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In februari 2009 hebben we een bezoek gebracht aan de
King David Academy in het kader van de voorbereiding van
het “Colour your Life” project dat in juli 2009 door leerlingen
van Pantarijn uitgevoerd gaat worden (de Xplore-subsidie
daarvoor is inmiddels toegezegd). We hebben met Annet de
directeur van de school uitgebreid gesproken. Onder het kopje
“Nieuws” vinden jullie de resultaten daarvan. De kosten van
levensonderhoud stijgen helaas flink in Rwanda. Een deel van
de schoolkinderen krijgt steun van fondsen of de Rwandese
overheid om hun schoolgeld te kunnen betalen. Die bijdragen
zijn echter niet gestegen en dekken momenteel maar 2/3 van
de werkelijke kosten. Vanuit het KDA fonds proberen we de
werkelijke kosten voor de kinderen die we steunen te dekken.
De school doet er alles aan om de kosten te drukken. In de
vakantieperioden zoeken medewerkers van de school op het
platte land naar goedkoop voedsel. Leraren krijgen soms een
salaris dat onder het minimum ligt dat nodig is om te kunnen
leven. Velen hebben daarom bijbaantjes of studeren om in
een ander beroep terecht te kunnen komen. Dat laatste is een
zorgelijke ontwikkeling.
Ondanks dit alles zijn onze vrienden van KDA blijmoedig en
optimistisch. De projecten die we op de school hebben uitgevoerd hebben een golf van zelfvertrouwen door de school
laten gaan. De school en de leerlingen voelen zich daadwerkelijk gesteund. Leerlingen hebben meer vrijheid in het weekend gekregen om samen te sporten of andere activiteiten te
ontplooien. Een van de leerlingen van het schoolfonds, Phibi,
heeft samen met een medeleerling een CD opgenomen en uitgegeven. De school is trots op haar bibliotheek en een aantal
overheden zijn al komen kijken. Kortom het gaat langzaam
beter met KDA. We zien er naar uit om er in juli weer heen te
gaan!

JanWillem Andriessen

Nieuws
Veel nieuws deze keer. Vorige keer hebben we jullie verteld
dat we ook vijf tutors sponsoren: KDA-leerlingen die in
december 2008 eindexamen hebben gedaan maar een jaar
moeten wachten voor ze uitslag van hun eindexamen krijgen
en mét studiebeurs aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. In dat jaar geven ze bijles op KDA en doen diverse
klussen op school. Inmiddels hebben de tutors Salma, Andrew,
Germaine en Godfrey hun examenresultaten terug en die zijn
zo goed dat ze een beurs voor de universiteit krijgen, waar ze
januari 2010 kunnen beginnen. Sad scoorde net te weinig
voor een beurs, maar kan qua cijfers wél naar een vervolgopleiding. We zoeken naar mogelijkheden.
Verder heeft de school ons een voorstel gedaan voor leerlingen die we in 2009 gaan steunen. We breiden uit van 9 naar
34 leerlingen. Op de achterzijde het overzicht. We kunnen dat
betalen dankzij de giften die we krijgen. Het aantal structurele
donateurs is gestegen naar 51. En in de afgelopen maanden
ontvingen we aan incidentele giften oa. 800 euro van de
Rotary uit Oosterbeek en 1750 euro van De Pelgrimshoeve,
een keten van kringloopwinkels in de Randstad. Verder slecht
nieuws is dat twee schoolfondsleerlingen, Sylivia en Bora, in
hun laatste jaar de KDA hebben moeten verlaten omdat ze
voor hun familie moeten zorgen. We proberen ze op een
andere (dag)school te 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 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 verantwoording.
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Nshuti Salma

Mutoni Franklyn

Ingabire Viola

Uwineza Sad

Nkwihoreze Kellen

Muyoboke Phibi

Wat doen we met uw bijdragen?

Momenteel betalen we het schoolgeld van 34 leerlingen.
Hun namen vindt u in deze nieuwsbrief. De kosten daarvan
bedragen ca. 16.000 euro.

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 leerkrachten en de
prachtige kinderen. De school heeft ruim 1000 leerlingen,
afkomstig uit de armste lagen van de bevolking. 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.

Murekatete
Murekatete Tonah
Tonah Vedette Nirere Edith
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Mugire Sylivia
Uwamahon

Kalisa Godfrey

Nzaramba Samuel

Pacific Mongi

Umutesi Germaine

Lisa Evans ‘M

Kabasinga Claire

Tumukunde Joan

Musangwa Dan

Mungi Alpha

Mbangukira Andrew

William Rwiririza

Salma Peter

Bora Smaya

Munyambo Jackson

Mfizi Ramadhan

Hoe kunt u meedoen?

Het schoolgeld op de King David Academy bedraagt (in
2009) 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 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.
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