
 

Wilt u kansarme kinderen van Jyambere ondersteunen? Dat kan: 
Met € 50,00 voorziet u een kind in basisbehoeften en in onderwijs voor één jaar! 

 
Wilt u dit doen totdat het kind zijn/haar basisonderwijs afrondt? Dat kan ook: 

U betaalt dan € 50,00 per jaar. U kunt dan direct contact hebben met het kind dat u wilt sponsoren. Neem dan contact met het dagelijkse bestuur 
van Jyambere. 
         Bank: NL76 ABNA 057.01.84.495              www.jyambere.org                          info@jyambere.org 

    
 
 

              
 
 
 
 

 
 

 
Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling  
Nieuwsbrief voorjaar 2018 
 
 

Beste vrienden van Jyambere, 

De winterkou is voorbij, de bomen zijn weer groen en wij hebben weer lange dagen met volop zon in Nederland. 

Daarom krijgt u, als goed gewaardeerde vriend van Jyambere, de Jyambere Voorjaar 2018 nieuwsbrief.  Hierin kijken 

we terug naar de ontwikkelingen van de stichting van de afgelopen tijd. Ook werpen we een blik op de activiteiten die 

momenteel op de planning staan. 

Om te beginnen met de situatie van de gesponseerde kinderen in Rwanda zijn we erg opgelucht om te melden dat 

geen van onze leerlingen school heeft verlaten. Er is recent in de Rwandese media gemeld dat veel kinderen 

schoolverlaten in het district waar onze kinderen naar school gaan. Zo meldt de krant "Igihe" dat het bijna om 4000 

basisschoolkinderen gaat. Redenen die worden benoemd hebben betrekking op onderontwikkeling en armoede. Zo 

wordt er gemeld dat kinderen schoolverlaten om in ertsmijnen te werken, dat meisjes ongewenst zwanger worden en 

dat kinderen wel 16 km per dag met een lege maag voor school moeten lopen. Deze feiten zijn bevestigd door één van 

onze toezichthouders van de COITT Kabaya die in mei in Nederland op bezoek kwam. Hij was op missie voor zijn 

parochie maar kon gelukkig tijd vrij maken om persoonlijk de vrijwilligers in Nederland te bedanken en van het laatste 

nieuws te voorzien.   

De parochie Kabaya heeft een school opgericht waar kinderen kunnen eten. Door te klikken op het volgende plaatje 

kunt u zien dat kinderen pap op school ontvangen. 
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Dit kost € 150 per kind per jaar. Dit is 3 maal het bedrag dat Jyambere besteedt per kind. Volgens vader François zijn 

de kinderen van Jyambere vaak ziek door het ontbreken van eten. Als het kind op school eet, kan het ziekteverzuim 

verminderen en de prestatie worden verhoogd. Gelet op de beperkte financiële middelen van Jyambere herhaalt zij 

haar oproep om donateurs die het bedrag van €150 per kind willen betalen. 

 

 

 

 

http://www.jyambere.org/
mailto:info@jyambere.org
http://igihe.com/amakuru/u-rwanda/article/ngororero-abanyeshuri-hafi-4000-biga-mu-mashuri-abanza-bayavuyemo
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Vader François was ook aanwezig bij de actie van 13 mei 2018 te Berkel Enschot 

georganiseerd door de kerk van die plaats. De ambassadeur van Jyambere ter 

plekke heeft alle taken m.b.t. de voorbereiding uitgevoerd en een oproep voor 

oude telefoons donatie gedaan. Ook heeft de kerk Jyambere de collecte van die 

dag gedoneerd. De opbrengst van deze collecte is 

€164,67. Een mooi bedrag! 

 
In het bijzonder ziet men dat bij Jyambere kinderen 
zich inzetten voor kinderen. 

 
 
  
 
 
 
Naar aanleiding van de oproep in het jaarrapport over twee meisjes van groep 6 die er uitspringen met 

schoolresultaten van gemiddeld (+70%) zijn twee aanmeldingen ontvangen waarvan één van de familie A. Oosterhoff-

van Deel is. Zij willen deze meisjes met ongeveer 400 euro per jaar sponsoren zodat ze hun middelbare onderwijs 

kunnen voortzetten.  Via deze weg willen wij onze dank uiten naar deze donateurs. 

 
In Nederland zijn de financiën van de stichting helaas niet zo kleurrijk doordat acties niet veel opbrengen zoals 
vroeger. Zo zijn er dit jaar te weinig oude telefoons gedoneerd om door te kunnen verkopen. De vrijwilligers van 
Jyambere laten zich echter niet ontmoedigen door de dalende opbrengsten. 
 
Hierbij nog een oproep om uw oude telefoon(s) aan Jyambere te doneren en ambassadeurs van Jyambere te worden. 
Over dit laatste punt heeft de familie F. Fokkenrood te Veenendaal en Cor Velthove te Vlaardingen zich bij Jyambere 
aangesloten als ambassadeurs. Woont u in één van deze gebieden en wilt u weten hoe u Jyambere kunt 
ondersteunen? U kun bij hen terecht.  
Binnenkort gaat Jyambere haar website bewerken met de gegevens van de ambassadeurs zodat u weet waar en bij 

wie u terecht kunt. 

 
 Op 24 juni gaan we weer vol energie actievoeren bij het Manus van Alles festival in Maastricht. Zet dus deze datum in 

uw agenda en kom bij de Jyambere stand om te genieten van de lekker Rwandese Samosa’s. Elke hap zal niet alleen 

uw buik goed doen, maar ook de kinderen in Rwanda helpen om voor zichzelf een betere toekomst te bouwen.   

 
Met zomerse groeten, 
 
Vrijwilligers van Jyambere 

http://www.jyambere.org/
mailto:info@jyambere.org

