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King David Schoolfonds
In 2016 heeft Rwanda Solidair middels het King David Schoolfonds één leerling van de
King David Academy en 11 studenten aan een Rwandese universiteit ondersteund
door hun school- of collegegeld en kosten voor levensonderhoud te betalen. Een
aantal Schoolfondsstudenten hebben hun universitaire studie succesvol afgesloten:
Mubarak behaalde een BSc Rechten, Phibi BSc sociaal werk, Dominique, Stellah en
Alpha BSc economie. Salma kreeg een Nuffic-beurs voor een Masterstudie aan
Hogeschool Rotterdam.
Ook steunt het fonds een aantal kwetsbare jonge vrouwen in de periode na de
universiteit waarin ze zoeken naar een baan. Afgestudeerde schoolfondsstudenten
Alpha en haar zoontje, Phibi en Betty wonen in een door het Schoolfonds gehuurd
huis in Kigali met een kleine toelage voor levensonderhoud.
Het Schoolfonds heeft in 2016 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, en ze zo kennis
te laten maken met het leven in Rwanda. In 2016 hebben we twee jongeren
uitgezonden: Annabel en Wout. Zij hebben zich bezig gehouden met het verhogen
van de onderwijskwaliteit op KDA en het verbeteren van het wiskundeonderwijs.

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 was 30 a 40.000 euro nodig. Begin 2016 is de installatie
officieel geopend door de Nederlandse ambassadeur in Rwanda, mevrouw
Fréderique de Man. Het project is daarmee afgesloten.

Overige activiteiten

§ 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 2016 het Schoolfonds
met 960 euro.
§ Ook in 2016 ontvingen we weer een aantal giften vanuit feesten waarbij Rwanda
Solidair het “goede doel cadeau” was.
§ Om de banden tussen King David en Pantarijn Scholengemeenschap Wageningen
te intensiveren, hebben we een brievenuitwisseling tussen ca. 100 eersteklassers
van beide scholen opgezet.
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§ Ten Have Change management heeft 11 laptops beschikbaar gesteld voor de
leerlingen in het King David Schoolfonds.
§ Medewerkers van Pantarijn Scholengemeenschap schonken hun kerstpakket aan
het King David Schoolfonds: opbrengst 500 euro.
§ Rwanda Solidair had in 2016 gemiddeld 90 donateurs. Daarnaast waren er
tientallen eenmalige giften.

Bezoek aan Rwanda door het bestuur

In februari 2016 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 inspirerende discussies met leraren en
leerlingen van de King David Academy.

Tot slot

2016 was een mooi jaar voor Rwanda Solidair: 5 schoolfondsstudenten studeerden af
aan een universiteit. We zien ook dat het goed gaat met veel exschoolfondsleerlingen: velen hebben een baan, enkelen zijn getrouwd en hebben
soms een kind. Het Schoolfonds heeft voor hen echt het verschil gemaakt. Ander
hoogtepunt in 2016 was de opening van de biogasinstalatie op KDA.
Ook financieel was 2016 een goed jaar: de (bewuste) tekorten van eerdere jaren zijn
bijna ingelopen. 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 niet.
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