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Geslaagd!
In februari 2010 zijn de resultaten van de nationale eind-
examens van november 2009 bekend geworden. De 18 King 
David eindexamenleerlingen in het schoolfonds zijn allemaal 
geslaagd en daar zijn we erg blij mee. 10 van de 18 (Pacific, 
Ramadan, Kellen, Lisa, Alpha, Henry, Sam, Samuel, James, 
Jackline) hebben een foutloos eindexamen gemaakt: de 
maximale score van 55 punten. Bora en Sylivia, die van-
wege familieproblemen King David hebben verlaten en naar 
een andere school zijn gegaan, zijn helaas niet geslaagd. Een 
aantal ex-leerlingen zal nu in afwachting van hun studie (die 
begint in januari 2011) een jaar als tutor op King David gaan 
werken en o.a. computerles, huiswerkbegeleiding en Engelse 
les gaan geven. Op de achterzijde het complete overzicht.

De King David Academy heeft het uitstekend gedaan bij de 
eindexamens: de beste resultaten van Kigali en de zevende 
van heel Rwanda, en dat in concurrentie met scholen die 
allemaal (veel) meer schoolgeld vragen, soms het vijfvoudige.
Inmiddels is ook bekend welke studenten een studiebeurs 
krijgen in 2011. En dat is voor veel leerlingen slecht nieuws: 
in 2011 krijg je alleen nog een studiebeurs met een foutloos 
eindexamen, 55 punten. Voorgaande jaren lag die grens 
rond de 50 punten, maar door economische problemen kan 
de regering de beurzen niet meer betalen. Voor de school-
fondsleerlingen betekent dat dat de 10 bovengenoemde 
leerlingen een beurs krijgen en de overigen niet.

Leerlingen hebben al aan het begin van het eindexamenjaar 
hun voorkeuren voor een vervolgopleiding moeten opgeven. 
Vervolgens bepaalt de regering waar en wat je gaat studeren, 
waarbij leerlingen met de beste cijfers de meeste kans op 
hun eerste keus hebben. Pacific en Lisa gaan naar de School 
of Finance and Banking, de beste universiteit van Kigali; de 
overige 8 gaan naar de universiteit van Butare.
Inmiddels maakt de King David School een voorstel voor 
nieuwe schoolfondsleerlingen om de schoolverlaters te 
vervangen. Een deel is al ingevuld op de achterzijde.
Hans Bronswijk

Financieel overzicht 2009
Inkomsten 2009: 21.098,00 euro
Uitgaven 2009: 17.109,28 euro
Overschot 2009:  3988,72 euro
Overschot 2008: 1529,50 euro
Schoolfondsreserve per 1/1/2010: 5518,22 euro.

Het schoolgeld (lesgeld, levensonderhoud, studiematerialen) 
per leerling bedraagt 390.000 Rwandese francs per jaar. We 
hebben in 2009 34 leerlingen ondersteund. 34 x 390.000 = 
13.260.000 FRW = 17.000 euro (gemiddelde koers in 2009: 
1 euro = 780 FRW). Het verschil komt door de dagelijkse 
variatie in wisselkoers.
Het overschot van 3988,72 euro voegen we toe aan de 
reserves van het schoolfonds. We streven er naar om elk jaar 
ca. 25% van de inkomsten te sparen, om ook bij teruglopende 
inkomsten de kinderen die al in het schoolfonds zitten de 
gelegenheid te geven hun school af te maken.
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De kinderen die we steunen
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 36 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.
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