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Van King David naar universiteit
Je hebt je middelbareschooldiploma gehaald, misschien wel 
dankzij het Schoolfonds. Na één jaar tutorschap start in januari 
de universiteit. Dankzij het feit dat je de hoogste cijfers hebt 
gehaald bij het eindexamen heb je nu een studiebeurs. Het 
studentenleven kan beginnen! Maar ja, die beurs van circa € 
30 per maand is net genoeg om een zogenaamde “milk card” te 
kopen, waarmee je een maand lang eten kunt krijgen. Verder 
betaalt de beurs je collegegeld, maar daarmee houdt het op. 
Wat nu? Geen geld voor huisvesting, een t-shirt of tandpasta.
Het nieuwe Unifonds helpt talentvolle Rwandese studenten 
(ex-KDA leerlingen) om te kunnen studeren. Het geld voor dit 
fonds wordt grotendeels opgehaald door studentencafé de Uni 
in Maastricht, een fantastisch initiatief. Het fonds betaalt huis-
vesting en een beetje zakgeld, ongeveer € 700 per student per 
jaar. Afgelopen jaar was dat voor 10 studenten maar komend 
jaar waarschijnlijk al voor 19. We zoeken nog naar een optimale 
verdeling van Schoolfonds- en Unifondsgelden over leerlingen, 
tutors en studenten.
Daarbij lopen we tegen een duivels dilemma aan: wie krijgt die 
kans die het verschil kan maken tussen zijn talenten ontplooien 
met uitzicht op een goede baan en telefoonkaarten verkopen 
op straat? Het liefst zouden we alle talentvolle leerlingen een 
studie willen laten volgen, maar daar is geen geld voor. In 
samenspraak met KDA maken we de keuze. En wat doe je als 
de studiebeurzen vervolgens maandenlang niet uitbetaald wor-
den, zoals dit jaar het geval is? Natuurlijk zorgen we dan voor 
vervangend inkomen voor de studenten die we steunen. En de 
studenten zelf eten dan met z’n tweeën van één milk card. Zo 
proberen we gezamenlijk de problemen het hoofd te bieden en 
de eindstreep te halen.
Jan Willem Andriessen

Nieuws 
In de afgelopen maanden ontving het Schoolfonds extra 
giften van de Rotaryclub Wageningen (€ 2200), van de School 
voor Toerisme en Recreatie in Amersfoort (€ 530) en van een 
50-jarig verjaardagsfeest (€ 700). Studentencafé de Uni in 
Maastricht heeft op 30 juni met haar jaarlijkse actiedag voor 
de Rwandese studenten in het Unifonds maar liefst € 4000 
ingezameld. Van Wing, partner in ruimte en ontwikkeling,  
ontvingen we vijf laptops voor de studenten in Rwanda. 
In de eerste maanden van 2010 heeft KDA de nieuwe School-
fondsleerlingen voorgedragen, zie bladzijde 2.
Op 18 april heeft in het Heerenstraattheater in Wageningen 
een bijeenkomst van het Schoolfonds plaatsgevonden. Ruim 
100 donateurs hebben genoten van film en verhalen over 
Rwanda en het Schoolfonds. Het was een afwisselend aangrij-
pende en vrolijke dag. Wij vonden het een mooie bijeenkomst, 
en aan de reacties te horen, u ook. 
Frank Engel, student Gezondheidswetenschappen in Maastricht, 
heeft begin 2010 enkele maanden op KDA les gegeven.  
Hij woonde met de tutors bij de school en gaf o.a. biologieles. 
KDA is erg enthousiast over dit initiatief en wil graag vaker 
Nederlandse studenten als tijdelijke leerkracht inzetten. 
Sinds 1 januari 2010 is de stichting Rwanda Solidair erkend 
als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan  
het King David Schoolfonds vallen daarmee onder gunstige 
fiscale regels.



Wat is het King David Schoolfonds?
Het King David Schoolfonds helpt kinderen die van de mid-
delbare school dreigen te worden gestuurd omdat ze hun 
schoolgeld niet meer kunnen betalen. Het gaat om kinderen 
op de King David Academy (KDA) in Kigali, Rwanda. Wij heb-
ben een band met deze kinderen opgebouwd omdat we er 
in 2007, 2008 en 2009 een Xplore-project met Nederlandse 
en Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. De meerderheid 
van de kinderen op de school is wees, door de genocide van 
1994 of andere oorzaken, en leeft voortdurend met de drei-
ging van school te worden gestuurd vanwege geldgebrek. 
Deze kinderen hebben soms alles verloren en staan alleen 
in het leven. En toch hebben sommigen een levenskracht die 
ons versteld doet staan.

Wat doen we met uw bijdragen? 
In 2010 betalen we het schoolgeld van 35 leerlingen. Hun 
namen vindt u in deze nieuwsbrief. De kosten daarvan be-
dragen ca. 18.000 euro per jaar.

De King David Academy
De King David Academy ligt in een westelijke buitenwijk van 
de Rwandese hoofdstad Kigali. We hebben ervaren dat de 
KDA een goede school is met een gedreven directrice/ 
oprichtster, Annette Mutamuriza, een aantal enthousiaste 
leerkrachten en prachtige kinderen. De school heeft ruim 
1000 leerlingen, afkomstig uit de armste lagen van de 
bevolking. Het schooljaar loopt van januari t/m december. Er 
zijn 1e t/m 6e klassen. Iedereen is intern, de leerlingen eten 
en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de 
kinderen werken hard. 

Hoe kunt u meedoen?
Het schoolgeld op de King David Academy bedraagt (in 
2010) ca. 500 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, 
huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. 
Deelnemers aan het schoolfonds maken 40 euro per maand 
(=1 kind) of een veelvoud of deel daarvan over naar giro 
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 100% 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 service-club? Of gewoon als u het 
kunt missen.

Maandelijkse inkomsten King David fonds
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De leerlingen die we steunen

 

Bazigaga Pauline

Musangwa Dan

Nzaramba Samuel

Atukunda Esther

Kabasinga Claire

Mbabazi Phionah

Kalimba Benjamin

Alyampa Mubaraka

Muyoboke Phibi

Gisa Kevin

Mutoni Peace

Mahoro Innocent

Karemera James

Narubega Sharifa

Rwiririza William

Mukabitege Angel

Karegeya Dominique

Marius Tresor

Uwera Carolyne

Comfort RaymondMuhoza Anne Mary

Mwizerwa Frank 

Bazimya Eric

Murekatete Tonah Vedette

Nshuti Salma Pacific Mongi Mugweri Henry

Geen foto: Kagwisaje Sam,  Ashimwe Denise, Bwancyeye Flugence, Ishimwe Delphine,
Mugabekazi Yvonne, Murigande Godfrey, Mutoni Queen


