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Nieuwsbrief voorjaar 2015 
Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling in Mahoko 
 
Beste lezer, sponsor of  goedwillende,  
 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2015 waarin u wordt bijgepraat over de vorderingen van Jyambere in 
Rwanda en in Nederland. Zoals u misschien hebt gemerkt, was er geen nieuwsbrief in het najaar van 2014. Dit 
kwam doordat een deel van de vrijwilligers van Jyambere hun studie aan het afronden was en een ander deel druk 
bezig was met het uitvoeren van fondswervingsacties. Om deze reden zullen alle interessante ontwikkelingen die 
sindsdien plaats hebben gevonden, in deze nieuwsbrief besproken worden. 
 
Om met de ontwikkelingen in Nederland te beginnen, is het aantal vaste leden van Jyambere gegroeid met de 
komst van Willemien van Riel. Begin 2015 is zij met haar werkzaamheden als vrijwilliger begonnen en is zij 
inmiddels in het organogram opgenomen welke op de website terug te vinden is.  
 
De vrijwilligers van Jyambere hebben zich ook de afgelopen tijd actief ingezet om fondsen te werven zodat 
Jyambere haar doel kan blijven realiseren om onderwijs te verzorgen voor kansarme kinderen. Een onderdeel 
hiervan was de verkoopactie van (kerst-)kaarten, welke een mooi resultaat heeft opgeleverd mede door de 
betrokkenheid en inzet van de familie van Tol in de Gereformeerde kerk te Den Bosch. Via deze weg zou Jyambere 
de familie Tol, de kopers van de kaarten en de overige betrokkenen nogmaals willen bedanken. De verkoopactie 
van de kaarten blijft doorgaan en dus kunt u te allen tijde kaarten bestellen voor de prijs van € 1,25 waarmee elke 
kaart € 0,25 opbrengt voor Jyambere. 
 
Een ander bron van inkomsten werd gecreëerd door Albert Heijn De Wolf in Schiedam, die afgelopen najaar 

Jyambere wederom heeft gesteund met een 
statiegeldactie.  Jyambere is verheugd u te vertellen 
dat deze actie             € 225,45 heeft opgebracht en 
dankt de winkel en haar klanten voor dit mooie 

resultaat. 
 
Ook in Rwanda zijn er vorderingen gemaakt. Zo is de groep kinderen die door Jyambere geholpen wordt door het 
bieden van onderwijs en beter levensonderhoud gegroeid naar 63 kinderen. Dit is gedaan na een weloverwogen 
beslissing en na herhaaldelijk aandringen van Caritas Nyundo en de Kabaya Parochie, de partners en 
toezichthouders van Jyambere in Rwanda. Van alle kinderen vallen 41 kinderen onder het toezicht van de Parochie 
Kabaya en 22 kinderen vallen onder het toezicht van Caritas.  
 
Met het oog op het nieuwe studiejaar, dat in januari 2015 is begonnen, hebben alle 63 kinderen nieuw 
schoolmateriaal ontvangen en zijn ook alle andere school gerelateerde 
kosten betaald. Op de foto hiernaast ziet u een groepje van deze kinderen 
met hun nieuw verkregen schoolmateriaal.  
 
Verder is het werkbezoek dat dit jaar gepland stond om de gang van zaken 
in Rwanda te rapporteren geannuleerd. Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon 
lezen, was er besloten om speciaal hiervoor fondsen te werven welke niet 
toereikend waren om een dergelijke reis te bekostigen. Het opgehaalde 
bedrag zal gebruikt worden om de kinderen te blijven ondersteunen.  
 

http://www.jyambere.org/
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Om toch de nodige controle uit te voeren, zal er ook dit jaar worden samengewerkt met contacten die hun eigen 
reis financieren en namens Jyambere het project kunnen bezoeken. Momenteel worden er gesprekken gevoerd 
met potentiële kandidaten, waarover wij u in de volgende nieuwsbrief op de hoogte zullen brengen.  
 
Een ander lopend project betreft de tegenvallende schoolresultaten van enkele door Jyambere ondersteunde 
kinderen. Zoals u in vorige nieuwsbrieven kon lezen hebben de toezichthouders in Rwanda dit ons laten weten dat 
dit komt door het gebrek aan voeding en de armoedige studieomstandigheden waarin de kinderen zich thuis 
bevinden. In gesprek met de toezichthouders en de gezinnen heeft Jyambere een konijnenactie gefinancierd, 
waarbij konijnen aan de (pleeg) gezinnen werd geschonken omdat deze zich snel voortplanten. Ook is er besloten 
om bijles te verzorgen voor de kinderen die herhaaldelijk ondermaats presteren.  
 
Jyambere is verheugd om u mee te delen dat beide maatregelen inmiddels zijn ingevoerd en dat de eerste signalen 
binnenkomen dat de maatregelen hun vruchten beginnen af te werpen. Wat betreft de konijnenactie worden de 

konijnen op de juiste wijze verzorgd zodat hiermee op termijn de 
armoedige omstandigheden bij de gezinnen en de kinderen 
verholpen kunnen worden. In de foto hiernaast ziet u een foto van 
één van de kinderen die een konijn verzorgt.  
 
De bijles is door de Kabaya parochie op eigen kosten opgezet, en 
vindt zowel in de schoolperiodes als tijdens de vakanties plaats. 
Verder is er samen met de stichting Abana Rwanda voor gezorgd 
dat de door stichting Abana Rwanda ondersteunde, oudere 
kinderen aanvullende bijles geven aan de jongere kinderen die 
ondersteund worden door Jyambere.  
 

Zoals u in de vorige nieuwsbrieven kon lezen is Stichting Abana Rwanda vergelijkbaar met Jyambere, maar richt 
zich op kinderen van middelbare school leeftijd. Door de samenwerking tussen beiden stichtingen, welke vorig jaar 
tot stand gekomen is, is er besloten dat Jyambere het basisonderwijs zal verzorgen en dat Abana Rwanda de 
kinderen op de middelbare school verder zal ondersteunen. De eerste groep scholieren die Abana Rwanda van 
Jyambere zal overnemen zullen dit jaar hun basisonderwijs afronden. Jyambere is Abana Rwanda erg dankbaar 
voor de prettige samenwerking.     
  
Om de doelen van Jyambere in de toekomst te kunnen blijven realiseren en door de recente uitbreiding, zijn de 
vrijwilligers van Jyambere genoodzaakt om extra inspanning te leveren zodat de vrijwillige aanpak van Jyambere 
gewaarborgd blijft, om zo alle inkomsten aan de kinderen in Rwanda te besteden. Hierbij is uw bijdrage van 
essentieel belang en Jyambere hoopt dat zij op uw steun kan blijven rekenen.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
De vrijwilligers van Jyambere 
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