STICHTING JONGERENHULP RWANDA /
Fondation AIDE AUX JEUNES du RWANDA
Website : www.etag.nl

E T A G
Ecole Technique Automobile de Gisenyi

De ETAG is een project van de Stichting JONGERENHULP RWANDA, opgericht 15 januari 1990.
Voorzitter: Mw. Drs. M.C.V. Korbee-van Doeland; Vice voorzitter: dhr. Drs. R.H.M. Hendriks;
Secretaris: dhr. J.L. Marcelis. Penningmeester dhr. J. Th. Loman.
Doelstelling van onze stichting: “ In Rwanda één of enige kleinschalige projecten te realiseren, die van
structurele aard zijn en gericht op lotsverbetering van het volk van Rwanda. In het bijzonder op het
creëren van toekomstmogelijkheden voor de jeugd van Rwanda”.
N I E U W S B R I E F JUNI 2013
WEER EEN BEZOEK AAN RWANDA
Van 12 t/m 23 juni 2013 hebben wij, de secretaris en nu zoon Rob, een werkbezoek aan de ETAG
gebracht. Rob is mee gegaan omdat we ook een aantal technische problemen op de school wilde
oplossen. Onze Duitse Assistent Techniek werd eerder dan verwacht in een andere functie in Kigali te
werk gesteld. Volgens afspraak ontmoeting met onze Belgische vrienden Manu en Rita. Zij zijn
werkzaam voor CBM bij hun projecten in de gehandicaptenzorg. Zij beheerden de financiële bijdrage
van de SOKG de – begin dit jaar opgeheven - Stichting Ondersteuning Kansarme Gehandicapten.
Manu heeft ons wat adviezen gegeven voor mogelijke aanschaf van materiaal voor de ETAG.
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN
1. De ETAG staat bekend als een van de beste opleidingen tot het vak autotechniek in Rwanda. Elk jaar
weer slagen nagenoeg 100 % van de leerlingen voor het Staatsdiploma MAU A2. Toevallig
ontmoette ik de heer Peter Claver KABANDA inspecteur technisch onderwijs die namens het Ministerie
van Onderwijs een inspectie op de ETAG kwam uitvoeren. Hij was zeer te spreken over de inrichting
van de school en de “overvloed” aan technische uitrustingen bestemd voor het onderwijs. Prachtig toch,
alleen verwachten wij dat er meer gebruik wordt gemaakt van al deze mogelijkheden om meer
evenwicht te verkrijgen tussen de theoretische – en praktische vorming van de leerling automonteur.
2. Zoals vermeld was het nodig om assistentie te verlenen bij het verrichten van enkele werkzaamheden.
Dank zij goede hulp van Rob en ook van 2 oud leerlingen – één nu werkzaam als magazijnbeheerder van
de ETAG en de ander een baan bij de “Bralirwa”. (bierbrouwerij van Heineken) kon het volgende
worden gerealiseerd: Het vervangen van de hefbrug in de garage en het verplaatsen van diverse zware
vrachtwagenmotoren naar het naastgelegen terrein bestemd voor de praktische instructie. Bij gebrek aan
de plaatsingsinstructies voor de hefbrug en het benodigde materiaal om de zware motoren op de juiste
plek te krijgen, vergde dit meer tijd en eiste veel inspanningen. Ook nog heel veel andere klusjes kunnen
doen en toch niet alles wat in de planning lag.
3. Met een nieuw project gesteund door de Europese Unie worden op de ETAG gedurende 3 periodes
van elk drie maanden telkens ± 60 leerlingen getest en onderwezen in autotechniek in de vakken
motoren en auto-elektra. Dit zijn - in principe - leerlingen in de leeftijd van 13 t/m 15 jaar (eerste 3 jaren
secondair onderwijs en nog leerplichtig). De bedoeling is om te testen op technisch inzicht en de
mogelijkheid te openen om al in een vroeg stadium techniek te gaan studeren. Het aantal leraren is
daartoe uitgebreid. Zij nog jong en missen de nodige praktische ervaring.
4. In 2010 werd met enig vlagvertoon de accommodatie voor een beter en doelgericht praktisch
onderricht in gebruik genomen. Daarin werd voor ruim € 50.000 geïnvesteerd. Drie leslokalen werden
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vergroot, ruimtes om de aanzienlijke hoeveelheid instructiemodellen op te stellen werden gerestaureerd
en sanitaire voorzieningen aangelegd. Vorig jaar hadden we geconstateerd dat het primair onderhoud
aan- en juist gebruik van de toiletten en dergelijke te wensen overliet. “Onbekend maakt onbemind’?
Van de belofte om de toen door ons voorgestelde maatregelen uit te voeren was echter nog niet veel
terecht gekomen. Ook bleek dat de modellenzaal er wat verlaten bijstond en enkele opstellingen door
onjuist gebruik niet meer inzetbaar waren. Gemiste kans zullen we maar zeggen.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan alle organisaties en donateurs die deze belangrijke uitbreiding van
de ETAG hebben mogelijk gemaakt. Langzaam maar zeker komt men tot het besef dat een goede
automonteur naast de theoretische kennis op z’n minst moet beschikken over voldoende
handvaardigheid en praktische scholing. De mogelijkheden daarvoor zijn in ruime mate aanwezig!

Zes cilinder Renault
Instructie dieselmotor

Dieseltester in gebruik

Nieuwe hefbrug in opbouw

HET LEERLINGENFONDS ETAG
Uit dit fonds steunen we 30 armlastige leerlingen en wezen om aan de ETAG te kunnen studeren.
Met een bijdrage van € 100 per leerling per jaar wordt ± 2/3 aan schoolgeld voor de ETAG gedekt.
Dank zij enkele vaste donateurs zijn wij in de gelegenheid om een aantal leerlingen te helpen. Deze
inkomsten zijn echter onvoldoende om onze beloftes volledig na te komen. Misschien was u dit al van
plan, daarom ons verzoek om uw gift over te maken op rekening 3475.26.403 t.n.v. St. Jongerenhulp
Rwanda te Maarssen, onder vermelding van LF-ETAG. Indien u uw E-mail adres of uw postadres
vermeldt wordt uw gift bevestigd en kunnen wij u nadere informatie verstrekken.
Beste donateurs namens hen bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!!

Harderwijk, juni 2013,
Met vriendelijke groeten,
namens onze voorzitter en overige bestuursleden,
De secretaris,
Jan Marcelis en Rob

Instructie aan nieuwkomers

Nieuwe hefbrug in gebruik

Even pauze
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