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1. Inleiding 
 
Wereldwijde heerst vanaf het jaar 2022 voedselcrisis resultaat van de oorlog in 

Oekraïne, torenhoge inflatie en de gevolgen van de corona-pandemie. Volgens een 

onderzoek van VN hadden 828 miljoen mensen chronische honger1 en het aantal groeit 

nog steeds. 

Zoals het in alle humanitaire crisis is, zijn kinderen die in extreme armoede leven, 

bijvoorbeeld de door Jyambere gesponsorde kinderen, ook in deze crisis het meest 

kwetsbaar. Rwanda streeft naar voedselzekerheid. Dankzij een samenwerking met 

Nederlandse tuinbouwbedrijven heeft het land een stap gezet om de voedselproductie 

te verbeteren2. 

Toch is de vermindering van de armoede niet gelijkmatig verdeeld over het land. Op 

het platteland waar 67% van Rwandezen van de landbouw leeft, ligt het 

armoedeniveau hoger dan het landelijk gemiddelde. Gezinnen worstelen om te 

overleven en de kinderen te voeden. Vanwege het bergachtige landschap en het 

klimaat met vaak hevige regenval, is er in Rwanda veel bodemerosie. De extreme 

regenval leidt steeds vaker tot overstromingen en aardverschuivingen. Door de 

weggespoelde bodem kan men zien dat de grote rivieren zoals Sebeya en Nyabarongo 

een beige kleur hebben. Wegens die erosie is de kans op voedselonzekerheid groter. 

 

Ter illustratie zullen we internet links van de bron van de informatie aan het eind van 

de pagina’s vermelden en samenvattingen van originele tekst in andere taal (het Frans, 

Engels en het Kinyarwanda) dan in het Nederlands weergeven. Voor degene die die 

vreemde taal kunnen lezen en begrijpen bevat de originele tekst aanvullende 

informatie. 

 
1 Opnieuw stijgt het aantal mensen met honger | The Hunger Project 
2 Voedselzekerheid uitdaging voor Rwanda | Agrospecials | Agroberichten Buitenland 

http://www.jyambere.org/
https://www.thehungerproject.nl/nieuws/opnieuw-stijgt-het-aantal-mensen-met-honger
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/specials/voedselzekerheid/rwanda
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Figuur 1 Rivier Sebeya in Rubavu District3  

 
3 Sebeya river protection likely to transform citizens’ livelihoods - TOP AFRICA NEWS 

http://www.jyambere.org/
https://www.topafricanews.com/2020/04/22/sebeya-river-protection-likely-to-transform-citizens-livelihoods/
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2. Doelstelling 
 
Sinds 2007 zet Jyambere zich voor kwetsbare kinderen die in extreme armoede leven 

zodat ze een hoopvolle toekomst krijgen door hun een steun aan te bieden om gedegen 

onderwijs te kunnen volgen. De doelgroep van Jyambere is kinderen van 

plattelandsdistricten, want daar is het armoedeniveau hoger dan het landelijk 

gemiddelde. Jaarlijks sponsort Jyambere 60 kinderen op basisschool en middelbare 

school. 

 

 

Figuur 2 Werkgebieden van Jyambere 

  

http://www.jyambere.org/
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3. Visie 
 

stichting Jyambere wil kansarme en kwetsbare 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. 

  

http://www.jyambere.org/
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4. Gevolgen van de inflatie en energiecrisis 
 

Gemiddeld was de consumenteninflatie 21,7% in Rwanda als gevolg van hogere 

voedselprijzen. In de onderstaande grafiek is te zien dat de platteland bewoners, de 

zwarte lijn, meer zijn geraakt dan de stedelijk bewoners, de blauwe lijn, door de inflatie. 

 

 

Figuur 3 Inflatie in Rwanda over 2021 en 20224 

 

De combinatie van de inflatie en klimaatverandering zorgt ervoor dat de families van 

de kinderen van Jyambere niet genoeg te eten hebben. Jyambere zet zich in om de 

kinderen te ondersteunen in het verkrijgen van het onderwijs maar beschikt niet over 

voldoende middelen om de bijkomende kosten te dekken. 

 

4.1. Inflatie in de projectgebieden Ngororero en Rubavu 
 

Ngororero District 

In het Ngororero gebied werd eerder in het jaar 2022 minder geoogst5. Daarnaast 

hebben hoge prijzen (bijvoorbeeld kunstmestprijzen) in landbouw geleid tot een 

verminderde opbrengst. 

 
4 Bron : National Institute of Statistics of Rwanda 
5 High Food Prices and Reduced Food Stocks Result in Stressed (IPC 2) Outcomes - Rwanda | 
ReliefWeb  

http://www.jyambere.org/
https://reliefweb.int/report/rwanda/high-food-prices-and-reduced-food-stocks-result-stressed-ipc-2-outcomes
https://reliefweb.int/report/rwanda/high-food-prices-and-reduced-food-stocks-result-stressed-ipc-2-outcomes


Jyambere  Jaarverslag  2022  

 

KvK nr. : 24473074 
Bankrekening nr. : NL76ABNA0570184495 
Adres : Goereesestraat 10, 3114 BH Schiedam  
Web site : www.jyambere.org 
E-mail : info@jyambere.org   Pagina 8 

 

In gevolg hiervan lag de oogst van eind jaar 2022 onder het gemiddelde. 

Het aanbod van voedsel op de markt is flink gedaald. Dat heeft een zeer hoge 

prijsstijging van levensmiddelen als gevolg. Maar het feit dat de kinderen lunch op 

school krijgen vermindert schooluitval. 

 

“Aujourd'hui, il y a un problème de l'inflation; les familles pauvres en soufrent. Mais 
puisque les enfants prennent le repas à l'école, ça résout le problème d'abandon de 
l'école mais les problèmes familiaux qui en découlent persistent. Au marché les prix 
ont beaucoup monté et cela a de grandes conséquences négatives sur les familles et 
leurs enfants.” 
 

Rubavu district 

In het Rubavu gebied is er hongersnood geweest als resultaat van de inflatie. Hier is 

de verklaring anders dan in het Ngororero gebied. Door Covid-19 en de langdurige 

oorlog in het buurland Congo is de kleine handel tussen de inwoners van Rubavu en 

inwoners van Goma in Congo stil komen te liggen. Het aanbod van de producten op 

de markt is flink teruggelopen en de prijzen zijn flink gestegen. Arme gezinnen leven in 

een kritische situatie.  

Uit het onderstaande uittreksel in Kinyarwanda leest men dat enkele inwoners van 

Rugerero en Rubavu, rondliepen om hun eigen kleding te ruilen tegen voedsel voor 

hun kinderen6. Dit deden ze omdat ze geen financiële middelen hebben om voedsel op 

de markt te kunnen kopen. Hun enige bezitting is hun kleding. Men kan twee à drie 

dagen zonder eten. 

 

“Bamwe mu baturage cyane abo mu murenge ya Rugerero, na Rubavu, hamwe 
umunyamakuru yageze cyane mu kagari ka Gisa, na Rwaza yasanze bamwe mu 
baturage bari gutembereza imyenda bambaye bayiguranisha ibyo kurya, bavuga ko 
bari kuyigurisha kugirango abana babone ibyo kurya inzara ibamereye nabi, ubuyobozi 
bw’akarere ka Rubavu buvuga ko ibyo bavuga by’umvikana kuko benshi bahahiraga 
mu gihugu cy’abaturanyi cya Congo,ubu ntibakijyayo kubera umutekano waho 
utameze neza. Hari uwo ubaza akakubwira ko amaze iminsi ibiri cyangwa itatu atarya.” 
 

 

 
6 Rubavu:Abaturage bari kugurisha imyenda bambaye bavuga ko Inzara ibamereye nabi -Ubuyobozi 
bwemeza ko ibyo bavuga byumvikana – HANGANEWS 

http://www.jyambere.org/
http://www.hanganews.com/2022/08/11/rubavuabaturage-bari-kugurisha-imyenda-bambaye-bavuga-ko-inzara-ibamereye-nabi-ubuyobozi-bwemeza-ko-ibyo-bavuga-byumvikana/
http://www.hanganews.com/2022/08/11/rubavuabaturage-bari-kugurisha-imyenda-bambaye-bavuga-ko-inzara-ibamereye-nabi-ubuyobozi-bwemeza-ko-ibyo-bavuga-byumvikana/
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4.2. Financieel gebied 
Jyambere heeft een harde slag gekregen van de inflatie en energiecrisis op twee 

fronten. Fondsenwerving en uitbetaling.  

 

4.3. Fondsenwerving 
Jyambere werft de fondsen grotendeels in Nederland. Hoewel er donateurs zijn die de 

stichting blijven steunen, hebben sommige vaste donateurs met een contract van 5 jaar 

het contract vroegtijdig moeten beëindigen. Daarnaast worden de spullen op de 

website nauwelijks meer besteld. In de volgende grafiek ziet men dat de uitgaven in 

2022 hoger dan de inkomsten zijn geweest. 

 

 

Figuur 4 Jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de stichting Jyambere 

  

http://www.jyambere.org/
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Wegens de gering reserve over de voorafgaande jaren kon de stichting meer uitgeven 

(€ 3,938) dan de inkomsten (€ 3,907). 

 

Vanaf het begin van de pandemie bestaat de bron van inkomsten van de stichting 

slechts uit de donaties. De donaties zijn teruggelopen. Waarschijnlijk te verklaren door 

de energiecrisis en de inflatie in Nederland. De koopkracht van de consumenten, onze 

donateurs is minder geworden. Ze hadden weinig over om te kunnen doneren.  

Men zou kunnen denken dat nu de coronamaatregelen helemaal afgeschaft zijn, dat 

Jyambere weer activiteiten op festivals en/of andere evenementen kan organiseren als 

fondsenwerving. Helaas beschikt de stichting over weinig actieve vrijwilligers voor 

zulke activiteiten. In iedere nieuwsbrief en de jaarverslagen doet de stichting een 

oproep naar vrijwilligers waarop niet of nauwelijks wordt gereageerd. Kunt u of iemand 

in uw directe omgeving ons helpen? Neem dan contact met ons op. 

 

De voortzetting van de stichting is zeer afhankelijk van de donaties die door u worden 

gegeven. Hartelijk bedankt aan de donateurs die in het jaar 2022, ondanks de 

economische crisis, betrokken zijn gebleven en financiële steun hebben verleend. 

 

4.4. Uitbetaling 
De kinderen van Jyambere bevinden zich in twee plattenlanddistricten Rubavu en 

Ngororero. Hierboven hebben we de omstandigheden waar in ze leven getracht uit te 

leggen.  

Uit de grafiek “Inflatie in Rwanda over 2021 en 2022” is af te leiden dat de armoede 

van kinderen van Jyambere en hun gezinnen erger is geworden, want de inflatie in hun 

gebied was het hoogst in het land.  

Omdat er voor dezelfde spullen in september 2022 voor het schooljaar 2022-2023 meer 

moest worden betaald dan over het schooljaar 2021-2022, hebben de partners in 

Rwanda van de stichting, voorkeur gegeven aan goedkope spullen met slechte 

kwaliteit, bijvoorbeeld de schooltassen.   

http://www.jyambere.org/
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Figuur 5 Kinderen ontvangen schoolmateriaal 

Zoals we in de verslagen van voorafgaande jaren hebben gerapporteerd zijn de ouders 

van de kinderen van Jyambere zo arm zodat ze geen bijdrage aan lunch op school 

kunnen betalen. De kinderen van Rubavu District hebben lunch van de school 

ontvangen maar 11 kinderen konden de schuld van €160 niet betalen. Jyambere heeft 

dat lunchgeld bij de uitbetaling van september 2022 voor het schooljaar 2022-2023 

uitbetaald en is de schuld daarmee afgelost. 

  

http://www.jyambere.org/
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5. Prestatie van de kinderen  
In 2022 heeft Jyambere 57 kinderen op de basisschool en 3 kinderen op de middelbare 

school gesponsord: 31 meisjes en 29 jongens. 5 kinderen hebben het basisonderwijs 

afgerond. Hier zijn we heel erg blij mee. De kinderen waren als volgt ingedeeld. 

 

Tabel 1 Indeling van de kinderen over het schooljaar 2021-2022 

Groep Basisschool 

Bahoneza 

Basisschool  

Kabaya Parochie 

Middelbare School 

Kabaya Parochie 

1 2   

2 5   

3 6 1  

4 5 20  

5 3 10  

6 1 4  

Klas 3   3 

Totaal 22 35 3 

 

Van de 22 scholieren onder het toezicht van Bahoneza hebben 11 boven 50% 

gescoord, 1 heeft het basisonderwijs afgerond en 4 zijn blijven zitten. Ondanks de 

hongernood die heerste in de regio, is er geen uitval. Verder hebben 11 die niet in staat 

waren de kosten voor de maaltijd op school te betalen hun schoolrapporten ontvangen 

nadat Jyambere de schuld heeft afgelost. Van de 35 scholieren onder toezicht van de 

Parochie Kabaya hebben 30 boven 50% gescoord en 4 hebben de basisschool 

afgerond. 

Drie meisjes van de middelbare school zijn  overgegaan naar de volgende klas. Hierna 

zullen ze nog 3 jaar nodig hebben tot zij hun diploma halen.  

We willen erop wijzen dat de leerling Domina Maniriho het nationale examen van de 

lagere cyclus zo goed heeft gedaan dat zij naar de VWO van Musanze, de beste school 

van de regio, is overgeplaatst. 

 

  

http://www.jyambere.org/
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6. Bezoek en toezicht 
 

6.1. Bezoek 
In de nieuwsbrief van oktober 2022 was een bezoek van een relatiebeheerder Team 

Afrika van de Kerk in Aktie aan de kinderen van Jyambere in Rwanda gepland. Ds. 

Hette is in december 2022 in Rwanda geweest. Het is hem niet gelukt om bij de 

kinderen langs te gaan. Wel heeft hij met de partner van de Kerk in Actie in Rwanda 

over de kinderen gehad. De partner van Kerk in Actie hoopt tijdens zijn reis naar 

Rwanda een bezoekje te kunnen brengen aan één van de plaatsen waar Jyambere 

kinderen ondersteunt. 

 

6.2. Rapportage toezichthouders 
Om de taken van de begeleiders, behoeften en de waardering van de hulp van 

Jyambere te beschrijven, is er gekozen om paragrafen uit hun berichten in dit verslag 

weer te geven. De ene toezichthouder rapporteert in het Frans en de andere in het 

Engels. 

 

Taken 

“En tant que superviseurs des enfants, nous avons eu la tâche d'accompagner les 
enfants tout au long de l'année. Nous veillons à ce que tous enfants aillent à l'école; 
nous faisons une réunion avec eux au début du trimestre pour voir les résultats du 
trimestre écoulé et les encourages à fournir plus d'effort pour le trimestre suivant. Nous 
essayons d'être en communication avec l'école qui nous aide à faire un suivi régulier 
des enfants. Quelquefois nous prenons le temps pour visiter les parents des enfants 
en famille pour leur demander à aider leurs enfants à bien gérer le matériel scolaire 
donné.” 
 

Samengevat: 

Wij begeleiders hebben de taak om de kinderen het hele jaar te begeleiden. We zorgen 

ervoor dat kinderen naar school gaan en moedigen we ze aan zodat ze een beter 

resultaat kunnen halen. We nemen contact met de school op en we bezoeken de 

ouders. 

  

http://www.jyambere.org/
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Waardering van steun van Jyambere 

“Par rapport aux autres, les enfants soutenus par Jyambere, ont beaucoup 
d'avantages, ils sont stables et réguliers à l'école ; au moment où les autres s'occupent 
des problèmes de manque du matériel scolaire ou de frais de scolarité, les enfants 
soutenus par Jyambere avancent, leurs résultats sont plus ou moins bons par rapport 
aux autres. Si le soutien de Jyambere venait de prendre fin, ça serait encore une crise, 
et il est difficile de préciser comment on pourrait s'y prendre. De toutes les façons il 
serait difficile de trouver une solution. L'une des conséquences qui pourrait arriver, 
c'est l'abandon de l'école de la part des enfants.” 
 
Samengevat: 

In vergelijking met de andere kinderen, hebben de door Jyambere gesteunde kinderen 

voordelen: ze zijn gerust gesteld en gaan regelmatig naar school terwijl de andere 

kinderen met gebrek aan schoolmateriaal en schoolgeld kampen. Hun resultaten zijn 

min of meer goed. Als de steun van Jyambere zou gestopt worden, zullen de kinderen 

in kritische situaties terecht kunnen komen. Het is moeilijk te zeggen hoe we het zullen 

kunnen aanpakken. Hoe dan ook, het zal moeilijk zijn om een oplossing te vinden. Eén 

van de mogelijke gevolgen is dat kinderen met de school gaan stoppen. 

 

Toestand kinderen 

“Children are better for reason they received different scholastic materials such as 
notebooks, pens, shoes, school uniforms and other necessities.” 
 
Samengevat:  

Kinderen ontvangen allerlei spullen van Jyambere: schriften, schoenen, schooluniform 

en andere benodigdheden. Ze doen het heel goed in de klas. 

http://www.jyambere.org/
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Figuur 6 Kinderen in de klas 

 

Uitdaging  

“but there is challenges when the children finished primary education level; many of 
them case to continue their studies in secondary level because Jyambere Foundation 
supposed that will stop to support them and they don’t have good living standard in 
their families. Man, surveys present that our Beneficiaries good succeeds in class 
needs some occupied such as feeding at homes; lack of some scholastic materials, 
clothes for replacement school uniforms, hygienic materials, etcetera.” 
 
Samengevat: 

Wanneer de kinderen het basisonderwijs hebben afgerond stopt de steun van de 

stichting Jyambere terwijl velen hun studie op middelbare school willen voorzetten. Dat 

is onmogelijk voor hen want hun families zijn zeer arm. 

Thuis hebben ze nauwelijks te eten, geen hygiënische materialen, geen andere kleding 

dan een school uniform. Ze dragen de school uniform op school en thuis. 

  

http://www.jyambere.org/


Jyambere  Jaarverslag  2022  

 

KvK nr. : 24473074 
Bankrekening nr. : NL76ABNA0570184495 
Adres : Goereesestraat 10, 3114 BH Schiedam  
Web site : www.jyambere.org 
E-mail : info@jyambere.org   Pagina 16 

 

7. Vooruitkijken  
 

7.1. Zorgpunt 
Uit de verhalen hierboven is het duidelijk dat de stichting Jyambere in een kritische 

situatie terecht kan komen. De ontwikkeling op de wereld economie, 

klimaatverandering, regionale en internationale conflicten, verkleinen bronnen van 

inkomsten terwijl de behoeften van de kinderen groter worden. Dan is de vraag hoe 

lang de stichting haar steun zal kunnen voortzetten. Het stoppen van het Jyambere 

project betekent einde onderwijs van haar 60 kinderen per jaar.  

De stichting hoopt dat donateurs, ondanks allerlei slechte gebeurtenissen, trouw zullen 

blijven en hun donaties doorzetten. Dit geeft de stichting moed en kracht om haar 

kwetsbare kinderen te blijven bijstaan.  

 

Van de 11 de vrijwilligers die bij het oprichten van de stichting meededen, blijven er 

slechts 4 actief. Om de stichting te laten draaien is er behoefte aan meer vrijwilligers.  

 

7.2. Oproepen 
Met oog op fondsenwerving en vrijwilligerswerving gaat Jyambere een planning maken 

van publieke presentaties op verschillende evenementen. U zult via de nieuwsbrieven 

op de hoogte gesteld worden en opgeroepen worden de planning en de nieuwsbrieven 

te verspreiden ter vergroting van het publiek. 

Wilt u zich als vrijwilliger melden? Stuur u bericht naar info@jyambere.org. 

We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. 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. 

Jyambere is steeds op zoek naar 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. 

  

http://www.jyambere.org/
mailto:info@jyambere.org
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8. 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 7 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. 

http://www.jyambere.org/
mailto:hulsinga@yahoo.com
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