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1. Inleiding 
 

Zoals wereldwijd was het jaar 2020 een jaar van het COVID-19 in Rwanda, met gevolg 

dat kinderen niet naar school konden. Alle scholen waren tenminste 7 maanden 

gesloten. Volgens UNICEF meer dan 3 miljoen kinderen in arme landen waaronder 

Rwanda is ranggeschikt, moesten les op de radio volgen.  

Het eerste besmettingsgeval was op 14 maart 2020 in Rwanda. Op 30 maart 2020 

waren er 70 besmettingen en de overheid heeft snel strenge maatregelen 

uitgevaardigd.  

Scholen, openbare gebouwen, gebedshuizen en cafés werden gesloten en 

massabijeenkomsten waren verboden. Er gelde een algemene lockdown en sluiting 

van de grenzen. Van 20:00 tot 05:00 gelde een avondklok. Reizen met openbaar 

vervoer tussen regio’s was verboden. Niet-essentiële verplaatsingen werden niet meer 

toegelaten, familie en vrienden bezoeken mocht niet meer. Mensen mochten alleen 

nog hun huis verlaten om voeding te kopen en om zich te laten verzorgen. 

In het algemeen leven de Rwandezen de maatregelen zeer goed na. Er zijn geen rellen 

geweest, zoals we nu in Europa en Amerika kennen. 

Als resultaat is het aantal besmettingen gestegen maar nog steeds erg laag in 

vergelijking met Europa en Amerika. Het aantal gemelde positieve gevallen in Rwanda 

kunt u hieronder zien. 

 

Tabel 1 Corona besmetting in Rwanda van maart 2020 tot 16 januari 2021 (1) 

Datum Aantal 

30-03-2020 70 

10-05-2020 284 

25-05-2020 349 

26-08-2020 5467 

15-12-2020 6832 

16-01-2021 10850 

(1) bron: Amakuru Mashya 
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Hieronder ziet u de ontwikkeling van de besmettingen in Rwanda in vergelijking met 

Nederland. 

 

Figuur 1 Ontwikkeling van de besmettingen in Rwanda in vergelijking met Nederland 

 

Deze maatregelen hebben direct en/of indirect gevolgen gehad op het verlopen van 

het schooljaar 2020 en op het leven van de door Jyambere gesponsorde kinderen en 

van hun families. 
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2. Doelstelling 
 

Stichting Jyambere wil, in goede en slechte tijden, zich blijven inzetten voor de kinderen 

die verkeren in een kansarme en onzekere situatie, in de hoop dat zij tijdens hun 

ontwikkeling perspectief krijgen op vaste leer- en werkmogelijkheden. Ook in de 

moeilijke tijden van de pandemie hield de Stichting Jyambere contact met de 

toezichthouders om de situatie waarin haar kinderen verkeren te kunnen volgen. Zij wil 

steeds op het platteland actief blijven omdat het erop lijkt dat de kinderen in die streken 

niet alleen buiten het bereik van de grote hulporganisaties vallen maar ook van de 

verleende hulppakketten (lessen en voedselpakketten) om de gevolgen van de covid-

19 op te vangen.   

 

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 (in het onderwijs). 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.   
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4. Werkwijze tijdens deze periode van het coronavirus 
 

Zoals al 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 stuurden de toezichthouders uit Rwanda 

regelmatig, cijfers van de ontwikkeling van het coronavirus in de woonplaatsen van de 

kinderen en hun schoolregio’s: Ngororero en Rubavu districten in de westelijke 

provincies van Rwanda.  

 

 

Figuur 2 Jyambere haar werkdistricten: Rubavu en Ngororero 

Ze rapporteerden ook over de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus, die bij 

sommige punten anders zijn dan in de hoofdstad, Kigali die meer getroffen is door het 

virus dan op het platteland. Ze beschrijven welke initiatieven die ze nemen of willen 

nemen om bijstand te verlenen aan de gesponsorde kinderen en hun familie tijdens 

deze periode van het coronavirus.  
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Figuur 3 Elke kind krijgt twee staven zeep en 2 mondkapjes 

 

5. Coronavirus en de bekostiging van het project 
 

Eén van de gevolgen van de corona pandemie in Rwanda was prijsstijgingen van 

voedingswaren.  

 

Figuur 4 Inflatie in Rwanda 

 

Als waarborg tegen die inflatie, heeft de regering een maximumprijs voor producten als 

rijst, suiker en maïsmeel ingesteld. Ook is er een maximum hoeveelheid 

voedingswaren die een persoon mag aankopen bepaald. 

Door deze inflatie kregen de families van onze kinderen, die al arm waren, het nog het 

moeilijker want voedsel kopen is erg duur geworden. De toezichthouders hebben 

Jyambere gevraagd om het jaarlijkse bedrag dat wordt uitbetaald te verhogen want de 

prijzen van de schoolmaterialen en uniformen zijn zeer gestegen. 
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6. Corona virus en de scholing van de kinderen van Jyambere 
 

De meeste mensen met corona die nu bekend zijn, wonen in de hoofdstad Kigali. 

De besmetting op het platteland is erg laag. Toch hebben de gevolgen van het Corona 

de arme sociale klasse in Rwanda diep geraakt. De kinderen van Jyambere behoren 

tot die armen en ze hebben erg geleden.  

Tijdens de lockdown in Rwanda, hebben leerlingen hun lessen op radio gevolgd, 

volgens het programma ontwikkeld door UNICEF. De families van de door Jyambere 

gesponsorde kinderen zijn zeer arm en kunnen geen radiotoestel kopen. Sinds het 

begin van COVID-19 hebben de kinderen geen les gehad en hun dagelijks leven is 

verslechterd. Ze waren genoodzaakt te werken. De toezichthouders van de kinderen 

in Rwanda hebben bijstand voor de kinderen gevraagd. Jyambere heeft geen hulp 

kunnen verlenen.   

 

De scholen waren open gedurende het eerste trimester van het jaar 2020. Daarna zijn 

ze tot november 2020 gesloten. Toen heeft Rwanda besloten om een gefaseerde 

opening van scholen toe te passen. 

Op 2 november 2020 waren de scholen open voor groep 5 en 6 van de basisschool, 

klas 3, 4, 5 en 6 van de middelbare school. Dus 11 gesponsorde kinderen van groep 5 

en 6 zijn ook terug naar school gegaan. 

Op 23 november 2020 waren groep 4 van de basisschool, klassen 1 en 2 van de 

middelbare school aan de beurt. Op die datum zijn 9 kinderen van Jyambere van groep 

4 en 3 kinderen van de middelbare school ook weer naar school gegaan. 

Op 18 januari 2021 werd de school geopend voor groep 1 tot 3 van de basisschool.  
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7. Terugblik over het jaar 2020 
 

Vóór de corona pandemie, telde het school jaar 3 trimesters. Het schooljaar begon in 

januari en beëindigde in november. Omdat de pandemie in maart in Rwanda is 

begonnen, hebben de kinderen in dat jaar alleen het 1ste trimester gedaan.  Na de 

opening van de scholen weer in november 2020 en januari 2021 doen de kinderen de 

2de trimester. Het einde van het schooljaar is eind juni vastgesteld.  

Alle 60 ondersteunde kinderen gaan weer naar school. We danken onze 

toezichthouders die hun best hebben gedaan om alle kinderen te vinden en ze terug 

naar school te brengen. 

Onze dank gaat ook naar de donateurs van Jyambere die weer in het jaar 2020 de drie 

kinderen hebben gesponsord voor de middelbare school. Zonder financiële steun, 

zouden deze kinderen die wanhopig waren door de gevolgen van het coronavirus niet 

naar school kunnen. Marjorie Zuidema en Sien willen Jyambere blijven steunen ook na 

coronatijd. 

 

7.2. Indeling van de kinderen 
 

Over het jaar 2020 heeft Jyambere 60 kinderen gesponsord: 25 meisjes en 32 

jongens op de basisschool. 3 meisjes zitten op de middelbare school. 

 

De 35 kinderen uit Kabaya zijn als volgt ingedeeld:   

16 meisjes en 19 jongens   

Groep 2  13   

Groep 3           8 

Groep 4           8 

Groep 5           5  

Groep 6           1 
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De 22 kinderen van Baho Neza zijn als volgt ingedeeld:   

9 meisjes en 13 jongens  

Groep 1  3  

Groep 2  4  

Groep 3  6 

Groep 4  2  

Groep 5  5  

Groep 6  2  

 

8. 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.  Rekening houden 

van de inflatie als gevolg van het coronavirus, zal het benodigde bedrag voor het 

jaar 2021 hoger zijn. Daarom blijven de vrijwilligers van Jyambere naar nieuwe 

manieren zoeken om geld in te zamelen zoals de verkoop van mondkapjes en 

tassen die te koop zijn via de website.  

Figuur 5 Producten te koop via de webshop van Jyambere 
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We zijn heel blij dat er ondanks de pandemie periode donateurs zijn die Jyambere 

financieel blijven ondersteunen. Dit geeft ons moed om door te gaan met de 

Stichting. We hopen dat het zo zal blijven zodat de continuïteit van dit project 

gewaarborgd kan worden. 

De oude telefoons-actie gaat door, de oproep op ambassadeurs is nog steeds 

geldig. Dit geldt ook voor de donaties op de bankrekening, kaarten, mondkapjes en 

tassen kopen of een andere vorm van bijdrage om deze kinderen te kunnen blijven 

ondersteunen.  

De scholen zijn nu open. Alle kinderen zitten op school.  In het geval van weer een 

lockdown in de toekomst, gaat Jyambere kijken hoe zij noodhulp zal kunnen 

verlenen zodat haar kinderen hun les in de lockdown kunnen blijven volgen. 

 

Er zijn twee opties:  

Optie 1. Een lespakket opstellen op elke niveau. 

Optie 2. Een radiotoestel voor elke familie kopen waarop de kinderen les kunnen 

volgen. Exclusief de prijs van de batterijen gaan de radiotoestellen € 740 kosten. 

 

Op basis van de uitvoerbaarheid en kosten zullen we kiezen welke optie het meest 

gunstigst zal zijn voor de kinderen. Jyambere is op zoek naar een samenwerking 

met een organisatie die in Rwanda werkt en die hetzelfde doel en visie heeft.  Het 

doel is dat Jyambere een teamplayer in noodgeval zal hebben voor de passende 

extra hulp.  
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9. Sponsors 
 

Vindt u dat Jyambere zich moet blijven inzetten voor deze kinderen, dan is uw 

bijdrage daarbij van essentieel belang. Hieronder ziet u de gemiddelde kosten per 

kind per jaar en het rekeningnummer van Jyambere. 

 

Kosten per kind per jaar: 

• € 50,00  basisschool 

• € 400,00 middelbare school 

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 basisschool, € 400,00 

middelbare school. 

  

Sponsor  

 

 

 

 

 

Figuur 6 Broodmandjes 

 

Mevrouw Sien maakt broodmandjes en verkoopt deze. De opbrengst is bestemd 

voor Jyambere. 

 

Wilt u een broodmandje kopen voor goed doel, stuur dan een bericht naar: 

hulsinga@yahoo.com 

 

Alvast bedankt. 

 

mailto:hulsinga@yahoo.com
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http://www.closingtheloop.eu 

  

 

 

 

 

https://cyubasbarbershop.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schiedam@jouwmarktkraam.nl 

 

 

 

https://www.injerahabesha.com 

INJERA HABESHA Restaurant, Delfshaven Rotterdam 
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