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Haaksbergen, advent 2022 Nieuwsbrief  27

“…  het licht blijft altijd schijnen.
Als je maar de moed hebt, het te zien.
Als je maar de moed hebt, het te zijn ...” 

Amanda Gorman ( the hill we climb)
vertaling Zaire Krieger.

Beste mensen,

Wat een mooi citaat: er straalt zo veel hoop vanaf. 
We moeten de heuvel op/ drempels over, doorzetten maar dan is er licht! 

“ Onvrede is een keuze” , was de zin van Almatine Leene ( vorig jaar theoloog des vaderlands) in een 
column in Trouw op 28 november. Verbazend hoeveel mensen in Nederland niet tevreden zijn terwijl 
we  toch in alle basale behoeften kunnen voorzien vergeleken met Afrika.
“ Tel uw zegeningen” dan ziet de wereld er anders uit. Vergelijk jezelf niet steeds met anderen.
Dat geeft minderwaardigheidsgevoelens, faalangst en een roep om je te bewijzen terwijl het al 
bijzonder is als je jezelf bent/ blijft, de zon schijnt en als je liefde ervaart of kunt geven.

In de Oekraine wordt het net als hier winter, kouder en minder licht maar zij kunnen dat overwinnen 
door het perspectief: “ Een vrij Oekraine” , dat wenkt in de verte. En vooral door samen op te trekken!

Ben Ferencz schreef een zeer leesbaar boekje met 9 wijze levenslessen. Hij is inmiddels 101 jaar en was
hoofdaanklager van de Neurenberg tribunalen en later initiatiefnemer tot het internationaal strafhof: 
Les 1 ging ‘over dromen’: “ Je hoeft de massa niet te volgen”  en les 2 ‘over onderwijs’: “je kunt in elke
situatie iets leren” of les 4 ‘over het leven’: “de weg is altijd hobbelig nooit vlak”. Je komt steeds 
tegenslagen tegen les 8:  “geef niet op, houd vol” en les 9 ‘over  de toekomst’ : “ houd je ogen op de 
horizon en je handen aan het stuur”. 
Tot slot les 7 ‘over de liefde’ : “er zijn belangrijkere dingen dan de wereld redden”.  

Kubano ni ukubaho zeggen ze in Rwanda: Samenzijn geeft Welzijn. Het geeft misschien niet direct  
rijkdom maar je wordt er wel gelukkiger van. Als enkeling kun je vooral samen gelukkig overleven. 

Afgelopen maandag was er bij Tegenlicht ( VPRO, NPO2 22.20 uur) een uitzending over 
“ de kracht van Afrika” : visionairs schetsten ons een beeld van de potentie over 50 jaar. In deze landen 
als er geen grenzen meer zijn, wonen 1,2 miljard mensen  en is de totaal omzet  2,5 biljoen dollar. 
Zowel in Afrika, als in Europa  moeten machthebbers de knop omzetten ( oppositie toelaten) 
Er zal geld moeten komen om zich te kunnen ontwikkelen.
Europa werd zo rijk door o.a de slavernij ( VOC), het kolonialisme en de apartheid ( superioriteits 
denken). Later via de Marshallhulp, en hoe velen onder ons zijn niet opgeklommen via de zuilen.
Het wordt tijd dat we wat terugdoen.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een betere samenleving! 
Er zijn gelukkig vele goede doelen. Wij proberen dat via stichting IFUNI te doen, eerst met kleine 
projectjes om armoede te bestrijden en wat beurzen. We namen leesbrillen, fototoestellen, laptops mee 
om individuen kansen te geven. Later met grotere projecten, het hotelletje van Blandine en 
kleuterscholen!
Jan bezocht in augustus samen met Elske, onze dochter, opgegroeid in Rwanda,  en  haar 2 zonen  de 
scholen in Gisenyi en Ndera. Ze namen opnieuw laptops mee. 
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Tot Jans grote verrassing werd er in Ndera ook hard aan fase 2 gewerkt. De prachtige hal werd 
omgetoverd in nog 1 klaslokaal en een bureau + magazijn, en een ontmoetingsruimte. 
De ruimte tgr. de klassen wordt gebruikt voor gemeenschapsvorming. 
Via tontines ( een soort spaarsysteem, waarbij 1 lid van de groep  bijna de hele inleg van de anderen 
krijgt,  en dit is natuurlijk elke keer een ander) probeert men de ouders bij de school te ondersteunen.  
Zo heeft een ouder af en toe de mogelijkheid wat meer te besteden bijv. om een handeltje op te zetten.

De Rainbow school in Ndera

Helaas is het aantal betalende leerlingen nog 
beperkt. Voor de komende jaren hebben we  
30 kleuterbeurzen ( a 100 euro per jaar) 
ter beschikking kunnen stellen. 
Het is de bedoeling dat de school 
50 % betalende leerlingen zal krijgen. 

oktober 2021 : 2 klassen en overdekte hal

De scholen die we als Stichting wilden ondersteunen staan er nu, maar de eisen die de regering stelt aan
kleuterscholen, (bv voor alle kinderen een twaalfuurtje per dag, goed personeel dat ook volgens de 
regels betaald moet worden) zijn hoog!  Naast de onderwijzeressen is er een kookster, schoonmaker en 
waker nodig. Over al die salarissen moet ook belasting betaald worden. Levensmiddelen zijn duur. 
De kleuterscholen zijn allen prive en vragen schoolgeld, in het geval voor Ndera 10 euro per maand! 
Elders vaak 30 euro. Dat is heel veel voor een dagloner. Het dagloon is door de jaren heen de prijs van 
2 kg suiker per dag.  Is er geen geld voor een kleuterschool dan begint je leven op achterstand!
Om ook in de verdere toekomst een goede reserve voor kleuterbeurzen op te bouwen hebben we een 
“ kleuterschool flyer” gemaakt. U vindt hem bij deze brief als bijlage.
Als Stichting IFUNI willen we als bestuur geen grote projecten meer op ons nemen tenzij er door 
anderen, jonger dan wij,  nog een doorstart gemaakt wordt. 

Ndera: Rainbowschool:

In november 2022 is fase 2 af:
3 klassen, een bureau en magazijn,
en een af te sluiten 
ontmoetingsruimte.

We zijn blij dat we al vanaf 2005 dit werk hebben kunnen doen. Er is alles bij elkaar best veel gebeurd.
Dankzij velen hebben we mensen geholpen bij het realiseren van hun dromen, en perspectief gegeven. 

We wensen u goede dagen rond de kerst en de jaarwisseling toe: 
en bovenal …...Vrede! Amahoro! Shalom!

Voor stichting IFUNI: 
Jan en Nelleke van Schaardenburgh- Luijendijk. 
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