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Jyambere:

Aanmoediging tot ontwikkeling in Mahoko

Zoals u in het reisverslag op onze website kunt lezen, heeft Jyambere in februari 2011 een
twee-mans-missie naar Mahoko gestuurd om de twaalf kinderen te bezoeken en toezicht op
het project te houden. De missie heeft in totaal een week geduurd en in deze periode zijn de
scholen waarop de kinderen zitten, de (pleeg)gezinnen waarbij de kinderen verblijven en
Caritas Nyundo bezocht. Caritas Nyundo is onze partner en tevens onze vertegenwoordiger in
Rwanda.
De vrijwilligers hebben vastgesteld dat alle kinderen gezond zijn en dat ze op school goede
resultaten behalen. Daarom is de verwachting dat ze
allen aan het eind van het jaar over zullen gaan.
Tijdens de schoolbezoeken is met de leraren
overlegd en duidelijk geworden dat, als ze zo
doorgaan, de kinderen het studieprogramma
succesvol zullen voltooien. Op de foto rechts ziet u
Thomas Sibomana in zijn klas

Bij de gezinnen sprak Jyambere met de (pleeg)ouders en buren van de kinderen over de
thuissituatie. Hier werd bevestigd dat de kinderen in stabiele en betrouwbare gezinnen
verblijven. Ook is het gerenoveerde huis van de familie Butsitsi bezocht. In de vorige
nieuwsbrief kon u lezen dat Jyambere deze renovatie, waarbij ook sanitaire voorzieningen in
het huis werden aangebracht, heeft gefinancierd. Op de foto’s hieronder ziet u het huis voor en
na de renovatie.
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Het huis voor de renovatie

Het huis na de renovatie

Tijdens de gezinsbezoeken werden de kinderen door de Jyambere vrijwilligers in het zonnetje
gezet. Zo namen de twee Jyambere vrijwilligers behalve
schriften, schrijfgereischap en kleding ook snoepgoed
mee voor de kinderen. In de foto hiernaast ziet u de
kinderen van de familie cadeautjes in ontvangst nemen.

Bij het bezoek aan Caritas werd het samenwerkingsverband tussen Jyambere en Caritas
geëvalueerd. De kosten voor het levensonderhoud van de kinderen en de kosten voor de
scholing en donaties uit het verleden werden onder de loep genomen. Echter werd vooral
gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheid van het project. Afgesproken is dat het project dit
schooljaar van 12 naar 42 kinderen gaat uitbreiden. Dit aantal is groot genoeg om voor
Jyambere een substantiële bijdrage te leveren aan het dorpje, maar klein genoeg zodat de te
verrichten werkzaamheden ook in de toekomst uitsluitend door vrijwilligers kunnen worden
uitgevoerd. Op deze wijze wordt uw financiële bijdrage rechtstreeks aan de kinderen besteed.
Caritas heeft inmiddels 30 nieuwe kinderen geselecteerd. Deze gaan al naar school met
ondersteuning van Jyambere. In de volgende nieuwsbrief zal de voortgang van dit
selectieproces besproken worden.
Door de toekomstige uitbreiding zal het project meer gaan kosten. Hierdoor worden er op
korte termijn benefietevenementen gepland. Via de site, Facebook en e-mail zal Jyambere u op
de hoogte houden. Wij hopen dat we op uw aanwezigheid en (financiële) steun kunnen
rekenen.
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