


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 levensk-
racht die ons versteld doet staan.

Wat doen we met uw bijdragen?
100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen in Rwanda. 
In 2016 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 
1 King David leerling en 10 universiteitsstudenten. Het 
schoolgeld voor een leerling op de King David Academy 
bedraagt 800 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, 
huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmateri-
alen. De kosten van een student aan een universiteit zijn 
gemiddeld 2000 euro per jaar. In totaal hebben we (incl. 
medische kosten) dit jaar ongeveer 25.000 euro nodig.

Financieel jaaroverzicht 2016

Zoals gebruikelijk in de maart-nieuwsbrief het financieel over-
zicht van het afgelopen jaar:
1. Inkomsten schoolfonds 2016  27.062 euro
2. Uitgaven schoolfonds 2016   25.406 euro
3. Resultaat schoolfonds 2016 (1-2)  1.656 euro
4. Schoolfondsreserve per 1/1/2016  -4.407 euro
5. Schoolfondsreserve per 1/1/2017 (3+4) -2.751 euro
 
Ook in 2016 waren onze inkomsten, net als in 2015, wat hoger dan 
de uitgaven. De piek in schoolfondskosten van 2014 is hiermee 
bijna weggewerkt. De financiële positie van het Schoolfonds is 
gezond, hoewel nog steeds krap. Onze prognose is dat we alle 
huidige schoolfondsleerlingen kunnen steunen tot het einde van 
hun studie, maar we hebben momenteel geen ruimte om nieuwe 
studenten aan te nemen.



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 Ned-
erlandse 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 en 
sinds begin 2016 een kleuter- en basisschool. De mid-
delbare school leerlingen zijn intern, ze 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 

Hoe gaat het nu met .... 

In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)King David Academy 
leerlingen die met hulp van het Schoolfonds studeren of hebben 
gestudeerd, hoe het nu met hen gaat. 
 
Mijn naam is Muyoboke Phibi, artiestennaam Jody, en ik ben 24 
jaar. Mijn moeder is overleden toen ik nog jong was. Mijn vader 
hertrouwde, maar ik had een slechte band met mijn stiefmoeder. 
Daardoor heb ik bij veel verschillende tantes en ooms gewoond, 
en soms bij mijn vader en stiefmoeder. Mijn vader betaalde wel 
steeds mijn schoolgeld, zodat ik de lagere school kon afmaken 
en daarna naar de King David Academy kon. Ik kwam daar begin 
2008 aan en werd meteen uitgekozen om deel te nemen aan het 
Discover your Talents project met Pantarijn uit Wageningen. Het 
waren twee van de mooiste weken van mijn leven tot dan toe. Het 
was de eerste keer dat ik met witte mensen kennis maakte, zelfs 
met ze in één huis woonde, als een familie. Tijdens Discover your 
Talents was er één ding dat mijn leven voorgoed veranderde en 
er voor zorgde dat ik ben wie ik nu ben en altijd zal zijn: Muziek. 
Door het project leerde ik trots zijn op mezelf en mijn talent om 
te zingen. Sinds ik 10 was, wist ik dat ik kon zingen, maar ik was 
verlegen en verborg mijn talent voor anderen, zelfs voor mijn 
vader.  

In 2009 raakte mijn vader zijn baan kwijt en kon hij het school-
geld niet meer betalen. Ik moest van school af. Ik verdwaalde in 
de muziekbusiness. Het dreigde helemaal verkeerd met me te 
gaan maar niemand kende me goed genoeg om dat in de gaten 
te hebben. Maar toen werd mijn schoolgeld door het Schoolfonds 
betaald en kon ik toch op King David blijven en haalde eind 2009 
mijn middelbare school examen met goede cijfers. Ik ging in 2011 
Sociaal werk aan Mount Kenya University in Kigali studeren en 
ben eind 2016 afgestudeerd. Ik heb naast mijn studie ook steeds 
aan mijn zangcarrière gewerkt: veel optredens, veel nieuwe 
nummers en videoclips maken. Het was moeilijk om dit alles te 
combineren, maar het is gelukt. 

Nu ik afgestudeerd ben, wil ik me een tijdje helemaal richten op 
de muziek. Het leven in de muziekwereld is echter hard. Voordat 
je er echt geld mee kunt verdienen, moet je investeren. Ik heb 
de afgelopen drie jaar heel veel opgetreden in clubs en hotels, 
in Rwanda maar ook in bijvoorbeeld Kenia en Uganda. Ik heb 
in kranten gestaan en ik heb gewerkt voor diverse reclame-
campagnes. Het geld dat ik daaraan heb verdiend is tot nu toe 
opgegaan aan het schrijven en produceren van nieuwe nummers, 
het maken van videoclips, de kosten voor reizen, kleding en 
allerlei materialen, een begeleidingsband, etc. Voordat je in de 
Rwandese muziekwereld echt geld kunt verdienen, moet je nog 
veel beroemder zijn dan ik nu ben. Ik geeft mezelf nog een half 
jaar om echt door te breken en van mijn muziek te kunnen leven. 
Als het dan nog niet is gelukt, ga ik een gewone baan zoeken. 
Misschien iets met kinderen waarbij ik ook mijn zangtalent kan 
gebruiken. En als dat niet lukt zal zingen een grote hobby van me 
blijven.



Niemand weet dat de steun van het Schoolfonds in 2009 mijn 
leven heeft gered. Ik liet destijds mijn slechte vrienden achter 
me, en leerde nieuwe kennen. Het besef dat witte mensen ver 
weg zich om mij bekommeren heeft me voorgoed veranderd.  

Drie videoclips van Jody:
https://www.youtube.com/watch?v=1oxfHm_lzDU&sns=fb
https://www.youtube.com/watch?v=A4mZuIgw-Es
https://www.youtube.com/watch?v=dKh4YtoJT2U

Enkele televisie-interviews en krantenberichten over/met Jody:
http://www.newtimes.co.rw/section/arti-
cle/2014-04-30/74944/
http://www.newtimes.co.rw/section/arti-
cle/2016-11-26/205718/
https://www.youtube.com/watch?v=dIVmiN6Jb24




