Nieuwsbrief voorjaar 2014
Jyambere:
Aanmoediging tot ontwikkeling in Mahoko

Beste lezer, sponsor en goedwillende,
Dit is de Jyambere nieuwsbrief van inmiddels alweer het voorjaar van 2014. Zoals gewoonlijk wordt u hierin bijgepraat
over de vorderingen van het project in Rwanda en in Nederland.
Graag willen we beginnen met het feit dat Jyambere inmiddels 8 jaar bestaat en intussen al bijna 60 kinderen heeft
geholpen! Door uw donaties is het de stichting gelukt om zich te blijven inzetten voor haar doel om onderwijs te
verschaffen voor kansarme kinderen. Daarvoor willen de vrijwilligers van Jyambere u hartelijk bedanken.
Wat betreft de ontwikkelingen in Nederland willen wij twee ontwikkelingen noemen.
Ten eerste zijn er bij de kerstkaartenverkoop actie 706 kaarten verkocht en is er € 54,75 gedoneerd. Doordat elke
kaart € 0,25 voor Jyambere opbracht, is hiermee een totaal bedrag van € 231,25 binnen gebracht. Jyambere dankt
iedereen zeer die één of meerdere kaarten heeft gekocht voor het bijdragen aan dit mooi resultaat.
Ten tweede zijn de werkzaamheden afgerond om de website te laten voldoen aan de veranderde eisen van de
Belastingdienst. Dit garandeert de ANBI status van Jyambere waardoor uw donaties aftrekbare posten zullen blijven
als u aangifte doet voor de inkomsten belasting.
Ook in Rwanda hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die benoemd moeten worden. Ten eerste heeft
Joost Mӧhlmann, een werknemer van de UN-Habitat die nu in Rwanda
zit, begin dit jaar aangegeven het project te kunnen bezoeken. Eind
januari heeft hij de kinderen en (pleeg) ouders die onder het toezicht
van de Kabaya parochie vallen bezocht. Zoals u uit voorgaande
nieuwsbrieven kon lezen, is de Kabaya parochie, naast Caritas, één van
de toezichthouders voor Jyambere in Rwanda. Namens Jyambere heeft
hij 100 schriften, 100 pennen, 24 reken-setjes, 3 springtouwen en een
voetbal meegenomen. Ook in deze nieuwsbrief wilt Jyambere Joost
hartelijk bedanken voor zijn inzet en bijdrage voor de stichting en voor
de ondersteunde kinderen.
Zijn bezoek aan het project gaf niet alleen meer inzicht in de laatste Joost Mӧhlmann wordt begroet door de kinderen
ontwikkelingen ter plekke, maar bespaart ook Jyambere financiële
middelen om het project te gaan bezoeken. Jyambere streeft er naar zo efficiënt mogelijk met haar financiële
middelen om te gaan, door bijvoorbeeld bekenden van Jyambere die in Rwanda zijn het project te laten bezoeken.
Uit het verslag van Joost en informatie van toezichthouders zijn positieve en minder positieve ontwikkelingen te
vermelden. Het goede nieuws is dat de kinderen die onder het toezicht van Kabaya vallen het goed doen.
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Helaas is ook gebleken dat 8 kinderen die onder de toezicht van
Caritas vallen hun school hebben verlaten. Op de vraag wat de
oorzaak hiervan is werd gereageerd dat dit een veelvoorkomend
verschijnsel was in dat gebied in het afgelopen jaar. Zo zijn er
ruim 100 andere kinderen van school gegaan door armoede en
de recente slechte oogsten. Door een tekort aan voedsel
verhuisden de gezinnen elders opzoek naar betere kansen of
moesten de kinderen werken/bedelen om inkomsten te
genereren.

De geschonken springtouwen en voetbal werden meteen
gebruikt

Joost Mӧhlmann adviseert om de gezinnen meer financiële ondersteuning te geven, in combinatie met druk richting
de ouders om de kinderen op school te houden. Inmiddels kijken de vrijwilligers van Jyambere hoe dit ingevuld kan
worden.
Verder is gebleken dat de ziektekostenverzekering, waarin Jyambere bijdraagt voor elk kind, in een aantal gevallen
heel goed werkt. Echter, de 10% eigen bijdrage die wordt gevraagd voor elke behandeling blijkt iets te veel te zijn voor
sommige gezinnen. Hierdoor krijgen niet alle kinderen de zorg die zij nodig hebben. Ook hier kijkt Jyambere of zij bij
kan dragen aan een oplossing.
Deze ontwikkelingen benadrukken nogmaals dat het realiseren van het doel van Jyambere een uitdaging blijft door de
armoede in de regio en onvoorspelbare gebeurtenissen zoals slechte oogsten. Doordat onderwijs essentieel is voor
een goede ontwikkeling van elk kind, willen de vrijwilligers van Jyambere samen met u deze uitdaging aan te gaan. Dit
zullen zij blijven doen door verschillende acties te houden om geld in te zamelen. Uw bijdrage zal daarbij essentieel
zijn.
Met vriendelijke groeten,

De vrijwilligers van Jyambere
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