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Jyambere:
Aanmoediging tot ontwikkeling in Mahoko

Beste lezers en sponsors,
Voor u ligt de eerste Jyambere nieuwsbrief van 2013. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen
binnen de stichting zowel in Nederland als in Rwanda. De meest recente nieuwsbrieven, rapporten en foto’s kunt u
tevens op onze website vinden.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen heeft Jyambere met de in Nederland gevestigde stichting Abana Rwanda
gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Eind vorig jaar is overeengekomen dat een samenwerkingsverband
tussen de twee stichtingen wederzijdse belangen zal behartigen. Beide stichtingen hebben afgesproken om voortaan
informatie uit te wisselen waar mogelijk. Ook zullen beide partijen elkaars projecten in Rwanda bezoeken om zo
kosten te sparen. Verder blijven beide stichtingen zelfstandig opereren, waarbij Jyambere zich richt op kinderen die
basisonderwijs volgen, terwijl Abana Rwanda zich richt op kinderen die middelbaar onderwijs volgen. Meer informatie
over deze stichting kunt u vinden op http://www.abana-rwanda.org.
Ook in Rwanda hebben noemenswaardige gebeurtenissen plaatsgevonden. Zo zijn we in het bijzonder verheugd om
mee te delen dat acht kinderen in december (het einde van het schooljaar in Rwanda) hun basisonderwijs succesvol
hebben voltooid. Onze hoop en verwachting zijn dat alle kinderen hetzelfde traject zullen doorlopen. Om dit mogelijk
te maken, zijn per januari 2013 dan ook de kosten betaald voor studiegeld, uniformen en schrijfgerei voor het eerste
semester voor alle kinderen.
Verder heeft Jyambere, via de stichting Abana Rwanda contact gekregen met de organisatie “Coöperatie Tuzamuke
Twese Hamwe” (C.O.T.T). Dit is een oud en lokaal initiatief waarbij burgers geld inzamelen om een micro-credit
instantie tot stand te brengen. Deze stichting is verantwoordelijk voor de verstrekking en de inning van kredieten aan
burgers. De stichting onderneemt ook andere activiteiten om lokale burgers te ondersteunen. C.O.T.T heeft Jyambere
benaderd omdat zij op de hoogte was dat lokaal 24 kansarme kinderen spoedig hulp nodig hadden. Zoals u in de
vorige nieuwsbrief kon lezen, had Jyambere besloten het aantal ondersteunde kinderen niet te vergroten om de
kleinschaligheid van Jyambere te waarborgen. Echter, na een zorgvuldige analyse van de situatie heeft Jyambere
besloten om de 24 kinderen alsnog te ondersteunen. Er is een contract met C.O.T.T getekend waarbij Jyambere heeft
beloofd om deze kinderen twee jaar lang te ondersteunen. Na deze tijd zullen de geboekte resultaten beoordeeld
worden en zal vervolgens bekeken worden of het contract verlengd kan worden. Inmiddels gaan deze kinderen naar
school en beschikken over het nodige studiemateriaal door de ondersteuning van Jyambere. Door deze uitbreiding is
het aantal kinderen dat Jyambere momenteel ondersteunt gegroeid naar 59. Op de foto´s hieronder zijn twee van
deze (nieuwe) kinderen te zien in hun school uniformen.
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Verder, hebben onze lokale partners Caritas en C.O.T.T ons medegedeeld dat alle pleeggezinnen in dusdanige
armoede leven, dat hun kinderen steeds vaker zonder voeding naar school moeten. Er is overleg gevoerd met deze
gezinnen en onze lokale partners over hoe deze situatie verbeterd kan worden met de beperkte middelen waarover
Jyambere beschikt. Hieruit is het voorstel gekomen dat aan elk gezin twee konijnen geschonken kan worden. Konijnen
kunnen zich namelijk snel reproduceren, hebben weinig onderhoud nodig en er is voldoende voeding voor deze dieren
in de omgeving waar deze gezinnen wonen. Jyambere zag potentie in dit idee. Omdat de gezinnen zelf hiermee
kwamen, zou dit een begin kunnen zijn om het probleem structureel aan te pakken.
Om het konijnen project te financieren heeft Jyambere de Albert Heijn de Wolf te Schiedam benaderd en deze was
bereid om hieraan mee te werken. Vanaf Augustus 2012 hangt er dan ook
een collectebus waar klanten hun statiegeld bonnen kunnen doneren. We zijn
dan ook zeer verheugd om u mede te delen dat de actie inmiddels voldoende
opbrengsten heeft opgebracht om het konijnenproject op te starten. Via deze
nieuwsbrief willen we Albert Heijn de Wolf en alle klanten die gedoneerd
hebben bedanken voor deze actie.

Ook dit jaar zal Jyambere doorgaan met het ondersteunen van de kinderen. Hiervoor zullen de vrijwilligers
verschillende wervingsacties organiseren. Zo wordt er momenteel gekeken naar
mogelijkheden om meer collecte bussen te plaatsen in Schiedam om zo fondsen te
werven. Hiervoor zal er echter een collectevergunning van de gemeente verkregen
moeten worden. Hoe dit verder zal verlopen, zult u in de volgende nieuwsbrief kunnen
lezen. De vrijwilligers van Jyambere zullen zich in ieder geval actief blijven inzitten om
deze kinderen te ondersteunen. Hierbij is uw donatie van essentieel belang.
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