JAARVERSLAG 2015
STICHTING JYAMBERE
‘Aanmoediging tot ontwikkeling’
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INLEIDING

Het tweede millenniumdoel: "in het jaar 2015 alle kinderen naar school" is niet behaald.

Uit rapporten van Unicef blijkt dat van de 650 miljoen kinderen in de basisschool leeftijd
250 miljoen nog steeds geen onderwijs volgen of onderwijs dat zo slecht is dat zij niet

leren lezen en schrijven. Er gaan ruim 58 miljoen kinderen niet naar basisschool. Bijna
de helft van de 58 miljoen woont in gebieden die getroffen zijn door oorlog, conflicten
en/of natuurrampen.

Volgens UNESCO zal zonder extra financiering het in de armste landen ook de komende
vijftien jaar niet lukken om het recht op onderwijs te garanderen.

Sinds april 2015 heerst er een sociaal-politieke crisis in Burundi, buurland van Rwanda.
Veel mensen zijn naar Rwanda gevlucht waarvan veel kinderen die niet naar school
kunnen.

Gelet op deze feiten blijft Stichting Jyambere zich inzetten voor kansarme kinderen in

Rwanda die door omstandigheden geen toegang tot onderwijs hebben. Het doel is om

kansarme kinderen rondom Mahoko en omgeving de kans te bieden om naar school te
gaan.

Het project vindt plaats in het bisdom van Nyundo, een plaats in het noordwesten van
Rwanda.
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Figuur 1 Werkplaats van Jyambere

Er is bewust gekozen voor een kleinere plaats op het platteland van Rwanda. De kinderen uit
soortgelijke plaatsen worden door de reguliere hulpprojecten vaak niet bereikt, omdat deze
zich meestal richten op de grotere steden, met name de hoofdstad Kigali.

Om deze hoofddoelstelling te behalen, wordt er ook in de eerste basisbehoeften voorzien.
Hierbij moet vaak worden gedacht aan financiële ondersteuning zoals de betaling van de
ziektekostenpremie, voedsel en kleding en school middelen.

Deze ondersteuning duurt voort tot het kind zijn 6 jaar basisonderwijs heeft afgerond.

De evaluatie wordt uitgevoerd in samenwerking met Caritas Rwanda te Nyundo en COTT
van de Parochie van Kabaya.

Voor de algemene informatie over Rwanda wordt er verwezen naar het jaarrapport over de
periode 2009-2010.
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DOELSTELLING
De stichting Jyambere stelt zich ten doel (kans-) arme kinderen, die door omstandigheden
geen toegang tot lager onderwijs hebben en buiten de reguliere hulpprojecten vallen,

middels financiële ondersteuning in staat te stellen in hun primaire levensbehoeften te

voorzien, met als hoofddoel het behalen van een diploma teneinde hun kansen op een betere
positie in de maatschappij te vergroten.

Hierbij beperkt onze stichting zich tot kinderen in Mahoko en omgeving in het Afrikaanse
land Rwanda.

VISIE

Figuur 2 Kinderen zijn blij met de hulp van Jyambere
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Jyambere wil deze kinderen ondersteunen op hun tocht vanuit onzekere omstandigheden en
gebrek aan alle voorzieningen, naar een situatie waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Ons
project heeft oog voor duurzame ontwikkeling van het land. Vanuit een onzeker leven

werken naar een situatie met leer- en werkmogelijkheden, de kinderen van vandaag zijn
immers de volwassen van morgen.

Zo kunnen de kinderen zelf een goede basis leggen voor de toekomst. De kansen voor
ontwikkeling komen niet vanzelf. Er ligt nog veel werk voor realisatie van

basisvoorzieningen. Een groot gedeelte van de bevolking van Rwanda bestaat uit

jongvolwassenen. Zij moeten straks zorgen dragen voor het onderwijs van de volgende

generaties. Als zij zelf geen onderwijs hebben gevolgd wordt dit een enorme, wellicht zelfs
onhaalbare opgave.

WERKWIJZE
Zoals reeds vermeld bestaat onze doelgroep uit (kans)arme Rwandese kinderen die door
omstandigheden geen toegang tot onderwijs hebben en in aanmerking komen voor
financiële ondersteuning.

Wij richten ons daarbij op de kansarme kinderen in Mahoko en omgeving, een plaats in het
noorden van Rwanda. De reden daarvoor is, dat veel hulporganisatie zich met name op
kinderen in de grotere steden richten, waarbij de kans bestaat dat kinderen op het

platteland opnieuw buiten de boot vallen. De organisatie voert haar activiteiten dus uit op
het platteland van Rwanda.
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PARTNERS VAN JYAMBERE IN RWANDA
Partnerschap met Caritas Nyundo
In 2015 had Caritas Nyundo 22 kinderen onder toezicht waarvan 2 de basisschool hebben
afgerond.

Jyambere had een verzoek bij de Parochie Nyundo ingediend om Caritas Nyundo te

assisteren. Helaas heeft Jyambere tot heden geen antwoord van de Parochie Nyundo
ontvangen.

Partnerschap met COTT van de Parochie KABAYA
De samenwerking met COTT via vader Kwimana Francois verloopt heel goed.

Figuur 3 Kinderen onder toezicht van Parochie Kabaya
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In 2015 had Parochie Kabaya 41 kinderen waarvan 4 gestopt zijn met school. Dit is te wijten
aan voedseltekort en ziekte. Kinderen moesten hun ouders helpen door te werken op het
land.

TERUGBLIK
Basisschool

In Nederland worden de financiële middelen geworven die gebruikt worden om de kosten
van het onderwijs (schooluniform, schoolspullen etc.) te vergoeden.

Elk gesponsord kind heeft 2 uniformen, een schooltas, schoolmateriaal en sandalen
ontvangen. Daarnaast hebben ze regenjasjes en dekentjes ontvangen.

Figuur 4 Kinderen ontvangen materiaal

Van 63 kinderen die in het schooljaar 2015 op de basisschool zaten zijn 4 (2,5%) uitgevallen.
2 kinderen hebben de basisschool afgerond.

De uitval is heel klein in vergelijking met het jaar 2014 waarin 8 (13%) uitvielen. Deze

verbetering is te danken aan de nauwgezette partners in Rwanda die voortdurend kinderen
opvolgen ondanks de moeilijke omstandigheden waarin de kinderen leven.
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De 59 kinderen die het schooljaar 2015 hebben afgerond waren als volgt ingedeeld:


37 meisjes en 22 jongens
o

2 in Groep 1

o

27 in groep 3

o
o
o
o

6 in groep 2
9 in groep 4

13 in groep 5
2 in groep 6

Tijdens de vakantie heeft de Parochie Kabaya in samenwerking met de Stichting Abana

Rwanda bijles aan de kinderen gegeven. In gevolg hiervan is de prestatie van de kinderen

fantastisch. 69% van de kinderen heeft boven 50% gehaald. Dit wil zeggen 12% meer dan in
het jaar 2014.

Families ondersteunen
De ziektekostenverzekering waarin Jyambere heeft bijgedragen werkt in een aantal gevallen
goed, echter moet altijd nog 10% van de rekening door de patiënt zelf worden betaald. Voor
sommige gezinnen is dit te veel en daarom krijgen ze niet de zorg die nodig is.

Toezicht
Jyambere streeft ernaar zo efficiënt mogelijk met haar financiële middelen om te gaan, door

bijvoorbeeld kennissen van Jyambere die naar Rwanda reizen namens haar het project te

laten bezoeken. Dit bespaart Jyambere financiële middelen om het project te gaan bezoeken.
Zo heeft de heer Tautvydas Rindzevicius, uit zweden in de periode juli-augustus 2015 het
project te Kabaya bezocht. In zijn verslag meldde hij dat veel kinderen 1 maaltijd per dag

krijgen, geen stoel/tafel thuis hebben om erop huiswerk te maken, op de grond slapen en na
school mee moeten helpen om de kost te verdienen. Hierdoor zijn veel kinderen vaak ziek,
moe of duizelig in de klas. Soms zijn de door Jyambere gedoneerde uniformen de enige
kleding die ze hebben.

Klik hier voor het verslag
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In oktober 2015 is mevrouw Annemargré Smit een week in Kabaya verbleven. Zij heeft
meerdere gezinnen thuis bezocht. Daarnaast heeft zij kinderen geholpen met het

voorbereiden van een Engelse toets, hygiëne-les gegeven, regenjasjes en pennen uitgedeeld.

Figuur 5 Bezoek in oktober 2015
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VOORUIT KIJKEN
School
Naar aanleiding van een overeenkomst tussen Jyambere en de Stichting Abana Rwanda

zouden de kinderen van Jyambere die hun basisschool afronden, ingerold kunnen worden in
het project van Abana Rwanda en ondersteund worden voor middelbare school.

Helaas wegens gebrek aan financiële middelen heeft Abana Rwanda Jyambere bekend
gemaakt dat zij dit overeenkomst zal niet kunnen naleven.

Het basisonderwijs en het lager voortgezet onderwijs staat in Rwanda bekend als de 'nine
years basis education' (9YBE). Dit bestaat uit 6 jaar basisonderwijs en 3 jaar lager
voortgezet onderwijs.

Jyambere sponsort kinderen voor de 6 jaar basisonderwijs. Als het kind basisonderwijs
afrondt, beschouwt Jyambere haar doel als bereikt.

Echter kan de leerling nog niet op eigen benen staan. De Parochie Kabaya heeft een

ambachtelijk project om de lage opgeleiden te helpen. KABAYA CATHOLIC VOCATIONNAL
TRAINING CENTER (KCPVTK)

Het betreft kleermakerswerk, lassen en kappers.

De training duurt 6 maanden. Het schoolgeld is € 185,00 per leerling.

Een van de selectiecriteria is dat de kandidaat 'nine years basis education' (9YBE) te hebben
afgerond. De 6 basisonderwijs zijn niet voldoende om het ambachtelijk project te kunnen
volgen.

De partners van COITT te Kabaya hebben Jyambere gevraagd om haar ondersteuning uit te
breiden tot ‘nine years basis education' (9YBE).

Er is geen schoolgeld voor basisschool. Voor de 3 jaar lager voortgezet onderwijs, dient de
leerling schoolgeld te betalen. De uniformen, schoenen en het schoolmateriaal zijn ook

duurder. De totale kosten per leerling is € 106,00 in plaats van € 30,00 voor basisonderwijs.
Jyambere gaat het verzoek van COITT bestuderen. Inmiddels zullen er geen nieuwe
kinderen voor basisonderwijs worden geselecteerd.
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Families ondersteunen
Jyambere gaat in het jaar 2016 de families ondersteunen met 50 konijnen.
Hiermee wil Jyambere:


De prestatie van de kinderen verbeteren door ze te stimuleren



Bron van inkomen voor de gastfamilies creëren



De schooluitval verlagen
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SPONSORS

http://www.juvenaat.nl

http://denbosch.gkv.nl

http://www.ah-dewolf-schiedam.nl

http://www.windkrachtvier.nl

http://www.gkv-rotterdamstad.nl
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