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1. Inleiding 

 

Er is niets gewijzigd aan de doelstelling en de visie van de Stichting Jyambere. Als u 

het verslag van het jaar 2020 heeft gelezen kunt u de punten 2 Doelstelling en 3 Visie 

overslaan. 

 

COVID-19 heeft de hele wereld veranderd, niet alleen de economie, maar ook het 

onderwijssysteem. Je kunt zeggen dat het hele onderwijssysteem een paar keer is 

stilgelegd. In alle landen zijn alle scholen nog steeds niet geopend, dus leerlingen 

zetten hun opleiding via online media voort. 

Gedurende de nationale lockdown zijn kinderen in Rwanda, zoals in andere landen 

naar huis gestuurd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft de 

uitvallers opgewekt vooral meisjes en arme kinderen die vóór corona tijden weinig kans 

om naar school te gaan al hadden.   

 

Om de gevolgen van de pandemie op onderwijs tegen te werken heeft GPE (Global 

Partnership for Education, een wereld bankorganisatie) wereldwijde arme landen hulp 

aangeboden. GPE steunt de landen met de grootste behoefte zoals een hoog aantal 

niet-schoolgaande kinderen. Ze richten zich bereiken van de kinderen die het meest 

gemarginaliseerd en kwetsbaar zijn, waaronder meisjes, kinderen met een handicap 

en degenen die in landen wonen waar worden gekenmerkt door extreme armoede of 

conflicten. 

Rwanda is één van de landen die een financiering ondersteuning heeft ontvangen1.  

Nederland is één van de donateurs van ESSP (Education Sector Strategic Plan) van 

Rwanda.  Deze projecten zijn te groot om onze kinderen te bereiken. 

Wegens hun zeer slechte levensomstandigheden kunnen de door Jyambere 

gesponsorde kinderen niet volledig genieten van deze hulp en van de maaltijd op 

school ook. Ze hebben geen radio, geen televisie, geen telefoon... (zie jaarverslag van 

2020). Dus ze kunnen de lessen online niet volgen.  

 
1 https://youtu.be/L10joBrMpaA 

http://www.jyambere.org/
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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. 

 

Figuur 1: Jyambere haar werkdistricten: Rubavu en Ngororero 

 

Bron: Map Rwanda2 

 
2 https://d-maps.com/carte.php?num_car=4897&lang=en 
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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 (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. Aanpassing wegens COVID-19 
 

Dankzij de hulp van GPE  zijn er vele scholen gebouwd. Toch kunnen de kinderen niet 

op afstand van 1,5 m zitten. 

 

Vóór de uitbraak van het coronavirus zaten 60 kinderen in één klaslokaal. N.a.v. van 

de coronamaatregelen zou dat getal naar 23 moeten worden gebracht. Maar wegens 

het grote aantal kinderen en gebrek aan leraren, zitten in de meeste lokalen ongeveer 

46 kinderen. 

 

 

Figuur 2: Afstand tussen van kinderen per zitplaats 

Positief geteste kinderen hebben ook cito toetsen gedaan. Bij elke school is er een 

speciale ruimte opgericht waar die kinderen hun toetsen konden doen.  
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5. Coronavirus en de bekostiging van het project  
 

5.1. Maaltijd op scholen 
 

Rwanda heeft een schoolvoedingsprogramma geïmplementeerd voor kleuterscholen 

tot middelbare scholen. Scholen zijn uitgerust met keukens en kookfornuizen. De 

overheid verstrekt een subsidie voor de maaltijd van elke leerling om de bijdragen van 

ouders aan te vullen. Zie ook de video van GPE in de inleiding. 

 

 

Figuur 3: Maaltijd op school 

Bron: Rwanda School Feeding Operational Guidelines Summary3 

 

De gemiddelde kosten van de basis maaltijd is 150 RWF (€0,14) per kind per maaltijd. 

De maaltijdsubsidie is gelijk aan 59 RWF (€0,05). Om ervoor te zorgen dat leerlingen 

een voedzame maaltijd krijgen, zijn ouders verplicht om de rest 91 RWF (€0,09) per 

kind per maaltijd bij te dragen. Dat wil zeggen 17 860 RWF (€15,76) per kind per jaar. 

Deze ouder contributie kan in contant geld en/of in natura worden betaald. 

  

 
3 
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/rwanda_school_feeding_operational_gui
delines_summary.pdf 

http://www.jyambere.org/
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Tabel 1: Kosten van Schoolvoeding per kind per maaltijd  

 

Bron: Rwanda School Feeding Operational Guidelines Summary4 

Het probleem bij de kinderen van Jyambere: Kinderen hebben geen ouders of wel 

ouders maar te arm om deze bijdrage te kunnen betalen. In onze jaarlijkse verslagen 

wordt steeds gerapporteerd over de armoede van de familie van onze kinderen die 

nauwelijks de dagelijkse maaltijd kunnen opbrengen. 

Een kind wiens ouders hun contributie niet voldoet, krijgt geen eten op school en geen 

schoolrapport. Het kind wordt op het moment van de maaltijd weggestuurd. 

Dit is wat de gesponsorde kinderen dagelijks meemaken. Dit speelt een grote rol bij 

hun prestaties. 

Men kan hun frustratie bij deze apartheid begrijpen. Hoe kan een kind met lege maag 

naast een klasgenoot met een volle maag zitten en dezelfde les volgen? Het is 

wonderlijk dat de kinderen van Jyambere naar school blijven gaan. Het is een grote 

uitdaging voor onze toezichthouders die zich voortdurend inspannen om de kinderen 

op te zoeken en te stimuleren voor school. 

Jyambere heeft 57 kinderen op basisschool. Dat betekent dat de maaltijd op school 

€898,32 extra kosten per jaar zouden zijn. Zonder een extra bron van inkomsten kan 

Jyambere deze financiële hulp niet verlenen. Het spaargeld willen we graag besteden 

aan onderwijs van de kinderen. 

  

 
4 
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/rwanda_school_feeding_operational_gui
delines_summary.pdf 

http://www.jyambere.org/
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6. Prestatie van de kinderen  
 

6.1. Lezen in vrije tijd 
 

Vroege leescultuur kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de 

woordenschat van kinderen, hun competenties in de klas en hun cognitieve 

vaardigheden ontwikkelen. 

 

Terwijl baby’s van 1 jaar in Nederland al boeken hebben en ouders thuis voorlezen, 

kunnen drie op de vijf leerlingen in arme landen niet lezen aan het einde van de 

basisschool.5 

Dit is ook het geval in Rwanda. Er zijn geen bibliotheken waar leerlingen kinderboeken 

bij kunnen lenen en thuis lezen. 

 

6.2. Voor 22 Jyambere kinderen te Mahoko in Rubavu 

 

Onze toezichthouder van ADEPR/Mahoko Parochie heeft aangegeven dat veel 

scholen geen bibliotheek hebben. Scholen geven leerlingen boeken als de school open 

is om te studeren. Kinderen kunnen geen boek meenemen om thuis te lezen. Ouders 

van onze kinderen hebben geen financiële middels om boeken voor hun kinderen te 

kopen. De kerk ADEPR te Mahoko kan geen leesboeken voor onze kinderen vinden.  

 

6.3. Voor 35 Jyambere kinderen te Kabaya in Ngororero  

 

In het district Ngororero verbeteren veel kinderen hun lezen dankzij het initiatief van 

het USAID-Save the Children-project om gemeenschapsbibliotheken te ondersteunen 

via het jeugdvriendelijk centrum te Kabaya. 

 
5 https://www.globalpartnership.org/content/results-report-2021 

http://www.jyambere.org/
https://www.globalpartnership.org/content/results-report-2021
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Figuur 4: Kinderen hebben boekjes geleend bij het jeugdvriendelijke centrum 

Bron: Ngororero: How Community Library encouraged the culture of reading among 

children6 

De toezichthouder van onze kinderen te Kabaya gaat kijken wat de voorwaarden zijn 

om kinderboeken uit deze bibliotheek te lenen. 

 

6.4. Schoolrapporten in algemeen 

 

Volgens de planning van het Rwandese ministerie van onderwijs zouden de cijfers over 

het schooljaar 2020-2021 als volgt zijn7:  

 

Basisschool uitval   = 3,2%  

Basisschool blijven zitten  = 6,8%  

Middelbare school blijven zitten = 1,6%  

Middelbare school uitval zitten = 2,0%  

  

 
6 https://rwandainspirer.com/2021/10/15/ngororero-how-community-library-encouraged-the-culture-of-
reading-among-children/ 
7 https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2020-22-Rwanda-ESP.pdf 

http://www.jyambere.org/
https://rwandainspirer.com/2021/10/15/ngororero-how-community-library-encouraged-the-culture-of-reading-among-children/
https://rwandainspirer.com/2021/10/15/ngororero-how-community-library-encouraged-the-culture-of-reading-among-children/
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2020-22-Rwanda-ESP.pdf
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Ondanks de hierboven beschreven problemen is het schooljaar voor de kinderen van 

Jyambere goed volbracht zonder uitvallers. Slechts 6 kinderen 10,5% zijn blijven zitten 

en hierdoor dubbel steun nodig hebben voor hetzelfde schooljaar. 

 

Dat het blijven zitten percentage bij de kinderen van Jyambere hoger is dan het 

landelijke is geen verassing. Tijdens de lockdown wegens COVID-19 hebben de 

kinderen les op de radio kunnen volgen. Dit staat in onze nieuwsbrief van januari 2021. 

De gesponsorde kinderen van Jyambere hadden geen toegang tot het onderwijs zoals 

de andere kinderen wiens familie een radio heeft. Bovendien hebben ze geen recht op 

het eten op school. Gelet op deze tegenslag vindt men dat onze kinderen doorzetters 

zijn en een mooie prestatie hebben gehaald. Alles is te danken aan de inzet van onze 

partners in Rwanda. Jyambere is zeer dankbaar voor het goede toezicht. 

 

6.5. Basisschool 

 

Over het schooljaar 2020-2021 heeft Jyambere 60 kinderen gesponsord: 32 meisjes 

en 28 jongens. 

 

Hier volgt het bericht van de toezichthouders: 

 

“De basisschoolkinderen doen het in het algemeen goed. Dit zijn kinderen uit 

zeer arme gezinnen met een moeilijk leven. De hulp die ze van de JYAMBERE 

stichting krijgen stelt hen in staat om het onderwijs op school te volgen zoals de 

anderen. Deze hulp is erg belangrijk, want zonder deze hulp zouden deze 

kinderen de school hebben verlaten; maar vandaag zien we in hen de hoop van 

de toekomst. Zij krijgen alle schoolmaterialen waardoor ze stabiel en regelmatig 

op school kunnen blijven.”  

  

http://www.jyambere.org/
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Er zijn 4 scholieren die het jaar hebben beëindigd met goede punten om hun onderwijs 

verder voort te zetten op de middelbare school. Deze kinderen komen hierdoor niet 

meer in aanmerking voor de steun van Jyambere want de doelgroep is kinderen van 

basisschool. Als er geen sponsor wordt gevonden voor deze middelbare scholieren 

betekent dit het eind van de scholing van deze 4 kinderen. Jammer genoeg kan 

Jyambere ze niet blijven ondersteunen. 

 

Indeling van de kinderen  

40 van de 57 kinderen op de basisschool hebben boven 50% gehaald, 6 bleven zitten.  

 

De 35 kinderen te Kabaya waren als volgt ingedeeld:   

18 meisjes en 17 jongens   

Groep 2 13   

Groep 3 8 

Groep 4 8 

Groep 5 5  

Groep 6 1 

 

De 22 van Baho Neza waren als volgt ingedeeld:   

11 meisjes en 11 jongens  

Groep 1 1 

Groep 2 9  

Groep 3 1 

Groep 4 5  

Groep 5 2  

Groep 6 4  
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6.6. Middelbare school 

 

Hier volgt het bericht van de toezichthouders: 

 

“Er zijn 3 meisjes op de middelbare school: Valentine, Joyce en Domina.  

Alle 3 zitten nu in een hogere klas. Ze zitten nu in klas 3 en maken het goed. Op 

school en in hun families hadden ze geen problemen die hun resultaten hebben 

beïnvloed.” 

 

  

Figuur 5: Meisje gemeenschappelijke school Rambura 

http://www.jyambere.org/
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Figuur 6: Meisjes gemeenschappelijke school Ibuka 

 

We zijn zeer dankbaar voor de jaarlijkse steun van de donateurs bij de ontwikkeling 

van deze kinderen ook in de COVID-19 tijd. Het is te danken aan hun barmhartigheid 

dat deze kinderen van straat tot halverwege van hun middelbaar onderwijs zijn 

gekomen. We hopen dat deze weldoeners hun financiële ondersteuning zullen 

voortzetten totdat deze kinderen hun diploma halen; dus nog 3 jaar. 

  

http://www.jyambere.org/
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7. Financiële gevolg van COVID-19 op kosten van Jyambere 
 

7.1. Fondsenwerving en kostendekking (totale kosten) 

 

Uit een onderzoek van de Radboud Universiteit en CBF lijkt het erop dat kleinere goede 

doelen het afgelopen jaar hard zijn getroffen door de coronacrisis. Zij zagen de 

inkomsten ten opzichte van 2019 dalen met gemiddeld 13,4%. De grote goede doelen 

hadden het iets minder slecht en verloren slechts 0,3% van hun inkomsten.  

Hieronder is de situatie van stichting Jyambere als een kleine stichting.  

 

Tabel 2: Inkomsten versus uitgaven van Jyambere van 2018 tot en met 2021 

 

 

Op deze grafiek ziet men dat de inkomsten van de stichting in 2020 flink zijn gedaald 

terwijl de uitgaven nagenoeg gelijk bleven. De stijging van 23,91% van de inkomsten 

over het jaar 2021 is te verklaren door een nieuw vaste donateur van €600 per jaar.  

Hiernaast heeft de stichting ook een éénmalige donatie van het Drents Opus Koor na 

een oproep van Jeanne Stelten ontvangen. 

http://www.jyambere.org/
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Figuur 7: Het Drents Opus Koor 

Echter zien we ook een groei in de uitgaven van 21,1%. Zonder de eenmalige donatie 

van het Drents Opus Koor zou Jyambere een financieringstekort van €1.161 hebben. 

Gelet op deze tendens, maakt Jyambere zich zorgen over de toekomst van haar 

kinderen. Met haar huidige financiële situatie, zonder nieuwe donateurs zal Jyambere 

nog ongeveer 5 jaar haar kinderen tot hulp kunnen zijn en daarna mogelijk stoppen te 

bestaan. 

De evenementen en fondsenwervende acties zoals festivals konden niet doorgaan. We 

hebben getracht om online alternatieve activiteiten te bouwen: mondkapjes, tassen en 

kaarten te verkopen. Echter Jyambere kon met grote organisaties niet concurreren. Dit 

vraagt een grote en sterke infrastructuur die Jyambere niet heeft. Nu zijn slechts de 

kaarten en enkele tassen te koop op de webwinkel van de stichting. Er worden geen 

mondkapjes meer besteld. 

Gelukkig zijn er een paar vaste donateurs die in deze coronatijd Jyambere toch trouw 

gebleven. 

  

http://www.jyambere.org/
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7.2. Schommeling van schooljaren 2020-2021 en uitbetalingen 

 

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

januari en beëindigde in november. Door de lockdown hebben kinderen de 2de 

trimester van het school jaar 2020 van november 2020 tot januari 2021 gedaan. Het 

schooljaar 2020-2021 is geëindigd op 17 september 2021 in plaats van juni.   

 

Hier volgt de nieuwe schoolkalender in Rwanda. 

 

Tabel 3: School kalender jaar 2021-2022 

 

 

Het feit dat de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 elkaar overlappen heeft een 

financieel gevolg gehad op het budget van Jyambere. Gesponsorde kinderen zijn in de 

groeiperiode. Dat betekent dat elk jaar een kind een nieuw uniform in een grotere maat 

draagt. 

 

Hoewel kinderen niet naar school gingen in 2020, werd hun uniform of te klein of te oud 

zodat Jyambere €1.631,60 heeft uitbetaald voor uniformen voor het jaar 2021.  

In oktober 2021 heef Jyambere weer €3.106 uitbetalen voor het school jaar 2021-2022 

dat in september 2021 is begonnen. Dus een totaal van €4.737, 60 in vergelijking met 

€3.706,00 over het jaar 2020. Dat betekent een stijging van 27,84 %. Dit is een signaal 

van een zorgpunt over de continuïteit van Jyambere. 
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8. Vooruitkijken  
 

8.1. Zorgpunt 

 

Zoals hierboven staat, zal elke verstoring in het verloop van een schooljaar in Rwanda 

eventueel financiële gevolgen op de kosten van Jyambere hebben.  

Zonder een zeker en brede bron van inkomsten zal Jyambere herhaaldelijke lockdowns 

van de scholen in Rwanda niet kunnen overleven. Het stoppen van Jyambere projecten 

betekent einde onderwijs van haar 60 kinderen per jaar.  

Met corona zijn fondsenwerving activiteiten van Jyambere niet of nauwelijks mogelijk. 

• Het project met Closing the Loop om oude telefoons te recyclen staat stil 

• Er wordt weinig van de webwinkel besteld door een grote concurrentie 

• Geen actie meer bij evenementen zoals festivals 

• Jyambere heeft weinig vaste donateurs 

Toch geven de vrijwilligers van Jyambere niet op. 

 

8.2. Oproepen 
 

Alle ondersteunde kinderen zitten op school.  Zoals men in dit verhaal heeft gelezen, 

blijven de kinderen van Jyambere kansarm:  

a. Andere kinderen kunnen in de lockdown les op de radio volgen maar de 

kinderen van Jyambere niet. 

b. Andere kinderen krijgen eten op school maar de kinderen van Jyambere niet. 

c. Andere kinderen hebben kinderboekjes om te lezen en de woordenschat te 

vergoten, hun competenties in de klas en hun cognitieve vaardigheden te 

verbeteren. Dit hebben niet alle kinderen van Jyambere. Na schooltijd hebben 

ze geen mogelijkheid om hun geleerdheid bij te houden door thuis te lezen. Ze 

moeten ouders helpen om het eten te krijgen. 

d. Andere kinderen kunnen naar middelbare school als ze voor de citotoets zijn 

geslaagd, kinderen van Jyambere niet. 

 

We doen een oproep op donateurs die vertrouwen in het doel van Jyambere hebben. 

We zoeken naar vaste donateurs die hun donatie bij de belastingaangifte kunnen 

aftrekken want Jyambere is een ANBI-stichting. 

http://www.jyambere.org/
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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. 

 

Jyambere is op zoek naar een samenwerking met organisaties die in Rwanda werken 

en/of die hetzelfde doel en visie hebben.  Het doel is dat Jyambere een partner in 

noodgeval zal hebben voor de passende extra hulp. 

Een voorbeeld is kinderenboeken in het Engels en/of Kinyarwanda te verzamelen en 

te doneren.  Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een kerk die een zusterkerk in 

Rwanda heeft of een andere liefdadige organisatie ter plaatse. 
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8.3. 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 ongeveer 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. 

 

 
Figuur 8: Te koop broodmandjes 

  

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

stichting Jyambere. 

 

Wilt u een broodmandje kopen?  

Stuur dan een bericht naar: hulsinga@yahoo.com 

Alvast bedankt. 
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http://www.closingtheloop.eu  

   

 
  

  

https://cyubasbarbershop.nl   

  

  

 

   

schiedam@jouwmarktkraam.nl  

  

 

http://www.jyambere.org/
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