Geslaagd!
In februari zijn de uitslagen van de eindexamens van 2010
bekend gemaakt. Als school heeft de King David Academy het
uitstekend gedaan: de beste examenresultaten van Kigali, de
beste particuliere school van Rwanda en de beste leerling in
aardrijkskunde van heel Rwanda, en dat in concurrentie met
scholen die vijf keer zoveel schoolgeld vragen. De negen
schoolfondsleerlingen die examen hebben gedaan zijn
gelukkig allemaal geslaagd. Frank heeft de maximale score
van 55 punten gehaald. De resultaten:
Mwizerwa Frank
55 Raymond Comfort 43 Marcus Tresor 26
Dan Musangwa
52 Muyoboke Phibi 40 Uwera Carolyne 19
Bwancyeye Flugence 50 Pauline Bazigaga 31 Kabasinga Claire 16

Nieuwsbrief 9 03 | 2011

King
David
School
fonds

kingdavidfund@gmail.com, bankrekening
4873240 van Stichting Rwanda Solidair te
Wageningen ovv “schoolfonds”.
Redactie: Hans Brandwacht, JanWillem Andriessen
en Hans Bronswijk
Vormgeving: GAW ontwerp & communicatie
Reacties/aanmeldingen via kingdavidfund@gmail.com
Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

De normen voor een studiebeurs worden binnenkort bekend
gemaakt, dus het blijft nog even spannend. De afgelopen vijf
jaar heeft KDA een grote sprong voorwaarts gemaakt wat resulteert in betere examenresultaten en in een toestroom van
relatief rijke ouders en kinderen. De genocideweeskinderen,
de grondleggers van de school, raken in de minderheid, ook
al doordat de meerderheid van de huidige KDA-leerlingen na
1994 is geboren. Om een aantal redenen lijkt dit een goede
ontwikkeling. Ten eerste zorgen de rijke ouders ervoor dat het
voorzieningenniveau op KDA omhoog gaat, waarvan ook de
arme kinderen profiteren. Ten tweede wordt het voor directrice
Annet makkelijker om arme kinderen die hun schoolgeld niet
zelf kunnen betalen toch toe te laten. En tenslotte is het voor
weeskinderen zonder familie en zonder netwerk gunstig dat ze
op KDA vrienden krijgen die wel een (rijke) familie achter zich
hebben om hen later een handje te helpen bij het verkrijgen
van een plek in de maatschappij. Op KDA zijn nog meer dingen
anders: de meisjes op KDA mogen tegenwoordig lang haar
hebben - een grote verandering – en lessen worden deels interactief in kleine groepen gegeven en niet meer klassikaal voor
honderd leerlingen. Dit alles onder invloed van Brian Kasawuli,
de nieuwe jonge en energieke headmaster van King David.
Hoewel de individuele verhalen van sommige leerlingen je
door de ziel blijven snijden, is de algemene sfeer op KDA er
een van optimisme, vooruitgang en hoop. Op de foto links vijf
ex-tutors die nu studeren aan de National University in Butare.

Hans Brandwacht

Financieel overzicht 2010
1. Inkomsten 2010 (donateurs en incidenteel):
e 23.046
2. Uitgaven 2010 (35 leerlingen):
e 18.761
3. Overschot 2010 (1-2):
e 4.285
4. Overschot 2008/2009 (vorig financieel verslag):
e 5.518
5. Schoolfondsreserve per 1/1/2011 (3+4):
e 9.803
We proberen elk jaar ca. 25% van de inkomsten in reserve te
houden zodat ook bij tegenvallende inkomsten de huidige
schoolfondsleerlingen hun studie af kunnen ronden.

Overig Nieuws
Op zondag 9 januari is het boek “Een vlinder in Afrika”
gepresenteerd in de Wageningse bibliotheek. Velen van jullie
waren daarbij aanwezig en hebben het boek, opgebouwd rond
tien interviews met schoolfondsleerlingen, gekocht. Extra
exemplaren van het boek kunnen a 17,50 euro per stuk
worden besteld via een email aan kingdavidfund@gmail.com.
De opbrengst van het boek gaat volledig naar het schoolfonds.

De leerlingen die we steunen
Wat is het King David Schoolfonds?

Het King David Schoolfonds helpt kinderen die van de middelbare 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 hebben 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 dreiging 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.

Nshuti Salma

Pacific Mongi

Mugweri Henry

Murekatete Tonah Vedette

Nzaramba Samuel

Karegeya Dominique

Karemera James

Mukabitege Angel

Atukunda Esther

Alyampa Mubaraka

Narubega Sharifa

Marius Tresor

Kabasinga Claire

Muyoboke Phibi

Rwiririza William

Muhoza Anne Mary

Comfort Raymond

Mahoro Innocent

Bazigaga Pauline

Mwizerwa Frank

Mbabazi Phionah

Gisa Kevin

Musangwa Dan

Uwera Carolyne

Kalimba Benjamin

Mutoni Peace

Bazimya Eric

Wat doen we met uw bijdragen?

In 2010 betaalden we het schoolgeld van 35 leerlingen. Hun
namen vindt u in deze nieuwsbrief. De kosten daarvan bedragen ruim 18.000 euro per jaar. Binnenkort doet de school
een voorstel voor de leerlingen van 2011.

Maandelijkse inkomsten King David fonds
2000

1200

donateurs
bijzondere giften

800

feb-11

jan-11

2010
gemiddeld

0

2009
gemiddeld

400

2008
gemiddeld

Euro per maand

1600

De King David Academy

De King David Academy ligt in een oostelijke 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
ca. 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.

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

