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Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling in Mahoko

Beste lezers, sponsors of goedwillenden,
Voor u ligt de Jyambere nieuwsbrief van het voorjaar 2016. Hierin wordt u bijgepraat over de vorderingen van de
stichting in het afgelopen half jaar. Zowel in Rwanda als in Nederland hebben een aantal ontwikkelingen
plaatsgevonden. Wat betreft de ontwikkelingen in Rwanda, hebben de 63 ondersteunde kinderen in Januari (begin
van het schooljaar in Rwanda) weer een begin gemaakt met hun nieuwe schooljaar. Daarvoor heeft Jyambere
€2565,96 uitbetaald. In vergelijking met 2014 zijn de kosten met 23,45% gestegen. Om de situatie van de kinderen te
verbeteren heeft ieder kind laarzen ontvangen en werden 50 konijnen gekocht voor de gastfamilies van de kinderen.
In de nieuwsbrieven van vorig jaar kunt u meer over de doelstellingen van de konijnenactie actie lezen.
Wat betreft de algemene situatie in Rwanda, heeft het Rwandeese Miniserie van Onderwijs bekend gemaakt dat in
2015, 16% van de Rwandese kinderen voortijdig school heeft verlaten. In de Noordwestelijke provincie, waar
Jyambere actief is , is armoede de reden hiervan. In plaats om van naar school te gaan, werken deze kinderen. Dit
doen ze o.a. in (mineralen) mijnen waar ze met zware zakken sjouwen of in velden waar ze thee bladeren plukken.
Meer informatie leest u hier & hier.

Baan zoekende kinderen.
Klein meisje wast mineralen.
Bij de door Jyambere gesponsorde kinderen was het percentage schoolverlaters 2,5% in 2015: dit is gelukkig veel
lager dan het landelijke percentage van 16%.
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In Nederland, heeft de Albert Heijn de Wolf te Schiedam weer een succesvolle actie voor Jyambere gehouden.
Tijdens deze actie hebben we maar liefst €359,80 kunnen ophalen. We willen de AH de
Wolf en haar klanten hartelijk danken voor het doneren van hun statiegeldbonnen. Verder
hebben vrijwilliger van Jyambere een aantal acties uitgevoerd. Een voorbeeld is de
winterfair in Rotterdam waarbij soep, kaarten sieraden en snacks werden verkocht.
Om de huidige 63 kinderen te blijven ondersteunen zullen de vrijwilligers ook in 2016 zich
blijven inzetten voor fondsenwerving. Plannen zijn om o.a. de Rotary Club te benaderen
voor sponsorschap. Daarnaast zal de Stichting Manus van Alles op 26 juni 2016 in Maastricht haar 16 editie van het
multiculturele festival houden. Jyambere zal een stand op de culturele markt huren waar zij snacks, wenskaarten en
andere spullen gaat verkopen.
Indien u van plan bent om naar dit festival te gaan, nodigt Jyambere u van harte uit om haar kraam te bezoeken en te
genieten van de samusa’s (Rwandese snack).
Zoals u hierboven leest, is de taak van Jyambere om onderwijs te blijven verzorgen aan kansarme kinderen geen
gemakkelijke taak. Ondanks de lastige situatie in Rwanda zullen de vrijwilligers zich blijven inzetten en ook uw bijdrage
blijft daarbij van essentieel belang.
Met vriendelijke groeten,

De vrijwilligers van Jyambere.
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