
Voorwoord

Mbote na beno (goede dag aan jullie)
- Eric Depreeuw

Afschaffen die ontwikkelingssamenwer-
king! Of toch maar verder werken?

Ik heb eerder onder de aandacht gebracht dat het ene
ontwikkelingsland wacht op ontwikkeling, terwijl het
andere er volop mee aan de slag is. Drie weken Zuid
Afrika hebben deze stelling alleen maar bevestigd. Dit
land is geheel Afrikaans voor wat betreft de openheid
en hartelijkheid, maar het deelt ook de confrontatie met
de enorme uitdagingen van armoede en economische
tegenstellingen. Zuid Afrika verschilt van vele andere
landen ‘Sub Sahara’ door een staatsapparaat dat (nog)
herkenbaar is. Voor een gedeelte functioneert het nog
ondersteunend voor zijn bevolking: de vrijheid van me-
ningsuiting wordt grotendeels gerespecteerd (bijv. En-
gelstalige en Afrikaanse kranten sparen hun kritiek niet
op de fouten van de regering of op andere beleidsfigu-
ren), het gerecht houdt zich staande, de politie en het
leger hinderen de burgers niet overmatig (alhoewel),
het onderwijs en de gezondheidszorg functioneren bo-
ven het Afrikaanse gemiddelde. Toch mag men de on-
derliggende spanningen niet onderschatten: in 1994
werd de Apartheid officieel begraven maar de bevol-
kingsgroepen, vooral zwart tegenover blank, extreem
rijk en nieuw rijk tegenover extreem arm, blijven zorgen
voor het in stand houden van een hoogspanningsdyna-
miek. Tergend simplistisch is bij terugkeer in België de
frasologie te lezen dat België een ingewikkeld land is.
Dit enigszins ter zijde.

Eveneens tergend simplistisch bij onze terugkeer was
de stelling van Derk Jan Eppink (De Standaard 14-15
november 2009): ‘Vervang ontwikkelingshulp door
handel’. Was het maar zo eenvoudig om het ene door
het andere te vervangen… Anderen gingen de discus-
sie aan op basis van cijfers. Wij hebben geprobeerd
om de werking van onze eigen actie kritisch tegen het
licht te houden van gerechtvaardigde kwaliteitseisen.

In een lijvig document gepubliceerd door Coopération
Belgo-Congolaise bilatérale directe, met de titel Pro-
gramme indicatif de coopération 2010 – 2013. Note de
base. Secteurs de concentration, neemt men als uit-
gangspunt dat landbouw, infrastructuur én onderwijs in
onderlinge samenhang de basis vormen voor de

ontwikkeling van Kongo. Optimaal (of optimistisch?)
benaderd zou men er ook de industriële ontwikkeling
kunnen aan toevoegen, maar daarin zijn de verant-
woordelijkheden en vooral de mogelijkheden van de
staat België eerder beperkt. Mijnheer Eppink, de privé
investeerders laten Afrika links liggen, tenzij waar het
gaat om de plundering van de grondstoffen.

In de nota van de Coopération Belgo-Congolaise wordt
de rol van onderwijs benadrukt. Ontwikkeling is onmo-
gelijk zonder een degelijk onderwijs, van kleuterschool
tot universiteit.

De Verenigde Naties hebben de Milleniumdoelstellin-
gen voor 2015 geformuleerd: het terugdringen van de
armoede, onder meer door het realiseren van een vol-
ledige toegang tot het onderwijs. Op deze manier wenst
men de geletterdheid en bijgevolg de emancipatie van
de gewone mensen te bevorderen. Kongo heeft zich in
deze doelstellingen ingeschreven, president Kabila
heeft er een van zijn vijf ‘chantiers’ van gemaakt in zijn
verkiezingsprogramma van 2006. Een gigantische op-
gave waarin nog maar eens duidelijk wordt dat tussen
dromen (of beloftes) en feiten wetten staan en prakti-
sche bezwaren. Anders gesteld, een falende Kongole-
se overheid tegenover een bevolking die aan haar lot
wordt overgelaten.

De rapporten van de Verenigde Naties en van de We-
reldbank vermelden onthutsende cijfers: de graad van
deelname aan het onderwijs is in Kongo gedaald van
92% in 1972 tot 64% in 2002. De landelijke gebieden

Dorpschooltje nabij Totshi



2

scoren beduidend slechter dan de stedelijke omdat er
minder scholen gemakkelijk bereikbaar zijn voor de
bevolking en de armoede er vaak nog schrijnender is.
Van de tien leerlingen die starten in het lager onderwijs
bereiken er slechts vier het vijfde leerjaar. In Kongo is
meer dan de helft van de bestaande infrastructuur ge-
bouwd voor 1960, de toestand is in vele scholen erbar-
melijk. Het technisch en beroepsonderwijs zijn bijna
volledig ontmanteld. Het gaat echter niet alleen om
technische omstandigheden en getallen. Sylvestre
Ngoma, een medewerker van Congo Vision, klaagt
ook de erbarmelijke kwaliteit aan van het Kongolese
onderwijs. Het rapport van de Coopération Belgo-
Congolaise deelt deze beoordeling volledig.

Benaderen we de Kongolese realiteit vanuit een meer
optimistisch perspectief, dan kunnen we het ook als
volgt formuleren. Ook na meerdere neergaande de-
cennia gaan er in Kongo nog meer dan 13 miljoen leer-
lingen naar het lager en secundair onderwijs. Er is een
‘netwerk’ van bijna 50.000 scholen en er worden
450.000 leraars geteld. Alle betrokkenen getuigen dat
dit in de eerste plaats de verdienste is van de ouders
van de leerlingen. Ofschoon in principe het lager on-
derwijs gratis is, wordt 80% van de werkingskosten
van de scholen betaald door de ouders. Daarnaast zijn
er grote verschillen tussen de scholen. Scholen die
ondersteund worden door instanties en organisaties
vanuit het Noorden doen het opmerkelijk beter dan de
scholen die enkel kunnen rekenen op de plaatselijke
middelen.

Een reden om hiermee op te houden, zoals Eppink
stelt? In tegendeel, we hebben nood aan meer en
meer middelen om de dynamiek te ondersteunen.
Evenwel op één belangrijke voorwaarde: de actie moet
worden gedragen door de plaatselijke partners.

In het geval van onze actie is dat meer dan 100% het
geval. De lessen in de Afrikaanse scholen van de zus-
ters Annuntiaten worden op dagelijkse basis gegeven
door de vele zwarte leerkrachten, die daarvoor slechts
schamel worden vergoed door de overheid. De
(zwarte) directies zorgen voor een betrouwbaar beleid
op het vlak van financies, infrastructuur en onderwijs.
Onze internetinstallaties worden onderhouden door
plaatselijke verantwoordelijken (al kunnen ook zij de
bliksem niet tegenhouden – zie verder in dit nummer).

Solidariteitsfonds stimuleert de duurzaamheid en plaat-
selijke verantwoordelijkheid, onder meer door de vor-
ming van de leerkrachten en recent ook door intensie-
ve vorming van de directies (zie verder in dit nummer
het interview met de laatste blanke zuster en de bijdra-
ge van Raf Sondervorst). Blik op Afrika wenst meer
dan ooit de dynamiek van een moedige middengroep
in de Kongolese samenleving met raad en daad te on-
dersteunen, en ja, daar hebben we uw permanente,
niet aflatende betrokkenheid voor nodig, broodnodig.

ED
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VORMING IN VERSCHUIVEND PERSPECTIEF *
- Raf Sondervorst

Van bij het begin hebben we binnen Blik op Afrika
resoluut gekozen voor de vorming als sleutel om
samen met de plaatselijke mensen te werken aan
de verbetering van het onderwijs. Over de jaren
heen hebben we– al dan niet in samenwerking met
de lerarenopleiding van de Hogeschool Universiteit
Brussel - verschillende projecten opgezet om nieu-
we werkvormen en didactische processen op gang
te brengen in concrete lessituaties. Samen met de
lokale directies hebben we vorige jaar nog een con-
gres in Kikwit georganiseerd om ervaringen uit te
wisselen en deskundigheid op te bouwen rond
schoolbeleid, personeelsbeheer en zorg voor leer-
lingen. Zowel directies als organisatoren van het
congres kwamen toen tot de conclusie dat dit een
vervolg moest krijgen. Daarbij bleek dat niet alleen
directies en schoolverantwoordelijken dienen ge-
schoold, ook leraren hebben nood aan professione-
le vorming.

De directies vroegen uitdrukkelijk de ondersteuning
van een plaatselijke ‘coördinator onderwijs’. Dit is
om meerdere redenen pas mogelijk in 2011. Om die
periode zinvol te overbruggen, heeft Blik op Afrika
ervoor geopteerd om de komende twee jaar in sa-
menwerking met de lokale Congolese schoolverant-
woordelijken vormingsprojecten uit te bouwen. Voor
de scholen in Burundi en Kameroen - waarmee we
ook samenwerken - voorzien we voorlopig enkel

een (beperkte) materiële ondersteuning. We onder-
zoeken in welke mate zij in een verdere fase bij dit
project kunnen aansluiten.

De vormingsprojecten liggen in het verlengde van
de thema’s die op het laatste directiecongres aan
bod zijn geweest. Binnen de voorziene tijdsperiode
van november 2009 tot maart 2011 geven we bin-
nen Blik op Afrika de voorkeur aan kleinschalige
realistische projecten die een zichtbare impact heb-
ben op concrete aspecten van het schoolleven. We
kiezen tevens voor een sobere aanpak, waarbij we
zo creatief mogelijk willen omgaan met de beperkte
middelen.

Het is de bedoeling zoveel mogelijk in handen te
geven van de lokale verantwoordelijken. Als centra-
le doelstelling kiezen we voor de verbetering van de
kwaliteit van de didactische en pedagogische pro-
cessen in de klas en in de school. Dit gebeurt door
vorming van het personeelsteam waarbij iedere
school rekening houdt met de lokale context.

De rol van Blik op Afrika’ bestaat erin de voorberei-
ding, de uitwerking en de realisatie van de verschil-
lende projecten te begeleiden en te ondersteunen.
Om de opvolging te vergemakkelijken, hanteren alle
deelnemers dezelfde procedure bij het concretise-
ren van het project .Het administratieve luik blijft zo
beperkt. Hierbij overleggen we met de verantwoor-
delijken van de verschillende scholen om na te
gaan welk project het beste aansluit bij de noden en
de mogelijkheden van de eigen school. Een eerste
aanzet van het project schrijven we samen uit (cf.
verder in deze Nsangu - Tijdslijn).

De lokale schoolverantwoordelijken sensibiliseren
hun personeel en vormen met een aantal leraren,
eventueel ouders en anderen, een schoolteam dat
dit project verder opvolgt en planmatig afwerkt. Dit
schoolteam kan rekenen op de medewerking van
deskundigen ter plaatse: de inspectie, de plaatselij-
ke lerarenopleiding (ISP), de Fondation Banatee en
UNIKIN. Vanuit Blik op Afrika bieden we waar nodig
specifieke pedagogische ondersteuning vanuit
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Vlaanderen.

De projecten kunnen draaien rond verschillende as-
pecten van het schoolleven maar steeds in het ver-
lengde van de eerder vermelde congresthema’s. We
denken hierbij aan mogelijke thema’s:

 Meer aandacht voor coaching en begeleiding
van leerkrachten, bv. via de klassenbezoeken .

 Een begeleidingstraject uitschrijven voor begin-
nende personeelsleden, met mentorschap,
feedbackgesprekken en uitwisseling van erva-
ringen tussen debutanten.

 Duurzaam didactisch materiaal aanmaken dat
ook door collega’s kan gebruikt worden. Les-
voorbereidingen met elkaar bespreken en de-
len.

 Leerlingen met een fysieke of mentale handicap
detecteren en begeleidingsprogramma’s uitwer-
ken.

 Experimenteren met gevarieerde werkvormen
 Ervaringsgericht leren bevorderen (bv. opper-

vlakteberekening van een terrein, een lokaal,
… ) en leerwandelingen met waarnemingen in
de omgeving stimuleren.

 Activiteiten organiseren voor leerlingen tijdens
de pauzes of andere vrije momenten en bij die
organisatie ook verantwoordelijkheden geven
aan leerlingen.

 Een sterke sport- en cultuurwerking opzetten
binnen de internaatswerking.

 Ouders betrekken bij de werking en de uitbouw
van de school.

 Een communicatiesysteem leerkrachten – leer-
lingen - ouders uitwerken en systematisch op-
volgen en verbeteren.

 Leerlingenadministratie vereenvoudigen door
het gebruik van ICT.

 Leerlingendossiers opmaken en beheren met
behulp van ICT.

 Budgetten opstellen en de boekhouding bijhou-
den met Excel.

Om dit alles stevig te ondersteunen reizen twee
teams, twee duo’s, in het voorjaar 2010 naar ginds.
Het ene duo bestaat uit Guido en Paula, het andere
uit zuster Guillaumine en Fernand. Elk team zal enke-
le scholen begeleiden in het opzetten en uitschrijven
van hun project. Ook de mogelijkheden van deelna-
me van plaatselijke externe instanties onderzoeken
ze samen (andere scholen uit de omgeving, inspec-
tie, vormingscentra…) . In juli 2010 maken we een
eerste balans op. In het voorjaar van 2011 voorzien
we terugkoppeling van de verschillende projecten op
een congres dat we samen met onze Congolese part-
ners organiseren. Er zal bekeken worden in welke
mate deze wijze van projectmatig werken vruchten
afwerpt en voor herhaling vatbaar is.
Wordt zeker vervolgd !!! RS

* Deze bijdrage is gebaseerd op de nota PROJECT
‘VORMING GEKWALIFICEERD PERSONEEL’ Ontwerp
nota, uitgewerkt door de leden van de Werkgroep Vorming
(September 2009).
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Zuster Mia, u bent de laatste Belgische zuster
Annuntiate in Kongo. Ik zou u graag voorstellen
aan onze lezers. Kan u zich
presenteren?

Ik ben Mia Neyens, 67 jaar en
sinds 1966 ben ik missionaris in
Kongo.

Welk was uw parcours tijdens
deze 43 jaar aanwezigheid in Kongo?

Eerst heb ik meer dan 23 jaar gewerkt als verpleeg-
ster in de medische consultatiebureaus en in de ma-
terniteit op verschillende plaatsen: in Kikombo 3 jaar,
in Totshi 8 jaar en in Kingandu 12 jaar. Tijdens de ja-
ren in Kingandu hebben zuster Ann Theuwissen en
ikzelf de structuur van het ziekenhuis ter plaatse geor-
ganiseerd en hervormd met de hulp van de congrega-
tie, de gemeente Meise, Misérior, en de paters
Clarétainen.
Ik heb eveneens gedurende tien jaar onderwezen in
het Technische Geneeskundig Instituut van Kikwit-
Lukolela. Verder werkte ik bij de anders valide kinde-
ren wiens zorg en opvolging mede ondersteund wordt
door het ‘Liliane Fonds’. In 1989 wachtte mij een nieu-
we opdracht n.m. de vorming van jongeren die zich
geroepen voelen toe te treden tot de congregatie.

In al deze jaren die u ter plaatse hebt doorge-
bracht, hebt u ongetwijfeld een en ander zien evo-
lueren

In de ziekenhuizen werkten wij eerst met Duitse art-
sen en daarna met jonge Kongolese artsen. Het wa-
ren zware tijden, wij werkten dag en nacht maar vol
toewijding, met weinig opgeleid personeel. Te mogen
zien dat dit alles tot hiertoe verder goed verloopt, doet
deugd. Dat een en ander overeind is gebleven in
moeilijke tijden, is vooral dankzij de permanente aan-
wezigheid van de zusters Annuntiaten die voor conti-
nuïteit zorgde. Hun engagement is groot, gul zeg
maar.

U woont op een van de heuvels rond Kikwit, kunt
u uw verblijfplaats wat situeren?

Sinds 1989 maak ik deel uit van het opleidingsteam
voor toekomstige religieuze Annuntiaten.
Ik woonde eerst gedurende 5 jaar in het noviciaat en
vervolgens gedurende 10 jaar in het postulaat
(Elikya). Sinds 2005 woon ik in het postulaat (het
nieuwe Elikya van Kikoti). Kikoti is een dorp gelegen
op een heuvel, 5 km van de brug Kwilu op de rechter-
oever van de rivier Kwilu, ten Oosten van Kikwit.

Welke is er uw huidige taak?

We hebben twee huizen op deze site, het huis Fiat
waar momenteel twee zusters wonen die lid zijn van
de postulaatgemeenschap en het Postulaat zelf. Voor
de opleiding van die postulanten zijn wij eveneens
met twee, zusters Fuka en ik. Dit jaar hebben wij 5
postulanten. Zij volgen twee uur les per dag en drie
keer per jaar een sessie catechese, geestelijke vor-
ming en vorming op menselijke vlak.

Gesprek met zuster Mia, de laatste blanke Annuntiate in Kongo
- Marie-Dominique Lodens

Zr Mia en Marie-Dominique Elikya 2007
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Op welke wijze zorgt de gemeenschap voor haar
bestaansmiddelen?

Wij bevinden ons op een exploitatiegebied van een
boerderij. Dit laat ons toe om onze postulanten het en-
gagement en de betrokkenheid in de zelffinanciering
aan te leren. Door de opbrengst van de boerderij
(dieren, groenten en fruit) dragen zij in belangrijke mate
bij aan het onderhoud van onze gemeenschap. In een
arm land als Kongo met een overwegend eenzijdige
voeding is dit in zekere zin een luxe…
In onze boerderij kweken we varkens en kippen. We
streven niet alleen naar een rendabele opbrengst, we
werken ook aan de verbetering van het ras van de var-
kens en van de kippen. De dieren verorberen nogal
veel. Daarom telen wij zelf maniok, maïs en aardnoten.
Wij hebben ook een ambachtelijke machine om de olie
uit de palmnoten te trekken.

Ondervinden jullie invloed van de wereldwijde eco-
nomische crisis?

De economische crisis treft Kongo enorm maar ook wij
voelen de crisis hard aan. Ons terrein is niet zeer
vruchtbaar, wij moeten dus veel werken voor een be-
scheiden opbrengst. De maaltijden worden erg sober
gehouden, zo houden we stand ondanks de economi-
sche moeilijkheden.

Welke zijn de gevolgen voor u, voor de gemeen-
schap en voor de bevolking?

De verkoop van de biggen en van de eieren vermindert
want de mensen hebben geen geld meer. Onze moes-
tuin geeft ons voldoende groenten gedurende het re-
genseizoen. Maar tijdens het droge seizoen is het
soms moeilijk, het klimaat verandert eveneens bij ons
in Afrika. Ons domein telt zeven hectaren op een steile

helling. In het dal, helemaal onderaan op de grens van
onze concessie, zijn er waterbronnen. Die beheren wij
voor ons eigen gebruik en voor de bevolking van Kitoti.
Wij vangen het water op en pompen het de heuvel op
dank zij een pomp aangedreven door een motor. Maar
dit is duur want er is brandstof nodig om de motor te
laten draaien en men moet vervangstukken bekostigen
in geval van pech….Het is eveneens omwille van deze
redenen dat onze koelkasten op petroleum het vaak
laten afweten. Dit jaar, hebben wij ook visteelt gelan-
ceerd. Wij zijn begonnen met zes vijvers en dat is
slechts een begin.

Kan men in Kikwit ook spreken van hongersnood
zoals in andere delen van Kongo?

Niet echt maar er is wel meer schaarste dan voor de
crisis. Melkpoeder en ander ingevoerd voedsel zijn ex-
treem duur en bijgevolg onbereikbaar voor de mensen.
Zo lijdt iedereen aan bepaalde kwalen door een gebrek
aan proteïnen en dierlijke vetten in ons voedsel.

Wat is de situatie van de bevolking?

De bevolking van ons dorp en van de omgeving is zeer
arm. Zij bestaat uit boeren, ex-werknemers van de olie-
winnende bedrijven. De oliefabrieken hebben hun deu-
ren gesloten zonder enige compensatie voor de voor-
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malige werknemers. Die zijn bijgevolg erg behoeftig. Ze hebben de grond van de fabrieken waar zij woonden
moeten verlaten en zij beschikken bijgevolg niet meer over een huisje of een beetje grond. Zelfs een lapje wil-
dernis of bos hebben ze niet om te bebouwen.

Zou u ons kunnen uitleggen hoe het huidige plattelands - en landbouwsysteem werkt?

De boeren pachten een stukje grond voor verschillende jaren, in de plaatselijke taal “difinga”genaamd. De
‘difinga’ is een stukje grond dat zij bebouwen en iedere drie jaar her-bebouwen. Het terrein blijft van hen zo-
lang zij de eigenaar het gevraagde geld betalen om het te bewerken.
Maar het leven is hard, de vrouwen (maman's) vertrekken 's ochtends vroeg naar de velden en komen pas ’s
avonds terug met een beetje maniok, een beetje sakasaka (maniokbladeren), wat water en wat hout. Maar
daarvoor leggen zij soms tussen 10 en 20 km af en de volgende dag herhaalt zich hetzelfde scenario.

En hoe overleven de anderen?

Degenen die geen veld hebben moeten op zoek naar iets eetbaars in het bos of in de wildernis.
Deze mensen zijn overgeleverd aan zichzelf, ze zijn altijd op zoek naar middelen om te overleven maar weten
van langsom minder waar te beginnen.
In de stad bestaan vele niet officiële handeltjes. De geïmproviseerde kooplieden kopen waren bij een groot-
handelaar en verkopen die beetje bij beetje door, in de hoop een beetje winst te maken en te blijven leven. Bo-
vendien maakt corruptie nog steeds deel uit van het landschap ondanks alle ondernomen acties van ‘nul-
tolerantie’ op dat gebied. Gelukkig zijn de Kongolezen kampioenen in creatieve plantrekkerij, ze noemen dat
overal ‘article 15’. Belgen en Kongolezen kunnen daarin met elkaar wedijveren maar gelukkig voor hen moeten
de Belgen het niet doen in functie van hun overleving!

Wat zijn de werken van de zusters Annuntiaten ter plaatse?

Te Kingandu, Kimbongo, Kikwit, Kibangu en in Kameroen helpen wij de bevolking door onderwijs, het ver-
strekken van gezondheidszorgen aan zieken, door alfabetisering. We hebben ook een Centrum voor de verbe-
tering van voeding en ontwikkelingslandbouw.

Wat is uw liefste wens voor de toekomst, wat zou u graag willen zien gebeuren?

Sinds ik me met de opleiding van jongeren voor de congregatie bezighoud, ondervind ik steeds meer hoe wij
onze krachten vermenigvuldigen door jongeren op te leiden. Dit stimuleert ons en geeft ons moed want het zijn
de jongeren die de voortzetting zullen waarborgen van wat wij ondernemen.
Wij kunnen intussen al op meerdere opmerkelijke religieuzen en leken rekenen. Zij zijn een investering in ma-
teriaal en in menselijke krachten die van grote waarde is voor ons land.
In Kongo zijn vele, vele NGO’s aan het werk, maar vaak zien wij na een eerste investeringsperiode de zaken
in het water vallen bij gebrek aan verantwoordelijk en opgeleid personeel voor het goed van het volk. En zo
zien we dat, willen we dat onze werken duurzaam zijn, we bekwame, gecontracteerde en verantwoordelijke
personen moeten opleiden…Dat is onze trots en dat helpt vooruit te komen in het vormen van vrije en gelukki-
ge mannen en vrouwen.

Bedankt zuster Mia, om uw ervaring met ons te delen en een beetje van uw kostbare tijd ter beschikking te
stellen. MDL
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Totshi getroffen door een windhoos
- Georges Tibau

Met lede ogen hebben de inwoners van Totshi kunnen
vaststellen hoe hun gemeente getroffen werd door een
spoor van vernieling door een plaatselijke wervelwind.
Het gaat hier om wat men in de meteorologie een wind-
hoos noemt.

In grote buienwolken kunnen bij sterk onstabiel weer in en
onder een hevige onweerswolk snel ronddraaiende kolom-
men lucht ontstaan. Onder de wolk is dan een slurf te zien
die alles opzuigt en in de omgeving van de slurf zorgen de
hevige windrukken voor een grote ravage. De windsnelhe-
den halen tussen de 120 en 250 km/uur.
Het vernielde gebied is maximaal een paar honderd meter
breed en de doortocht bedraagt enkele minuten.
De windhoos in Totshi was niet enorm krachtig want de
bomen zijn niet ontworteld, maar ze was wel voldoende
sterk om ganse daken af te rukken.

Hoe ontstaan zulke zware onweders?

In België komen de hevigste onweders voor op warme zo-
merdagen. Warme lucht stijgt en koelt op grote hoogte af.
Dit maakt de lucht onstabiel waardoor in de wolk opwaartse
en neerwaartse luchtbewegingen ontstaan. In volle ontwik-
keling gaat onweer gepaard met hevige regen, hagel, don-
der en bliksem.
In Congo is het heel het jaar door warm (zie klimatogram
Kikwit dat in de buurt van Totshi ligt) omdat Congo op de

evenaar ligt en de zon daar heel het jaar door heel hoog
aan de hemel staat. Dus warmteonweders komen daar dik-
wijls voor.

Daarbij komt nog dat de passaten (winden die in het noor-
delijk halfrond uit het NO komen en in het zuidelijk halfrond
uit het ZO) elkaar ontmoeten in de evenaarzone.

Fig 1

Fig 2 vervolg  pg 9
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 Onze technische man hier, Freddy, zorgde in september voor de verzending van
supplementaire schermen. Onze technische ploeg ginder, Séraphin en zuster Christia-
ne, installeren ze op een deskundige manier.

 In afwachting van een betrouwbare beveiliging tegen de bliksem werden door Séraphin in Totshi repara-
ties gedaan.

 Zuster Christiane zal vanaf november ICT - lessen geven in Kimbongo. Ze wordt vanaf oktober 2009 tot
augustus 2010 hier en daar bijgestaan door Christine Durin. Deze Française heeft zich als vrijwilligster
aangemeld bij de zusters Annuntiaten en kan aanvullend ingeschakeld worden bij onze streefdoelen.

 De ICT lessen zullen vervolgens plaats hebben in Kingandu (januari tot maart) en tenslotte in Totshi (april
tot juni). Deze laatste vorming heeft natuurlijk maar zin als heel de installatie ginder terug in orde gezet is.

 Totshi wordt bedacht met de zending van een container die dienst moet doen als ‘kooi van Faraday. In
april zal Jean Stevens vermoedelijk zijn technische diensten ontplooien zodat ze ginder met een gerust
hart hun internet kunnen behouden (zie elders in deze Nsangu).

 Burundi kreeg: 16 laptops en mocht zelf een overhead-projector aankopen.

 De partners in Kameroen kregen financiële middelen om te voorzien in een audio-visuele installatie voor
hun school.

 18 december: Kerstconcert in HHH (zie elders in deze Nsangu).

 De werkgroep vorming werkte een nieuw concept uit voor de vorming van " gekwalificeerd personeel” (zie
elders in deze Nsangu). Dit concept groeide op onze studiedag van 9 mei 2009. In februari 2010 zullen
Fernand, zuster Guillaumine, Guido en Paula dit project in Kongo verder voorbereiden, tezamen met de
directies, een te vormen schoolteam en externe organisaties.

MO

Tijdslijn
– Magda Olbrechts

Deze winden brengen lucht aan die van verschillende tempe-
ratuur is waardoor onstabiele lucht ontstaat waaruit dan
soms windhozen kunnen ontstaan. Dat ontmoetingsgebied
van de 2 passaten vormt een onweersband van 800 km
breed (zie groene cirkel in Afrika op de weerkaart van de we-
reld, Fig 2. pg 8) en volgt de zon in zijn jaarlijkse loop tussen
de 2 keerkringen.

Wanneer deze wolkenband over een gebied komt begint het
regenseizoen met bijna dagelijks regenbuien en onweders.

In Totshi valt de meeste neerslag eind november (zie klima-
togram, Fig. 1 pg 8). Dat de windhoos in de neerslagrijkste
maand (meer dan 200 mm) voorkwam is dus niet verwonder-
lijk. In België valt heel het jaar door ongeveer 70 mm per
maand of ongeveer 800 mm per jaar. Let wel op dat de weer-
kaart van 14/12/2008 dateert en dat de wolkenband bij de
windhoos op 1/12 noorderlijker lag.

GT
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Niet te missen….

Hebt u ons kerstconcert van vorig jaar bijgewoond? Dan komt u dit jaar zeker
terug. Hebt u het kerstconcert 2008 vorig jaar “ net gemist”? Geen nood, het
kerstconcert blijft één van de goede tradities van het Solidariteitsfonds .Dit jaar
zijn wij aan het vierde concert toe en de leraren en leerlingen van het HH- insti-
tuut gaan er eens te meer ten volle voor.

In de schitterende kapel van het HH zullen zij met hart en ziel zingen en musice-
ren om u een sfeervolle avond te bezorgen en… om zo onze projecten in Congo, Burundi en Kameroen te
ondersteunen. De opbrengst wordt dit jaar gedeeld met de ngo CUNINA (zie inzet)
Onderstaande koren treden op onder de leiding van de dirigenten Katrien Konings en Dieter Staelens.

Koor lagere school HH

Hhartcore; leerlingen van het secundair HH

Hhartcore; leerkrachten van het secundair HH

Instrumentaal ensemble Heilig-hartinstituut

Inkom Volwassenen:10 euro
Kinderen en studenten: 5 euro
Steunkaart: 5 euro

Kaarten zijn te bekomen aan het onthaal van het HH instituut.
U kan ook telefonisch bestellen bij zr. Guillaumine ( 016/ 39.94.20). Uw kaarten kunnen dan de avond zelf
worden opgehaald bij de ingang van de kapel.

Ons concert wordt zoals steeds gerealiseerd in samenwerking met het handelaarsverbond van Heverlee.

NGO CUNINA

Cunina vzw is een onafhankelijke humanitaire ontwikkelingsorganisatie, die voornamelijk werkt aan de realisering van
de millenniumdoelstellingen die stellen dat ieder kind recht heeft op onderwijs
De projecten hebben dus als doel de fysieke en /of sociale drempel te verlagen die de toegang tot basisonderwijs voor
kinderen verhindert.
Ook medische projecten worden uitgevoerd, o.m via vorming en voorlichting (hygiëne, HIV/aids, kinderverzorging ).
Cumina is vooral werkzaam in Zuid-Afrika, Brazilië, de Filippijnen,Nepal en Haïti.
Meer info vindt u op www.cunina.org
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U kan Blik op Afrika ook steunen zonder ons geld
toe te sturen…

Hoe?

Laat uw familieleden, vrienden, relaties, collega’s kennis
maken met onze werking door ze de weg te wijzen naar
onze webstek

www.blikopafrika.be

Overtuig hen hun elektronisch adres aan ons te bezorgen
(of geef het ons, mits hun toestemming, zelf door):

herlinde.theuwissen@gmail.com

Wie ons het meeste namen van geïnteresseerden doet toeko-
men, wacht een aangename verrassing…

Graag bezorgen we op eenvoudige vraag extra exemplaren
van onze nieuwsbrief Nsangu ya Bwala
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Colofoon

Aan dit nummer werkten mee: Eric Depreeuw, Magda Olbrechts, Raf
Sondervorst, Fernand Rochette, Georges Tibau, Marie-Dominique en
nog anderen
Vormgeving: Marie-Dominique Lodens
Foto’s: Fernand Rochette, Eric Depreeuw, Marie-Dominique Lodens,

Vertaling Franse versie: Fran Van Hemelrijck
Hoofdredactie: Eric Depreeuw
Verantwoordelijke uitgever:Zr. Roza Peeters, Naamsesteenweg 355
– 3001 Leuven

Meer informatie over onze werking vindt u op

www.blikopafrika.be

Een bijdrage storten?

431-4732001-20

van Missiefonds Annuntiaten – Heverlee

Fiscaal aftrekbaar vanaf 30 €


