
Hoera, vakantie!
Het schooljaar in Rwanda loopt van begin januari t/m eind 
november. Aan het eind van het jaar hebben de leerlingen 
zes weken vakantie. Terwijl in Nederland kinderen uit-
zien naar de vakantie en genieten van een welverdiende 
rustpauze en een periode van zalig nietsdoen ligt dat op 
de King David Academy wat anders. Door het jaar heen is 
de school voor de meeste kinderen hun veilige omgeving. 
Zonder ouders en een thuis speelt je hele leven zich af tus-
sen vrienden en vriendinnen op school. En dan is vakantie 
ineens helemaal niet zo leuk meer. Veel kinderen weten 
niet waar ze in de vakantie naar toe moeten. Dat betekent 
dat een aantal van hen zes weken op straat leeft. Om daar-
na weer onderdak, eten, vriendschap en een veilige plek 
op school te vinden. Emmanuel, leraar op de King David 
Academy, vertelde ons dat hij Henry, één van de leerlingen 
die we met ons schoolfonds ondersteunen, op straat vond 
in Ruhengeri (N-W Rwanda) op zoek naar verre familie 
die onvindbaar was. Hij heeft Henry toen maar mee naar 
huis genomen zodat hij daar de paar weken vakantie kon 
doorbrengen. Ook Annet, de directrice heeft vaak een paar 
kinderen in huis om de vakanties door te komen. Som-
mige leerlingen hebben wel een thuis maar worden daar 
geconfronteerd met grote verantwoordelijkheden zoals de 
zorg voor een alcoholische broer of voor een werkeloze 
oom. En hoe ze dan aan geld komen willen we eigenlijk 
liever niet weten. Dus daarom: hoera, de vakantie is weer 
voorbij! Op 12 januari is de school weer begonnen.
Hans Bronswijk

Nieuws
Het gaat goed met het schoolfonds! De maandelijks 
inkomsten zijn inmiddels gestegen tot meer dan 800 euro 
per maand. Bovendien hebben we ook weer een aantal 
mooie éénmalige giften gekregen. Zo heeft Studentencafé 
de Uni in Maastricht, gerund door de disputen Epicurus en 
Chic Sat, ons 1200 euro geschonken. Uit de drankomzet 
schenkt de Uni elk jaar aan goede doelen. En dit jaar 
steunen ze daarmee een viertal leerlingen in Kigali.
We hebben de doelstelling van het schoolfonds wat uit-
gebreid. Het is gebleken dat leerlingen na hun landelijke 
eindexamen maanden moeten wachten op hun examen-
resultaten en een eventuele toekenning van een studie-
beurs. Als ja die dan eindelijk hebt is het te laat om 
hetzelfde jaar nog naar een vervolgopleiding te kunnen,  
en moet je wachten tot het nieuwe schooljaar. Voor wees-
kinderen zonder thuis en zonder inkomsten is het 
overbruggen van dat “verloren jaar” onmogelijk. Daardoor 
komen talentvolle kinderen met een goede kans op een 
studiebeurs alsnog op straat terecht en bijvoorbeeld in  
de prostitutie. We hebben besloten om ook een aantal 
kinderen te helpen dit verloren jaar te overbruggen, zodat 
ze daarna met een studiebeurs naar de universiteit 
kunnen.
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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 opge-
bouwd omdat we er in 2007 en 2008 een 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 moeten 
wegens geldgebrek. Deze kinderen hebben soms alles 
verloren en staan alleen in het leven. En toch hebben 
sommigen een levenskracht die ons versteld doet staan. 
Alle bijdragen aan het fonds komen 100% ten goede aan 
de kinderen die we steunen. Elk kwartaal verschijnt er een 
nieuwsbrief. En één keer per jaar een financiële verant-
woording.

Wat doen we met uw bijdragen? 

Momenteel betalen we het schoolgeld van 9 leerlingen. 
Hun namen vindt u in deze nieuwsbrief. De school is 
nu, kort na het begin van het nieuwe schooljaar, aan het 
bekijken welke kinderen “verdwenen” zijn en probeert die 
terug te halen en doet ons een voorstel ter ondersteuning. 
We hebben genoeg inkomsten om ongeveer 30 kinderen 
te helpen.

De King David Academy
De King David Academy is een middelbare school in een 
buitenwijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. Wij zijn 
onder de indruk geraakt van de gedreven directrice/
oprichtster, Annet Mutamuriza, de enthousiaste leerkrach-
ten en de prachtige kinderen. De school heeft ruim 1000 
leerlingen, afkomstig uit de armste lagen van de bevol-
king. Het schooljaar loopt van januari t/m december. 
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 2008) 300 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, 
huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmateria-
len. Deelnemers aan het schoolfonds maken 25 euro per 
maand (=1 kind) of een veelvoud of deel daarvan over 
naar rekening 4873240 van Stichting Rwanda Solidair 
te Wageningen ovv “Schoolfonds”. U kunt elk moment 
instappen. Een jaar loopt van januari t/m december. Indien 
iemand deelname in het volgend jaar wil beëindigen laat 
hij/zij dat uiterlijk in november weten. Naast maandelijkse 
giften zijn ook incidentele giften meer dan welkom.  
Als goede-doel-cadeau bij een feest? Als actie van een 
service-club? Of gewoon als u het kunt missen.

De kinderen die we steunen 

Nshuti Salma
Salma zit in de 6e klas en is ca. 17 jaar. Haar ouders zijn 
erg arm. Salma was deelneemster van het 2007-project. 
Ze is vriendelijk,  behulpzaam en goedlachs. Ze zit al jaren 
op het randje om van school te worden gestuurd. En dit 
jaar kan de school haar niet meer helpen.

Uwineza Sad
Sad is ca. 19 jaar. Ze is een genocidewees.  En ze was 
deelneemster van het 2007-project. Sad is moeilijk 
benaderbaar, heeft genocidetrauma’s en gedraagt zich 
soms vreemd. Ze heeft onlangs eindexamen gedaan en is 
momenteel onvindbaar. Ze wil graag verder studeren.

Murekatete Tonah Vedette
Tonah Vedette zit in de 6e klas en is ca. 18 jaar. Ook To-
nah is een genocidewees. Ze woont met haar zus in Kigali. 
Ze was deelneemster van het 2007-project. Tonah heeft 
ernstige trauma’s. Ze is in mei 2008 van school gestuurd, 
maar gaat sinds januari 2009 weer naar KDA.

Kalisa Godfrey
Godfrey is ca. 19 jaar en heeft in 2008 eindexamen 
gedaan. Hij wacht nu op de uitslag. In de tussentijd woont 
en werkt hij op KDA. Godfrey is vriendelijk en soms een 
beetje verstrooid. Hij heeft deelgenomen aan het 2008-
project. 

Umutesi Germaine 
Germaine heeft onlangs eindexamen gedaan, is ca. 18 
jaar en ze is een genocidewees. Germaine was deelnemer 
van het 2007-project. Ze is vriendelijk en bescheiden. In 
afwachting van haar eindexamenuitslag woont en werkt 
ze nog een tijdje op de King David Academy. 

Tumukunde Joan
Joan zit in de 6e klas en is ca. 17 jaar. Haar ouders zijn 
gescheiden. Ze leeft met haar moeder in Kigali. Ze was 
deelneemster van het 2007 én van het 2008 project. 
Joan is slim, mondig, kan goed praten. Haar zus is onlangs 
van school gehaald wegens geldgebrek. 

Mbangukira Andrew
Andrew is onlangs afgestudeerd en wacht nu op zijn 
cijfers. Hij ois ca. 20 jaar. Andrew heeft onderdak en een 
baan gekregen op de King David Academy. Andrew heeft 
geen ouders en was delnemers van het 2008-project. Hij 
is heel gelovig, ambitieus en wil minister worden.

Bora Smaya
Bora zit in de 6e klas en is ca. 18 jaar. Ze is een genoci-
dewees. Bora was deelneemster van het 2007-project. Ze 
is verlegen, creatief en één van de slimste kinderen van 
haar jaar. Een oom  die haar schoolgeld betaalt is onlangs 
werkeloos geworden waardoor Bora van school moest.

Mugweri Henry
Henry zit in de 5e klas en is ca. 17 jaar. Zijn vader is 
gedood in de oorlog van 1994. Henry was deelnemer van 
het 2008–project. Hij is stil, vriendelijk, en je kunt niet zo 
goed hoogte van hem krijgen. Hij woont met zijn moeder 
in Kigali en ze zijn erg arm.


