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Groei
Het Schoolfondsjaar 2011 kenmerkt zich door groei. Groei in 
kinderen die we voor een deel al 4 jaar kennen en die zich 
dankzij onderwijs en zorg ongelooflijk hebben ontwikkeld. 
Groei in de Rwandese tutoren die na een jaar lesgeven 
op King David Academy met extra zelfvertrouwen aan 
een vervolgopleiding beginnen. Groei in de KDA die in de 
afgelopen jaren een sprong voorwaarts in zelfvertrouwen en 
kwaliteit heeft gemaakt en niet meer vergelijkbaar is met de 
school die we in 2007 voor het eerst bezochten. Groei in de 
inkomsten van het schoolfonds in 2011 met meer dan 50%. En 
groei in problemen, in zorgen, in verantwoordelijkheid en in 
aantallen leerlingen die steun nodig hebben. 
Wat dat laatste betreft: De Rwandese overheid heeft in 2010 
alle studiebeurzen voor vervolgopleidingen fors verlaagd. Met 
goede eindexamenresultaten krijg je voortaan een beurs voor 
je collegegeld, maar geen geld meer voor levensonderhoud 
zoals vroeger. Talentvolle leerlingen die het zonder steun 
van familie moeten stellen, kunnen in Rwanda anno 2011 
niet meer studeren. Ons schoolfonds was er op gericht om 
juist dié categorie leerlingen te helpen om hun middelbare 
school af te maken, zodat ze daarna met een studiebeurs 
op eigen kracht verder konden. Maar zonder geld voor 
levensonderhoud is dat onmogelijk. Daarom verbreden we 
het King David Schoolfonds: een aantal leerlingen die dankzij 
het fonds hun middelbare school diploma en een beurs voor 
een vervolgopleiding hebben behaald, steunen we nog 4 
jaar langer met huisvesting en levensonderhoud. Momenteel 
huren we kamers en betalen we levensonderhoud voor 16 
studenten in Kigali, Butare en Nyagatare. De kosten per 
student bedragen gemiddeld 750 euro per jaar. Daarnaast 
ondersteunen we 16 leerlingen op KDA en 7 tutoren, waarvan 
er 3 naast hun tutorschap een avondstudie volgen. Het 
volledige overzicht vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 
Dit alles kost veel extra geld. Door de groei in inkomsten, 
zorgvuldige afwegingen en veel overleg met de directie van 
KDA, lukt het om deze grote en diverse groep jonge mensen 
hun opleiding te laten afronden. Daarbij zijn we er van 
overtuigd dat we de inkomsten van het schoolfonds dankzij 
donateurs en sponsors nog verder kunnen laten groeien. 
hans bronswijk

Bijzonder giften
Medewerkers van Pantarijn Scholengemeenschap hebben 
in grote getale hun kerstpakket van 2010 ingeleverd en de 
opbrengst aan het Schoolfonds geschonken. Dat betekent 
ruim 1700 euro om Emmanuel Ngabo te ondersteunen bij het 
afronden van zijn studie. De Kuyte-Warong Stichting heeft 
5000 euro gedoneerd aan het Schoolfonds. Wing, partner in 
ruimte en ontwikkeling, steunt ook in 2011 2 leerlingen op KDA.

Drukte op King David
Veel bezoek van Nederlandse jongeren aan KDA deze 
zomer: Nina Straathof (juni en juli, o.a. wiskundeles); Onno 
Feith, Gijs Lyssen en Joram Lammers (3 weken in juli, o.a. 
computerlokaal opknappen); Roos Oosting, Odde de Jong 
en Emma Bronswijk (2 weken in juli, tutorhuis afmaken en 
openen); en Mariele Wisselink en Floor Crispijn (3 weken in 
juni/juli, diversen). Directrice Annette van KDA verwelkomt 
het dat het dat zoveel Nederlandse jongeren op bezoek 
komen. Via Rwanda Solidair proberen we dit te bevorderen.
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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 sommigen van hen bij hun vervolgopleiding. Het gaat 
om leerlingen en ex-leerlingen van de King David Academy 
(KDA) in Kigali, de hoofdstad. 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. 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, maar 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 
2011 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 39 
King David leerlingen en ex-leerlingen. Hun namen vindt u in 
deze nieuwsbrief. De kosten daarvan bedragen ongeveer
20.000 euro per jaar.

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 november. Er zijn 1e 
t/m 6e klassen. Iedereen is intern, de leerlingen eten en sla-
pen 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 
2011) ca. 500 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, 
huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. 
Deelnemers aan het s choolfonds maken elke maand 40 euro 
per maand (=1 kind), of een veelvoud of deel daarvan over 
naar giro 4873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wage-
ningen o.v.v. ‘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 of 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 ver-
antwoording. 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.

Hoe gaat het nu met...?
In deze rubriek vragen we een aantal ex-KDA leerlingen die 
met hulp van het Schoolfonds hun middelbare school konden 
afmaken hoe het nu met hen gaat. 

Mijn naam is Mongi Pacific, 
ik ben eerstejaars student 
Business Administration op 
SFB, school of Finance and 
Banking. Ik zat op de King 
David Academy waar ik in 
2009 mijn eindexamen heb 
gehaald. Ik heb 55 van de 55 
punten gescoord waardoor ik 
een beurs kreeg: de overheid 
betaalt nu mijn collegegeld.
Het eerste semester ging 
goed, ik heb de vakken 
accounting, economie, 

sociologie, wiskunde, principes van management en Frans 
goed afgerond. Meestal is het goed te volgen, slechts 
een enkele keer behandelen we iets wat ik niet op school 
heb gehad (zoals accounting), maar ik doe mijn best. Mijn 
resultaten zijn niet bijzonder in vergelijking met de rest van 
de studenten, maar aangezien mijn universiteit de beste is in 
heel Rwanda presteer ik over het algemeen bovengemiddeld. 
Vanuit Nederland word ik gesteund door het Schoolfonds, 
zodat ik kan blijven studeren. Ik krijg 40.000 FRW (bijna 
50 euro) per maand om mijn huur te betalen, en nog eens 
40.000 FRW om van te leven. Dit geld gebruik ik voor eten 
en dingen als zeep, tandpasta, enz. Mijn kamer is niet heel 
klein, het is een fijne ruimte, en al mijn buren zijn ook 
studenten. Het zijn leuke mensen om mee om te gaan als ik 
thuis ben.
Een normale dag ziet er als volgt uit: om 8 uur begint de 
universiteit en ik loop in ongeveer 40 minuten daar naar 
toe. Ik heb les tot 12 uur en in de middag ga ik naar King 
David om daar te helpen. Ze hebben mijn hulp nodig in de 
computerruimte – waar ik studenten coach en ook zorg voor 
wat onderhoud. Annette, de directrice, heeft mij gevraagd 
of ik wil blijven komen en in ruil daarvoor betalen zij de 
vervoerskosten. Ik eet niet in de ochtend, maar voor lunch 
en avondeten ga ik naar een restaurantje waar andere 
studenten me over vertelden. Het eten is simpel, goedkoop, 
maar goed genoeg zodat je er niet ziek van wordt. 
In mijn vrije tijd ben ik te vinden op King David of breng 
ik tijd door met mijn zus Espa. Ik zie haar gelukkig veel nu 
ze ook in Kigali woont. In de weekenden studeer ik, lees 
ik boeken en stuur ik e-mails naar vrienden in Nederland. 
Meestal ga ik ook wat drinken met vrienden of andere 
leraren van King David, ik bel iemand en dan vragen ze of ik 
ook kom.
Ik voel me totaal anders sinds juli 2009. Er is veel veranderd, 
ik heb veel bereikt, ik ben ontzettend gegroeid op veel 
niveaus. Zowel in mijn studie als persoonlijk. Ik voel me niet 
meer zoals vroeger, ik voel me gelukkiger. Ik heb veel hoop 
voor de toekomst: ik weet voor 90% zeker dat mijn toekomst 
goed zal zijn. Ik wil mijn Masters het liefst doen in Nederland. 
Anders zoek ik misschien een baan hier bij een bedrijf of 
organisatie. In mijn werk zal ik altijd de spirit blijven houden 
om anderen te helpen – ik zal er altijd zijn voor degenen die 
mijn hulp nodig hebben of kunnen gebruiken.

Maandelijkse inkomsten King David fonds
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Donateurs

Bijzondere giften



Mbangukira Andrew

Karegeya Dominique

Mwizerwa FrankNshuti SalmaBetty Bakunzi

Muyoboke Phibi

Emmanuel NgaboMongi Pacific

Muriza Espa

Kabasinga Claire

Murekatete Tonah Vedette

Tutors KDA Studenten School 
of Finance and 
Banking, Kigali

Nampwera Moses

Umutesi Germaine

Kesande Maclean

Nkwihoreze Kellen

James Karemera

Nzaramba SamuelSelma Peter

Kagabo Matthew

Kagwisaje Sam Mugwere Henry

Studenten 
National 
University 
Rwanda, 
Butare

De jongeren die we steunen

Denise Ishimwe Peace Mutoni

Atukunda Esther

Godfrey Murrigande

Kevin Gisa

Mukabitege Angel

Delphine Ishimwe

Mbabazi PhionaEric Bazymia

Benjamin Kalimba

Rwiririza William

Yvonne Mugabekazi

Godfrey Kalisa

Muhoza Anne Mary

Narubega Sharifa

Alyampa Mubaraka

Moses Tumwine

Leerlingen 
King David 
Academy

Studenten 
Polytechnic 
University, 
Nyagatare


