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King David Schoolfonds
In 2015 heeft Rwanda Solidair middels het King David Schoolfonds twee leerlingen
van de King David Academy en 20 studenten aan een Rwandese universiteit
ondersteund door hun school- of collegegeld en kosten voor levensonderhoud te
betalen.
Delphine Ishimwe heeft haar middelbare school diploma op King David behaald. Ook
hebben een aantal Schoolfondsstudenten hun studie succesvol afsloten: In Butare
Nkaka Eza, Mwizerwa Frank, Mugwere Henry en Karemera James,en in Kigali
Innocent Mahoro, Uwamaria Seraphine, Bakunzi Betty en Mukesha Sandra.
Het Schoolfonds heeft in 2015 vier nieuwsbrieven voor donateurs uitgegeven.

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 2015 hebben
zich geen jongeren gemeld voor uitzending. Mogelijk komt dat doordat het
studiebeurzensysteem in Nederland in dit jaar is veranderd waardoor het
onaantrekkelijk was om een tussenjaar te nemen.

Green Beans
Op verzoek van King David Academy is in 2013 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. In 2015 is de biogasinstallatie
gereed gekomen, en de benodigde koeien zijn aangeschaft. Begin 2016 is de
installatie officieel geopend door de Nederlandse ambassadeur in Rwanda, mevrouw
Frédérique de Man. Het project is inmiddels afgesloten.

Donateurs en overige fondsenwervingsacties

Rwanda Solidair had in 2015 gemiddeld 90 donateurs. Daarnaast waren er tientallen
eenmalige giften. Grote en bijzondere fondsenwervingsacties in 2015 waren:
§ Leerlingen en medewerkers van Scholengemeenschap Pantarijn hebben in
november gesponsord meegelopen met de Berg-tot-berg race van Wageningen
naar Rhenen, en daarmee 3000 euro voor het Schoolfonds verdiend.
§ Wing, partner in ruimte en ontwikkeling, steunde ook in 2015 het Schoolfonds
met 960 euro.
§ En ook in 2015 ontvingen we weer een aantal giften vanuit feesten waarbij
Rwanda Solidair het “goede doel cadeau” was.
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Bezoek aan Rwanda door het bestuur
In februari 2015 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. Hoogtepunten van het bezoek waren de ontmoetingen met de diverse
(ex-)studenten uit het Schoolfonds en de aanschaf van koeien voor de
biogasinstallatie van King David.

Tot slot

2015 was vooral een mooi jaar: maar liefst 8 studenten studeerden af aan een
universiteit, één KDA-leerling behaalde zijn middelbare school diploma. En het Green
Beans project werd succesvol afgesloten.
Zoals vorig jaar aangekondigd was 2015 ook een jaar om onze financiën weer op orde
te brengen. Ook dat is bijna gelukt: het tekort van eind 2014 is voor het grootste deel
weggewerkt. Onze prognose is nog steeds dat we met hulp van onze donateurs alle
studenten die nu in het Schoolfonds zitten kunnen blijven steunen tot aan hun
afstuderen. Ruimte voor nieuwe studenten is er echter nog niet.
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