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NIEUWSBRIEF JUNI 2015
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”.
WEER EEN BEZOEK AAN RWANDA in 2015
In 2014 was er door diverse omstandigheden geen gelegenheid geweest om ons project te bezoeken.
Van 18 t/m 25 april 2015 hebben wij, de secretaris en de penningmeester, een werkbezoek aan de ETAG
gebracht. Zaterdag 18 april met de KLM en een tussenlanding in Kilimanjaro in Kigali- de hoofdstad
van Rwanda- geland. Opgewacht door Mgr. J.M.Vianney Nsengumuremyi, Inspecteur van het onderwijs
van het Bisdom Nyundo en de nieuwe directeur van de ETAG, Frère Gaspard Gahima. Na een goede
nachtrust in Centre Saint Paul en enkele boodschappen per jeep naar Gisenyi. Daar zullen we de week
verblijven in Home St. François-Xavier op loopafstand van de ETAG.

ETAG Gisenyi mei 2015
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. Het aantal
leerlingen is de laatste jaren verdubbeld en er zijn nu 182 leerlingen. Door de uitbreiding van de school
in 2010 zijn er voldoende leslokalen en is er ruimte voor het praktisch onderricht.
2. Per 1 januari 2014 is een nieuwe directeur van de ETAG benoemd. De oud-directeur is hoofd van de
Orde der Josephites geworden. Een zeer eervolle benoeming voor alle technische broeders in Rwanda,
Burundi en Oeganda.
3. Tot voldoening kunnen we constateren dat alle functies van de school gevuld zijn. Nu ook een
secretaresse maar zij moet wel door de school zelf worden betaald.
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4. Dank zij eindelijk hulp van het Ministerie van Technisch Onderwijs van Rwanda zijn instructiemiddelen ontvangen en zijn in de computerzaal 12 nieuwe computers geplaatst voorzien van
gedetailleerde Engelstalige leerprogramma’s.
5. Door verdubbeling van het aantal leerlingen tot ongeveer 180 en inkomsten uit de goed geoutieerde
garage van de ETAG kan de school nu zelfstandig functioneren. Maar schone schijn bedriegt want de
directeur vraagt aan ons financiële bijdrage om de verouderde transportmiddelen te vervangen!
Daarvoor is minimaal een bedrag van € 15.000 gemoeid. Ook vraagt hij hulp bij het verwerven van
moderne instructiemiddelen.
ONZE FINANCIELE STAND VAN ZAKEN
1. De financiële situatie van de Stichting laat zeer veel te wensen over. Ondanks verzoeken tot steun
blijven giften achterwege en haken steeds meer sponsoren af. Voor een verantwoording willen wij
verwijzen naar pagina 3 van de ANBI-Status op onze website http://www.etag.nl Zie ook punt 5
hierboven.
2. Ernstige zorgen hebben wij over HET LEERLINGENFONDS ETAG:
Om weeskinderen en armlastige leerlingen die over de vereiste capaciteiten beschikken kansen te bieden
om aan de ETAG te studeren hebben we vanaf het begin van de school een apart leerlingenfonds
ingevoerd. Ook vanaf het begin zijn daarvoor voldoende donaties ontvangen. Aan 30 leerlingen – op een
totaal van ± 90 - werd per jaar € 100 ( €3.000) uitgekeerd. Voldoende om ongeveer ¾ van hun
schoolgeld te kunnen betalen. Het aantal leerlingen is verdubbeld en nagenoeg ook hetzelfde aantal
wees- en armlastige leerlingen, bovendien is het schoolgeld nu al meer dan € 160.
Behalve enkele vaste donateurs worden jammergenoeg weinig of geen giften meer ontvangen.
Verzoek: Heeft u mogelijkheden om ons te steunen graag uw bijdrage overmaken op onze rekening:
NL87 RABO 0347 5264 03 t.n.v. Stichting Jongerenhulp Rwanda met vermelding LF-ETAG
Indien u uw E-mail 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!
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WERVING SENIOR-EXPERTS ETAG
De Minister van Technisch Onderwijs van Rwanda heeft plannen om van de ETAG een “modelschool”
te maken. Hij heeft erkend dat er meer aandacht besteed moet worden aan de praktische vorming van
de op te leiden automonteurs. De mogelijkheden daartoe zijn aanwezig, maar er is gebrek aan voldoende
deskundige- en ervaren instructeurs en leidinggevenden. Om hierin verbetering te brengen aan onze
stichting het verzoek om een team van SENIOR-EXPERTS in Europa te werven. Gedachten gaan uit
naar geschikte deskundigen op autotechnisch gebied met ervaring, bij voorbeeld gepensioneerden.
In afwachting van duidelijke richtlijnen en wijze van uitvoering zoeken wij kandidaten om deze taak te
gaan vervullen. Om reis- en verblijfskosten te drukken worden gegadigden wel gevraagd om ten minste
3 maanden- liefs langer- in Rwanda te verblijven. Belangrijk is het beheersen van de Engelse- en/of
Franse taal. Voor algemene informatie kunt u al vast onze website bekijken.
Harderwijk, juni 2015,
namens het bestuur,
de secretaris
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