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Jyambere:
Aanmoediging tot ontwikkeling in Mahoko

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Jyambere van het jaar 2012. Zoals gewoonlijk
wordt u hierin geïnformeerd over de ontwikkelingen die de afgelopen maanden in
Rwanda en in Nederland hebben plaatsgevonden. Ook zullen de plannen voor de
toekomst worden toegelicht.
Zoals in de afgelopen nieuwsbrief al werd meegedeeld, is het aantal kinderen dat
ondersteund wordt inmiddels van 12 naar 43 uitgebreid. Hiermee levert Jyambere een
substantiële bijdrage aan de lokale ontwikkeling. Besloten is om voorlopig bij dit aantal
te blijven zodat Jyambere haar kleinschalige, voorzichtige en zorgvuldige aanpak kan
blijven hanteren. Wij geloven dat deze werkwijze relatief gezien de grootste baten
oplevert; alle financiële middelen worden immers aan de kinderen besteed. Dit is
alleen mogelijk indien de werkzaamheden bewerkbaar blijven voor de vrijwilligers van
Jyambere.
Verder hebben zich de afgelopen tijd vier benoemwaardige ontwikkelingen afgespeeld.
Ten eerste heeft de Maastrichtse studentenvereniging
“I am Afriq”, in het kader van Africa-month een
benefietevenement voor Jyambere georganiseerd. De
Jyambere dansgroep heeft opgetreden en op een stand
werden bezoekers geïnformeerd over Jyambere en
haar werkzaamheden. Tevens heeft Jyambere een
workshop gegeven om Rwandese sieraden te maken en
is er traditioneel Rwandees eten verkocht.

Ten tweede zijn stappen genomen om de website van Jyambere te optimaliseren. Zo is
de website nu beschikbaar in zowel het Nederlands als in het Engels. In de toekomst
zal gekeken worden of het nuttig is om deze ook naar het Frans te vertalen. Ook zijn
de foto’s van alle 43 ondersteunde kinderen op de website geplaatst met de daarbij
behorende beschrijvingen. De website zal geactualiseerd blijven worden met recente
foto’s van de kinderen, nieuwsbrieven en jaarverslagen.
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Ten derde wordt er gekeken of een aantal gezinnen waar de kinderen verblijven
ondersteund kan worden met een microcredit. Er is
namelijk geconstateerd dat een aantal van deze
gezinnen in ernstige armoede leven, waardoor de
kinderen niet optimaal kunnen studeren. Het idee is om
de gezinnen te ondersteunen met een microcredit dat
zij gebruiken om activiteiten te ontplooien die eigen
inkomsten genereren. Een goed voorbeeld is een
microcredit voor het aanschaffen van een naaimachine
om naaiwerk te verrichten. Dit idee zal nog nader
uitgewerkt worden in de komende periode.
Ten vierde is onderzocht of de effectiviteit en efficiëntie van Jyambere verbeterd kan
worden door samen te werken met andere stichtingen. Bij een aantal werkzaamheden
kunnen kosten en tijd bespaard worden indien deze uitgevoerd worden in
samenwerking. Zo kan het aantal personen en bezoeken naar Rwanda per stichting
gereduceerd worden terwijl het goede toezicht op de projecten gehandhaafd blijft.
Daarom heeft Jyambere alle relevante, Nederlandse stichtingen in Rwanda onder de
loep genomen en gekeken of hun doelstellingen in lijn liggen met die van Jyambere en
of een samenwerkingsverband wederzijds nuttig kan zijn. Na dit onderzoek is besloten
om de stichting “Abana Rwanda” te benaderen. Dit is een in Nederland gevestigde
stichting die middelbare scholieren in Rwanda helpt. Deze stichting is ook actief in
dezelfde regio in Rwanda en levert daar vergelijkbare ondersteuning als Jyambere.
Gezien de aard van de stichting en haar werkzaamheden, is de conclusie getrokken dat
zij een potentiele goede partner zou kunnen zijn.
Inmiddels zijn in juni en juli de eerste gesprekken met Abana Rwanda gevoerd, waarin
werd gekeken naar de samenwerkingsmogelijkheden. Afgesproken is dat na de zomer
vervolggesprekken plaatsvinden, met als uitgangspunt “een verdere verdieping van de
samenwerking”. In de volgende nieuwsbrief zal de voortgang van dit proces besproken
worden. Op de website van Abana Rwanda kunt u meer informatie vinden over deze
stichting: http://www.abana-rwanda.org.
Zoals u kunt lezen, blijft Jyambere zich ontwikkelen en zich actief inzetten om de
levens van 43 kansarme kinderen in Rwanda te verbeteren. Daarom hopen wij dat u
Jyambere blijft volgen, via de website en Facebook. Ook hopen we dat we op uw
financiële steun kunnen blijven rekenen.
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