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Nieuwsbrief 23, december 2020

Beste mensen,

Het zijn de dagen van advent, 
van vreugdevol verwachten, 
hoop en geloof, dat de duisternis niet zal overwinnen !

Over de hele wereld wordt straks Kerst gevierd! 
Een kind is ons gegeven. 
Kijk hoe onschuldig nog! De toekomst ligt open.

Over de hele wereld ligt momenteel de grauwsluier van de
pandemie door COVID-19.
Met het vaccin in zicht houden wij hoop en helpen bij de 
bouw van  betaalbare kleuterscholen in Rwanda.

Ja,  u leest het goed. Het is niet alleen de kleuterschool in Ndera waarvoor we ons inzetten.
Ook het Hope project  in Byumba kan gerealiseerd worden. Een grote sponsor heeft 20.000 euro  
aangeboden aan Stichting IFUNI voor dit project. U las er dit jaar al in meerdere mails over. Louise 
Uwimana en haar collega’s en alle ouders van de 130 kleuters zijn dolblij in Byumba dat hun droom 
gerealiseerd kan worden. Een echte school voor hun kleuters. 
Ook al zijn alle kleuterscholen nog dicht in Rwanda vanwege Corona, 
iedereen hoopt dat ze binnenkort weer mogen beginnen. 

De kleutersc  hool in Nder  a  zal hopelijk in augustus 2021 met 
1 klas starten. Er zijn door  de COVID-19 pandemie diverse problemen
gerezen. Materialen zijn een stuk duurder en schaarser geworden. 
Onderwijzers hebben ander werk gezocht toen ze niet meer 
doorbetaald werden. 
De uitvoerder  van het project kreeg epilepsie. 
En in Amerika kon de kerk niet aan  fundraising doen. 

Gelukkig zijn er ook altijd weer goede mensen: een Rwandese aannemer 
stelde een grondverzetmachine beschikbaar om het school terrein te
egaliseren. Dat schiet harder op dan al het handwerk! De tuin kan nu 
worden ingezaaid en aangelegd zodat het in augustus groeit en bloeit. 

Het glas zit nu in de lokalen van fase 1. Er wordt gekeken of 
de verplichte keuken wat goedkoper kan. 
Wij denken er als Stichting over, nu fase 2 voorlopig niet afgemaakt 
kan worden door Amerika, om toch het dak al te financieren. 
Daar zal zeker nog een bedrag van 8.000 euro mee gemoeid zijn. 
Dat hebben  we nog niet. 
In dat geval kunnen de kleuters toch ook in de regen of bij heel 
veel zon buitenspelen. De muren voor meer lokalen komen dan 
later wel. De school ziet er dan toch af uit.  
De kans op de juiste vergunningen wordt dan groter.
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We sparen dus door voor keuken, dak en beurzen.
Er is zeker nog 10.000 euro nodig. 

Het noodhulp programma in Ndera i.s.m.  St. IFUNI en de Wilde Ganzen rond Corona
is met succes afgesloten. Al het geld 4415 euro is tot de laatste franc verantwoord door de paroisse. 
Er zijn de 1e maal 50 gezinnen en later nog extra 50 families geholpen met mais-, sorgomeel en 
bonen + geld voor houtskool gedurende 4 maanden. 
Van het geld dat over was zijn nog zeep en maskertjes gekocht.

De kleuterschool in Byumba  ( Hope Nursery School= HNS)   is dus nu aan het begin van de 
bouwfase. Het kan voor hen vlot gaan omdat de ouders veel bomen en stenen samen hebben 
gebracht. En op het platteland zijn minder voorschriften en is er geen noodzaak tot etage bouw.
We hopen dat het lukt te gaan samenwerken met stageaires van de bouw- en electroafdeling van 
APAPEB,  een prive middelbare school, die we ook af en toe ondersteunen. Dankzij ons bestuurslid 
Bert ten Kate hebben we voor de IT afdeling destijds 20 laptops kunnen regelen. Ook liepen 2 
Nederlandse jongeren daar een stage  als docent Engels.  
Prive scholen zitten in zwaar weer in Rwanda en krijgen geen subsidie meer van de staat. Daardoor 
wordt het schoolgeld voor veel ouders onbetaalbaar. Als men op school leert metselen moet het 
muurtje weer afgebroken worden en de stenen hergebruikt. Wat zou het mooi zijn als men hielp de 
kleuterschool te bouwen en men zo een deel van het schoolgeld kan terugverdienen. 

Situatie rond COVID-19 in Rwanda per 2-12-’20.  
Er zijn totaal 51 doden te betreuren. Er werden 369 zieken opgenomen in het ziekenhuis. Totaal 
kregen er 6040 mensen Corona waarvan 93% is hersteld.
Dat valt allemaal misschien mee maar de regels en de handhaving in Rwanda zijn ook zeer streng. 
65 plussers worden bv geweerd uit de publieke ruimtes zoals kerk en markt. 
Kerken mogen langzaam maar zeker met flinke beperkingen in aantallen, afstand + mondkapjes weer
open. Dit pas na vergunning van de regering. Een kerkdienst kan wel gestreamd worden maar is 
natuurlijk alleen voor de gelukkige WIFI bezitters. De middelbare en de lagere schoolklassen ( vanaf 
8 jaar) zijn gehalveerd. Dat wil zeggen,  ieder krijgt de helft van het onderwijs.
Kleuterscholen en de 1e klas lagere school mogen hopelijk binnenkort weer open.
( ook na vergunning en 1 voor 1) .

U allen wensen wij toe:  ervaar de Liefde van GOD, ons gegeven in een kind en in onze medemens,  
Laten we doen, wat we kunnen ook in onze directe omgeving. GEEF LICHT en liefde door!

We hopen dat U een goede advent en goede Kerstdagen
zult hebben, al zal het op afstand zijn. Verder wensen we 
u  een vreugdevol 2021 ( vol melk en honing) toe. 

En …… blijf gezond!

Vrede en alle goeds! Amahoro!

Jan en Nelleke van Schaardenburgh,
namens Stichting IFUNI.
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