Nieuwsbrief voorjaar 2017
Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling

Beste vrienden van Jyambere,
Het is u waarschijnlijk opgevallen: het voorjaar is net voorbij, de zon schijnt weer volop en het is dus hoog tijd voor
een update over de laatste ontwikkelingen van Jyambere! Wij, als enthousiaste vrijwilligers, hebben natuurlijk niet
stilgestaan en het één en ander is dan ook gebeurd in Rwanda. In deze nieuwsbrief krijgt u dus een update over de
laatste gebeurtenissen omtrent de stichting.
Zoals in het jaarverslag te lezen is, hebben 12 kinderen de afgelopen periode hun basisonderwijs afgemaakt en is één
kind helaas vroegtijdig gestopt wegens langdurige ziekte. Dit vinden wij erg spijtig, in het bijzonder omdat hij het erg
goed deed op school. Wel zijn we trots op het feit dat Jyambere weer een groepje schoolkinderen heeft weten te
sponseren totdat zij hun basisonderwijs hebben voltooid.
Hierdoor is het aantal kinderen dat nu door Jyambere van onderwijs en in basisbehoeften wordt voorzien gedaald van
63 naar 50. Met deze 50 kinderen gaat het goed: 48 hebben hun kwartaal (cito)
toets gedaan en een ruime meerderheid heeft een voldoende gehaald. Twee
van de kinderen hebben deze toetst gemist wegens ziekte en zullen hierdoor
extra hard moeten werken om volgende jaar over te mogen gaan.
Wat betreft de duurzaamheid van Jyambere zijn wij continue opzoek naar
manieren waarop het project meer zelfvoorzienend kan zijn. Zoals u in eerdere
nieuwsbrieven kon lezen hebben wij in het verleden een konijnenactie
gesponseerd omdat de (pleeg)gezinnen in Rwanda aangaven dat zij konijnen wilden gaan fokken en verkopen om wat
inkomsten te kunnen genereren. Dit project is niet overal succesvol geweest omdat er bij sommige (pleeg)gezinnen
konijnen gestolen, opgegeten of helemaal verkocht werden. Maar bij andere (pleeg)gezinnen beginnen de vruchten
van het project geplukt te worden. Er wordt momenteel een inventarisatie van de situatie gemaakt, waarvan
terugkoppeling gegeven zal worden in de volgende nieuwsbrief.
In hetzelfde streven naar een zelfvoorzienend project, heeft vader François (een van onze lokale toezichthouders) een
voorstel gedaan om een dansgroep op te richten met 35 kinderen. Daar het project
naar zijn schatting ruim 1700 euro zou kosten (voor o.a. uniformen en
instrumenten), hebben wij besloten om hieraan niet deel te nemen wegens een
beperkt budget. Wij zullen met Francois overleggen of wij op andere manieren (dan
financieel) een bijdrage kunnen leveren aan het project.

Wilt u kansarme kinderen van Jyambere ondersteunen? Dat kan:
Met € 50,00 voorziet u een kind in basisbehoeften en in onderwijs voor één jaar!
Wilt u dit doen totdat het kind zijn/haar basisonderwijs afrondt? Dat kan ook:
U betaalt dan € 50,00 per jaar. U kunt dan direct contact hebben met het kind dat u wilt sponsoren. Neem dan contact met het dagelijkse bestuur
van Jyambere.
Bank: NL76 ABNA 057.01.84.495

www.jyambere.org

info@jyambere.org

In Nederland voeren de vrijwilligers van Jyambere nog volop acties om fondsen in te zamelen om de kinderen in
onderwijs te blijven voorzien. Een voorbeeld is het verzamelen van oude telefoons. Met
deze actie hebben wij inmiddels ruim 50 euro opgehaald en wij verwachten een
soortgelijk bedrag in de nabije toekomst. Ook via deze weg willen wij onze dank uiten
naar mevrouw Maartje van Beurden die deze actie energiek uitvoert bij Basisschool St.
Caecilia en Cultureel Centrum de Schalm in Berkel-Enschot. In de mei nieuwsbrief van
deze school stond een artikel over Jyambere (zie pagina 3)!
Ondanks dat wij in de afgelopen nieuwsbrief hebben vermeld dat wij geen nieuwe kansarme kinderen zouden gaan
sponseren i.v.m. afnemende giften, hebben de vrijwilligers zich bedacht: wij gaan ons meer inzitten en gaan het aantal
ondersteunde kinderen vergroten! In het kader van ons meer inzetten heeft Jyambere de stichting Compassion (welke
in Uganda kinderen ondersteunt) Rwandese snacks gedoneerd welke zij hebben verkocht om fondsen te werven.
Daarnaast zal de stichting meer kinderen gaan ondersteunen volgens hetzelfde recept: wij werken kleinschalig, op
vrijwilligersbasis en elke euro die wij werven wordt in het onderwijs van de kinderen gestopt. Zo zullen wij het effect
van de donaties maximaal houden. Want hoe beter onze generatie kansarme kinderen in Rwanda in onderwijs
ondersteunt, hoe beter toekomstige generaties zich zullen ontwikkelen. Kunnen we op uw steun blijven rekenen?

Met vriendelijke groeten,

Vrijwilligers van Jyambere
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Jyambere voert actie op basisschool st caecilia berkel enschot http://www.bs-caecilia.nl/ In de nieuwsbrief van mei
van de deze school staat een artikel over Jyambere

Stichting Jyambere
Nog oude telefoons in de la?
Rwanda is niet te vergelijken met Nederland.
Er is al jaren oorlog, waardoor er niet veel
luxe is. Iedereen helpt mee om ervoor te
zorgen dat er eten en schoon drink water is en
dat iedereen gezond blijft. Ook de kinderen.
Water halen, naar de markt, eten koken, je
kleine zusje wassen. Soms zijn opa's, oma's,
neefjes, nichtjes, papa', mama's, broertjes of
zusjes in de familie ziek en hebben ze hulp
nodig. Dan nemen de wat oudere kinderen het werk van de ouders over en zorgen voor de zieke. Door
dit soort omstandigheden kunnen niet alle kinderen naar school.
En toch.... door Stichting Jyambere kunnen er meer kinderen in Mahoko, Noord Rwanda naar de
basisschool. Stichting Jyambere is opgericht door twee Rwandese vrouwen in Nederland.
Wist je dat:
200 mobieltjes al genoeg geld oplevert om één kind het hele jaar naar school te laten gaan,
dit bijdraagt aan betere kansen voor het kind en zijn familie,
inzameling bijdraagt aan het milieu,
ze heel de meimaand ingeleverd kunnen worden bij De Schalm en Basisschool St. Caecilia.
Helpen jullie ook mee?
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