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Op 1 november 2018 bestaat het King David Schoolfonds
precies 10 jaar. Als bestuur van de S@ch@ng Rwanda Solidair
hebben we besloten om op die datum het fonds waar jullie
de afgelopen 10 jaar aan hebben bijgedragen af te sluiten.
In die 10 jaar heeD het Schoolfonds er voor gezorgd dat heel
veel prach@ge kinderen in Rwanda een opleiding hebben
kunnen volgen en zich hebben kunnen ontwikkelen tot
volwassenen met een goede toekomst.
Vanuit de S@ch@ng Rwanda Solidair hebben we dit ini@a@ef
opgezet met als insteek dat deze weeskinderen naast geld
en levensonderhoud om een goede opleiding te kunnen
volgen, ook aandacht, zorg en liefde nodig hadden om hun
talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot stabiele
volwassenen.
Deze insteek heeD gewerkt. Met de meeste (ex)studenten
die we gesteund hebben, hebben we nog contact of weten
we hoe ze uiteindelijk terecht gekomen zijn. De combina@e
van ﬁnanciële ondersteuning en persoonlijke aandacht (ook
al is dat deels op een afstand) heeD hen geholpen mooie en
zelOewuste volwassen mensen te worden.

We stoppen met geld inzamelen

Reacties via kingdavidfund@gmail.com

We zullen geen nieuwsbrieven meer rondsturen. Onze
website hQps://s@ch@ngrwandasolidair.nl blijD wel
beschikbaar voor informa@e.

In 2017 zijn we als S@ch@ngsbestuur gaan nadenken of en
hoe we onze ac@viteiten in Rwanda gaan voortzeQen. Nu de
laatste drie schoolfondsleerlingen in herfst van 2018 met
een bachelor de universiteit gaan verlaten staan we op een
keerpunt.
Gaan we nieuwe kinderen, die we niet of nauwelijks kennen,
ook steunen in hun poging via een goede opleiding een
toekomst te krijgen? Willen we wel een anonieme donateur
worden?

Verantwoording
In de ﬁguur zien jullie de resultaten van het King David
Schoolfonds, 2008-2018. In de 10 jaar van haar bestaan
heeD het Schoolfonds 64 talentvolle weeskinderen in
Rwanda gesteund bij het behalen van hun middelbare school
diploma. Ruim de helD daarvan hebben we ook kunnen
helpen met het halen van een bachelor aan een universiteit.

We denken dat het succes van het Schoolfonds mede komt
door onze persoonlijke betrokkenheid bij alle kinderen. We
kennen ze en we weten waar ze vandaan komen, we
steunen ze in hun keuzes en zoektocht in het leven.
Wij willen trouw blijven aan onze uitgangspunten: we
steunen alleen jongeren die we kennen en waarmee we een
rela@e kunnen onderhouden. En áls we nieuwe studenten
opnemen steunen we ze tot het einde van hun studie.
Die zware verantwoordelijkheid en intensieve betrokkenheid
heeD een grote emo@onele impact gehad op ons drieën. En
we hebben ons afgevraagd of we dat opnieuw aan willen
gaan met een nieuwe genera@e studenten. En hoe leren we
die kennen en selecteren we hen? Nieuwe projecten in
Rwanda met Nederlandse leerlingen behoren niet meer tot
de mogelijkheden….
Onze conclusie is dat 2018 een goed moment is om te
stoppen met inzamelen van geld voor het schoolfonds.

Wat doen we verder met het schoolfonds?
We hebben op dit moment, juli 2018, nog ca 8000 euro in de
kas van het Schoolfonds. Daarmee willen we twee dingen
doen:

Sinds de start in 2008 hebben we ca 420.000 euro
ontvangen via structurele donateurs (40%) en eenmalige
ac@es (60%). Onze grootste sponsors in die 10 jaar waren
Pantarijn Scholengemeenschap, Rotaryclub Wageningen,
Delta Wines, Studentencafe de Uni in Maastricht,
Adviesbureau Wing en de verkoop van het boek “Een vlinder
in Afrika”.

Alpha: de betekenis van het schoolfonds
Meer nog dan de mooie cijfers over aantallen
diploma’s komt de betekenis van het Schoolfonds tot
ui@ng in het verhaal van Alpha. Alpha heeD als
jonge, alleenstaande moeder vanuit een uitzichtloze
situa@e hulp gezocht en gekregen van het
Schoolfonds en daardoor heeD ze haar universiteit
succesvol kunnen afronden. Vervolgens vond ze een
baan bij Mobisol, leverancier van zonnepanelen, en
nu, enkele jaren later, heeD ze daar een
leidinggevende posi@e. Ze heeD haar eigen huis in
Kigali waar ze met zoontje Nicholas woont. Elke
ochtend brengt ze hem naar school als ze naar haar
werk loopt en ‘s middags haalt ze hem weer op.
Een sterke jonge vrouw die de hele wereld aankan.
Bekijk het verhaal van Alpha (password: SRS-Alpha).

1 - We gaan ex-schoolfondsleerlingen die nog geen baan
hebben gevonden, via een eenmalige subsidie helpen met
het starten van een eigen bedrij\e. Zo heeD Frank,
afgestudeerd in 2015, ons een plan voorgelegd om een
eigen winkel te beginnen en we hebben hem inmiddels een
subsidie van 1000,- gegeven om zijn winkel op te starten.
Voorwaarde is dat de ondernemer in spe een goed
businessplan instuurt en dat we vertrouwen hebben in zijn/
haar ondernemingsgeest.
2 - We houden geld in kas voor een noodfonds voor
schrijnende gevallen. Met een aantal ex-schoolfondsleerlingen hebben we in 10 jaar zo’n band opgebouwd dat
we hen zullen blijven helpen als het echt even helemaal mis
gaat. Vaak gaat het hierbij om de alleenstaande moeders.
Op deze manier wordt al het geld dat nog in het schoolfonds
beschikbaar is besteed aan het bieden van een betere
toekomst van jongeren die wij in Rwanda kennen.

Wat vragen we van jullie?
Wij zijn jullie allen heel dankbaar voor jullie steun in de
afgelopen jaren. Het voelt dan ook een beetje vreemd, maar
we vragen jullie om die fantas@sch ﬁnanciële steun die ons
werk al die jaren mogelijk gemaakt heeD per 1 november
a.s., of eerder als je dat wilt, zelf stop te zeQen.
We hopen dat jullie, net als ons, trots en gelukkig zijn met
wat het Schoolfonds heeD bereikt. Wij hebben jullie
onvoorwaardelijke vertrouwen en langdurige steun zeer
gewaardeerd. Naast de ontwikkeling van jongeren als Alpha
was die steun de belangrijkste s@mulans om het Schoolfonds
10 jaar lang met onuitpuQelijke energie tot een succes te
maken.
In dank en met een warme groet
Jan Willem, Hans en Hans

