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Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling 

 

 

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 0570 1844 95              www.jyambere.org                          info@jyambere.org 

    
 

Geachte donateurs , 

 
Jyambere wenst u het allerbeste, geluk en gezondheid voor 2021. Met dank aan uw 

steun zijn de kinderen in de parochie van Kabaya het jaar 2020 goed doorgekomen. 
Als gevolg van de COVID-19 en de lockdown was het niet mogelijk om in 2020 

fondswervingsacties te organiseren. In een poging om met de tijd mee te gaan is 
Jyambere begonnen met het verkopen van zelfgemaakte mondkapjes.  Deze zijn hier te 

bestellen. 
Op de webpagina treft u ook andere producten in het assortiment van Jyambere bedoeld 

voor een financiële bijdrage aan de verleende steun. In deze moeilijke tijden prijzen we 
van harte de donaties die u blijft geven. We waarderen het zeer als u de activiteiten van 

de stichting met uw vrienden en kennissen deelt. 

 

Vooruitzichten 
De vooruitzichten voor Jyambere in 2021, zijn om de kinderen van 60 arme families te 

helpen gezond te blijven en hun onderwijs verder voort te zetten. Tot 7 november 2020 
waren de kinderen in Rwanda thuis zonder school. Voor het lagere onderwijs is deze 

periode tot 18 januari 2020. Meeste kinderen hebben geen mogelijkheid om hun 

schoolwerk bij te houden en moeten in sommige gevallen de ouders helpen het land te 
bewerken om eten te produceren. 

 

Radio’s 
UNICEF1 heeft een project ontwikkeld waarbij de kinderen de lessen op de radio kunnen 

volgen. Helaas heeft niet elke familie een radio ter beschikking. De kosten van een radio 

zijn per stuk 12.33 euro (FRW 15.000) en dit keer 60 families wat komt op 740,05 euro. 
Gelet op de ontwikkeling van het coronavirus in Europa, zullen de coronamaatregelen 

niet worden versoepeld. De lockdown blijft gehandhaafd. Als de ontwikkeling hetzelfde 
in Rwanda zal zijn, betekent dat de gesponsorde kinderen van Jyambere geen toegang 

tot het onderwijs zullen hebben wat in tegenstelling zal zijn tot het doel van Jyambere.   

 
1 https://www.unicef.nl/corona/onderwijs 
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COVID-19 Vaccinaties 
In december is het bekend gemaakt dat Rwanda vanaf maart 2021 met vaccineren zal 

starten. Dit zal gratis zijn voor ouderen vanaf 65 jaar, mensen met hoge risico’s, 
zorgwerkers en grenswerkers.2  

Het is niet bekend of vaccinaties verplicht zullen zijn voor de scholieren, maar zoals 
aangegeven voor hen zal de vaccin niet gratis zijn. Vooruit kijkend zou Jyambere hierbij 

willen helpen om te verzekeren dat er voortzetting is van het onderwijs voor de kinderen. 

 
2 https://www.aa.com.tr/en/africa/rwanda-new-covid-19-cases-surge-again/2075725 
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