Nieuwsbrief oktober 2022
Schoolrapporten school jaar 2021-2022
Voortzettingen in Mahoko
Het schooljaar 2021 en 2022 is in augustus afgesloten met rapporten van de kinderen.
Van de 22 scholieren zijn er 4 die zijn blijven zitten. Verder hebben 11 scholieren helaas
geen rapporten ontvangen. Zij waren niet in staat de kosten voor de maaltijd op school te
betalen. Dit zijn kinderen van kwetsbare families met weinig middelen. Jyambere zet zich
in om de kinderen te ondersteunen in het verkrijgen van educatie maar beschikt niet over
voldoende middelen om de bijkomende kosten voor de scholieren te dekken.
Het nieuwe schooljaar 2022-2023 is in september gestart en Jyambere zet zijn activiteiten
voort om de steun te verlenen die de kinderen nodig hebben.
Voortzettingen in Kabaya
De scholieren van Kabaya zijn overgegaan naar het volgende jaar en 1 ervan is naar de
middelbare school. Helaas kan Jyambere € 400 per jaar voor deze leerling door beperkte
middelen niet bekostigen. Jyambere zoekt naar een donateur voor deze kosten . Er is voor
het nieuwe schooljaar een nieuwe kandidaat geselecteerd om zijn plaats op de basisschool
in te nemen en steun van Jyambere te ontvangen. Drie meisjes die steun ontvangen op
de middelbare school gaan over naar het volgende jaar. Hierna zullen ze nog 3 jaar nodig
hebben tot zij hun diploma’s ontvangen.
Hieronder ziet men een afbeelding van een deel van de kinderen die de steun hebben
ontvangen.

Gevolg van de inflatie van 16% in Rwanda
Door de inflatie van 16% zijn de kosten van de materialen en andere activiteiten gestegen.
Hierdoor zal Jyambere ook meer financiële middelen moeten uitbetalen om dezelfde steun
te kunnen verlenen in het nieuwe schooljaar 2022-2023. Elk klein beetje extra steun van
u als donateur zal veel uitmaken voor de kinderen. Helaas is ook vastgesteld dat de
donaties in 2022 veel lager zijn omdat Jyambere nog geen activiteiten heeft kunnen doen
op festivals en/of andere evenementen. De voortzetting van de stichting is zeer afhankelijk
van de donaties die door u gegeven wordt.
Vrijwilligers en donateurs
Bedankt voor uw steun en voortzetting hiervan. Doordat Jyambere over steeds minder
middelen beschikt om hetzelfde aantal kinderen te kunnen steunen is tijdelijk besloten om
voor het schooljaar 2023-2024 geen nieuwe kandidaten aan te nemen. Wees gul met uw
gift wetend dat alles wat u als gift aan Jyambere overmaakt aftrekbaar is bij de
belastingaangifte.
Webwinkel van Jyambere
Jyambere blijf ook online actief en heeft regelmatig nieuws van de ontwikkelingen van de
kinderen hier. Verder zijn er altijd leuke en praktische producten te vinden die u kunt
kopen voor uzelf of uw naaste.
Kerk in Aktie ondersteunt Jyambere
Kerk in Aktie ondersteunt Jyambere in het documenteren van de activiteiten van de
kinderen die de steun van Jyambere ontvangen. Zo is er een mogelijk bezoek gepland in
november. Hierover zult u meer kunnen lezen in de volgende nieuwsbrief.

