. Dankzij het Schoolfonds kon ik vervolgens naar de 
National University of Rwanda in Butare, om daar economie te 
gaan studeren.
Ik zou deze september aan mijn vierde en laatste jaar aan de 
universiteit beginnen. In 2015 heb ik echter een aantal exa-
mens niet gehaald - vooral wiskunde was moeilijk voor me – en 
daarom moest ik mijn 3e jaar over doen. Maar de universiteiten 
in Rwanda zijn gereorganiseerd en mijn studie bestaat niet meer. 
Daarom kan ik niet verder studeren in Butare. In overleg met het 
Schoolfonds stap ik over naar Mount Kenya University, waar ik 
nu nog ongeveer anderhalf jaar moet studeren.
Na mijn studie wil ik werken en sparen. Na een aantal jaren ga ik 
een eigen boetiek met mooie kleren opbouwen. Ik ben geïnteres-
seerd in alles wat met mode te maken heeft.
Het gaat goed met me, zeker nu mijn studieproblemen opgelost 
zijn. Alleen heb ik mijn moeder al twee jaar niet gezien. Ik heb 
geen geld om haar te bezoeken. Ze is heel arm en woont in een 
hutje op het platteland in Uganda. Ze schaamt zich voor me, haar 
enige dochter. De laatste keer dat ik er was, stuurde ze me naar 
een wat rijkere tante, om daar te logeren, zodat ik niet zou zien 
hoe ze zelf leefde. Dat vind ik allemaal heel ingewikkeld. Ik hoop 
haar binnenkort te bezoeken en dan zal ik bij haar thuis logeren, 
ongeacht wat ze zelf wil. 
Ik wil later een goede man, die ook veel geld verdient. Dan kun-
nen we veel andere mensen helpen. Ik zal dan mijn eigen winkel 
hebben. Ik wil twee kinderen, een jongen en een meisje. 
Ik zou tegen iedereen willen zeggen: richt je op de toekomst en 
sta niet stil bij het verleden of zelfs het heden. Natuurlijk kan het 
soms slecht met je gaan, maar je kunt altijd hard werken aan een 
goede toekomst. Ook zijn er altijd mensen die het slechter heb-
ben dan jij en jouw hulp nodig hebben. En je moet altijd op God 
blijven vertrouwen.
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Betty Bakunzi

Muriza Espa

Leerlingen
King David Acadamy

Alyampa MubarakaJames Karemera

Gatzinsi Renson

Atukunda EstherNkaka Eza Mugwere Henry

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

Mukesha Sandra
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Delphine 
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Studenten Kigali
Diverse universiteiten

Mongi PacificInnocent Mahoro
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Mutoni Patricia

Muyoboke Phibi

Alpha

Narubega SharifaMwizerwa Frank
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