Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling
Nieuwsbrief najaar 2018

Beste vrienden van Jyambere,
De winterkleding kleding is in Nederland weer in trek, de feestdagen zijn in aantocht en het schooljaar in Rwanda is net
afgelopen. Het is daarom tijd dat de hoog gewaardeerde vrienden van Jyambere de nieuwsbrief van dit najaar krijgen.
Hierin kijken we terug naar de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en werpen we een blik in de toekomst.
Wij willen met een dankbetuiging beginnen aan de families Zwarts-Smits en Heukels. Wegens hun trouwe maandelijkse
donaties zullen zes kinderen in 2019 het basisonderwijs kunnen volgen. Net zo goed willen wij mevrouw Stelten hartelijk
bedanken voor haar goede inzet met betrekking tot de kerstactie. De verkoop van Rwandese handgemaakte
kerstkaarten is namelijk een van de belangrijkste inkomstbronnen van de stichting.
Verder zijn we erg verheugd om mede te delen dat er dit jaar een record aantal gesponseerde kinderen staatsexamen
heeft gedaan. Dit is met de Nederlandse Cito-toets te
vergelijken en het slagen hiervoor is een eis om aan de
middelbare school te mogen beginnen in Rwanda. 18
kinderen hebben het examen afgelegd en zullen eind
januari/begin februari uitslag krijgen. Hun resultaten en die
van de andere kinderen zullen in de volgende nieuwsbrief
toegelicht worden.
Drie van deze leerlingen waren op basis van hun
schoolresultaten waarschijnlijk al geslaagd dus verwachten
we goede eindresultaten. Vader François van de Kabaya
Parochie heeft te kennen gegeven dat hij intensief met deze
kinderen heeft gewerkt ter voorbereiding op het examen.
Een andere belangrijke ontwikkeling in Rwanda is de aanpassing van het samenwerkingscontract tussen Jyambere en
de Kabaya Parochie. Dit was nodig om aan de voorwaarden van de nieuwe Rwandese wet (N072/2018 du31/08/2018)
te voldoen. Deze wet gaat over de inrichting en werkwijze van de geloof-gebaseerde organisaties en regelt o.a. de
procedures voor het ontvangen van financiële steun van een organisatie op basis van geloof.
Wij hebben de Kabaya Parochie gevraagd om een inventarisatie te maken van wat het zou kosten om één kind één jaar
van middelbaar onderwijs te voorzien. Dit zou gemiddeld € 400 kosten: € 261 aan schoolgeld, € 30 voor twee
schooluniformen, € 20 aan schoolmateriaal, € 10 docenttoeslag (ter compensatie van de lage docentensalarissen) en €
79 aan diversen (ondergoed, toiletartikelen, vervoerkosten van en naar school).

Wilt u kansarme kinderen van Jyambere ondersteunen? Dat kan:
Met € 50,00 voorziet u een kind in basisbehoeften en in onderwijs voor één jaar!
Wilt u dit doen totdat het kind zijn/haar basisonderwijs afrondt? Dat kan ook:
U betaalt dan € 50,00 per jaar. U kunt dan direct contact hebben met het kind dat u wilt sponsoren. Neem dan contact met het dagelijkse bestuur
van Jyambere.
Bank: NL76 ABNA 057.01.84.495

www.jyambere.org

info@jyambere.org

De vrijwilligers van Jyambere gaan zich beraden of het mogelijk is om enkele leerlingen die voor de basisschool geslaagd
zijn te ondersteunen in hun middelbaar onderwijs. Op dit moment worden ze namelijk aan hun lot overgelaten. De
vrijwilligers van Jyambere zullen zich extra inzetten om extra fondsen te werven bij festivals, telefoon inzamelacties,
kaart verkoopacties, etc. Wij hopen dat wij op u betrokkenheid mogen blijven rekenen!
Fijne feestdagen en een gelukkig 2019!
Met vriendelijke groeten,

Vrijwilligers van Jyambere
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