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Nieuwsbrief najaar 2015 
Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling in Mahoko 
  
 
 

Beste lezers, sponsors en goedwillenden,  
 
Dit is de Jyambere nieuwsbrief van het najaar van 2015, waarin de vorderingen van de stichting in het afgelopen half 
jaar worden vermeld. Zowel in Rwanda alsook in Nederland hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen 
plaatsgevonden. Zo is de website vernieuwd, met o.a. vertalingen in het Nederlands, Engels en Frans. Op deze manier 
kunnen onze partners en sponsors in Nederland en in Rwanda onze activiteiten beter volgen. Verder hebben de 
vrijwilligers van Jyambere in Nederland zich volledig ingespannen om fondsen te werven. Zo kan Jyambere haar 
doelen, om onderwijs en basisbehoeften voor de huidige 63 kansarme kinderen te verschaffen, blijven realiseren.  
 

Twee voorbeelden van deze acties zijn de samenwerking met het concert van 
de “Vier Wind Kracht” eind mei in Bergen op Zoom en de verkoopactie op het 
Mundial Festival in Tilburg eind juni. Tijdens het drukbezochte concert van 
“Vier Wind Kracht” mocht de dansgroep van de stichting optreden en mochten 
de vrijwilligers allerlei spullen verkopen (foto links). Met deze actie heeft de 
stichting een bedrag van € 557,20 binnengehaald. In deze nieuwsbrief willen 
wij opnieuw onze dank betuigen aan de Vier Wind Kracht voor de gelegenheid 
en voor dit mooie resultaat!  
 

Tijdens het Mundial Festival in Tilburg heeft Jyambere postkaarten en andere 
spullen te koop aangeboden. Rechts op de foto ziet u een greep uit de spullen die 
verkocht werden. Door de hoge deelnamekosten had de actie jammer genoeg 
geen grote financiële opbrengst. Wel is er nuttige ervaring opgedaan en werden de 
doelen van de stichting bekender gemaakt bij een groter publiek.  
 
Verder heeft de stichting in Nederland haar samenwerkingsverbanden versterkt 
met de stichting Abana Rwanda te Waddinxveen, door te helpen bij hun eigen 
acties. Zoals u al misschien al weet, ondersteunt de stichting Abana Rwanda 
middelbare scholieren, terwijl Jyambere zich richt op basisschoolleerlingen. Daarom is er tussen beide stichtingen de 
overeenkomst gesloten dat de kinderen van Jyambere die hun basisschool afronden, in hun middelbare schooltijd 
verder ondersteund worden door de Abana Rwanda stichting.  
 
Naast deze acties wil Jyambere meer gebruik gaan maken van acties op haar website. Een voorbeeld daarvan is de 
wenskaart verkoopactie waar u onder deze link te allen tijde kaarten voor € 1,25 per stuk kunt bestellen. Elke kaart 
brengt € 0,25 op voor Jyambere en daarmee helpt u direct een kind.  
 
Ook in Rwanda hebben belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. In tegenstelling tot de afgelopen periode hebben 
69% van de kinderen een positieve beoordeling op school gekregen. Dat is ongeveer 12% meer dan de afgelopen 
periode, een fantastische stap dus! Zoals u wellicht kunt herinneren, is er in overleg met de stichting Abana Rwanda 
besloten dat hun ondersteunde oudere kinderen bijles zouden geven aan de jongere kinderen van Jyambere tijdens de 
vakanties. Het is mooi om te zien dat het aantal kinderen met een positieve beoordeling direct na deze actie is 
gestegen. Jyambere zal daarom zich in zetten om deze actie te laten voortduren.  
 

http://www.jyambere.org/
http://www.jyambere.org/kaarten-actie/
http://www.jyambere.org/kaarten-actie/
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Verder heeft de heer Tautvydas Totò Rindzevicius (Toto) van 8 juli tot 31 juli het project in Rwanda bezocht en zich 
ingezet voor de gesponsorde kinderen. Toto is Zweeds en heeft Jyambere benaderd omdat hij als vrijwilliger een 
bijdrage wilde leveren aan de doelen van Jyambere. Hij heeft in Rwanda veel werk verricht en heeft daar een 
uitgebreid verslag van gemaakt. Zo benadrukte hij het belang van het werk van Jyambere en pleitte hij voor meer 
hulp, welke verder zou moeten gaan dan alleen het dekken van studie- en ziektekosten.  
 
Zo meldde hij dat veel kinderen 1 maaltijd per dag krijgen, geen stoel/tafel 
thuis hebben om erop huiswerk te maken, op de grond slapen en na school 
mee moeten helpen om de kost te verdienen. Soms zijn de door Jyambere 
gedoneerde uniformen de enige kleding die ze hebben. Hierdoor zijn veel 
kinderen vaak ziek, moe of duizelig in de klas. Op de korte termijn zou 
Jyambere de gezinnen moeten ondersteunen met kleding, matrassen, 
muskietennetten, tafels, stoelen en gasolie lampen. Het verslag van Toto 
kunt u met de volgende link lezen.  
 
Als afsluiting van deze nieuwsbrief willen wij naast alle  andere donateurs de 
heer Raoef Hussainali bedanken voor zijn bijzondere welwillendheid. Ook willen wij aangeven dat Jyambere zich extra 
gaat inspannen om de situatie van de kinderen in Rwanda te verbeteren. Hierbij zal de vrijwillige aanpak gewaarborgd 
blijven om zo alle inkomsten aan de kinderen in Rwanda te besteden. Daarom hopen wij dat u Jyambere financieel 
blijft ondersteunen en blijft volgen, via de website en Facebook. 
 
 
Wij bedanken u namens de kinderen onder onze hoede van harte voor uw steun! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
De vrijwilligers van Jyambere 

http://www.jyambere.org/
http://www.jyambere.nl/wp-content/uploads/2015/11/2015-11-17-Verslag-van-Toto.pdf

