Nieuwsbrief voorjaar 2020
Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling

Beste vrienden, sponsors en goedwillenden,
Hopelijk doen jullie en jullie dierbaren het naar omstandigheden goed en ontvangen jullie deze nieuwsbrief in goede
gezondheid. Deze gezondheids- en economische crisis maakt de grensoverschrijdende menselijke verbondenheid
expliciet: als iemand aan de andere kant van de wereld een nieuw virus krijgt kan dit ook de gezondheid en welvaart
van andere landen aan tasten.
De vrijwilligers van Jyambere proberen dit positief om te draaien: het is aannemelijk dat op kleine schaal ook het
welzijn van andere landen indirect wordt bevorderd als de 60 ondersteunde kinderen (3 middelbare en 57
basisschool) hun onderwijs mogen afmaken. Zo kunnen ze later beter voor zichzelf en hun (verre) omgeving zorgen.
Om de ontwikkelingen in Rwanda op een levendiger manier te presenteren zijn filmpjes van interviews met de
kinderen op de website geplaatst. Hierin kunnen sponsors horen
en zien hoe de kinderen de aangeboden hulp waarderen. De foto
hiernaast toont een aantal kinderen tijdens één van de
opnamesessies vóór de Corona-maatregelen.
Ook in Rwanda grijpt het Corona virus om zich heen en zijn de
gevolgen van de crisis intens. Alle scholen moesten twee weken
na de start van het schooljaar in januari sluiten en mogen naar
verwachting pas weer in september open. Hierdoor lopen de
kinderen logischerwijs een achterstand op. Het goede nieuws
hierbij is dat er tot nu toe geen besmettingen zijn bij de kinderen die door Jyambere worden ondersteund. Onze
kinderen leven op het platteland waar relatief weinig besmettingen zijn in vergelijking met de steden.
Naast de Corona crisis en het stilleggen van onderwijs is het slechtere nieuws dat extreem weer huizen, landbouw en
de omgeving heeft verwoest. Als gevolg hiervan heerst naast de Corona-, en een economische crisis een
hongersnood onder de bevolking. De zeer vervelende impact op de kinderen is door vader Theodore (van de Parochie
Kabaya, de lokale Jyambere toezichthouder) in een mail beschreven. Hierin vroeg hij meer hulp voor deze kinderen.
Jyambere kon hem hier helaas niet in tegemoet komen omdat wij door de Corona virus geen fondswervingsacties
kunnen uitvoeren. De vertaling van de briefwisseling tussen Theodore en Jyambere is als bijlage aan deze nieuwsbrief
toegevoegd.
Omdat wij dit jaar geen fondswerving op festivals kunnen uitvoeren zijn er minder financiële middelen beschikbaar
dan normaal. Gegeven de gaande hongersnood, gezondheid- en economische crisis hebben de kinderen juist nu extra
hulp nodig. Kunnen we op uw compassie en donaties rekenen?
Met vriendelijke groeten,
Vrijwilligers van Jyambere
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

Bijlage: de vertaling van de mailwisseling met Vader Theodore (Parochie Kabaya, lokale toezichthouder)

Beste donateurs en geïnteresseerden,
Tijdens de corona crisis hebben we contact met onze partners in Rwanda. Om jullie op de hoogte te houden
hebben we hieronder een deel van de correspondentie geplaatst.
Brief van vader Theodore Mpayimana op 02-05-2020
“Goedemorgen!
Eerst wens ik u sterkte en moed in deze tijden waarin onze wereld aan grote plagen en rampen lijdt.
Inderdaad, onze lieve weldoeners, wil ik u over de huidige situatie van de kinderen op de hoogte brengen. We
danken u dat u steeds deze kinderen geestelijk en materiële ondersteuning verleent. Deze kinderen voelen zich
geliefd door een goed hart van sponsors zoals u.
In ieder geval danken wij u hartelijk, u en uw stichting JYAMBERE, maar we willen u ook vertellen over de
situatie waarin we ons heden bevinden! Afgezien van de gevolgen van COVID-19, is er nu regen die alles
vernietigt: huizen en bergen die afbrokkelen en hongersnood houdt zijn heerschappij in de bevolking.
Ik wil u deze informatie verstrekken en u vragen of er een mogelijkheid is om meer hulp te bieden, zoals u
altijd heeft gedaan.
We rekenen op uw barmhartigheid in deze situatie.
Dank u. Veel geluk!
Pater Theodore MPAYIMANA, KABAYA Parochie."
Antwoord van Jyambere per 05-05-2020
"Bedankt voor dit teken van het leven.
COVID-19 is een pandemie. Het is overal aan het teisteren. Nederland is niet gespaard.
De hele economie: restaurants, kerken, moskeeën, particuliere en openbare kantoren, musea, geen openbare
markt, parken en stranden zijn gesloten. De werkloosheid neemt toe. Dit jaar zal Jyambere geen
fondsenwervingsactiviteiten kunnen doen. Zij heeft dus geen extra financiële middelen om in te grijpen in het
geval van onvoorziene gebeurtenissen als deze.
Over de situatie van de 3 middelbare scholieren. We hebben het schoolgeld voor heel 2020 al overgemaakt.
Toch zijn de leerlingen thuis: niet op school. Ik begreep van Paula, dat zij, wacht om het geld over te maken.
Jyambere had het begin dit jaar al gedaan.
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

Nu is er geen school en de scholieren zijn thuis sinds bijna het begin van het schooljaar. Daarom willen wij u
vragen u om:
1. Als u het geld nog niet naar de schoolrekening heeft overgemaakt, wacht dan tot de middelbare school
weer zal openen en wanneer de kinderen weer op school zullen zijn.
2. Als u het geld al naar de schoolrekening had overgemaakt, neemt u contact op met elke school en laat
u hen weten dat het al ontvangen bedrag, voor het moment dat de scholen weer opengaan zal worden
gebruikt omdat de kinderen nu thuisblijven.
Stuur ons informatie over de herstart van het schooljaar. Bij de volgende uitbetaling zal het bedrag worden
berekend op basis van hoe lang (maanden) de middelbare schoolkinderen niet naar school zijn geweest.
De maatregelen zijn noodzakelijk omdat Jyambere door een moeilijke financiële situatie gaat als gevolg van
COVID-19 en zij zal het gebruik van donaties in deze periode moeten rechtvaardigen.
Wij rekenen op uw begrip en samenwerking,
Mevrouw Beatrice Nyirampunga
Voorzitter van Jyambere"
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