
KvK nr.  : 24473074 

Bankrekening nr. : NL76ABNA0570184495 

Adres  : Goereesestraat 10, 3114 BH Schiedam 

Website  : www.jyambere.org 

E-mail  : info@jyambere.org 

 

1 

Stichting Jyambere 

 ‘Aanmoediging tot ontwikkeling’ 

 
 

Jaarverslag 2016 
 
  

mailto:info@jyambere.org


KvK nr.  : 24473074 

Bankrekening nr. : NL76ABNA0570184495 

Adres  : Goereesestraat 10, 3114 BH Schiedam 

Website  : www.jyambere.org 

E-mail  : info@jyambere.org 

 

2 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding ...................................................................................................................... 3 

2. Doelstelling ................................................................................................................ 4 

3. Visie ............................................................................................................................ 4 

4. Werkwijze................................................................................................................... 4 

5. Partners van Jyambere in Rwanda ............................................................................. 4 

6. Terugblik..................................................................................................................... 5 

6.1 Basisschool ..................................................................................................................................... 5 

6.2 Toezicht .......................................................................................................................................... 6 

7. De toekomst ............................................................................................................... 7 

8.  Sponsors.................................................................................................................... 8 

 

Figuren 
 
Figuur 1: Werkplaats van Jyambere ............................................................................... 3 

Figuur 2: Overzicht van gesteunde kinderen ................................................................. 5 
 

  

mailto:info@jyambere.org


KvK nr.  : 24473074 

Bankrekening nr. : NL76ABNA0570184495 

Adres  : Goereesestraat 10, 3114 BH Schiedam 

Website  : www.jyambere.org 

E-mail  : info@jyambere.org 

 

3 

1. Inleiding 
 
Uit rapporten van Unicef uit 2016 lijkt het er op dat 25,5 miljoen dollar nodig is om hulp te bieden aan 
kinderen in Afrika. Vooral aan Burundese kinderen die naar Rwanda en Tanzania zijn gevlucht. Deze 
cijfers laten zien dat de bijdrage van Jyambere daarbij van essentieel belang blijft om de kinderen 
naar school te kunnen laten gaan. 
 

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 mag dat geen reden zijn om niet naar school te kunnen. 
 

Het onderwijsniveau blijft laag. De meeste kinderen bezoeken wel een basisschool, maar slechts 30% 

gaat door naar het middelbaar onderwijs. 
 
In dit jaaroverzicht geven we een korte terugblik op 2016.  
 
We willen jullie bedanken voor al jullie steun in woorden en daden. Dankzij jullie donaties heeft 
Jyambere dit jaar veel kinderen uit Gisenyi, Nyundo en Kabaya in het noordwesten van Rwanda 
kunnen helpen. 
 
De ondersteuning betreft, ziektekostenpremie, een schooluniform, schoolmateriaal en konijnen. 
 

 
Figuur 1: Werkplaats van Jyambere 
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2. Doelstelling 
 
De 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. 

Volgens het Rwandese Ministerie van Onderwijs heeft 16% van de Rwandese kinderen in 2015 

vroegtijdig de school verlaten. In de Noordwestelijke provincie, waar Jyambere actief is, is de 
armoede de reden hiervan. 

3. Visie 
 
Jyambere wil deze 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 want de kinderen van vandaag zijn immers de volwassen 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 in Rwanda bestaat uit jongvolwassenen. 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. 
Wij richten ons daarbij op de (kans)arme kinderen in Mahoko en omgeving, een plaats in het noorden 
van Rwanda. De reden daarvoor is, dat veel hulporganisaties zich met name op kinderen in de grotere 
steden richten, waarbij de kans bestaat dat kinderen op het platteland opnieuw buiten de boot 
vallen. De organisatie voert haar activiteiten dus uit op het platteland van Rwanda. 

5. Partners van Jyambere in Rwanda 
 
In 2016 heeft Jyambere 63 gesponsord: 22 onder het toezicht van Caritas Nyundo en 41 onder het 
toezicht van COTT van de Parochie Kabaya.  
 
Van de 22 kinderen van Caritas Nyundo hebben 6 de basisschool afgerond en hebben 2 de school 
verlaten. 
De samenwerking met COTT via vader Kubwimana François verloopt steeds heel goed. 
In 2016 had Parochie Kabaya 41 kinderen. Geen enkel kind heeft vroegtijdig de school verlaten en 6 
hebben de basisschool afgerond. Dit is mede te danken aan vader François die zich onophoudelijk 
blijft inzetten. 

  

mailto:info@jyambere.org


KvK nr.  : 24473074 

Bankrekening nr. : NL76ABNA0570184495 

Adres  : Goereesestraat 10, 3114 BH Schiedam 

Website  : www.jyambere.org 

E-mail  : info@jyambere.org 

 

5 

6. Terugblik 
 

6.1 Basisschool 
 
In Rwanda is de werkloosheid hoog, vooral op het platteland. Velen hebben weinig onderwijs 
genoten. Naar aanleiding van rollenpatronen en het bestaan van vooroordelen worden meisjes 
beperkt in hun onderwijs en arbeidskansen.  
Jyambere dankt haar partners in Rwanda, vooral de Parochie Kabaya, die de rollenpatronen wil 
doorbreken door meer meisjes te selecteren. In 2016 waren van de 41 kinderen onder toezicht van 
Kabaya 27 meisjes. Dit is 62,7% van de gesponsorde kinderen. Dit is ook te zien op de foto hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 2: Overzicht van gesteunde kinderen 

Van de 63 kinderen die in het schooljaar 2016 op de basisschool zaten zijn 2, minder dan 1%, 
uitgevallen en 12 kinderen, 12%, hebben de basisschool afgerond. 
De uitval is heel klein in vergelijking met het jaar 2015 waarin 2,5% van de kinderen uit school zijn 
gevallen en veel lager dat de uitval op landelijk niveau (16%). 
 
De 61 kinderen die het schooljaar 2016 hebben afgerond waren zoals het volgende ingedeeld:  
 

• 38 meisjes en 23 jongens 

• 0 in Groep 1 

• 5 in groep 2 

• 9 in groep 3 

• 25 in groep 4 

• 9 in groep 5  

• 13 in groep 6 
 

37% heeft boven de score van 50% gehaald. Dit is 32% minder dan in 2015. Deze slechte prestatie is 
het resultaat dat kinderen geen bijles hebben gehad tijdens de vakantie zoals vorig jaar. De bijles 
werd in samenwerking met de Stichting Abana Rwanda verzorgd en die heeft het niet kunnen doen 
door gebrek aan financiële middelen.  
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6.2 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 2016 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 2017 te kunnen 
vinden die de kinderen zal kunnen bezoeken. 
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7. De toekomst 
 
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. 
 
De toezichthouder in Kabaya zoekt naar mogelijkheden van hoe met financiële ondersteuning 
materiaal te kopen om een dansgroep van de kinderen te starten. Tijdens optreden kunnen kinderen 
wat geld verdienen en een bijdrage leveren aan hun toekomst.  
 
Jyambere blijf werken aan creatieve ideeën en concepten om fonds te verwerven voor haar 
doelstelling om (kans)arme kinderen te voorzien van primaire onderwijs.  
 
Jyambere heeft een project voor het verzamelen van oude telefoons geïnitieerd waarbij de 
verzamelde telefoon worden afgeven aan TL Closing The Loop. TL Closing The Loop geeft 6 euro per 
kilo verzamelde telefoons. Jyambere heeft tot zover 40 telefoons weten te verzamelen. 
 
Jyambere blijft zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor fondswerven om een kansrijke toekomst 
voor de kinderen te realiseren. 
 
Tot slot ervaar Jyambere het als positief dat er animo is van mensen die zich opgeven om vrijwilliger 
te worden voor Jyambere. 
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8.  Sponsors 
 
Vindt u dat Jyambere zich zou moeten blijven inzetten voor deze kinderen, dan 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 rekening:  
NL76ABNA 0570184495 t.n.v. Stichting Jyambere 
Een kind sponsoren totdat hij/zij studie afrondt? Dan betaalt u per jaar € 50,00 
Wilt u contact hebben met het kind dat u wilt sponsoren? Neem dan contact met het Bestuur 
van Jyambere. 
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http://www.juvenaat.nl/ 
 
 

 
 

http://denbosch.gkv.nl/ 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

Bergen op Zoom 

http://www.windkrachtvier.nl/ 
 

 

http://www.gkv-rotterdamstad.nl/ 
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