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To join or not to join
Het is dinsdag 13 oktober 2015, half acht in de morgen. Het is koud, het regent
en Scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen komt langzaam tot leven. Het
promotieteam van de Bergrace by Night staat met prachtige victoriaanse
maskers aan weerzijden van de ingang om alle leerlingen uit te nodigen voor
deze nachtelijke run. Het thema dit jaar is “To join or not to join” met een
knipoog naar Shakespeare. De leerlingen zijn opgeroepen deel te nemen aan de
Bergrace om zich in te zetten voor kansen voor kinderen die het door oorlog of
ziekte minder goed getroffen hebben.
Het promotieteam van eindexamenleerlingen heeft weken met spectaculaire
stunts door de school geraasd om te vertellen over de Bergrace en leerlingen
over de streep te trekken mee te doen. En met succes! Meer dan 250 leerlingen
en 10 leraren schreven zich in en rennen het indrukwekkende bedrag van € 6442
bij elkaar. Naast het King David schoolfonds is ook Kika, het kinderkankerfonds,
een doel waar de leerlingen voor lopen. Het is een prachtige run op 6 november. Met duizenden anderen, jong en oud, rennen we de donkerte in, de helder
verlichte Grebbeberg tegemoet.
De financiële opbrengst is geweldig maar minstens zo prachtig is het dat er in de
klassen aandacht is voor de leeftijdsgenoten in Rwanda. De levensverhalen van
de kinderen uit het King David Schoolfonds worden voorgelezen en foto’s zijn
bekeken. Er is met elkaar gepraat en naar elkaar geluisterd. De verhalen brengen
de Rwandese leerlingen heel dichtbij en geeft een verbondenheid die hartverwarmend is. Pantarijn op zijn best: het ontdekken van je eigen talent hand
in hand laten gaan met het bieden van kansen aan leeftijdgenoten die wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wat geeft onze leerlingen meer vertrouwen
in de toekomst dan er zelf aan mee te kunnen bouwen, schouder aan schouder?

HANS BRANDWACHT

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.

Afgestudeerd en getrouwd
Een aantal schoolfondsstudenten hebben dit kwartaal
hun opleiding afgerond: Betty studeerde in december
af aan Mount Kenya University – Journalistiek. Als
beste van haar jaar, een geweldige prestatie. Sandra
is met lof geslaagd voor haar Bachelors Recht aan
Université Libre de Kigali en werkt inmiddels als
manager klantenservice bij Access Bank Rwanda.
Innocent heeft een opleiding als
kleuterleidster afgerond.
Nog meer feest: Tonah is in oktober getrouwd met
Francois, op de foto de bruid op haar trouwdag in traditionele bruidskleren. En Andrew trouwde met Jennifer, verderop in de nieuwsbrief zijn verhaal. Beiden
kennen we al ongeveer 8 jaar en het is prachtig om
te zien hoe ze zich hebben ontwikkeld van kwetsbaar
weeskind tot sterke volwassene met een
universiteitsdiploma op zak.

Nieuws
De Bergrace by Night heeft bijna 3000 euro opgeleverd
voor het Schoolfonds.
Sinds kort staat het King David Schoolfonds op de
shirts van WMHC jongens D3, ongeveer zoals voetbalclub Barcelona reclame maakt voor Unicef. Shirtsponsors Willem Hendriks en Karin Groenestein hebben
ons die ruimte gegeven omdat ze het Schoolfonds een
warm hart toedragen.
Onze Schoolfondsnieuwsbrief zit in een nieuw jasje. Na
7 jaar is Grafisch Atelier Wageningen gestopt met het
maken van de nieuwsbrief. Cecile, dank voor je creativiteit en hulp al die jaren! Vanaf nu wordt de nieuwsbrief gemaakt door Esther Jongsma, in 2008 deelnemer aan een van onze Rwanda-projecten. Esther
is afgestudeerd aan de Design Academy en ze maakt
prachtige dingen (www.estherjongsma.nl).
In januari 2016 vertrekt Annabel van Geel voor drie
maanden naar Rwanda om op de King David Academy
les te geven en zwakke leerlingen extra te ondersteunen.

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 ...
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Ik, Mbangukira Andrew, 29 jaar, man, Rwandees, stel me
open voor jullie met een dankbaar hart en hoop dat het met
jullie allemaal goed gaat in Nederland. Ik ben geboren op 15
september 1986 in Uganda. Mijn voorouders zijn rond 1950
van Rwanda naar Uganda gevlucht vanwege de stammenstrijd in Rwanda. Mijn vader stierf toen ik één jaar oud was.
Mijn moeder was arm en kon mij en mijn oudere broer niet
verzorgen en ze ging terug naar het huis van haar ouders
om daar te wonen. Een jaar later stierf mijn oudere broertje.
Nadat mijn moeder trouwde met een man in Congo en daar
met hem ging wonen, bleef ik alleen achter bij mijn opa en
oma. Ik weet niet wat er verder met mijn moeder is gebeurd.
Dankzij een Engelse stichting, Compassion International,
kon ik in 1995 toen ik 7 jaar oud was naar een basisschool,
en daarna naar de middelbare school. In 2007 keerde ik
terug naar Rwanda, het land van mijn voorouders, en ging ik
voor mijn laatste schooljaren naar de King David Academy.
Daar werd ik in 2008 in het King David Schoolfonds opgenomen en kon ik met een beurs naar de universiteit. Na
mijn middelbare school heb ik eerst nog een jaar als leraar
op King David gewerkt. Hierdoor kon ik mijn sociale vaardigheden sterk ontwikkelen.
In 2010 ging ik met een beurs van het Schoolfonds naar
de universiteit in Mutara in Noordwest Rwanda, waar ik
economie studeerde. In 2013 studeerde ik met uitstekende
cijfers af. Na mijn afstuderen kon ik bij mijn stageadres, de
KCB bank in Kigali, blijven werken als kassier. Tegenwoordig
werk ik als accountant voor de Kigali Veterans Cooperative
Society. Mijn salaris is niet erg hoog, maar ik kan mezelf
goed onderhouden en me verder ontwikkelen.
In oktober 2015 ben ik getrouwd met Umotoni Jennifer.
Met hulp van vrienden hadden we een prachtige bruiloft.
De foto’s kunnen jullie zien op Facebook. We houden veel
van elkaar en zijn heel gelukkig. Ik heb grote plannen voor
mijn toekomst. In 2016 wil ik een baby, en ook aan mijn
Masterstudie beginnen. In 2018 zal Jennifer dan haar Master
afronden. Ik heb onlangs een stuk grond in Kigali gekocht
waar we ooit ons eigen huis gaan bouwen, maar voorlopig
wonen we nog prima in een klein huisje in Kigali.
Omdat mijn huidige geluk grotendeels afhankelijk is geweest van de steun van anderen, willen Jennifer en ik in ieder
geval één kind uit een weeshuis adopteren. In de toekomst
wil ik ook donateur van het King David Schoolfonds worden.
Ik sluit af met jullie allemaal een gelukkig leven te wensen.
Ik kan niet in woorden uitdrukken wat jullie steun voor mij
heeft betekend.
Hartelijke groeten, ook van Jennifer. We houden van jullie.

De kinderen die we steunen

Juni 2015, dit overzicht wordt één keer per jaar geactualiseerd.
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Leerlingen

Makarere University, Uganda

King David Acadamy
-

Rwiririza William

Delphine Ishimwe

Mutoni Patricia

Studenten Kigali

Diverse universiteiten

Betty Bakunzi

Innocent Mahoro

Studenten University
of Rwanda, Butare

Nkaka Eza

Mwizerwa Frank

Gatzinsi Renson

Atukunda Esther

James Karemera

Alpha

Muriza Espa

Karegeya
Dominique

Kabasinga Claire

Stella Tumusiimeh

Uwamariya
Seraphine

Narubega Sharifa

Muyoboke Phibi

Mukesha Sandra

Mugwere Henry

Alyampa Mubaraka

