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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”.
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. Onder leiding van de huidige directeur Frère Gaspard en een zeer enthousiast team van leraren en zijn
staf hebben wij bij ons laatste bezoek van 14 t/m 21 oktober 2016 kunnen constateren dat de school er
bijzonder goed bij staat. Alles ziet er goed verzorgt uit en maakt zijn goede naam waar.
FINANCIELE STAND VAN ZAKEN
1. Dank zij donaties van de Stichting Help Bewust; Stichting Commanderij Sint Willibrord OLJ;
Stichting de “Cirkel” Nunspeet en giften van enkele particulieren aan het LEERLINGENFONDS ETAG
kunnen we dit jaar en ook volgend jaar de wezen en armlastige leerlingen helpen met hun schoolgeld.
2. Voor het volgende jaar hebben wij een Senior-Expert-ETAG kunnen vinden. Zie pagina 2 s.v.p.
Door loze beloften van de Minister van Technisch Onderwijs van Rwanda missen wij nu de financiering
van de reis- en verblijfskosten van deze functionaris. Het zal moeilijk worden maar Rwanda zal toch op
een of andere manier - bij voorbeeld de verblijfskosten e.d. - voor hun rekening moeten nemen.
Indien u in de gelegenheid bent om hiervoor al een gift over te maken kan dat op onze rekening nummer
NL87 RABO 0347 5264 03 t.n.v. Stichting Jongerenhulp Rwanda met vermelding Senior-Expert-ETAG
Indien u uw E-mail of uw postadres vermeldt wordt uw gift bevestigd en kunnen wij u nadere informatie
verstrekken. Beste donateurs bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw gift!
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WERVING SENIOR-EXPERTS ETAG
Om naast een goede theoretische opleiding meer aandacht te besteden aan de praktische vorming van de
leerling automonteur op de ETAG waren wij al lang op zoek naar Senior-Experts-ETAG.
Twee jaren geleden was de oud-directeur van de ETAG op bezoek in Nederland. Op initiatief van onze
penningmeester Jan Loman was toen een afspraak gemaakt met de directie van het ROC Midden
Nederland te Nieuwegein of hier mogelijk kandidaten bereid waren om ons te helpen. Met gevolg, dat
hun leraar Drs. Ies Palies - met ervaring in meerdere soortgelijke projecten in Afrika - zelfs graag zijn
medewerking wilde verlenen! Om inzicht te krijgen over wat hem in Rwanda te wachten stond wilde de
heer Palies een oriëntatie-bezoek brengen. Besloten werd om dit in de herfstvakantie te gaan doen.
Van vrijdag 14 t/m zaterdag 21 oktober 2016 is de heer Ies Palies samen met ondergetekende –
secretaris van onze stichting – op werkbezoek naar Rwanda geweest. Door examens aan het einde van
het schooljaar 2015/2016 was deze periode wat ongunstig gekozen. Toch hebben wij de gelegenheid
gekregen om in gesprekken met de directeur Frère Gaspard en de leraren onze bedoelingen duidelijk te
maken en hebben we hun volledige instemming gekregen. Tijdens een uitgebreide rondgang op de
school hebben we met voldoening kunnen constateren dat alles er goed verzorgd en netjes bij staat en
veel instructie- en meetapparatuur goed inzetbaar is. Opvallend is het enthousiasme en teamgeest
waarmee de directeur en zijn lerarencorps, maar ook het overige personeel te werk gaat. Voor de heer
Ies Palies is het dan ook geen moeilijke keuze om zich als Senior-Expert-ETAG te gaan inzetten!
Wij zoeken nog een oplossing om de reis- en verblijfskosten te financieren.

Directeur (geheel rechts) en leraren

Overleg over hun « verlanglijstje »

Voor meer gegevens zie het REISVERSLAG OKTOBER 2016

Harderwijk, oktober 2016,
namens het bestuur,
de secretaris
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