Nieuwsbrief najaar 2019
Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling

Beste vrienden, sponsors en goedwillenden,
Hopelijk hebben jullie een fijn voorjaar gehad, hebben jullie van een mooie herfst genoten en keken jullie uit naar de
Jyambere najaars-nieuwsbrief want dan pas is het najaar compleet . Met het oog op deze (hopelijk) magische en
knusse feestdagen beginnen we met enkele dankwoorden. Wij willen in eerste plaats graag alle trouwe donateurs in
het zonnetje zetten voor hun blijvende betrokkenheid!
Ook bedanken wij Rob Sluiter hartelijk voor zijn donatie in het kader van zijn dienstjubileum. Verder bedanken wij alle
vrijwilligers die zich bij de fondswervingsacties op 23 juni (in Maastricht) en op 27 juli (in Den Haag) hebben ingezet. Het
zijn twee intensieve maar mooie dagen geweest waarop Jyambere een mooi bedrag heeft binnen gehaald. De foto’s
hieronder geven een sfeerimpressie.

Als laatste bedanken wij de Stichting Abana Rwanda, Delficom Computers & Network Schiedam en Maartje van Beurden:
•
•
•

Stichting Abana Rwanda heeft haar wenskaarten aan Jyambere gedoneerd omdat de stichting is opgeheven.
Delficom Computers & Network te Schiedam heeft oude telefoons gedoneerd aan Jyambere.
Maartje en haar dochter hebben een succesvolle “doneer
oude-telefoons actie” op 22 mei in Berkel Enschot opgezet.
Ook heeft zij veel hondenbrokken gedoneerd die bij andere
fondswervingsacties zijn verkocht. De foto hiernaast geeft
een impressie van de actie in Berken Enschot.

Ook in Rwanda zijn (positieve) ontwikkelingen die wij graag willen
delen. Vader François Kubwimana (hoofd van de Parochie Kabaya) heeft wegens zijn studie zijn taken m.b.t. toezicht op
de (pleeg)gezinnen aan zijn opvolger Vader Théodore Mpayimana overgedragen. Vader François heeft laten weten dat
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hij Jyambere erg dankbaar is omdat zijn betrokkenheid bij de stichting een grote rol heeft gespeeld bij het verkrijgen
van zijn studiebeurs.
Verder zijn we blij om u mede te delen dat de 60 kinderen die door Jyambere worden ondersteund het goed doen. Er
zitten 22 kinderen op de basisschool in Mahoko en 35 in Kabaya. Er zit één kind op de middelbare school in Rambura en
twee in Kivumu. De twee foto’s hieronder laten het verschil zien in de situatie van één van de ondersteunde meisje in
2015 en hetzelfde meisje in 2019 (samen met twee andere meisjes).

Zoals is toegelicht in de nieuwsbrief van dit voorjaar ondersteunt Jyambere ook het middelbare onderwijs voor deze
drie (zeer intelligente) meiden. Dit is een uitzondering omdat de stichting zich normaliter tot het basisonderwijs beperkt.
Om deze drie meiden (en nieuwe kinderen) middelbaar onderwijs te laten blijven volgen, doet Jyamere weer een
dringende oproep aan u om de gehele middelbaarschool van een kind te sponseren. Zoals in de nieuwsbrief van het
najaar 2018 al is toegelicht gaat het om ongeveer 400 euro per jaar die als volgt is uitgesplitst:
•
•
•
•

€ 225 - € 261 aan schoolgeld . Schoolgeld varieert per school en is afhankelijk van het gebied (platteland vs. stad)
€ 50 voor twee schooluniformen (€ 30) en schoolmateriaal (€ 20).
€ 10 aan docenttoeslag omdat docenten in Rwanda relatief weinig worden betaald. Elke leerling op de
middelbaarschool dient een docent toeslag te betalen te compensatie van het lage salaris van de docent.
€ 79 aan diversen zoals ondergoed, toiletartikelen, vervoerkosten van en naar school. Meestal moeten kinderen
naar een andere provincie reizen om naar de middelbare school te gaan.

Met het oog op volgend jaar zal Jyambere u in de volgende nieuwsbrief (voorjaar 2020) bijpraten over de
schoolprestaties van dit jaar. Verder hebben wij de tip gekregen om een “doneer knop” op onze website te zetten zodat
mensen eenvoudiger een financiële bijdrage kunnen leveren. Dit gaan we oppakken! Ook andere acties, zoals fondsen
werven, om de continuïteit van Jyambere te waarborgen staan op de 2020 agenda. Staat Jyambere ook op uw 2020
agenda?
Wij wensen u in elk geval alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2020!
Met vriendelijke groeten,
Vrijwilligers van Jyambere
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