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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, 

 

Uitslag 2e trimester April 2022 
Het 2de trimester is op 1 april 2022 afgesloten met mooie schoolrapporten. Hiervan 
hebben 46 van de 57 leerlingen cijfers gehaald boven de 50 van de 100 op de 

basisschool. 
Met deze resultaten is het nog niet vast te stellen wie wel overgaat en wie blijft zitten.  

Het is wel een indicatie dat de meerderheid van de leerlingen op het goede pad zijn om 
het schooljaar goed af te ronden. Verder is het ook goed nieuws dat er tot het einde van 

het 2de trimester geen enkele leerling de school heeft verlaten. De verdeling van de 
leerlingen voor het 1ste en 2de trimester van het schooljaar was met evenveel meisjes 

als jongens in Mahoko Center, regio van Rubavu. 
In de sector Jomba, regio Nyabihu is de verdeling van de leerlingen iets meer jongens 

dan meisjes.  
Drie meisjes die verder zijn gedaan met de middelbare school hebben ook goed 

gepresteerd in het 2de trimester. De resultaten zijn ook veelbelovend voor de verdere 
toekomst. 

Begin juli is ook het einde van het 3de trimester. De resultaten van de leerlingen zullen 

nog gecommuniceerd worden. 

Oproep voor Vrijwilligers en Donateurs 
Jyambere bestaat en blijft bestaan dankzij de vrijwilligers en de trouwe donateurs. In de 

jaren voor corona telde Jyambere 11 vrijwilligers waarvan 5 studenten waren. Het aantal 
is aanzienlijk verminderd, dit door levensomstandigheden. In 2022 zijn de activiteiten 

als festivals en andere evenementen weer opgestart. Om succesvol deel te kunnen 

nemen aan deze festivals en fondsen te werven komt Jyambere vrijwilligers tekort.   
Het is daarom dat we in deze nieuwsbrief een oproep doen aan nieuwe vrijwilligers en 

natuurlijk ook nieuwe donateurs om deze vooruitstrevende stichting voort te kunnen 
zetten. Voor meer informatie en vragen graag een bericht sturen naar 

info@jyambere.org 

Nieuwe Assortiment op de website van Jyambere 
Jyambere blijf ook actief online en heeft een nieuw assortiment jassen en tassen op haar 

website geplaatst. Het is mogelijk om een bestelling te plaatsen op de website voor een 

levering op uw adres. Klik hier om te bestellen. 
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Kerk in Aktie ondersteunt Jyambere 
Goed nieuws: Jyambere heeft sinds de oprichting een samenwerking met de Kerk in 
Actie gewenst, maar dat was tot op heden niet gelukt. Jyambere is weer in contact 

gekomen met een contactpersoon van Kerk in Actie. Na de bijeenkomst is er vastgesteld 
dat er geen financiële steun verleend kan worden. De contactpersoon zal Jyambere 

ondersteunen met een bezoek aan de kinderen in Rwanda. Dit helpt bij het onderhouden 

van een transparant en directe samenwerking. Wij zijn blij met de ondersteuning die de 
contactpersoon van  Kerk in Actie heeft aangeboden. 
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