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Jyambere:
Aanmoediging tot ontwikkeling in Mahoko
Voor u ligt de inmiddels 4e nieuwsbrief van Jyambere. Hierin wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen die de
afgelopen maanden in Rwanda en in Nederland hebben plaatsgevonden. Ook zullen de plannen van Jyambere in de
toekomst kort worden toegelicht.
We mogen beginnen met heel goed nieuws: Inmiddels zijn de 11 kinderen die door Jyambere gesteund worden aan
een nieuw schooljaar begonnen! Dit jaar zijn alle scholen in Rwanda pas 1 februari begonnen, een maand later dan
gebruikelijk. De reden is dat het Franse schoolsysteem plaats moest maken voor het Engelse systeem. Leraren en
leraressen moesten worden omgeschoold en dit heeft geleid tot een maand vertraging. De ondersteunde 11
kinderen verblijven momenteel in 3 (pleeg) gezinnen en zitten op de basisscholen Ruvuzananga, Mutura en
Kanama. Op de foto hieronder ziet u de 4 kinderen vóór hun school in Ruvuzananga.
Mede door uw hulp heeft Jyambere deze kinderen
inmiddels voorzien van nieuwe schoolspullen,
schooluniformen,
schoolgeld,
huisvesting
en
voeding voor het eerste semester. Op de foto
hiernaast ziet u 4 kinderen met hun nieuwe
uniformen, school-tassen, sandalen, dekens en
zeep. Deze kinderen zijn u daarvoor uiterst
dankbaar.

Links de kinderen voor hun school in Ruvuzananga, rechts kinderen met hun nieuwe spullen

In Nederland heeft Jyambere het afgelopen seizoen veel werk verricht en zijn goede resultaten geboekt. Begin
oktober werd Jyambere vertegenwoordigd door haar vrijwilligers op de Trouw Idealendag in Amsterdam. Hier is veel
geleerd van de ervaringen van soortgelijke organisaties en is contact gelegd met (overheid)instanties die
goededoelenorganisaties sponsoren. Aan het eind van deze dag hebben twee vrijwilligers van Jyambere aan een
wedstrijd van NCRV programma Mamba Point deelgenomen om het leukste filmpje op te nemen omrent een
goededoelenorganisatie. De hoofdprijs was een cursus “promotie
film maken”, welke door Jyambere is gewonnen! De onderstaande
links verwijzen naar het filmpje dat op de Trouw Idealendag is
gemaakt en het promotie filmpje dat werd gemaakt onder
begeleiding van Mamba Point.

Links Jyambere vrijwilligers op de Trouw Idealen dag, rechts dansgroep van Jyambere in Delft

http://www.youtube.com/watch?v=hH4qYn7LFqM

http://www.youtube.com/watch?v=OXsUsAKnhBo

Op 16 October werd Jyambere door zijn vrijwilligers vertegenwoordigd op de jaarlijkse African Cultural Festival in
het culturele centrum van de Technische Universiteit Delft. De dansgroep van Jyambere trad op en aan het
Jyambere kraampje konden bezoekers informatie en toelichting krijgen van de werkzaamheden van de organisatie.
Hierboven een foto van de Jyambere dansgroep tijdens een optreden op de African Cultural Festival in Delft.
Ten slotte is Jyambere door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), volgens
art.6 lid 33, Wet inkomstenbelasting 2001. Dit houdt in dat de giften die u aan Jyambere doneert aftrekbaar zijn
van het belastbaar inkomen.
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Jyambere is momenteel volop bezig om 2010 een succesvol jaar te maken. Zo zal in het nieuwe seizoen de huidige
internetsite vernieuwd en geavanceerd worden en zullen er meerdere sponsoractiviteiten georganiseerd worden.
Hiernaast zal naar de mogelijkheden gekeken worden om één van de huizen waar
de kinderen verblijven op te knappen en te voorzien van een eenvoudig
traditioneel toilet. Zoals u op de foto hiernaast ziet is dit hard nodig.
Op lange termijn zal naar de mogelijkheid gekeken worden om meer kansarme
kinderen te gaan ondersteunen.
Dankzij al deze activiteiten blijft Jyambere een groeiende organisatie die in zijn
korte bestaan al veel succes heeft bereikt voor kansarme kinderen in Rwanda. Dit
alles dankzij uw steun.

Jyambere

Bank: 57.01.84.495

www.jyambere.org

Nieuwsbrief winter 2010

