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Voorwoord
Het is mij een eer en een genoegen namens de stichting Jyambere de inleiding te verzorgen
van dit jaarverslag april 2009 - juni 2010.
Dit verslag geeft u een beeld van onze stichting, de vrijwilligers, de doelstelling(en) en de
projecten waaraan wij het afgelopen jaar gezamenlijk hebben gewerkt. Het is mooi om te
zien wat samenwerking tussen verschillende mensen tot stand kan brengen.
Iets wat anderhalf jaar geleden begon als een ambitieus plan heeft zich in de afgelopen 12
maanden geconcretiseerd tot een officiële stichting met 10 enthousiaste vrijwilligers en het
allerbelangrijkste; concrete steun aan 11 Rwandese kinderen die dankzij onze inzet nu
dagelijks naar school gaan.
We zijn er nog niet, de daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning is immers vele malen
groter. Het is een begin en tegelijkertijd een besef dat we ons ook in het komende jaar als
stichting hard in zullen moeten zetten om het aantal kinderen dat toegang krijgt tot
onderwijs te vergroten.
Dat is namelijk het idee; klein (maar goed) beginnen om uiteindelijk, wanneer blijkt dat
onze inspanningen vrucht afwerpen, verder te groeien zodat steeds meer Rwandese
kinderen naar school kunnen gaan en onderwijs kunnen genieten. Het volgen van
onderwijs biedt namelijk kansen op allerlei vlak en om er voor te zorgen dat ook deze
kinderen toegang tot deze kansen krijgen ondersteunen wij hen. Dat doen wij niet alleen,
dat doen we graag samen met u.
Namens Stichting Jyambere,

Marc Brouwer
Voorzitter

Rotterdam, juli 2010

KvK nr.
: 24473074
Bankrekening nr. : 57.01.84.495
Adres
: Lisstraat 9b, 3037 RA Rotterdam
Website
: www.jyambere.org
E-mail
:info@jyambere.org
Pagina 4

JYAMBERE aanmoediging tot ontwikkeling
Kansloze kinderen in Rwanda naar School

Inleiding
Om u een beter beeld te geven van wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij dat doen bieden
wij u middels dit jaarverslag een kijkje ‘achter de schermen’ van onze stichting.
Hoofdstuk 1 geeft u een beeld van wat de aanleiding die tot de oprichting van Jyambere
heeft geleid is geweest.
In hoofdstuk 2 kunt u iets lezen over de achtergrond van het land waar ons project zich op
richt; de Afrikaanse republiek Rwanda waarbij in hoofdstuk 3 een aantal vergelijkingen
worden gemaakt tussen Rwanda en Nederland.
Hoofdstuk 4 geeft u meer inzicht in de ontwikkelingen die onze stichting sinds het prille
initiatief in 2007 tot en met de oprichting van de zelfstandige stichting in 2009 heeft
doorgemaakt. Doelstelling, visie en werkwijze komen in de daaropvolgende hoofdstukken
aan bod.
In Hoofdstuk 8 en 9 krijgt u inzicht in de structuur van de organisatie en maakt u kennis
met de Nederlandse leden die onze stichting in de lucht houden, maar ook met enkele van
onze Rwandese collega’s, die het werk dat wij in Nederland initiëren daadwerkelijk van
dag tot dag ten uitvoer brengen in Rwanda.
Hoofdstuk 10 en 11 geven u tot slot inzicht in wat er allemaal gerealiseerd is in de
afgelopen maanden en wat we voor de komende maanden op de agenda hebben staan.
De financiële rapportage is niet opgenomen in dit jaarverslag maar is op verzoek
verkrijgbaar.
Zoals reeds gezegd in het voorwoord; we zijn er nog niet, de daadwerkelijke behoefte aan
ondersteuning is immers vele malen groter. Het is echter een begin en ieder pad dat naar de
overwinning leidt begint met het zetten van een eerste stap. Deze is met dit initiatief gezet,
met als mooi resultaat dat er nu 11 kinderen naar school gaan dankzij Jyambere.
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1. Millenniumdoelen
In het Millenniumjaar 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om
voor 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs,
gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd; de zogenaamde
Millenniumdoelen.
Dit zijn de acht Millenniumdoelen die de VN in 2000 heeft geformuleerd:
1 Minder armoede
2 Alle kinderen naar school
3 Gelijke kansen
4 Minder kindersterfte
5 Minder kraamsterfte
6 Minder HIV
7 Toegang tot water
8 Samenwerking
Het initiatief tot oprichting van de stichting Jyambere is feitelijk voort gekomen uit het
tweede millenniumdoel:

In 2015 moeten alle kinderen naar school
Zie www.dewereldvandevn.nl voor nadere informatie over de 8 millenniumdoelen en de
resultaten die tot nu toe geboekt zijn.
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1.1.

Millenniumdoel 2

In 2015 moeten alle kinderen in alle landen minimaal basisonderwijs volgen. Op dit
moment gaat 1 op de 5 (20%) kinderen in ontwikkelingslanden nog niet naar school. Vaak
worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of een bijdrage te leveren
aan het gezinsinkomen. Ook hebben veel kinderen in vluchtelingenkampen onvoldoende
toegang tot onderwijs.
1.2.

Kinderarbeid

Geschat wordt dat er wereldwijd ongeveer 250 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar
werken in plaats van naar school te gaan. Verplicht, en toegankelijk basisonderwijs is een
belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Het geeft kinderen de kans om zich
verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen. Dit komt uiteindelijk
de hele maatschappij ten goede. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat in 2015 alle
kinderen overal ter wereld basisonderwijs kunnen volgen en afronden.
1.3.

Meer scholen

Met flexibele schooltijden kan tegemoet worden gekomen aan de bijdrage die kinderen
thuis worden verwacht te leveren. Een andere concrete oplossing is het bouwen van meer
scholen om de afstand die kinderen naar school af moeten leggen te verkleinen. Daarnaast
is het belangrijk dat schoolgeld en boeken voor iedereen betaalbaar worden.
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Wist u dat…
•

...één op de vier volwassenen in ontwikkelingslanden (872 miljoen mensen in
totaal) analfabeet is en tweederde daarvan vrouw?

•

...meer dan 100 miljoen kinderen niet naar school gaan?

•

...46% van de meisjes in de armste landen ter wereld geen toegang hebben tot
basisonderwijs?

•

...basisonderwijs voor alle kinderen ‘slechts’ 10 miljard dollar per jaar zou kosten dat is de helft van wat Amerikanen jaarlijks uitgeven aan ijs.

•

...jongeren die de basisschool hebben afgerond, de helft minder kans lopen op HIV
dan jongeren die nooit naar school zijn geweest.

•

...basisonderwijs voor iedereen elk jaar 700.000 gevallen van HIV zou voorkomen ongeveer 30% van alle nieuwe infecties in deze leeftijdsgroep.

Wij beginnen dit jaarverslag met deze informatie omdat het initiatief dat tot de oprichting
van Jyambere heeft geleid voort komt voort uit het tweede Millenniumdoel maar daarover
leest u meer in het volgende hoofdstuk.

KvK nr.
: 24473074
Bankrekening nr. : 57.01.84.495
Adres
: Lisstraat 9b, 3037 RA Rotterdam
Website
: www.jyambere.org
E-mail
:info@jyambere.org
Pagina 8

JYAMBERE aanmoediging tot ontwikkeling
Kansloze kinderen in Rwanda naar School

2. Rwanda, korte beschrijving en achtergrond

2.1. Beschrijving
Ten onrechte wordt er met name in het Westen vaak over het continent Afrika gesproken
als ware het één land. Daarmee gaan we voorbij aan een diversiteit van mensen, culturen,
religies, politieke machtsverhoudingen en grenzen die net als bijvoorbeeld Europa, Latijns
Amerika of Azië, ook dit continent kenmerken. Stel dat we Europa als 1 land zouden
beschouwen, dan kunnen we bijvoorbeeld de Noren, Nederlanders en Grieken toch
nauwelijks als één homogene groep beschouwen ook al zijn we allen Europeanen. Door de
relatieve onbekendheid van de individuele landen hier en omdat er veel hulporganisaties
zijn die hun ontwikkelingsprogramma’s op één of meerdere van de Afrikaanse landen
richten terwijl onze hulp zich beperkt tot het Afrikaanse land Rwanda, leek het ons goed u
een korte beschrijving van dit land en haar achtergrond te geven.
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Rwanda is een klein land in Centraal-Afrika met een oppervlakte van 26.338 km². Het ligt
een paar graden ten zuiden van de evenaar ingeklemd tussen Tanzania, Burundi, Uganda
en de democratische republiek Kongo. Het heuvelachtige landschap van Rwanda is bedekt
met grasland en kleine boerderijen. In het noordwesten bevindt zich een vulkanisch gebied,
vanwaar zich een bergrug in zuidoostelijke richting uitstrekt.
De waterscheiding van het stroomgebied van de Nijl en de Kongo loopt in het westen, op
een hoogte van ca. 2743 meter.
Op de westelijke flanken van deze bergkam daalt het land ineens richting Lake Kivu en de
vallei van de Ruzizi rivier. Dit gebied maakt deel uit van de Afrikaanse Grote Slenk. De
oostelijke hellingen zijn gelijkmatiger met een vriendelijk uitgestrekt heuvellandschap dat
gelijkmatig daalt richting de vlakten, moerassen en meren in de oostelijke grensstreek. Dit
landschap heeft Rwanda de bijnaam “Land van Duizend Heuvels” bezorgd. De meest
afgelegen waterloop van de Nijl – en hiermee dus feitelijk de oorsprong van de Nijl –
ontstaat in Nyungwe Forest. Het water stroomt via de rivieren Mwogo, Nyabarongo en
Kagera voordat het in Tanzania in het Victoriameer stroomt.
2.2. Achtergrond
Etnische conflicten tussen de verschillende bevolkingsgroepen van Rwanda kennen een
lange historie in de Rwandese geschiedenis.
De periode voorafgaande aan de onafhankelijkheid, was Rwanda een koninkrijk en, als
onderdeel van Ruanda-Urundi, een kolonie van België. Haar economische systeem was
feodalisme. In 1959 ontstond er een algemene opstand van het volk tegen het feodalisme.
De etnische conflicten hebben massa's van vluchtelingen naar buurlanden tot gevolg
gehad. In 1962 nam Rwanda een historische verandering. Rwanda werd onafhankelijk van
België.
D. Mbonyumutwa was de eerste president van januari tot oktober 1961.
G. Kayibanda werd in 1961 tot president verkozen.
De weinig stabiele economische situatie en de aanhoudende etnische conflicten bereikten
in 1972 en 1973 een hoogtepunt. Minister van Defensie, generaal-majoor Juvénal
Habyarimana, pleegde op 5 juli 1973 een staatsgreep en bracht de regering-Kayibanda ten
val. In augustus 1973 werd Habyarimana tot president van Rwanda gekozen. Tot 1990
kende Rwanda een periode van rust, ook al was de spanning tussen de verschillende
bevolkingsgroepen niet helemaal weg.
In oktober 1990 viel de Front Patriotique Rwandais (FPR) Rwanda binnen. Zij waren
veelal kinderen van de vluchtelingen die Rwanda in de jaren '60 waren ontvlucht. De dood
van Habyarimana in 1994 heeft een burgeroorlog met volkerenmoord ook wel Rwandese
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genocide genoemd ten gevolge gehad. Gedurende deze burgeroorlog werden naar schatting
meer dan 1.000.000 mensen om het leven gebracht.
Ten gevolge hiervan ontstonden vluchtelingenstromen naar alle landen ter de wereld
vooral naar buurlanden Zaïre, de huidige Democratische Republiek Kongo (RDC),
Tanzania en Kenia. Veel mensen hadden familieleden verloren en het economische leven
was tot stilstand gekomen. Pasteur Bizimungu waarborgde de interim-regering tot in 2000.
Daarna werd generaal Paul Kagame tot president gekozen.
De cyclische burgeroorlogen, de vluchtelingenstromen en oorlog in het buurland RDC die
daarna volgde hebben sporen achtergelaten op de levenstandaard en de sociaaleconomische
situatie. Met een inkomen van circa US$ 260,00 per capita behoort Rwanda tot de armste
landen ter wereld. Circa 60% van de Rwandese bevolking leeft van minder dan een € 1 per
week. ( cijfers van de Wereld Bank, zie ook IS tijdschrift “Terug naar overzicht 20062008).
Hoewel er een leerplicht voor kinderen van 6-12 jaar is, zijn er veel kinderen in Rwanda
die niet naar school kunnen. Ze hebben niets anders dan bedelen of stelen om in leven te
blijven. Het betreft veelal wezen, maar ook kinderen van wie ouders niet in staat zijn om
voor hen te zorgen.
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3. Rwanda in vergelijking met Nederland

Land:
Oppervlakte:
Inwoners
Bevolkingssamenstelling:
0-14 jaar:
15-64 jaar:
64 jaar en ouder:
Gemiddelde leeftijd totaal:
Mannen:
Vrouwen:
Levensverwachting totaal:
Mannen:
Vrouwen:

Rwanda
26,338 km²
11,055976

Nederland
41,543 km²
16,83092

43%
54,6%
2,4%
18,6 jaar
18,4 jaar
18,9 jaar
57,4 jaar
56,0 jaar
58,9 jaar

17,2%
67,7%
15,2%
40,8 jaar
40 jaar
41,6 jaar
79,5 jaar
76,9 jaar
82,3 jaar
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4. Ontstaan stichting Jyambere
Nadat (zoals u kunt lezen in paragraaf 1.2) een groot deel van de Rwandezen een aantal
jaren op drift waren geweest, bleven veel kinderen uiteindelijk zonder ouders achter. Deze
waren omgekomen of in de massale vluchtelingenstromen uit het oog verloren. Door de
oorlog in Rwanda en Kongo leven naar schatting meer dan 7.000 kinderen tussen 6 en 12
jaar op straat in Rwanda. Veel kinderen gaan niet naar school of hebben een gebrek aan
voedsel, kleding en onderdak. Overdag zoeken zij eten in de vuilnis of proberen geld te
verdienen door hulp aan marktbezoekers en toeristen te verlenen of auto’s te wassen. Zij
slapen onder vrachtwagens, onder bruggen en meestal op straat. Hierdoor hebben zij geen
kans om, zoals andere kinderen, een goede toekomst op te bouwen. Deze kinderen
verlangen zoals elk kind naar vrede, gerechtigheid, onderling vertrouwen en eigen
waardigheid. Ook zij hebben recht op de voorziening van eerste levensbehoeften, de
volkenrechten van eerlijke en gelijke kansen voor persoonlijke ontwikkeling.
4.1. 2007
Het idee iets voor deze kinderen te doen is in 2007 in Nederland bedacht en uitgewerkt
door een groepje van vier vrouwen waarvan er twee zelf uit Rwanda komen. Ze beseften
dat veel kinderen in hun thuisland het geluk ooit herenigd te worden met hun ouders niet
hadden. De 2e Millenniumdoelstelling ‘Alle kinderen naar school in 2015’ is toch ook op
hen van toepassing, maar zal dit streven ook hen, die ver van de hoofdstad Kigali wonen,
bereiken vóór 2015?
Er was dus werk aan de winkel en het plan iets voor deze kinderen te willen betekenen
werd geboren. De vrouwen gaan samen met twee Nederlandse vrouwen aan de slag,
hetgeen resulteert in de basis van wat in 2009 uit zou groeien tot stichting Jyambere. Het
project Jyambere stelt zich bij de oprichting in eerste instantie als doel straatkinderen een
kans te bieden.
4.2.

2008

In 2008 kreeg Jyambere een geweldige stimulans door het winnen van de Idealenwedstrijd
van dagblad Trouw. De hieraan gekoppelde geldprijs betekende dat Jyambere nu echt een
begin kon maken met het helpen van kinderen in Rwanda. In de praktijk bleek dit
behoorlijk ingewikkeld. Straatkinderen hebben immers geen adres en geen familie. Ze
zwerven rond en zijn bij niemand bekend. Zodoende krijgen ze geen kansen zoals andere
kinderen. Hoe kunnen ze naar school worden gestuurd, als zij overal en nergens te vinden
zijn?
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Het bestaan van straatkinderen wordt daarnaast stelselmatig ontkent door de overheid en
bij een bezoek van Silent Work aan het gebied, verklaarden de betrokkenen dat er in hun
dorp nauwelijks ‘echte’ straatkinderen zijn. De kinderen waar het om gaat zwerven niet. Ze
slapen en eten bij eigen of andere families, maar daar wordt door omstandigheden niet
goed voor hen gezorgd. Ze leven ‘s nachts dus niet op straat. Overdag lopen ze over de
markt of struinen ze rond, ze gaan echter niet of nauwelijks naar school. Jyambere is echter
van mening dat deze kinderen (of ze nu zwerven of niet) ook binnen het millenniumdoel
‘onderwijs’ vallen. Maar hoe kunnen ze bereikt worden? Alle goede bedoelingen en
motivatie ten spijt, het project krijgt te kampen met opstartproblemen en komt moeizaam
van de grond.
4.3. 2009
Jyambere past haar doelstelling aan door niet langer over straatkinderen te spreken maar
over ‘kansloze kinderen’, daarbij doelend op de hierboven beschreven groep die weliswaar
niet tot de echte categorie straatkinderen behoren, maar hoe dan ook buiten de
millenniumdoelstelling ‘Alle kinderen naar school’ dreigen te vallen.
In april 2009 doet Beatrice Nyirampunga een oproep in het Rotterdamse kerkblad
‘Stadshaven’ om nieuwe leden te werven. Met meer mensen kunnen de taken immers
verdeeld worden en nieuwe leden brengen ook nieuwe ideeën aan.
Het werkt! De leden worden gevonden en inmiddels bestaat de projectgroep uit in totaal 10
leden die ieder op verschillende vlakken actief betrokken willen zijn bij het ten uitvoer
brengen van dit project. Er wordt sindsdien iedere eerste dinsdag van de maand vergaderd
door het bestuur en er is regelmatig contact met de overige leden.
In eerste instantie opereert Jyambere onder de paraplu van de stichting Silent Work
(www.silentwork.org). Deze stichting werkt namelijk sinds 1994 in Rwanda, onder andere
in Busasamana dat in de buurt van Mahoko ligt. In een gezamenlijke vergadering van 3
mei 2009 wordt duidelijk dat het oprichten van een eigen stichting wenselijk en (gezien de
bezetting van 10 leden) haalbaar is. Silent Work heeft laten weten dat we ook in de
toekomst gebruik kunnen blijven maken van hun kennis en expertise.
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Er wordt een dagelijks bestuur benoemd en taken worden verdeeld en vastgelegd. Hiermee
wordt een basis gelegd om daadwerkelijk over te gaan tot het bieden van hulp. De stap tot
het oprichten van een eigen zelfstandige stichting komt nabij. Tijdens Na de vergadering
van dinsdag 4 augustus prikt het dagelijkse bestuur een datum waarop bij de notaris de
stichting Jyambere opgericht zal worden. Dit gebeurt in september 2009 en nadat ook een
eigen bankrekening is geopend, kan worden overgegaan op het overmaken van het eerste
geld naar Rwanda, zodat begonnen kan worden de kinderen hulp te bieden. In het volgende
hoofdstuk worden onze doelstelling, visie en werkwijze beschreven.
5. 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 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 in het Afrikaanse land Rwanda.
6. Visie stichting 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 (43%) bestaat uit
jong volwassenen. Zij moeten straks zorgen dragen voor onderwijs van de volgende
generaties. Als zij zelf geen onderwijs hebben gevolgd wordt dit een enorme, wellicht zelfs
onhaalbare opgave.
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7. Werkwijze 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, een plaats in het noorden van
Rwanda. De reden daarvoor is, dat veel hulporganisatie 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 1: Her Rwandese platteland
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De hulp die Jyambere biedt bestaat feitelijk uit 3 onderdelen:
1. Het in Nederland werven van financiële middelen die gebruikt worden om de
kosten van het onderwijs (schooluniform, schoolspullen etc.) en eerste
levensbehoeften(waar nodig) te vergoeden.
2. Middels onderlinge samenwerking en coördinatie zorgen dat deze financiële
middelen daadwerkelijk bij onze doelgroep in Rwanda terecht komen.
3. Controleren of de middelen correct zijn ingezet en het geld goed besteed is. De
kinderen die onderwijs volgen monitoren, nieuwe kinderen selecteren en het
scholingsprogramma verder uitbreiden door het ter beschikking stellen van
nieuwe giften. Daarmee is de cirkel rond en kunnen we de kinderen begeleiden
tot ze hun diploma in handen hebben.

De hoofddoelstelling bestaat dus uit 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 hun diploma uiteindelijk daadwerkelijk behalen zal
er indien nodig ook in eerste basisbehoeften moeten worden voorzien. Hierbij moet
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 namelijk
niet in de basisbehoeften voedsel, kleding en onderdak wordt voorzien, is de kans dat
kinderen onderwijs volgen immers minimaal.
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8. Stichting Jyambere vandaag
Het streven was en is te zoeken naar een duurzame band tussen projectuitvoering en
projectondersteuning. De verslagen en resultaten zullen worden teruggekoppeld aan de
mensen die zich hiervoor hebben ingezet en/ of het werk op financiële manier hebben
gesteund. Alle projectleden willen zich in de toekomst bezig (blijven) houden met
fondswerving om het project ook op de lange termijn veilig te stellen.

8.1. Organisatie en leden stichting Jyambere

Figuur 2: Organogram Stichting Jyambere
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Sinds 01-05-2009 bestaat onze stichting uit de volgende 10 vrijwilligers:
Dagelijks bestuur:
§
§
§

Marc Brouwer: Voorzitter
Beatrice Nyirampunga: Vice-voorzitter
Gerben Tiekstra: Penningmeester
§ Douwe Wielenga: Secretaris

Marc Brouwer, Voorzitter
Mijn naam is Marc Brouwer. Ik ben 34 jaar en woonachtig in Rotterdam. In het dagelijks
leven ben ik werkzaam als consultant voor een organisatie die medische professionals
detacheert binnen Nederlandse ziekenhuizen. Sinds ik er voor het eerst over hoorde ben ik
erg enthousiast over het project Jyambere. Het is kleinschalig, we zijn als bestuur bij elke
stap betrokken en het is fantastisch om te zien hoe je middels gezamenlijke inspanningen
daadwerkelijk iets kunt betekenen voor kinderen aan de andere kant van de wereld.

Beatrice Nyirampunga, Vice-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.
Want het kan niet langer dat een hele generatie zonder recht op school opgroeit. Het moet
veranderen.
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Douwe Wielenga, Secretaris
Mijn naam is Douwe Wielenga, ik woon in Rotterdam. Ik ben als consultant werkzaam bij
een economisch adviesbureau dat projecten uitvoert op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor beoordeel ik onder andere voorstellen voor
projecten die in ontwikkelingslanden plaats vinden en geef advies over het bevorderen van
export vanuit ontwikkelingslanden. Het is erg mooi om hiernaast actief te mogen zijn voor
Jyambere, waarbij het echt draait om het direct helpen van kinderen en ik, samen met
iedereen die bij Jyambere betrokken is, betekenis kan hebben voor deze kinderen.

Gerben Tiekstra, Penningmeester
Ik ben Gerben Tiekstra en 31 jaar. 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 de eerste kinderen inmiddels naar school
gaan.
Ondersteuning:
§
•
§
§
§
§

Joris Satolli, fondswerving
Julienne Nirere, contactpersoon Rwanda
Prosper Iraguha-Shima, flyers, posters en fondswerving
Redwan Ajari, website
Jean Charles Nyabusore, nieuwsbrief
Carilene Sjoer-Lassche, fondswerving
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9. Samenwerking Caritas
Op advies van diverse partijen is Jyambere op zoek gegaan naar een partij die ter plaatse
aanwezig is. Het contact met een lokale hulporganisatie is immers een vereiste om
succesvol te kunnen zijn in een land dat zover van Jyambere´s thuishaven Nederland ligt.
Het moet geen zaak van individuen zijn, maar een breed gedragen initiatief. Er moet een
complete structuur opgezet worden.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Caritas (www.caritas.org), een internationale
Katholieke hulporganisatie die vertegenwoordigd is in 165 landen en ruim
vertegenwoordigd is in Rwanda. De organisatie richt zich op het lenigen van armoede en
bestrijden van sociale onrechtvaardigheid. Ze is bekend vanwege haar programma’s voor
het geven van noodhulp, het ondersteunen van projecten en het beheren van instellingen en
voorzieningen in de gezondheids- of welzijnszorg. Indien de samenwerking voorspoedig
blijft verlopen zal besloten worden meer kinderen naar school te laten gaan. Via een
coördinator van Caritas kan begonnen worden om structuur aan te brengen en de
hulpverlening op gang te brengen. Het is belangrijk om de kinderen te leren kennen, te
registreren en te monitoren.

De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met de priester Etienne en enkele
medewerkers van de Nyundo Parochie;
•
•
•
•

Abbé Etienne Mukeragabiro (Directeur Caritas in Nyundo)
Espérance Mujawamariya (Coordinatrice)
Restituta Habanabashaka (Vertegenwoordigster)
Elie Hagenimana (maatschappelijk werker)

Hun taken 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. Afgesproken is klein te beginnen en het aantal kinderen dat wij ondersteunen
indien het goed loopt uit te breiden. Kijk voor meer informatie over Caritas Rwanda op de
volgende website: http://www.caritas.org/worldmap/africa/rwanda.html
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10. Een terugblik
Zoals reeds aangegeven is het niet eenvoudig een project als het onze in gang te zetten.
Temeer wanneer je beseft dat de meesten van ons geen ervaring met dergelijke
omvangrijke ontwikkelingsprojecten hebben.
Alle projectleden zijn onbetaalde (vaak jonge) vrijwilligers die hun activiteiten voor
Jyambere combineren met gezin, baan of studie. Daarbij komt het probleem dat we alles
vanuit Nederland in gang zetten en aansturen, terwijl de uitvoering van het project hier
6400 KM vandaan in Rwanda plaats vindt, een land waar de meerderheid van ons (op de
leden die er vandaan komen na) nooit geweest zijn.
Dit betekent dat er veel tijd gebruikt is om in kaart te brengen wat er al gedaan was en wat
er nog moest gebeuren. Taken zijn verdeeld en er is een dagelijks bestuur aangewezen. Er
is sindsdien maandelijks vergaderd, er zijn contacten met Caritas Nyundo gelegd.
Daarnaast is er een projectplan dat handen en voeten geeft aan de te nemen stappen. Al met
al heeft het ons driekwart jaar gekost een infrastructuur neer te leggen die als solide basis
kan dienen voor een langdurige samenwerking. De benoeming van ons bestuur, de
verzelfstandiging van Silent Work, de oprichting van de stichting Jyambere, het openen
van een eigen rekening, het ontwerp van de website en de nieuwsbrief, de maandelijkse
vergaderingen, de fondswerving, kortom het afgelopen jaar/ mijlpalen van maand tot
maand.

Mei 2009
•
•
•
•

Kennismaking Kennismaking nieuwe leden Jyambere
Bestuur Dagelijks bestuur wordt benoemd
Taakverdeling Overige taakverdeling leden wordt vastgelegd
Zelfstandige stichting Besproken wordt t.z.t over te gaan tot het oprichten van een
zelfstandige stichting die niet langer onder de paraplu van Silent Work opereert
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Juni 2009
•

•
•

•

•
•

Projectplan Er wordt een projectplan opgesteld. Hierin worden onze doelstellingen
beschreven, hoe we denken die te gaan halen, wat daarvoor nodig is, welke
(financiële) middelen we daarvoor al hebben, maar ook welke middelen nog
ontbreken en welke obstakels er bestaan. Het plan beschrijft ook hoe onze (evt.)
samenwerking met Caritas zal moeten verlopen en welke activiteiten er hier in NL
en welke er in Rwanda plaats moeten vinden.
Caritas We hebben een brief ontvangen van Caritas waarin ze aangeven graag
onze partner te willen zijn in Rwanda.
Website Er worden afspraken gemaakt over het ontwerp en beheer van een eigen
website; www.jyambere.org. Deze kan pas vorm krijgen wanneer de stichting
opgericht is.
Nieuwsbrief. Het is wel belangrijk onze donateurs op de hoogte te houden van wat
wij doen, en ze ook aan ons te binden. Het streven is om eens per kwartaal een
nieuwsbrief te maken en te versturen.
Het archief. Er wordt een archief opgericht waar alle in en uitgaande documentatie
wordt opgeslagen.
Vergadering Afgesproken wordt dat het bestuur elke eerste dinsdag van de maand
om 19.30 samenkomt op de Goereesestraat 10 te Schiedam

Juli 2009
•
•
•
•
•

•
•

Cartitas Caritas heeft op ons verzoek een projectplan ingeleverd waarin staat wie,
welke verantwoordelijkheid gaat uitvoeren.
Website Er is een domein voor de website geregeld: www.jyambere.org . Dit wordt
ons kostenloos aangeboden door Van der Meer internet (vdmi).
Mail er komt een officieel e-mail adres voor onze stichting: info@jyambere.org
Caritas Er wordt een concept contract opgesteld waarin de samenwerking tussen
Jyambere en Caritas officieel wordt. Dit is ook in het Frans vertaald.
Notaris Er wordt contact gezocht met diverse notarissen, aanbod en kosten worden
vergeleken,er wordt een keuze gemaakt bij welke notaris we onze stichting
oprichten
Bankrekening Er wordt een bankrekening geopend, e.e.a. kan pas in gang worden
gezet nadat we een zelfstandige stichhting zijn geworden
Logo Het jyambere logo komt vanaf heden boven alle correspondentie te staan
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September 2009
•
•

•

Notaris We hebben de akte ontvangen. Datum oprichting stichting wordt
vastgelegd
Caritas Het is gebruikelijk dat een organisatie met betaalde medewerkers geld
ontvangt voor bepaalde administratieve handelingen. Er word informatie
ingewonnen over de percentages die gebruikelijk zijn
Silent Work Er worden afspraken gemaakt over ons geld dat nu nog op rekening
van Silent Work staat. Wanneer we een stichting zijn met een eigen rekening
kunnen de bedragen worden overgemaakt naar ons

Oktober 2009
•
•
•
•

•

•
•

KVK Jyambere wordt als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Rotterdam
Bank Er wordt een afspraak in november gemaakt met de ABN AMRO Bank voor
het openen van de rekening
Marketing Er zijn visitekaartjes en T-shirts gedrukt zodat we op beurzen
herkenbaar zijn en aan onze naamsbekendheid kunnen werken
Contract Het contract is vertaald en naar Caritas verzonden. Het is op een paar
aanpassingen na goedgekeurd. Het contract wordt ondertekend waarmee de
samenwerking een feit is! Het streven om de eerste kinderen per 01/12 te laten
beginnen loopt vertraging op.
Beurzen Jyambere doet mee aan een workshop in Amsterdam en een beurs in
Delft. Beide acties hebben als doel donateurs te werven en naamsbekendheid te
vergroten
Bezoek Rwanda Anneloes Zwarts, een bekende van Beatrice die in Congo werkt,
bezoekt Caritas namens ons. Zij deelt haar bevindingen later met ons.
Notaris De beide voorzitters tekenen de akte waarmee Jyambere een zelfstandige
stichting wordt
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November 2009
•

•
•
•

Vergadering We plannen een nieuwjaars etentje met alle leden om elkaar te
ontmoeten, bij te praten, het project te bespreken en te evalueren. 16 januari zullen
we gezamenlijk eten bij Carilene in bergen op Zoom
Website Nadat de rekening is geopend kan de website verder aangepast worden
Belasting Overheidssubsidie en belastingplicht worden in kaart gebracht
Bankrekening Sinds november 2009 beschikt Jyambere over een eigen rekening

December 2009
•

•

•
•
•

Silent Work Nu de rekening is geopend maakt Silent Work onze tegoeden over
naar onze eigen rekening. Hiermee komt er een officieel einde aan het werken
onder de paraplu van.
Geld Het eerste bedrag wordt overgemaakt naar Caritas. Hiermee komt ons doel
een stap dichterbij. De laatste afspraken over de besteding van het geld worden
gemaakt.
Contract Het getekende contract van Caritas Rwanda is binnen
Onderzoekverslag Anneloes Zwarts stuurt haar verslag door aan Jyambere. Ze
heeft Caritas bezocht en deelt haar indrukken met ons
ANBI Op advies van adviseur Koen Vliegenthart vraagt Jyambere de zogenaamde
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status aan bij de belastingdienst. Dit
heeft fiscale voordelen

Januari 2010
•

•

Evaluatie Onder het genot van een Rwandees etentje worden het project en de tot
nu toe bereikte doelstellingen geëvalueerd. Er is al veel bereikt wanneer we
terugkijken naar mei. De kinderen gaan echter nog steeds niet naar school. Dit
wordt prioriteit nummer 1 in de weken die volgen
Contact Julienne neemt contact op met Caritas om helder te krijgen wat er nu
concreet nog moet gebeuren om de kinderen te laten beginnen
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Februari 2010
•

•

•

•

•
•

CARITAS Er is tot nu toe eigenlijk alleen contact met vader Etienne. Afgesproken
wordt ook contact te onderhouden met de andere leden in Rwanda om te
voorkomen dat er problemen onstaan mocht Etienne ooit uitvallen.
Reparatie Er wordt een offerte aangevraagd voor noodzakelijke reparaties aan het
huis van een van de kinderen. Dit wijkt af van onze centrale doelstelling maar valt
onder onze doelstelling kinderen in staat te stellen onderwijs te volgen, dit gaat niet
wanneer je geen dak boven je hoofd hebt
Sponsoractie We ondersteunen Redwan op alle mogelijke manieren bij zijn
activiteiten een mooi sponsorbedrag binnen te halen via zijn school. Het komt er op
aan, we hebben veel ‘concurrentie’ van andere goede doelen zoals het door een
ernstige aardbeving getroffen Haïti.
CIDIN Marieke van Houten (Centre for International Developement Issues
Nijmegen) zal binnenkort een bezoek brengen aan Caritas. Zij doet onderzoek naar
diverse Nederlandse initiatieven die hulp bieden aan Rwanda
ANBI We hebben officieel ANBI status gekregen van Belastingdienst
Jaarverslag Er zal een jaarverslag moeten komen, er wordt afgesproken dat de
voorzitter hier zorg voor zal dragen

Maart 2010
•

•

•

•

Kinderen Na ietwat vertraging zijn de eerste 11 kinderen (5 meisjes en 6 jongens)
dan nu toch echt naar school gegaan. Een van hen zit in groep 4, twee in groep 3,
twee in groep 2, zes in groep 1
Offerte Julienne en Beatrice hebben een offerte laten maken voor de verbouwing
van het huis van een van de gezinnen in Rwanda. Deze valt erg hoog uit. We
moeten een offerte hebben die zich beperkt tot de noodzakelijke reparatiekosten
CARITAS Er is een nieuwe contact persoon bij Caritas voor de dagelijkse zaken,
namelijk Esperance Mujawamariya. Beatrice heeft haar gesproken en heeft een heel
goede indruk van haar.
WEBSITE Onze website is op een aantal punten aangepast en in lijn met de
verwachtingen
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April 2010
•

•

•

CARITAS Caritas heeft een overzicht gemaakt van de kosten die zij gemaakt
hebben. Ze hebben aangegeven welke kosten van tevoren begroot waren, en welke
uiteindelijk werkelijk zijn gemaakt. Per saldo zijn ze goedkoper uitgekomen dan
begroot.
Offerte Beatrice heeft een nieuwe offerte voor het opknappen van het huis van de
familie Sibomana laten maken. Deze wordt geaccordeerd. De uitzondering kan
worden gemaakt omdat er een verband is tussen een veilige en gezonde
woonomgeving en het kunnen volgen van lessen
Bezoek Rwanda Er moet een bezoek van leden van Jyambere aan Mahoko worden
gepland. Twee leden is voldoende. Als periode wordt vooralsnog gekozen
september

Mei 2010
•

•

Caritas Caritas heeft een update gestuurd. Hieruit blijkt dat de zaken in Mahoko in
principe goed lopen. Ze geven aan dat voedsel een probleem blijft voor de families
waar de kinderen toe behoren. Ook worden de omstandigheden voor de familie
Butsitsi moeilijker nu de regentijd aan is gebroken, aangezien hun huis nog steeds
geen (goed) dak heeft.
ACTIE De actie van de school van Redwan heeft het enorme bedrag van 11,500 €
opgebracht. Redwan en Prosper zijn zeer actief geweest met het promoten van
Jyambere en hebben verschillende presentaties verzorgd

Juni 2010
•
•
•

Actie Het geld van de actie van de school van Redwan is binnen. Gerben heeft
gezocht naar een passend cadeau om de school te bedanken
CARITAS Caritas heeft het geld voor de verbouwing van het huis van de familie
Butsitsi ontvangen en zal gaan beginnen met de verbouwing
Bezoek Rwanda We maken ons wat zorgen over de situatie in Rwanda in verband
met ons voorgenomen bezoek aan Mahoko. Door de aanstaande verkiezingen is er
veel onrust in het land en worden er mensen gevangen gezet om vreemde redenen.
Besloten wordt om het nog een maand aan te kijken voordat we besluit om wel of
niet te gaan.
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11. Vooruitblik juli 2010 - juni 2011
Nu de basis om onze doelstellingen te behalen is gelegd kunnen we ons komend jaar
verder focussen op uitbreiding van ons project. Hierbij horen de volgende
aandachtspunten:

Een bezoek brengen aan Caritas, Rwanda
Er zal op korte termijn een bezoek moeten worden gebracht aan Caritas. Dit bezoek heeft
verschillende redenen. Zoals aangegeven leunt ons project met name wanneer we het over
de uitvoering hebben zwaar op de inzet van de medewerkers van Caritas. Het is dus van
groot belang persoonlijk kennis met hen te maken om op deze manier de samenwerking
ook voor de lange termijn veilig te stellen. Zou deze samenwerking wegvallen, dan loopt
de continuïteit van ons project direct gevaar. In dit bezoek moet de samenwerking tot nu
toe geëvalueerd worden en moeten we ons als partners presenteren. Momenteel ligt de
nadruk te veel op het delegeren van een in Nederland ontworpen takenpakket. Het is tevens
van belang kennis te maken met de kinderen die dankzij ons naar school gaan en kennis te
nemen van hun situatie en vorderingen op school. We zullen met eigen ogen moeten zien
wat er tot nu toe gerealiseerd is en of we deze manier van werken in de toekomt kunnen
handhaven of dat we de samenwerking op een andere manier in zullen moeten vullen. We
bewust gewacht met en te snel bezoek aan het project. Een bezoek drukt enerzijds zwaar
op ons budget, terwijl je anderzijds op het juiste moment moet gaan. Je kunt niet eerder
gaan dan wanneer er daadwerkelijk kinderen naar school gaan anders moet je nog een keer
afreizen op het moment dat dit gerealiseerd is. Daarnaast zullen we de toekomst moeten
bespreken, ons doel is immers meer kinderen naar school te sturen, deze kinderen moeten
dus geselecteerd worden.
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Nieuwe plannen maken voor fondswerving
We zijn in de afgelopen jaren in de gelukkige omstandigheid geweest dat we twee maal
een aanzienlijk bedrag hebben ontvangen voor ons project. Deze bedragen bieden ons
mogelijkheden op lange termijn actief te zijn en te blijven. Het is echter van belang (nu de
interne organisatie op orde is en staat) na te denken over nieuwe manieren van
fondswerving in de toekomst. We kunnen dit werk alleen blijven doen wanneer we over
voldoende financiële reserves beschikken, geld dat we uitgeven dient dus aangevuld te
worden en gezien onze groeiplannen voor de toekomst is het noodzakelijk meer geld aan te
trekken dan we momenteel uitgeven. We willen de kinderen die dankzij ons naar school
kunnen blijven sponsoren tot ze hun diploma hebben terwijl we per jaar nieuwe kinderen
willen laten instromen in ons programma. We zullen een aangepaste begroting maken die
onze behoefte een financiën inzichtelijk maakt. Deze begroting geeft een overzicht van de
verwachte uitgaven, waarbij de inkomsten gedefinieerd moeten worden in activiteiten die
een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Middels het werken aan naamsbekendheid
moeten de meer mensen bereiken het komende jaar.

Naamsbekendheid
Om financiële middelen aan te trekken zullen we verder moeten werken aan
naamsbekendheid van onze stichting.

Project evaluatie en project uitbreiding
Per keer dat er een kind van school gaat wordt er een ander kind de mogelijkheid geboden
naar school te gaan. Zodoende zijn er tenminste 11 kinderen die tegelijkertijd ondersteund
worden en naar school gaan. Natuurlijk beseffen ook wij dat het probleem wereldwijd
groot is en de Millenniumdoelstelling ambitieus. Maar niets doen is de gemakkelijkste weg
en daarom alleen al geen optie. We kunnen immers iets doen, en dat doen we. Het is
inmiddels al 2010! Tweederde van de 15 jaar die de VN zichzelf gegeven heeft zit er al op.
We hebben nog slechts 5 jaar om dit doel te realiseren. Zou het lukken? Het antwoord op
deze vraag hebben wij en u grotendeels zelf in de hand…
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