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Nieuwsbrief najaar 2016 
Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling  

Beste lezers, sponsors en goedwillenden,  
 
Voor u ligt de Jyambere nieuwsbrief van het najaar 2016 waarin de ontwikkelingen van de stichting in het afgelopen 
half jaar in Rwanda en in Nederland worden besproken. 
 
Om te beginnen met de ontwikkelingen in Rwanda: 14 van de 63 kinderen zijn in het laatste jaar van de basisschool en 
hebben intussen hun staatsexamen gedaan. Jyambere is erg trots dat deze kinderen de “eindstreep” hebben kunnen 
halen, ook al zijn op dit moment de resultaten nog niet bekend. Het is voor iedere leerling een fantastische prestatie! 
 
 Verder is één kind van school gegaan wegens het verhuizen van zijn pleeggezin naar een nog onbekende bestemming. 

In de voorjaarsnieuwsbrief was vermeld, dat Jyambere gemiddeld per kind 24% meer aan 
financiële ondersteuning zou gaan uitgeven om de situatie van de kinderen te verbeteren. 
De algemene situatie in Rwanda is immers nog steeds beroerd: veel kinderen hebben 
toegang tot de basisschool maar door armoede kan slechts een klein deel er actief aan 
deelnemen. Vooral op het platteland is de actieve deelname van de scholieren aan 
(basis)onderwijs zeer beperkt. Arme ouders focussen op het verkrijgen van eten en 
onderdak en zien school als een secundaire behoefte. Ook is er recent het verontrustende 
nieuws bekendgemaakt, dat landelijk leraren financiële bijdragen van kinderen zouden 
eisen om hun lage salarissen te compenseren. Het bericht is (helaas alleen in het 
Rwandees) te lezen via deze link. Als gevolg hiervan gaan kinderen rondzwerven of 

moeten hun ouders – met vaak zwaar werk – helpen in de zoektocht naar eten en onderdak (zie foto links). Een artikel 
hierover kunt u via deze link lezen (ook alleen in het Rwandees). De Rwandese minister van onderwijs heeft beloofd 
om actie te ondernemen om dit te voorkomen. 
 
Door extra te investeren in de kinderen wil Jyambere in ieder geval 
voorkomen dat de kinderen die wij nu ondersteunen moeten werken en 
daardoor geen onderwijs kunnen volgen. Door heldere communicatie en 
een nauwe samenwerking met onze toezichthouders in Rwanda (Caritas 
Nyundo en de Kabaya Parochie) houden wij de situatie in de gaten. De 
extra uitgaven zijn o.a. gebruikt voor extra laarzen. Op de foto hiernaast 
ziet u een aantal van deze kinderen met hun schoolmateriaal en hun 
nieuwe laarzen. 
  
Om deze extra uitgaven te dekken hebben de vrijwilligers van Jyambere 
weer volop acties in Nederland gevoerd. Zo was Jyambere in juni 2016 bij de 16de editie van het multiculturele festival 

“Manus van Alles” in Maastricht aanwezig. Voor een 
klein bedrag werd haar gevlochten, de Jyambere 
dansgroep trad op en Rwandese delicatessen werden 
verkocht. Mede hierdoor is de actie goed verlopen en 
werd een bedrag van € 355,85 ingezameld. De foto’s 
hiernaast geven een impressie van de actie.  
 

 
 

http://www.jyambere.org/
http://www.makuruki.rw/IMIBEREHO-MYIZA/UBUREZI/article/Nyarugenge-Ntawe-ukandagira-mu-ishuri-ataratanze-agahimbazamusyi-ka-mwarimu
http://www.makuruki.rw/IMIBEREHO-MYIZA/UBUREZI/article/Muhanga-Abana-bataye-ishuri-bajya-gukora-mu-birombe-by-amatafari
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Ook de Gereformeerde Kerk te Delfhaven heeft een bijdrage aan Jyambere geleverd: door een dienstcollecte te 
houden voor de stichting is een bedrag van € 258,05 opgehaald. Ook via deze weg willen wij de kerk en de Diaconie 
hartelijk bedanken voor dit mooie resultaat! 

 
Wat betreft het nieuwe jaar, staan de financiële middelen niet toe om de huidige 14 kinderen die het basisonderwijs 
hebben afgerond verder te ondersteunen. Het is erg jammer dat de stichting “Abana Rwanda” (die zich focust op 
middelbaar onderwijs) ook deze kinderen niet kan ondersteunen door gebrek aan financiële middelen.  
 
Verder moeten wij met spijt berichten dat, door de tegenvallende fondsenwerving van dit jaar en de toenemende 
uitgaven, Jyambere helaas geen gehoor kan geven aan de toezichthouders in Rwanda om nieuwe kinderen te 
ondersteunen. Hopelijk kunnen wij volgend jaar aan u meedelen dat wij meer kansarme kinderen zullen kunnen 
ondersteunen. Wat er dan ook gebeurt, zullen de vrijwilligers van Jyambere zich volop blijven inzetten. Ook u kunt 
hieraan bijdragen door bijvoorbeeld gehoor te geven aan de onderstaande actie. 
  

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. 
 
info@jyambere.org   Bank: NL76 ABNA 057.01.84.495   www.jyambere.org 
 
 
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
De vrijwilligers van Jyambere 

http://www.jyambere.org/
mailto:info@jyambere.org
http://www.jyambere.org/

