
 Nieuwsbrief 4 | 09 | 2009

King 
David 
School 
fonds
kingdavidfund@gmail.com, bankrekening 
4873240 van Stichting Rwanda Solidair te  
Wageningen ovv “schoolfonds”. 

Redactie: Liesje Knobel, Hans Brandwacht, JanWillem Andriessen 
en Hans Bronswijk
Vormgeving: Grafisch Atelier Wageningen
Reacties/aanmeldingen via kingdavidfund@gmail.com

Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

Spannende tijden
Jongeren in Rwanda hebben één kans op een goede toekomst: 
hoge cijfers scoren tijdens de “National Exams”, het landelijke 
eindexamen van de middelbare school. Want dan krijg je een 
beurs voor een vervolgopleiding. En daarmee ooit een echte 
baan. Dat leidt tot vreemde situaties. Allereerst wordt er 
ongelooflijk hard gewerkt op school. Tijdens een gesprek met 
Kellen, 6e klasser in het schoolfonds, vertelt ze achteloos hoe 
haar schooldag er uitziet: 6 uur: opstaan, koude douche, ont-
bijt; 7 uur: lessen beginnen; 12.30 uur: lunch; 13 uur: lessen; 
16 uur: rust en zelfstudie; 18 uur: diner, 19 uur; zelfstudie;  
22 uur: slapen. Maar vaak gaan ze tussen 2 en 4 uur ’s nachts 
nog even in een klaslokaal studeren “want dan ben je zo 
lekker helder”. Tsja. Verder leidt het af willen maken van je 
school vaak tot enorme verhuizingen. Leerlingen vertellen 
hoe ze in een paar jaar tijd van Rwanda naar Burundi naar 
Tanzania naar Uganda naar Rwanda verhuizen, omdat ergens 
nog een tante/oma/broer/vriend gevonden is die je school-
geld een jaartje wil/kan betalen. Als die tante etc. dan werke-
loos wordt, overlijdt, etc. zoek je weer wanhopig naar iemand 
anders. En William, 3e klasser in het schoolfonds, deed als 
10-jarige, na het overlijden van zijn vader, allerlei baantjes 
om het schoolgeld voor zijn familie te verdienen. Tegelijkertijd 
ging hij tientallen scholen af om bij de directeur te smeken of 
zijn jongere broertjes en zusjes daar terecht konden.
De komende National Exams beginnen in November. In de 
lente van 2010 volgt de uitslag. Maar liefst 19 kinderen uit 
het schoolfonds doen eindexamen. Sommigen zoals Pacific, 
Kellen, en Lisa behoren tot de besten van de school en maken 
een goede kans een beurs te scoren. Tegelijkertijd verlaten 
de eerste leerlingen binnenkort al het schoolfonds, en met 
succes: Salma, Andrew, Germaine en Godfrey gaan in januari 
2010 studeren.  
Hans Bronswijk

Nieuws
Op woensdag 1 juli 2009 hebben zes Maastrichtse studenten-
disputen Epicurus, Chic Sat, Femmes-Tastiques, Allicht, Bon 
‘Aparte en Plutarchus geld ingezameld voor het King David 
Schoolfonds. Een verslag van één de organisatoren, Arne 
Pieters van Epicurus: “We hebben de hele dag staan knallen in 
de stad, iedereen heeft een mooie tijd gehad en het resultaat 
was vele malen hoger dan we hadden durven hopen. Inclusief 
de omzet van de avond in de Uni kunnen wij binnenkort 
ongeveer 5600 euro jullie kant op sturen. Dit komt uit giften 
in de stad, heitje voor een karweitje, maar ook door donaties 
van ouders en oudleden van de disputen. Overigens heeft 
Epicurus het meeste opgehaald, ruim 1400 euro, en daarmee 
50 liter bier gewonnen. De meest originele actie waren twee 
dames van femmes-tastiques die een levensgrote Michael 
Jackson hadden gebouwd zodat zijn fans nog 1 keer met hem 
op de foto konden voor 5 euro. Veel mensen hebben auto’s 
gewassen, huizen opgeruimd, statiegeld ingeleverd of ijsjes 
verkocht. Twee jongens van Epicurus wisten zelfs 130 euro op 
te halen door mensen te knuffelen voor 50 cent.” We gaan dit 
mooie initiatief uitbreiden en we zijn van plan het geld 
structureel in te zetten voor een UNI-fund, een fonds dat een 
aantal leerlingen van King David de mogelijkheid biedt aan de 
universiteit te gaan studeren.



De kinderen die we steunen 

Nshuti Salma

Uwineza Sad

Murekatete Tonah Vedette

Kalisa Godfrey

Umutesi Germaine 

Tumukunde Joan

Mbangukira Andrew

Bora Smaya

Mugweri Henry

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? 
Momenteel betalen we het schoolgeld van 34 leerlingen. 
Hun namen vindt u in deze nieuwsbrief. De kosten daarvan 
bedragen ca. 16.000 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, Annet 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 
2009) 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 in principe 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 of andere service-club? Of gewoon als u het 
kunt missen.
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Muhoza Anne Mary, Kagwisaje Sam, Uwamahoro Jackline, Kalimba 
Benjamin, Karemera James, Karegeya Dominique, Mutoni Peace


