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1. Inleiding
In Rwanda is onderwijs op openbare scholen gratis. Van ouders wordt een bijdrage verwacht voor
bijvoorbeeld materialen, onderhoud van schoolgebouwen en tegemoetkoming voor leraren want
hun salaris is 44.000 RFW (€ 42) per maand. Voor sommige gezinnen blijft de armoede de uitdaging
en kunnen ze de gevraagde bijdrage niet leveren. Daarom spijbelen kinderen om te werken en wat
geld te verdienen. Volgens de Rwandese regering mag dat geen reden zijn om niet naar school te
gaan. Het onderwijsniveau blijft laag. Zie hieronder een tabel van de statistieken over het onderwijs
in Rwanda volgens UNESCO.
Tabel 1: Statistieken educatie in Rwanda volgens UNESCO

T OT AL
11.19

M ALE
11.2

FE M ALE
11.18

(2018)

Percentage of repeaters in primary (%)

13.59

14.54

12.63

(2018)

Survival to the last grade of primary (%)

55.25

50.83

59.75

(2017)

Gross intake ratio into the last grade of primary (%)

86.55

79.28

93.77

(2018)

Primary to secondary transition rate (%)

72.67

73.42

72.04

(2017)

School life expectancy ISCED 1-8 (years)

Ook dit jaar hebben we dankzij u steun veel kinderen kunnen helpen. Met niet alleen
schoolmaterialen maar ook met het aanschaffen van een uniform.
We willen jullie bedanken voor al jullie steun in woorden en daden. Dankzij jullie donaties heeft
Jyambere in 2019 weer veel kinderen uit Mahoko en Kabaya in District van Ngororero in het
noordwesten van Rwanda kunnen helpen.
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Figuur 1: Ngororero District - Nyundo en Kabaya, werkplaatsen van Jyambere

2. Doelstelling
Stichting Jyambere wil de kinderen die verkeren in een kansarme en onzekere situatie ondersteunen,
in de hoop dat zij tijdens hun ontwikkeling perspectief krijgen op vaste leer- en werkmogelijkheden.
Stichting Jyambere blijft net als de voorgaande jaren op dezelfde plek actief. Dit is omdat de grote
hulporganisaties zich vestigen en hulp bieden in de grote steden. Daardoor vergeten zij vaak de
afgelegen en plattelandstreken.
In eerste instantie was het doel van de Stichting Jyambere het diploma behalen door de gesponsorde
kinderen.
Gelet op de armoede waarin de kinderen verkeren die het moeilijk maakt om regelmatig naar school
te gaan, is kinderen op school houden het primaire doel geworden.
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3. Visie
Stichting Jyambere wil kansarme 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 volwassenen 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.

4. 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. De organisatie voert haar activiteiten uit op het platteland van Rwanda.
Ter behoefte van informatie over Jyambere beschikbaar te stellen, zijn we begonnen met
samenwerking van ambassadeurs. Belanghebbende en nieuwsgierigen te Berkel Enschot worden
naar Maartje van Beurden en te Veenendaal naar Frans Fokkenrood verwezen. In dit jaar hoopt
Jyambere meer aanmeldingen van ambassadeurs in andere gebieden van Nederland en ook in het
buitenland. Eendracht maakt macht.
Mevrouw Gerda heeft zich aangemeld als ambassadeur. Zij wil u het volgende vertellen:
"Ik wil me graag inzetten voor dit mooie initiatief. Daar waar ik een kans zie om de stichting onder de
aandacht te brengen zal ik dat doen. Hopelijk volgt daar dan een financiële bijdrage op........."
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5. Terugblik 2019
2019 is een mooi jaar geweest met mooie acties van Jyambere maar ook is het beste resultaat
geboekt: 58 van de 60 ondersteunde kinderen zijn over naar een hogere klas. Hoewel de doelgroep
van Jyambere basisschoolkinderen is, heeft Jyambere donateurs die drie kinderen willen sponsoren
voor de middelbare school. Dit bewijst dat we als kleine organisatie ook individuele
ontwikkelingshulp kunnen verlenen. Dankzij uw financiële steun, heeft u en Jyambere weer een
steentje kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en het welzijn van de kinderen in Rwanda.
Nogmaals hartelijke dank hiervoor.

Figuur 2: Kinderen van Parochie Kabaya met hun ouders en toezichthouders
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Julienne heeft de kinderen van Baho Neza bezocht aan het eind van 2019. Zie hieronder een foto.

Figuur 3: Julienne met de kinderen van Baho Neza

Tijdens haar bezoek in Rwanda, heeft ze de kinderen van het project Baho Neza bezocht. Ze is in
gesprek gegaan met hen en sommige ouders.
In gesprek met de kinderen, heeft ze ook hun rapporten gezien en met hen hierover gehad. Ze heeft
gevraagd aan de kinderen die minder presteren hoe dit komt.
Sommigen vertelden dat ze niet altijd naar school gaan omdat ze bijvoorbeeld water moeten gaan
halen ver van huis omdat de ouders geen geld hebben om water te betalen.
Er was ook bijvoorbeeld een moeder die twee kinderen verzorgd als tante, zelf ook een tweeling
(baby’s) heeft gekregen en haar man is blind. Dus van de twee kinderen die naar school gaan, een is
gestopt omdat ze met de vader op pad gaat om hulp te vragen op de markt of op straat. De andere
helpt soms dan de moeder om een van de tweeling te dragen.
De andere kinderen vertelden dat ze niet naar school kunnen als ze drie dagen niks gegeten hebben.
Toch zijn ze dankbaar voor de hulp die ze van onze stichting Jyambere krijgen om uniform, schoenen
pennen en schriften te kopen.
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5.1. Indeling van de kinderen en prestatie
De 35 kinderen uit Kabaya waren als volgt ingedeeld:
15 meisjes en 20 jongens
Groep 2
14
Groep 3
6
Groep 6
7
Groep 4
4
Groep 5
4
De 22 van Baho Neza waren als volgt ingedeeld:
10 meisjes en 12 jongens
Groep 1
3
Groep 2
4
Groep 3
4
Groep 4
2
Groep 5
5
Groep 6
2
2 kinderen hebben de school verlaten
55 kinderen zijn over naar een hogere klas
3 kinderen op middelbare school
3 kinderen zijn over naar een hogere klas
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5.2. Plotdiagram van de ontwikkeling van de activiteiten in afgelopen 5 jaar
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Figuur 4: Aantal kinderen per jaar
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Figuur 5: Uitval en prestatie per jaar
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6. 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.
Om beter inzicht van de situatie ter plekke te krijgen, willen we meer video’s en foto’s als aanvulling
op de tekstuele rapporten. De eerste video is te zien op onze website op de mediapagina onderaan.
Jyambere hoopt iemand in 2020 te kunnen vinden die de kinderen zal kunnen bezoeken.

7. Vooruitkijken
Jyambere heeft Baho Neza €818 voor 22 kinderen uitbetaald voor het jaar 2020, Kabaya heeft €1688
voor 35 kinderen gekregen. Voor de 3 middelbare scholieren is er €1200 overgemaakt.
Dus in totaal €3.706,00 ter beschikking gesteld voor de kinderen.
De vrijwilligers van Jyambere blijven zich inzetten om fondsen te werven en zijn trots op het
behaalde resultaat in 2019. Echter zijn de donaties gering geworden waardoor de continuïteit van
het project onder druk komt te staan. Daarom roept Jyambere voortdurend op om, oude telefoons,
meldingen als ambassadeurs, donaties op de bankrekening, kaarten kopen en tassen kopen of een
andere vorm van bijdrage om deze kinderen te kunnen blijven ondersteunen.

Figuur 6: Tassen die we verkopen
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8. Sponsors
Vindt u dat Jyambere zich moet blijven inzetten voor deze kinderen, dan is uw bijdrage daarbij van
essentieel belang. Hieronder ziet u de kosten per kind per jaar en het rekeningnummer van
Jyambere.
Kosten per kind op de basisschool per jaar: € 50,00
Kosten per kind op het middelbaar onderwijs per jaar: € 400,00
U kunt uw donatie overmaken op de rekening NL76ABNA0570184495 t.n.v. Stichting Jyambere
U kunt ook een kind pakket kopen: een kind sponsoren totdat hij/zij studie afrondt?
Dan betaalt u per jaar € 50,00
Jyambere wordt mede mogelijk gemaakt door:

http://www.juvenaat.nl

http://denbosch.gkv.nl

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

http://www.windkrachtvier.nl

http://www.closingtheloop.eu
http://www.gkv-rotterdamstad.nl

https://cyubasbarbershop.nl
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