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Beste mensen,

Jan en Bert waren van 22 februari tot 8 maart in 
Rwanda. Het was goed daar na 2 jaar terug te komen.
Ze hebben veel foto’s gemaakt!

Het was prachtig om te zien hoe een en ander zich in de 
Rainbow school ( in  Ndera) ontwikkeld heeft sinds de
opening begin november 2021. 

Er zijn in Ndera 2 klassen gestart met totaal 35 behoef-
tige  kinderen uit de directe omgeving van de school. 
Bijna iedereen draagt voor het eerst zulke mooie kleren,
enkelen waren nog niet zindelijk!
De onderwijzeres,  die vervroegd met de VUT was 
gegaan,  vindt het een feestje de school van onderop
op te bouwen. Ze heeft 2 assistentes. 

Tot 10 uur krijgen de kinderen echt les, daarna een 
lunch (ontbijt voor de meesten) en dan is het tijd voor 
spel.

U ziet het: het is al echt een schooltje!
Het school-comité denkt al verder vooruit!

Er zijn steeds meer mensen, die zich voor de school in 
willen zetten. 
Fase 2 moet nog worden afgemaakt ( 1 leslokaal en een 
kantoortje) en als het kan t.z.t. fase 3 ( lagere school)
bovenop fase 1 en 2: toekomstmuziek nog! en voor 
auto’s is dan geen plaats!
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Ook aan de Hope Nursery school in Byumba 
werd  op 1 maart door Jan een bezoek gebracht

Het kleuterschooltje is samen met  minder 
draagkrachtige ouders ontwikkeld door Louise 
Uwimana. 
Aanvankelijk zat men in een kerkje dat door de week 
toch leeg staat.  

Dit project kon dankzij een grote Nederlandse sponsor, 
die Stichting IFUNI als intermediair gebruikte, gesteund
worden.

Men kon nu een eigen huis, bijgebouwen en 
bijbehorend stukje land aankopen met een flinke muur 
erom heen.  
Het is  al een hele verbetering,. 
Elke klas heeft een eigen ruimte. 
De school heeft 106 leerlingen en 6 leerkrachten in 
dienst. Louise Uwimana, de drijvende kracht van  de 
kleuterschool, heeft een vervangende coordinator.
Er zijn 4 klassen, 3 klassen naar leeftijd en 
“een speciale klas”  voor kinderen die pas laat op  de 
kleuterschool zijn gekomen. 
Daar worden ze bijgespijkerd.
Op de lagere school heeft men dan een goede start.

Er is ruimte achter het huis om in de toekomst enkele 
lokalen te bouwen. 

Bij APAPEB ( een soort plaatselijk ROC) in Byumba  zijn weer 10 laptops gebracht die door Bert geschikt 
gemaakt zijn voor hergebruik. In augustus gaat Jan met Elske en onze 2 oudste kleinzonen naar Rwanda en 
brengen dan nóg eens 10 laptops naar APAPEB!

Op  onze website vindt u een samenvatting van de jaarcijfers over 2021 en de begroting 2022. Daar  staan 
ook meer foto’s.  Dit jaar gebruikten wij ( door Corona) minder dan 1% van het totaal voor  onkosten van de 
stichting. De rest ging allemaal naar de kleuterschooltjes. 

Het is na het bezoek aan Ndera wel duidelijk dat daar dit jaar nog flink door IFUNI geïnvesteerd moet worden 
na afronding van het project 2021.0064 met de Wilde Ganzen. Denk in dit opzicht vooral aan lesmateriaal, 
overdekte passage naar de toiletten, als het heftig regent.  We zijn blij dat de PKN in Neede ons helpt evenals 
anderen. 

Vanaf de start van “de droom van Epa”  in 2015  was al duidelijk dat wij alleen de start van de kleuterschool 
(fase 1) konden garanderen en dat is waargemaakt.
Tot einde 2024 zullen wij de school bij de start begeleiden door o.a. te helpen met 30 kleuterbeurzen van 100 
euro per jaar.  Dan heeft  stichting IFUNI 15 jaar bestaan en zal zij mogelijk opgeheven worden tenzij een 
jongere garde het overneemt.

Voor nu: voor u allen, goede Paasdagen en een goede zomer! Hopelijk keert de vrede snel terug in 
Oekraïne!               Namens Stichting IFUNI: Jan en Nelleke van Schaardenburgh
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