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2 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 noorden van Rwanda. Er
is bewust gekozen voor een kleinere plaats op het platteland van Rwanda. De kinderen uit
dit soort plaatsen worden door de reguliere hulpprojecten vaak niet bereikt, omdat deze
zich meestal richten op de grotere steden, met name 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". Afgesproken is klein te beginnen en het aantal kinderen bij succes
uit te breiden.
Om deze hoofddoelstelling te behalen, zal er ook in de eerste basisbehoeften moeten
worden voorzien. Hierbij moet vaak worden gedacht aan financiële ondersteuning van de
(pleeg) ouders zodat kinderen onderdak, voedsel en kleding hebben; de basisbehoeften om
naar school te kunnen gaan. Ook ondersteunen we hen bij de aanschaf van schoolspullen
en het schooluniform. Deze ondersteuning duurt voort tot het kind zijn school 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.

3 Doelstelling stichting Jyambere
De stichting Jyambere (aanmoediging tot ontwikkeling) 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 afronden van de basischool
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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4 Visie van de stichting Jyambere
Jyambere wil deze kinderen ondersteunen op hun tocht vanuit onzekere omstandigheden
en gebrek aan voorzieningen, naar een situatie waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Ons
project heeft oog voor duurzame ontwikkelingen 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 (43%) 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.

5 Samenstelling van Jyambere van heden
Het dagelijkse bestuur van Jyambere is gewijzigd. Na jaren van trouwe dienst hebben
Marc Brouwer en Douwe Wielenga zich teruggetrokken. Zij zullen wel betrokken bij
Jyambere blijven als vrijwilligers. Bij deze dankt Jyambere hen voor de tijd, inzet en
toewijding voor het goede doel. Prosper Iraguha - Shima en Frits Wigmans zullen hen
plaats innemen om zo het werk van de stichting voort te zetten.
Hieronder volgt de nieuw organigram van stichting Jyambere.

Figuur 1: Organogram stichting Jyambere
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Beatrice Nyirampunga, Voorzitter
Ik ben geboren en getogen in Rwanda. Als moeder ben ik bij Jyambere betrokken om een
positieve stimulatie voor ontwikkeling aan kansarme kinderen in Rwanda te bieden.
Het kan niet langer dat een hele generatie zonder recht op school opgroeit. Het moet
veranderen.

Gerben Tiekstra, Penningmeester
Ik ben Gerben Tiekstra. Ik woon in Schiedam. Ik werk bij een bedrijf als electrical
engineer en ontwerp elektrische systemen aan boord van schepen. Ik ben bij
Jyambere betrokken geraakt doordat ze vrijwilligers zochten en ik altijd al wat wilde
betekenen in ontwikkelingshulp. Het is mooi om te zien hoe ook wij als groep vrijwilligers
ontwikkelen. Het geeft voldoening om te zien dat er nu 59 kinderen inmiddels naar school
gaan.
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Frits Wigmans, Secretaris
Ik ben Frits Wigmans en ik ben 21 jaar oud. Ik woon in Hoogerheide(Noord-Brabant). Ik
studeer voor de functie als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Ik ben na
samenwerking met Prosper voor de dansgroep African-Pride in aanraking gekomen met
Jyambere, ik voel me vereerd om deel uit te mogen maken van deze stichting. Het is
geweldig om voor anderen iets te kunnen betekenen.

Prosper Iraguha –Shima, Vice Voorzitter
Mijn naam is Prosper Iraguha-shima, student rechtsgeleerdheid. Zelf ben ik in Rwanda
geboren, maar het grootste deel van mijn leven verblijf ik nu in Nederland. Ik woon in
Rotterdam waar ik tevens ook studeer. Mijn betrokkenheid bij stichting Jyambere heeft
alles te maken met terug geven en delen van de kansen en mogelijkheden die ik vandaag
de dag mag genieten. Doormiddel van stichting Jyambere probeer ik een bijdrage te
leveren voor kinderen die beperkt zijn in hun ontwikkeling in Rwanda.
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6 Werkwijze van de stichting Jyambere
Zoals reeds genoemd 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 en in de
Parochie van Kabaya in het bisdom van Nyundo, plaatsen 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.

Figuur 2: Het Rwandese platteland
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7 Partners van Jyambere in Rwanda
Tot 2011 voerde Jyambere haar activiteiten uit in samenwerking met Caritas Nyundo.
Vanaf 2012 heeft Jyambere haar werkgebied uitgebreid door het ondersteunen van
kinderen uit Kabaya Parochie in het bisdom van Nyundo.
In Kabaya werkt Jyambere samen met COTT (Cooperative Tuzamuke Twese) van de
Parochie Kabaya. De organisatie richt zich op het lenigen van armoede en bestrijden van
sociale onrechtvaardigheid. De taken van Caritas Nyundo en COTT bestaan uit het
besteden van onze giften, het toezicht houden op het verloop van het project en eventuele
onregelmatigheden signaleren en terugkoppelen naar het bestuur in Nederland.
Het dagelijkse toezicht, het registreren en monitoren van de kinderen worden uitgevoerd
door Caritas Nyundo via:
Abbé Etienne Mukeragabiro (Directeur Caritas in Nyundo)
Espérance Mujawamariya (Coordinatrice)
En door COTT via:
Mvr. Liberata Bapfakurera
Abbe Teophile Niyonsenga
Aan het einde van het jaar sturen ze school- en financiële rapporten.
In het jaar 2012 hebben de twee bovengenoemde partners bij Jyambere gemeldt dat ze een
groot aantal arme kinderen die niet naar school hebben. Jyambere heeft besloten om het
aantal kinderen te verhogen tot 59.

KvK nr.
: 24473074
Bankrekening nr. : NL76ABNA0570184495
Adres
: Goereesestraat 10, 3114 BH Schiedam
Website
: www.jyambere.org
E-mail
: info@jyambere.org
Pagina 9

JYAMBERE aanmoediging tot ontwikkeling
Kansloze kinderen in Rwanda naar School

8 Terugblik
De hulp die Stichting Jyambere in de periode 2011-2012 heeft aangebonden bestaat
feitelijk uit verschillende onderdelen.

8.1 Basisschool
In Nederland worden de financiële middelen geworven die gebruikt worden om de kosten
van het onderwijs (schooluniform, schoolspullen etc.) en eerste levensbehoeften te
vergoeden.
Elk gesponsord kind heeft 2 uniformen, een schooltas, schoolmateriaal en sandalen
ontvangen.

Figuur 3: Kinderen in uniform

Vanaf januari 2012 had Stichting Jyambere 59 kinderen op de basisschool.
De kinderen zijn als volgt ingedeeld:



31 meisjes en 28 jongens
20 in Groep 1, 15 in groep 2, 10 in groep 3, 6 in groep 4, 3 in groep 5 en 5 in groep 6

8.2 Families ondersteunen
Zoals eerder vermeld is de hoofddoelstelling van Stichting Jyambere het naar school sturen
van de kinderen. Deze ondersteuning duurt voort tot het kind zijn school heeft afgerond.
Om dit in gang te zetten en er voor te zorgen dat deze kinderen de basisschool afronden
werd er indien nodig ook in de eerste basisbehoeften voorzien.
Hierbij moest worden gedacht aan financiële ondersteuning van de (pleeg) ouders zodat
kinderen onderdak, voedsel en kleding hebben, de basisbehoeften om naar school te
kunnen. Dit is weliswaar niet onze hoofddoelstelling maar een belangrijke afgeleide.
Wanneer er namelijk niet in de basisbehoeften voedsel, kleding en onderdak wordt
voorzien, is de kans dat kinderen onderwijs volgen immers minimaal.
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Voor elk kind heeft Jyambere een bedrag van FRW 3000,00 voor ziektekostenverzekering
premie betaald. Ook hebben 24 kinderen elk twee konijnen gekregen om deze te fokken.

Figuur 4: Kinderen ontvangen konijnen

8.3 Toezicht
Middels onderlinge samenwerking en coördinatie van Caritas Nyundo en COTT zorgen
we dat de financiële middelen daadwerkelijk bij onze doelgroep in Rwanda terecht komen.
Soms komen de gesponsorde kinderen bijeen met de toezichthouder. Als men hetzelfde
probleem heeft en samen delen, wordt de zorg lichter. Op die manier bouwen ze aan een
band.

Figuur 5: Bijeenkomst van kinderen en de toezichthouders
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10% van de uitbetaling wordt besteed als vergoeding voor het toezicht door Caritas
Nyundo en COTT Kabaya.

8.4 Gemeenschappelijke opleiding na basisschool
De lagere school duurt 12 jaar in Rwanda. Wanneer een leerling het minimale resultaat
voor het staatsexamen niet haalt, wordt hij of zij verplicht om de gemeenschappelijke
opleiding van 3 jaar, een soort uitbreiding dat volgt op 6 jaar basisschool, te volgen.
Leerlingen van de gemeenschappelijke opleiding dragen lange broeken van c.a. FRW
3000. Bovendien is het schoolgeld FRW 9 000 per jaar (FRW 3000 per tri-mester) terwijl
er geen schoolgeld is voor de basisschool.
Door het gebrek aan financiële middelen heef Jyambere de ondersteuning aan de leerling
die de gemeenschappelijke opleiding van 3 jaar na basisschool volgde gestopt. Deze
opleiding is te duur en valt niet onder de doelgroep van Jyambere.
Het meisje die een naaiopleiding volgde heeft na een jaar de school verlaten om gehuwd te
worden. Dit is een algemeen probleem in de ontwikkelingslanden waar een meisje geen
andere activiteit bedoel is dan huisvrouw te worden. Meestal worden ze te jong getrouwd.
Het meisje Zairoise was 14 jaar oud dus minderjarig.

8.5 De geslaagden voor Middelbaar onderwijs
Na de basisschool moeten de leerlingen het staatsexamen doen. Als een kind slaagt, zal
stichting Jyambere zijn doel in feite bereiken. Maar omdat het middelbaar onderwijs niet
onder het doel van stichting Jyambere valt, stopt de ondersteuning van een kind nadat een
kind het staatsexamen heeft afgelegd. Ook wanneer een kind zijn staatsexamen niet haalt
stopt de ondersteuning. De gesponsorde kinderen zijn te arm om schoolgeld voor de
middelbare school te kunnen opbrengen.
Op zoek naar een oplossing heeft Jyambere een samenwerking gestart met de stichting
Abana Rwanda. http://www.abana-rwanda.org/
De stichting biedt 50 kinderen de mogelijkheid om een middelbare schoolopleiding te
volgen.
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9 Vooruitblik juli 2013 - juni 2014
Een van de afspraken bij het bezoek in Rwanda in februari 2011 was het stoppen van de
financiële ondersteuning voor het eten om het aantal kinderen te verhogen. Echter uit de
rapporten van Caritas blijkt dat de prestatie van de kinderen te laag is vanwege het feit dat
ze vaak naar school gaan zonder te eten. Daarom heeft Caritas stichting Jyambere verzocht
om te kijken of kleine vergoedings projecten gestart kunnen worden. In het school jaar
2013 gaat Jyambere samen met Caritas kijken of microcredit rendabel is.

10 Fondsenwerving
Stichting Jyambere is continu bezig met fondsenwerving om alle beschreven projecten uit
te voeren. Bovendien zoekt stichting Jyambere steeds naar stichtingen die klaar zijn voor
een samenwerking en vooral naar donateurs die vertrouwen hebben in stichting Jyambere
en die verschillende projecten financieel willen steunen. Gezien de omvang van de
projecten van stichting Jyambere is elk idee en/of elk bedrag even welkom en
noodzakelijk.
“Met een bijdrage van €5,00 geeft u een (kans)arm kind een tweede kans in het leven”
Met dit bedrag kan Jyambere de ziektenkostenverzekeringspremie voor een kind betalen.
Bankrekening van stichting Jyambere is: NL76ABNA0570184495
Sponsors:

http://www.juvenaat.nl/
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