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1. Inleiding
In Rwanda is onderwijs op openbare scholen gratis. Van ouders wordt een bijdrage verwacht
voor bijvoorbeeld materialen, onderhoud van schoolgebouwen en tegemoetkoming voor leraren
want hun salaris is veel te laag. Voor sommige gezinnen blijft de armoede de uitdaging en
kunnen ze de gevraagde bijdrage niet leveren. Daarom spijbelen kinderen om te werken en wat
geld te verdienen. Volgens de Rwandese regering dat mag geen reden zijn om niet naar school te
gaan.
Het onderwijsniveau blijft laag. De meeste kinderen bezoeken wel een basisschool, maar slechts
30% gaat door naar het middelbaar onderwijs.
Ook dit jaar hebben we dankzij u steun veel kinderen kunnen helpen. Met niet alleen
schoolmateriaal maar ook met het aanschaffen van een uniform. De ziektekostenpremie wordt
sinds 2015 betaald voor hele arme gezinnen. Dit is voor de kinderen van Jyambere ook het geval.
We willen jullie bedanken voor al jullie steun in woorden en daden. Dankzij jullie donaties heeft
Jyambere dit jaar weer veel kinderen uit Gisenyi, Nyundo en de parochie te Kabaya in het
noordwesten van Rwanda kunnen helpen.
De ondersteuning betreft, uniform en schoolmaterialen.

Figuur 1 Werkplaats van Jyambere
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2. Doelstelling
Stichting Jyambere stelt zich ten doel (kans-) arme kinderen, die door omstandigheden geen
toegang tot lager onderwijs hebben en buiten de reguliere hulpprojecten vallen, middels
financiële ondersteuning, in staat te stellen in hun primaire levensbehoeften te voorzien, met als
hoofddoel de basisschool af te ronden.
Stichting Jyambere wil de kinderen die verkeren in een kansarme en onzekere situatie
ondersteunen, in de hoop dat zij tijdens hun ontwikkeling perspectief krijgen op vaste leer- en
werkmogelijkheden.
Stichting Jyambere blijft net als de voorgaande jaren op dezelfde plek actief. Dit is Mahoko en
omgeving. Dit is omdat de grote hulporganisaties zich vestigen en hulp bieden in de grote steden.
Daardoor vergeten zij vaak de afgelegen en plattelandstreken.

3. Visie
Stichting Jyambere wil kansarme kinderen ondersteunen op hun tocht vanuit onzekere
omstandigheden en gebrek aan alle voorzieningen, naar een situatie waarin ze zich kunnen
ontwikkelen. Ons project heeft oog voor duurzame ontwikkeling van het land. Vanuit een
onzeker leven werken naar een situatie met leer- en werkmogelijkheden, de kinderen van
vandaag zijn immers de volwassenen van morgen.
Zo kunnen de kinderen zelf een goede basis leggen voor de toekomst. De kansen voor
ontwikkeling komen niet vanzelf. Er ligt nog veel werk voor realisatie van basisvoorzieningen.
Een groot gedeelte van de bevolking van Rwanda bestaat uit jong volwassenen. Zij moeten straks
zorgen dragen voor het onderwijs van de volgende generaties. Als zij zelf geen onderwijs hebben
gevolgd wordt dit een enorme, wellicht zelfs onhaalbare opgave.

4. Werkwijze
Zoals reeds vermeld bestaat onze doelgroep uit (kans)arme Rwandese kinderen die door
omstandigheden geen toegang tot onderwijs hebben en in aanmerking komen voor financiële
ondersteuning. De organisatie voert haar activiteiten uit op het platteland van Rwanda.
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5. Terugblik 2017
Het jaar 2017 heeft ons een aantal mooie acties opgeleverd waarbij Stichting Jyambere weer wat
bekender werd onder de bevolking. Ook hebben we dankzij uw steun financieel weer een
steentje bij kunnen dragen. Waaronder de kaartenactie, de telefoonactie, Festival Manus van
Alles, de petten en spulletjes verkoop en nog een aantal andere fondswervingen. Ook mogen wij
natuurlijk de donateurs weer bedanken voor hun gift aan onze stichting. Nogmaals uw hartelijke
dank hiervoor.
In twee 2016 heeft de toezichthouder in de parochie te Kabaya een voorstel van een project dat
een bijdrage zou kunnen leveren aan de toekomst van de kinderen. Het gaat om een dansgroep
die bij het optreden wat geld zou kunnen verdienen. De kosten van dat project bedraagt
€1700,00 wat Jyambere niet kan uitbetalen gelet op haar financieel vermogen. Het gevolg
hiervan kan het project niet uitgevoerd worden. De familie van de kinderen hebben geen
middelen om dit project te kunnen financieren.
Jyambere blijft naar donateurs van oude telefoons zoeken en haar dank gaat naar het bedrijf
“Closing the Loop” dat graag met dit project wil helpen. Dankzij de inzet van mevrouw, Maartje
van Beurden heeft dit project een mooi bedrag geleverd.
Afgelopen jaar heeft Jyambere een samenwerkingsverband gehad met 2 organisaties in Rwanda.
Deze 2 waren Caritas en de parochie te Kabaya. De samenwerking met Caritas verliep volgens
Jyambere niet naar wens. De resultaten van de kinderen op school vielen tegen en de kosten van
Caritas werden steeds hoger hierdoor hebben wij besloten om de samenwerking na 2017 te
stoppen. De parochie te Kabaya daarentegen deed het buitengewoon goed! Goede cijfers van de
kinderen en de aanwezigheid van de kinderen op school was naar behoren. 69% van de kinderen
onder het toezicht van Caritas Nyundo heeft niet goed gepresteerd. Van de 16 leerlingen hebben
maar 5 boven de 50% gehaald.
Van de 35 kinderen onder het toezicht van de parochie te Kabaya waren er 21 meisjes. Dit is
60,7% van de gesponsorde kinderen. Dit is ook te zien op de foto hieronder.

Figuur 2 Overzicht van gesteunde kinderen
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Twee hebben de basisschool afgerond en 4 (11%) hebben wegens ziekte de school moeten
verlaten.
De uitval is in vergelijking met het jaar 2016 hoger (was 1%) maar toch lager dat de uitval op
landelijk niveau (16%).
De stijging van schoolverlaters is te verklaren, volgens onze toezichthouders door het volgende
feit:
N.a.v. de levensomstandigheden van de kwetsbare kinderen, keert het kind niet terug naar school
na lang ziek te zijn geweest. In het algemeen, wanneer ze ziek worden, zoeken kinderen naar
gezinnen (dichtbij of ver) waar ze kunnen uitzieken. Vaak vermoed men gif en geloven ze dat ze
in de nabijheid van de gifmenger niet beter zouden kunnen worden.
De 35 uit de parochie te Kabaya waren zoals het volgt ingedeeld:
21 meisjes en 14 jongens
• 3 in groep 3
• 7 in groep 4
• 23 in groep 5
• 2 in groep 6
37% heeft een score van boven de 50% gehaald Dit is hetzelfde percentage als in 2016. Toch
hebben twee meisjes een hoge prestatie en hebben boven de 70% gehaald. We zijn heel trots op
hen. Ze zitten nu in klas 6 en de kans is groot dat ze voor de Cito voor de middelbare school gaan
slagen. Jyambere beperkt zich tot kinderen op de basisschool en zonder een andere sponsor
zullen deze leerlingen hun opleiding niet kunnen vooruitzetten Daarom doet Jyambere nu een
oproep op mensen die deze twee meisjes kunnen sponsoren voor de middelbare school.
De kosten zijn ongeveer €400 per scholier per jaar.
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6. Toezicht
Jyambere streeft ernaar zo efficiënt mogelijk met haar financiële middelen om te gaan, door
bijvoorbeeld kennissen van Jyambere die naar Rwanda reizen namens haar het project te laten
bezoeken. Dit bespaart Jyambere financiële middelen om het project te gaan bezoeken.
In 2017 is er geen kennis die naar Rwanda is gereisd. Het toezicht is gehouden op basis van
regelmatige rapporten van de toezichthouders in Rwanda. Jyambere hoopt iemand in 2018 te
kunnen vinden die de kinderen zal kunnen bezoeken.
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7. Vooruitkijken
De samenwerking met Caritas verliep volgens onze stichting niet naar wens. Hierdoor hebben wij
besloten om de samenwerking na 2017 te stoppen. Ondertussen hebben wij contact gehad met
een andere organisatie in Rwanda (BAHO NEZA wat betekent ‘goed leven’) die graag de taken
van Caritas over wilt nemen en toezicht wilt houden op nog een aantal andere kinderen. Dit zal
dus betekenen dat de parochie te Kabaya 35 leerlingen onder haar zorg krijgt en BAHO NEZA 22
leerlingen en mogelijk nog met 4 extra kinderen komt.

Figuur 3 Nieuwe partner BAHO NEZA van ADEPER

Voor 2018 staat op de planning het verder ontwikkelen van de nieuwe samenwerking met “Baho
Neza” (BN).
Voor de nieuwe kinderen die “Baho Neza” gedeeltelijk zal selecteren is er besloten dat we een
maximum zullen hanteren. Het maximum is 57 (met een uitloop tot 60) en is als volgt in te delen:
De parochie te Kabaya 35, BAHO NEZA 22. Van deze 22 worden de laatste 9 van Caritas
overgeplaatst. Dus dan mag BAHO NEZA dit aantal nog aanvullen met 13 kinderen.
Voor Baho Neza is het bedrag van €818 voor 22 kinderen.
Voor de parochie te Kabaya is het bedrag van €1487 voor 35 kinderen.
Dus zal in totaal €2.305,00 ter beschikking worden gesteld voor de nieuwe kinderen.
Hoewel de vrijwilligers van Jyambere zich blijven inzetten om fondsen te werven zijn de donaties
gering geworden waardoor de continuïteit van het project onder druk komt te staan.
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Jyambere blijf werken aan creatieve ideeën en concepten om fonds te verwerven voor haar
doelstelling om kansarme kinderen te voorzien van primair onderwijs.
Tot slot ervaar Jyambere het als positief dat er animo is van mensen die zich opgeven om een
vrijwilliger te worden voor Jyambere.
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8. Sponsors
Vindt u dat Jyambere zou zich blijven inzetten voor deze kinderen, is uw bijdrage daarbij van
essentieel belang. Hieronder ziet u de kosten per kind per jaar en de rekening van Jyambere.

Kosten per kind per jaar : € 50,00
Wilt u kansarme kinderen van Jyambere ondersteunen? Dat kan!!
U kunt uw donatie overmaken op de rekening NL76ABNA0570184495 t.n.v. Stichting
Jyambere
U kunt een kind pakket ook kopen: een kind sponsoren totdat hij/zij studie afrondt?
Dan betaalt u per jaar € 50,00
Wilt u direct contact zijn met het kind dat u wilt sponsoren? Neem dan contact met het
Bestuur van Jyambere: info@jyambere.org

http://www.juvenaat.nl

http://denbosch.gkv.nl

http://www.ah-dewolf-schiedam.nl

http://www.windkrachtvier.nl

http://www.gkv-rotterdamstad.nl
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