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Dilemma’s
Binnenkort een feest, trouwerij, optreden en professionele
make-up nodig? Bekijk hier het optreden van Esther in het
ochtendprogramma ‘The Sun Up’ van Royal TV in Rwanda!
(helaas alleen in Kinyarwanda, de landstaal van Rwanda)
Schoolfondsstudent Esther studeert aan de Universiteit van
Kigali en woont met Betty, Phibi, Alpha en Nicholas, de zoon
van Alpha, in het huis in Kigali dat wij voor hen huren. Esther
is altijd al geïnteresseerd geweest in mode. Toen ze nog op
King David zat deed ze met vriendinnen modeshows voor
klasgenoten. Later op de universiteit wilde ze mode
ontwerpen en nu ze in haar laatste jaar zit heeft ze zich
toegelegd op make-up en timmert ze naast haar studie aan
de weg als ‘make-up artist’. En als je het filmpje op YouTube
bekijkt, kun je zien dat ze talent heeft.
We steunen Esther met huisvesting en schoolgeld. Daarnaast
krijgt ze maandelijks 80 euro voor haar levensonderhoud.
Daarvan moet ze alles doen: eten, reizen, water en
elektriciteit, mobieltje, kleren. Geen vetpot dus. Haar
huisgenoten Betty en Phibi zijn op zoek naar werk en Alpha
heeft inmiddels een baan gevonden.
Zolang Esther nog studeert zorgen we voor haar huisvesting.
Dus we blijven het huis waarin de dames wonen voorlopig
huren. Daarmee hebben ook Alpha, Phibi en Betty nog een
goed onderkomen. Zonder baan en huisvesting zijn vrouwen in
Rwanda zeer kwetsbaar en hebben weinig opties: kijken of je
bij familie terecht kan (als je die hebt) of de prostitutie in. We
moeten er niet aan denken dat ze op straat terechtkomen.
Dus we zorgen voor allemaal voorlopig nog voor onderdak. En
voor eten en reizen krijgen ze het minimum dat nodig is. Alpha
verdient nu gelukkig, maar ze heeft ook de zorg voor haar
zoon die volgend jaar naar school gaat. En nu heeft ze een
‘housemaid’ nodig die overdag op Nicholas past.

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 2017 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 1
King David leerling, 5 universiteitsstudenten en 3
afgestudeerden. 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 2000 euro per jaar. In
totaal hebben we (incl. medische kosten) dit jaar ongeveer 18.000 euro nodig.

Verder heeft ze nog twee broertjes en een zus waar ze voor
probeert te zorgen (zie vorige nieuwsbrief).
Het mooiste zou zijn als iedereen een betaalde baan zou vinden.
Dan kunnen ze echt op eigen benen staan. Maar zoals blijkt bij
bijvoorbeeld Betty, die met lof is afgestudeerd in de
journalistiek, lukt het heel moeilijk om een baan te vinden. Er
zijn simpelweg te weinig banen en teveel jongeren met
vergelijkbare opleidingen. Als iemand al een baan vindt, is dat
meestal onder het niveau van de studie en vaak ook in een heel
ander werkveld. Zo werkt Alpha als verkoopster van
zonnepanelen met haar universitaire economiediploma.
Hebben we bij andere studenten drie maanden na hun afstuderen
onze maandelijkse steun gestopt, voor deze groep jonge vrouwen
kiezen we ervoor om hen te begeleiden totdat ze een baan
hebben gevonden. Ze zijn er voor elkaar in het huis waar ze
wonen. Ze delen wat ze hebben en verdelen de taken in huis. Ze
wonen veilig in een stabiele situatie en ze hebben elkaar.
We willen echter niet dat ze afhankelijk blijven van steun vanuit
het schoolfonds. Dus tasten we regelmatig af hoeveel geld Phibi
verdient met haar optredens, of Betty haar stage inmiddels al
uitzicht biedt op een betaalde baan, en hoe Alpha rondkomt en
ook haar huisgenoten kan ondersteunen. Straks is Esther ook
afgestudeerd. Of ze haar geld kan verdienen als make-up artist
is maar helemaal de vraag. Maar we vinden het fantastisch dat ze
nu al probeert wat er voor haar in zit. Een baan vinden is moeilijk,
dus als je er zelf een kan scheppen is dat top!
JAN WILLEM ANDRIESSEN
(Op de foto Esther en Betty in maart 2017)

NIEUWS
De inhoudelijke en financiële jaarverslagen van de Stichting
staan, samen met het beleidsplan 2016-2018, op onze website
(http://stichtingrwandasolidair.nl/index.php/verantwoording).
Hiermee voldoen we aan alle voorwaarden voor een ANBI.
Het Wageningse adviesbureau Wing steunt ook in 2017 het
Schoolfonds met 960 euro.
Het overzicht van studenten die we steunen aan het einde van
deze nieuwsbrief is geactualiseerd. Mubarak en Stellah zijn
afgestudeerd. Alpha, Phibi en Betty eveneens, maar hen blijven
we nog een tijdje steunen om eerdergenoemde redenen.

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 en
sinds begin 2016 een kleuter- en basisschool. De middelbare 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
missen.

PATRICIA?

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 met hen gaat. Patricia Mutoni is onze
jongste Schoolfondsleerling. Ze zit in het laatste jaar van de King
David Academy en doet in november 2017 eindexamen.
Mijn naam is Patricia Mutoni. Ik ben geboren op 24 april 2000
in Masaka provincie, Uganda. Mijn familie kwam oorspronkelijk
uit Rwanda maar is al in de jaren 50 van de vorige eeuw naar
Uganda gevlucht. Ik heb twee oudere broers. Toen mijn moeder twee maanden zwanger was, is mijn vader vermoord in een
familievete. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Na de dood
van mijn vader gingen mijn twee broers bij een tante in Rwanda
wonen. Ik bleef alleen achter met mijn moeder. We waren heel
arm, maar het lukte net om mijn schoolgeld voor de lagere school
te betalen. Toen ik 7 jaar was, werd mijn moeder ziek en stierf.
Voor haar dood stuurde ze me naar een oom in Kampala, omdat
ze niet wilde dat ik haar zou zien sterven. Ik heb mijn lagere
school afgemaakt in Kampala, maar er was geen geld om naar
de middelbare school te gaan. Ik hing maar een beetje rond in
huis. Een tante van me, Stellah, studeerde met hulp van het King
David Schoolfonds op de King David Academy in Rwanda. Samen
met directrice Annet heeft zij gezorgd dat ik met hulp van het
Schoolfonds ook naar de King David Academy kon, en ik begon
daar in 2012. Ik zit nu in mijn zesde jaar, het examenjaar. Ik doe
de combinatie Wiskunde, Natuurkunde, Aardrijkskunde. Het gaat
goed, ik behoor tot de beste leerlingen. Ik ben een “academic
leader”, leerlingen die andere leerlingen helpen met de lesstof. In ruil daarvoor krijg je korting op je schoolgeld en mag je
bijvoorbeeld vooraan staan in de rij voor het eten. Ik vind het fijn
om andere leerlingen te helpen en te zien hoe ze vooruit gaan.
Buiten de lessen doe ik aan sport, en ben ik lid van de debatclub
en van “Girls lead the word”, een club die meisjes wil stimuleren
een leider te worden. In beide clubs heb ik geleerd om voor een
groep te staan en een toespraak te houden. Van het verlegen,
stille meisje dat ik vroeger was, is niet veel meer over. Ik vind
het fijn op KDA. Ik heb veel vrienden, en de leraren zijn goed en
aardig. Als je hier een fout begaat moet je strafregels schrijven,
in Uganda kreeg ik stokslagen. Na mijn middelbare school wil ik
piloot worden. Ik hoop dat mijn eindexamencijfers daar straks
goed genoeg voor zijn en dat er geld is om verder te studeren.
En als ik een paar jaar heb gewerkt wil ik een gezin stichten,
2 à 3 kinderen. Ook wil ik weeskinderen helpen, want ik weet
hoe moeilijk het is om zonder je ouders op te groeien. Ik dank
iedereen in Nederland voor de steun die ik heb gehad om mijn
middelbare school te kunnen afmaken.

De jongeren die we steunen

Juli 2017, dit overzicht wordt één keer per jaar geactualiseerd.

Student

Leerlingen

Makarere University, Uganda

King David Acadamy
-

Rwiririza William

Mutoni Patricia

Studenten Kigali

Diverse universiteiten

Claire Kabasinga

Atukunda Esther

Betty Bakunzi

Muyoboke Phibi

Uwamariya
Seraphine

Student Butare

University of Rwanda, Butare

Gatzinsi Renson

Alpha Murungi

Narubega Sharifa

