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Kleuters bij de kapel,

HOPE:  nurseryschool in Byumba, Rwanda

        In Byumba, Rwanda is al sinds 2014 een kleine kleuterschool
met nu 130 kinderen in 3 klassen. Zij begonnen in een gehuurde 
kapel en zitten sinds kort in een gehuurd huis met belendende 
percelen. Die kapel werd te klein en is door de open ruimte 
ongeschikt voor 3 klassen tegelijk.  

        Het kleuterschooltje is een initiatief van Louise Uwimana, 
een onderwijzeres i.s.m. de plaatselijke arme bevolking. 
Voor hen was  een schoolgeld van 35.000 Fr. Rw per trimester = 
circa 35 euro onbetaalbaar.  Samen is afgesproken dat 3 euro per 
maand wel haalbaar is. En… wat mooi is, Men wordt niet van 
school gestuurd als dit eens niet mogelijk is. 
       Ieder kind krijgt een maaltijd in de vorm van porridge. 
De school heeft 2 koeien voor de melk, van Duitse vrienden van 
Rwanda,  gekregen en ook wat  educatief spel materiaal.

       Het doel van de school is opvang van kleuters om ze te helpen
te socialiseren en al wat voorschoolse kennis bij te brengen zodat 
er op de lagere school geen onnodige uitval is. Ouders kunnen 
werken als de kleuters opgevangen worden (armoedebestrijding)

         In 2013  werd de man van Louise overgeplaatst naar Kigali 
om t.z.t. president van de kerk te worden ( E.P.R). Zij verhuisden 
en Louise kon geen regulier werk meer vinden. Zij gaat nu een 
paar dagen per week naar Byumba om te helpen (1 uur met de 
bus). Er zijn nu 130 kinderen, 3 onderwijshulpen en 2 mama’s die 
op vrijwillige basis komen koken en helpen bij schoonmaken. 
      
          Er is in die 6 jaar al heel wat in natura en via vrijwilligers- 
werk tot stand gebracht. Nu, mei 2021, is duidelijk geworden dat 
het nu gehuurde pand van de buren verkocht gaat worden.  
30.000 euro gaat de woning kosten + belendende percelen en de 
grond. Dit gehuurde huis voldoet prima. Het is goed omheind 
( veilig)  en het heeft voldoende ruimtes om afstand te houden en 
de kinderen te laten rusten. Ook is er elektriciteit, een keuken en 
sanitair. Bouw van een nieuwe kleuterschool is dan niet meer 
nodig. Het is een buitenkans ook al omdat vergunningen en 
materiaal in deze COVID tijd moeilijk te “krijgen” zijn.
 Van het in 2020 aangekochte terreintje ( ook aangrenzend) wil 
men een moestuin voor de kleuterschool maken en een plek waar 
de 2 koeien kunnen grazen.

Stichting de Waterlander is akkoord om het door hen 
gegarandeerde bedrag voor de kleuterschool ( 20.000 euro) 
voor dit doel te gebruiken!?
Ook geven ze nog 5000 euro voor de verder aankleding!
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