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1. Inleiding
De Stichting Jyambere (“aanmoediging tot ontwikkeling”) wil zich inzetten voor
kansarme kinderen in Rwanda die door omstandigheden geen toegang tot onderwijs
hebben. Het project vindt plaats in het bisdom van Nyundo, een plaats in het
noordwesten van Rwanda.

Figuur 1: Werkplaats van Jyambere

Er is bewust gekozen voor een kleinere plaats op het platteland van Rwanda. De
kinderen uit soortgelijke plaatsen worden door de reguliere hulpprojecten vaak niet
bereikt, omdat deze zich meestal richten op de grotere steden, voornamelijk de
hoofdstad Kigali.
Jyambere is onafhankelijk en niet gebonden aan een specifieke levensbeschouwing. Het
doel is om kansarme kinderen rondom Mahoko en de omgeving de kans te bieden om
naar school te gaan, zoals bedoeld is in het tweede millenniumdoel: "in het jaar 2015
alle kinderen naar school".
Om deze hoofddoelstelling te behalen, wordt er ook in de eerste basisbehoeften
voorzien. Hierbij moet vaak worden gedacht aan financiële ondersteuning zoals de
betaling van de ziektekosten premie en voedsel. Deze ondersteuning duurt voort tot het
kind zijn basisschool heeft afgerond.
De evaluatie wordt uitgevoerd in samenwerking met Caritas Rwanda te Nyundo en
COTT van de Parochie van Kabaya.
Voor de algemene informatie over Rwanda wordt er verwezen naar het jaarrapport over
de periode 2009-2010.
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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 het behalen van een diploma
teneinde hun kansen op een betere positie in de maatschappij te vergroten.
Hierbij beperkt onze stichting zich tot kinderen in Mahoko en omgeving in het
Afrikaanse land Rwanda.
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3. Visie

Figuur 2: Kinderen zijn blij met de hulp van Jyambere

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, 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 van Rwanda bestaat uit jong
volwassenen. 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.

KvK nr.
: 24473074
Bankrekening nr. : NL76ABNA0570184495
Adres
: Goereesestraat 10, 3114 BH Schiedam
Website
: www.jyambere.org
E-mail
: info@jyambere.org
Pagina 6

JYAMBERE aanmoediging tot ontwikkeling
Kansloze kinderen in Rwanda naar School

4. Werkwijze
Zoals al 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 kansarme kinderen in Mahoko en omgeving, een plaats in
het noorden van Rwanda. De reden daarvoor is, dat veel hulporganisatie zich
voornamelijk 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.
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5. Partners van Jyambere in Rwanda
5.1. Partnerschap met Caritas Nyundo
De samenwerking met Caritas Nyundo is al enig tijd niet eenvoudig. De reden is dat
Caritas eigenlijk een te grote en internationaal gerichte organisatie is ten opzichte van
een kleine NGO zoals Jyambere. De ondersteunde kinderen van Caritas Nyundo waren
35 waarvan 8 de school hebben verlaten.
Stichting Jyambere heeft wel het voornemen om tot een oplossing te komen. Zij heeft
een verzoek bij de Parochie Nyundo ingediend om Caritas Nyundo te assisteren.
Jyambere hoopt op een positief antwoord van de Parochie Nyundo.

5.2. Partnerschap met COTT van de Parochie KABAYA
Vader Theophile is vetrokken en vervangen door vader Kwimana Francois.

Figuur 3: De toezichthouder vader speelt met de kinderen

De samenwerking loopt heel goed. De ondersteunde kinderen van de parochie Kabaya
zijn 24, ze verblijven in 17 families, waarvan 6 adoptiefamilies. Een adoptiegezin vangt 7
wezen op.
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De selectie van de kinderen die in aanmerking komen voor het programma van Stichting
Jyambere wordt gedaan door een comité uit de parochie op basis van de armoede.
Religie is geen criterium.
De parochie Kabaya heeft een verzoek ingediend om het aantal kinderen te verhogen tot
44 want ze 20 nieuwe kinderen hebben die zonder een eventuele hulp niet naar school
kunnen. In de parochie leven momenteel 26 kinderen op straat.
In de hele Parochie Kabaya is er hoge uitval van kinderen die al naar school gingen; dit
jaar zijn meer dan 100 kinderen die van school zijn gegaan, dit zou vooral te wijten aan
het voedsel tekort.
De gezinnen waar deze kinderen vandaan komen verhuizen vaak naar een ander deel
van het land (oosten) voor betere kansen. Voor andere kinderen geldt dat ze hun ouders
mee moeten helpen door te werken op het land of door te bedelen.
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6. Terugblik
6.1. Basisschool
In Nederland worden de financiële middelen geworven die gebruikt worden om de
kosten van het onderwijs (schooluniform, schoolspullen etc.) te vergoeden.
Elk gesponsord kind heeft 2 uniformen, een schooltas, schoolmateriaal en sandalen
ontvangen.

Figuur 4: Kinderen terug van de markt met gekocht spullen

Van 59 kinderen die in het schooljaar 2012 op de basisschool zaten zijn 8 de school
verlaten om verschillende redenen zoals ziekte en armoede.
De oogsten waren slecht en ouders hebben de inzet van de kinderen nodig om te
overleven.
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De overgebleven 51 kinderen die het schooljaar 2013 hebben afgerond zijn zoals het
volgende ingedeeld:
28 meisjes en 23 jongens
16 in Groep 1
5 in groep 2
24 in groep 3
4 in groep 4
1 in groep 5
1 in groep 6

Meer dan 59% van de scholieren hebben goede schoolrapporten met resultaat van
boven de 50%. Voor de 41% kinderen met een slecht schoolrapport is de verklaring
armoede zoals het hierboven vermeld is.

6.2. Families ondersteunen
De ziektekostenverzekering waarin Jyambere heeft bijgedragen werkt in een aantal
gevallen goed, echter moet altijd nog 10% van de rekening door de patiënt zelf worden
betaald. Voor sommige gezinnen is dit te veel en daarom krijgen ze niet de zorg die
nodig is. De kerk heeft echter een potje waaruit deze 10% zou kunnen worden vergoed.
Momenteel geven mensen die behoefte hebben aan deze bijdrage nog niet goed aan dat
het geval is, waardoor het systeem niet optimaal werkt
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6.3. Toezicht
Jyambere streeft er naar zo efficiënt mogelijk met haar financiële middelen om te gaan,
door bijvoorbeeld bekenden van Jyambere die in Rwanda zijn namens haar het project
te laten bezoeken. Dit bespaart Jyambere financiële middelen om het project te gaan
bezoeken. Zo heeft een Nederlandse werknemer van de UN-Habitat die nu in Rwanda
zit, begin dit jaar het project te Kabaya bezocht en de laatste ontwikkeling
gerapporteerd.
Hij heeft 100 schriften, 100 pennen, 24 rekensetjes, 3 springtouwen en een voetbal voor
de kinderen meegenomen.

Figuur 5: Bezoek bij het project in januari 2014

Hij gaf aan dat een goede ondersteuning aan de kinderen in het krijgen van onderwijs
zou het eerder een combinatie moeten zijn van het (financieel) ondersteunen van de
familie.
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7. Vooruit kijken
7.1. School
Het aantal kinderen dat nu niet naar school gaan en op straat leven in de gehele
parochie is 26. Indien 20 kinderen extra ondersteund zouden worden blijven er 6 over.
Volgens de parochie van Kabaya zou het streven moeten zijn om geen kinderen meer op
straat te hebben en elk kind naar school te laten gaan. Dit zou een gezamenlijk missie
van stichting Jyambere en de parochie kunnen zijn. De parochie selecteert op dit
moment de kinderen, maar levert geen financiële ondersteuning. Een mogelijkheid zou
kunnen zijn om nog meer gezamenlijk te kijken naar welke betrokken partij welke
ondersteuning kunnen bieden. De parochie zou mogelijk in ontbijt voor de kinderen
kunnen voorzien.

Een aanvullend criterium voor de selectie van kinderen voor het programma van
stichting Jyambere zou moeten zijn dat de ouders de schoolgang ondersteunen en het
belang ervan begrijpen. Als dat niet het geval is zal de kans op vroegtijdige
schoolverlating groot zijn.
Alleen Jyambere ziet niet hoe dit in daad te brengen, gelet op dat families die te arm zijn
beschouwen het naar school gaan van de kinderen niet als primaire behoefte.

7.2. Microkredieten
Jyambere’s partners in Rwanda, Caritas Nyundo en de parochie van Kabaya, hebben
meerdere malen gemeld dat de prestatie van schoolkinderen slecht is omdat hun
gastgezinnen zeer arm zijn en niet kunnen vinden wat te eten elke dag. Vaak gaan de
kinderen naar school zonder hebben gegeten en nemen ze geen lunch box. Gevolgen
hiervan is dat ze met lege mag de les niet goed kunnen volgen.
Als een oplossing hebben deze partners Jyambere gevraagd om te kijken of er
alternatieve bronnen van inkomsten zoals microkredieten voor de pleeggezinnen
kunnen geïmplementeerd worden. Bij het toetsen van het beheer van de kredieten is het
gebleken dat de ouders niet kunnen terugbetalen.
Jyambere heeft geen middelen om de familie financiële ondersteuning te verlenen om
voedsel te kopen.
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Bewust van deze moeilijke situatie zoekt Jyambere naar een ander alternatief om toch
kinderen te stimuleren. Dit kan een compliment systeem zijn. Een kind met meer dan
50% op het eindjaarrapport kan een konijn als compliment ontvangen. Zo zullen de
andere kinderen hard werken om eindejaar die beloning ook te verdienen. De
opvangfamilie zullen ook hun kinderen aanmoedigen om het diertje te krijgen.
Indien dit systeem zal worden uitgevoerd, zal het de volgende voordelen kunnen
hebben:




Verbetering van de prestatie van de kinderen
Verlaging van de schooluitval
Bron van inkomen / mest voor de gastfamilies.
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Sponsors:

http://www.juvenaat.nl/
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