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King David Schoolfonds
In 2019 heeft Rwanda Solidair met het King David Schoolfonds een aantal jongeren in
Rwanda ondersteund:
• We hebben het collegegeld en kosten voor levensonderhoud van 1 student aan
een Rwandese universiteit betaald en het levensonderhoud van 2 ex-studenten
die op zoek waren naar een baan.
• We betaalden het schoolgeld van drie middelbare school leerlingen.
• We hebben een aantal ex-schoolfondsstudenten in moeilijke situaties met een
eenmalige gift op weg geholpen naar een baan of een eigen bedrijfje.

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 2019 hebben we geen jongeren
uitgezonden.

Afbouwen van onze activiteiten

Eind 2018 hebben we besloten om onze activiteiten in Rwanda langzaam af te
bouwen. De redenen hiervoor zijn:
1. Alle Rwandese jongeren die wij persoonlijk kennen zijn inmiddels afgestudeerd of
gestopt met studeren. Omdat we geloven dat persoonlijk contact de sleutel is
voor zinvolle steun, willen na ruim 10 jaar het King David Schoolfonds opheffen.
2. In overleg met beide scholen besloten om de te stoppen met de Scholenband
tussen Pantarijn en King David. In de 10 jaar van de scholenband is King David
uitgegroeid tot één van de beste middelbare scholen van Rwanda, met inmiddels
kinderen uit welgestelde families. Bovendien zijn uitwisselingen, waarbij
Nederlandse en Rwandese jongeren elkaar écht ontmoeten niet meer haalbaar.
Daarom is het een goed moment om met de scholenband te stoppen.
3. Tot slot: een goede exit-strategie en afronding van onze activiteiten vinden we
heel belangrijk. Het alternatief - langzaam uitdoven terwijl de echte passie is
verdwenen - willen we ten allen tijde voorkomen. Liever tijdig op een goede,
heldere manier stoppen.
We hebben onze donateurs eind 2018 op de hoogte gebracht van ons voornemen te
stoppen, met unaniem positieve reacties. We verwachten in 2020/2021 onze
activiteiten volledig te hebben afgerond. Tot die tijd zullen we indien nodig nog een
aantal Rwandese studenten en ex-studenten ondersteunen in noodsituaties.
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