
Geachte donateurs en vrijwilligers van Jyambere, 

Eind van het jaar is in zicht en Jyambere brengt u een kort samenvatting van alle 

gebeurtenissen in 2021 met vooruitzicht op het jaar 2022. In de vorige nieuwsbrief was 

aangegeven wat de gevolgen van COVID-19 was op het onderwijs van de kinderen van 

Jyambere. De lage scholen waren al in januari van 2020 geopend en het hoger onderwijs in 

november van hetzelfde jaar. In opvolging op de initiative van de overheid en UNICEF om 

kinderen te onderwijzen via de Radio is er in 2021 de actie gestart om docenten voor de 

terugkomst naar school te vaccineren.1 Zo wordt er gezorgd voor bescherming van de 

kinderen en voortzetting van het onderwijs.   

•  Wat is na de nieuwsbrief van januari 2021 veranderd: lees de nieuwsbrief weer 

voor refresh2 

  

Het schooljaar 2020-2021 

Het schooljaar 2020-2021 is geëindigd op 17 september 2021. Dit schooljaar is met 

verschillende uitkomsten afgesloten. Er zijn 4 scholieren die het jaar beëindigd hebben met 

goede resultaten om hun onderwijs verder voort te zetten op de middelbare school. Deze 

kinderen komen hierdoor niet meer in aanmerking voor de steun door Jyambere. De 

vrijgekomen steun zal voortgezet worden aan nieuwe kinderen waarvan de families het goed 

kunnen gebruiken.  

Minder goed nieuws is dat er 3 kinderen zijn blijven zitten en hierdoor dubbel steun nodig 

hebben voor hetzelfde schooljaar.  

 

Uitdagingen van het schooljaar 

Veel kinderen van Jyambere hebben  van scholen moeten wisselen in het 3de termijn, hoewel 

er vele scholen zijn gebouwd3. De meerderheid van de nieuwe scholen hebben nog geen 

goedkeuring stamp om les te geven. De nieuwe scholen zijn bedoeld om de reisafstanden en 

overvolle klassen te verminderen.  

De overheid heeft plannen om veel kerken te sluiten en mogelijk ook de kerk ADEPR. Dit 

brengt wat onzekerheid met zich mee. Want deze kerk is de toezichthouder van Jyambere 

op de kinderen in gebied van Mahoko. 

 

Dank aan de partners  

Het is met dank aan de partners van Jyambere dat het schooljaar goed is volbracht voor de 

kinderen, zonder uitvallers. De partners hebben de steun ook voortgezet zonder enige 

wijziging. Jyambere is zeer erkennend voor het gebaar en hoopt op de aanhouding hiervan 

voor meer jaren. 

 

 

 

 
1 https://www.unicef.org/rwanda/stories/teachers-vaccination-firm-step-towards-safe-reopening-schools-rwanda 
2 https://www.jyambere.org/wp-content/uploads/2021/01/Nieuwsbrief-januari-2021.pdf 
3 https://www.newtimes.co.rw/news/education-ministry-construction-22505-classrooms-near-completion 



School kalender voor 2021-2022 

Kwartaal Periode 

1e kwartaal 11 oktober -24 december 2021 

Vakantie: 25 december 2021 – 9 januari 2022 

2e Kwartaal 10 januari – 31 maart 2022 

Vakantie: 1-17 april 2022 

3e Kwartaal  18 april – 15 juli 2022 

School Examens Basisschool: 18-20 juli 2022 

School Examens Middelbaarschool: 26 juli-5 augustus 2022 

 

Voor dit nieuwe schooljaar zullen er 60 scholieren steun ontvangen van Jyambere om hun 

basisonderwijs verder te vervolgen. Deze kinderen maken het goed en ze helpen hun families 

tijdens de vakanties met verschillenden klussen thuis en bereiden zich voor op het schooljaar.  

•  Scholen zijn op 11 oktober weer begonnen 

 

Dank aan donateurs 

Jyambere dankt alle donateurs voor de ontvangen van de aanhoudende donaties voor het 

schooljaar 2021-2022. Jullie steun heeft geleid tot de besteding van 3.106 euro aan het 

onderwijs van de kinderen.  

Speciale dank aan het Drents Opus Koor voor een mooie donatie na oproep van Jeanne 

Stelten. 

 

We danken Opus koor die sinds 2015 Jyambere ondersteunt met allerlei acties. 

 


