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De toestand is ernstig maar ook
hopeloos?

De Standaard van 5 november 20í0 voert op pagina íB de
grote titel: "Congolees beter af in 1970 dan nu". Het artikel
verwijst naar het ontwikkelingsrapport van de Verenigde
Naties. Daarin komt men tot de conclusie dat de wereld er
de voorbije veertig jaar algemeen genomen is op vooruit
gegaan. Mensen leven niet alleen in een meer voorspoedi-
ge economische welvaart maar ze ziin ook gezonder, leven
langer en zijn beter opgeleid. Er zijn echter drie uitzonderin-
gen: Zimbabwe, Zambia en ... Congo. Professor Gratien
Mokonzi (Universi té de Kisangani-  RDC) i l lustreert  in 2009
met onthutsende cijfers de wanhopige toestand van het on-
derwijs in zijn land. Die cijfers slaan niet alleen op de hoe-
veelheid leer l ingen, studenten en gealfabet iseerden maar
ook op de kwaliteit van het geboden onderwr.ls. Ondanks
massale ontwikkelingshulp slaagt Congo er niet in de ont-
wikkelingsmotor voelbaar op toerental te brengen. Het hoeft
dan ook niet te verwonderen dat er steeds luidere stemmen
weerklinken die het systeem van de ontwikkelingssamen-
werking in vraag stellen. Dit des te meer omdat men anno
2011 vaststelt dat nogal wat landen die relatief
weinig hulp kregen, het beter li jken te doen dan
deze die daar wel omstandig van genoten. De
kritische bedenkingen komen niet alleen uit een
bepaalde politieke hoek. Ook ernstig geënga-
geerde auteurs vragen zich af of we niet toe zijn
aan een drastisch vernieuwde visie op de ontwik-
kel ingshulp.

John Vandaele plei t  in het jongste nummer van
MO. (Mei 2011, pag. 16-17) voor een coherentie-
beleid. Daarmee bedoelt men een bredere bena-

Een leraar

Een andere accentverschuiving vinden we terug in MO* Paper nr.
50 (december 2010) met de titel: 'Heeft Congo kans van slagen?'
De Herdt, Titeca en Wagemakers gaan in hun benadering niet op
zoek naar wat van buitenaf, op het hogere niveau gebeurt
(ministeries, stiaat tot staat, multinationale organisaties enz.) maar
willen weten hoe het concreet verloopt op het lokale niveau. Hoe
zitten de lokale praktijken in elkaar en wat is de loglca van lokaal
bestuur? Zo stellen ze vast dat in het onderwijs com.rptie welig tiert
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op alle niveaus, dus ook lokaal, op de kap van de
Congolese gelnnen. Bepaalde vormen van goed
bedoelde onderwijshulp leiden vaak tot nog meer
mmrptie in de scholen. Hun conclusie is een plei-
dooivoor investeringen in bestaande lokale mecha-
nismen van lokaal bestuur (pag. 20).

Na deze vaststellingen en bedenkingen ma-
ken we het bruggetje naar de inhoud van de-
ze nieuwsbrief: Blik op Afrika evolueert in de
lijn van bovenstaande reflecties en aanbeve-

dering van de hulp waarin de noden op het ge-
bied van handel, migratie, investeringen, milieu en klimaat
worden meegenomen. Vandaele schrijft: "Wat voor zin heeft
het immers met de ene hand te geven, als je met de andere
hand neemt?". Er zqn nieuwe evoluties zoals de sterke pri-
vate geldstromen (cf. Bill Gates Foundation) en de snel
groeiende 'nieuwe landen' zoals onder meer China, Indie,
Brazilië en Turkije. Deze laatste hanteren duidelijk een an-
dere benadering dan de'oude landen'die doorgaans in hun
relaties met de ontwikkelingslanden (sterk) bepaald worden
door hun koloniaal ver leden.

lingen. U moet zeker de tijd nemen om het interview te le-
zen met Odette en Jean Mupepe die een lange weg afleg-
den om hun school Banatee uit te bouwen tot een geres-
pecteerd vormingscentrum, waarmee we graag samenwer-
ken. Onze voorzitter heeft goed nieuws, namelijk we sloten
een akkoord met CDI Bwamanda, een Leuvense ngo die
lof krijgt toegezwaaid omwille van de aandacht voor de bre-
dere regionale aanpak. Beste lezer, je mag gerust zijn :
'Blik op Afrika heeft oog voor de lokale context'. ED
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Sedert 2004 werkt Blik op Afrika als feitelijke vereniging met vrijwilligers voor de onderwijsprojecten ondersteund
door de VZW Missiefonds, die door het ministerie erkend is om fiscale attesten af te leveren voor de financiële
schenkingen.
Dit beïnvloedde natuurlijk zeer gunstig onze financiële mogelijkheden, naast de verworven middelen via acties als
de kerstconcerten, spreekbeurten,'kunstenaars voor Afrika'weekend...en natuurh.lk de vele acties in de scholen
van de zusters Annuntiaten.

Omdat onze activiteiten in Congo, Kameroen en Burundi van jaar tot jaar uitbreiding nemen is de roep naar meer
middelen dan ook groot. Meermaals kregen wij dan de vraag waarom wij geen aanvraag indienen om erkend te
worden als officiële NGO om alzo onze projecten door de federale overheid ( GDOS ) te laten financieren.

Meermaals hebben wij deze gedachte ten gronde besproken en dit zowel intern als met externe partners. Wij kwa-
men steeds tot dezelfde conclusie. Er ziln in Vlaanderen al te veel concurrerende ngo's. Laten we veeleer trachten
samen te werken met een ngo die parallelle doelstellingen nastreeft.
Zo hadden we boeiende contacten met Broederlijk Delen en met VOLENS, tot we ontdekten dat op een boogscheut
van 'onze thuis ' , het HH -lnstituut, zich een ngo bevindt die reeds meer dan 40 jaar actief is in Congo en zelfs in
dezelfde provincie, namelijk Bandundu. Het betreft CDI Bwamanda dat door prof. Patrick Develtere alle lof wordt
toegezwaaid in zijn boek "De vrije markt van de ontwikkelingssamenwerking" ( zie inzet p.7 ).
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te Hoepertingen Wederzijds werd ten gronde informatie uitgewisseld. Dit
leidde tot het inzicht dat zeker wat de onderwijsdoelstellingen betreft wij
complementair zouden kunnen samenwerken. Onze visie op de onder-
wijsverbetering werd ten zeerste geapprecieerd alsook het sterk potenti-
eel aan vormingscapaciteit aanwezig in onze groep en bij onze partners
in Congo.

CDI Bwamanda besloot dan ook onze programma's te integreren binnen hun drie-jarenprogramma. Onze initiatie-
ven situeren zich op de volgende vier vlakken:
1. De toegang tot de scholen wordt verbeterd
2. De kwaliteit van het ondenruijs wordt verbeterd
3. De capaciteiten om een schoolte leiden worden verbeterd
4. De capaciteiten om te zorgen voor auto-financiering worden verbeterd

Gedurende de jaren 2011,2012 en 2013 kunnen wij dus mee genieten van een deel van de f inanciering die CDI
Bwamanda geniet.

De formele overeenkomst wordt ondertekend door CDI Bwamanda België en de vzw van de zusters Annuntiaten in
DR Congo. Daarnaast wordt een protocol van samenwerking en uitvoering ondertekend tussen CDI Bwamanda en
Blik op Afrika.

Wij zijn opgetogen over deze belangrijke nieuwe stap in onze werking. We staan voor nieuwe boeiende uitdagingen
maar elke steen die wij in het Congolese onderwijs kunnen verleggen motiveert ons.

Tenslotte wil ik mijn grote appreciatie en dank uitspreken ten aanzienvan directeur Koen Lein en zijn medewerkers
van CDI Bwamanda voor de aangename en efficiënte samenwerking en de wens uitdrukken dat onze beider projec-
ten voor duurzame ontwikkeling mogen zorgen. FR
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Als je al eerder in Congo bent geweest ga je onvermijdelijk
vergelijken wanneer je een ander land in Afrika bezoekt.
Burundi beschikt in dat opzicht zeker over enkele flinke
troeven.

Dat trof me onmiddell[k bij aankomst in Bujumbura bij het
verlaten van het vliegtuig. Het eerste wat me opviel was de
rust en de stilte op het vliegveld, dit in schril contrast met
de luchthaven van Ndjili Kinshasa. Ja, waarlijk hier heerst
een heel andere sfeer. Aan de geur die opstijgt uit de aar-
de herken je natuurlijk dat je in Afrika bent, maar de men-
sen reageren hier heel anders, beleefd en gereserveerd.

Wanneer ik met mijn bagage aankom staan de zusters me
op te wachten in de aankomsthall. Wat me in deze ruimte
opvalt, is dat er weinig volk is en dat iedereen rustig is. De
meeste mensen die kennissen of familie komen afhalen
worden door de politie tegengehouden aan de parkeer-
plaats buiten het luchthavendomein. Slechts enkelen krtj-
gen de toelat ing om naar binnen te gaan. Het luchthaven-
gebouw zelf is klein en opgetrokken in een typische stij l die
herinnert aan de traditionele hutten.

Het oude, versleten bestelwagentje waarmee de zusters
zich hier verplaatsen, biedt plaats genoeg aan ons vieren:
twee zusters voor de ontvangst, de chauffeur en ikzelf. We
rijden op nette, goed onderhouden wegen, richting Bujum-
bura. Alles lijkt netjes, er is zelfs straatverlichting en hier en
daar zijn bloemenperkjes aangelegd. Voor het huis van de
gemeenschap staan alle zusters me op te wachten. Bloem-

pjes overal, alles oogt hier goed en de ontvangst is harte-
r i jk.

Van de eerste dag in Bujumbura maak ik nuttig gebruik om
informatie in te winnen over de mogelijkheden en beperkin-
gen in verband met beschikbare computers, bestaande
vormingen, de verantwoordelijken voor het technisch on-
derhoud. We bezoeken samen een grote cyberruimte van
het Institut du Sacré-Coeur (Jezuïeten). We verlaten het
instituut met de eerste contactadressen oo zak.

De volgende ochtend geef ik enkele lessen Excel aan een
zuster van de gemeenschap te Bujumbura. ln de namiddag
is het vertrek naar Jenda voorzien, de plaats waar ik mijn
zending zal aanvalten. We vertrekken vanuit Bujumbura
aan het Tanganyikameer op 7B2m hoogte. Jenda ligt een
veertigtal km landinwaarts in de bergen op 2200m hoogte.
We rijden er ongeveer een uur over, via een weg die om-
hoog klimt langs prachtige vergezichten.

ledereen verwittigt me dat het daar boven 'koud' kan zijn,
vooral 's avonds en 's ochtends. Men kan er gerust een
stapel dekens op het bed verdragen en 's avonds wordt het
haardvuur aangestoken. lk denk: 'Wij zijn wel andere koek

Heuvels rond Jenda, hier verÍbouwt men ook thee

gewoon op het gebied van koude', maar daar heb ik toch
buiten de waard gerekend. Wanneer ik aan tafel verschijn
in tshirt, nog helemaal opgewarmd van de temperatuur in
Bujumbura, geeft een zuster me de raad er toch maar een
trui overheen te trekken. En gelrjk heeft ze: de volgende
ochtend ben ik verkleumd. Het is apr i l ,  de regenmaand.
Een koude wind waait op deze hoogte en de dikke regen-
wolken blijven aan de bergtoppen vasthaken tot ze hun
lading hebben geloosd. Dat had ik niet verwacht en dusBujumbura aan het Tanganiycameer, Congo aan de overziide
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had ik ook niet voldoende warme kleding meegenomen. lk
ging toch naar Afrika, niet?

lk kan rust ig kennis maken met de gemeenschap, met de
school Lycée Etoile des montagnes, met de streek en met
de mensen. De pc's zijn nog niet allemaal verzameld. Er is
ook nog geen vaste locatie bepaald waar de lessen zullen
doorgaan. Leraren en leerlingen zijn nog in examenperiode,
de paasvakantie is hier nog niet begonnen.

Geleidel i jk aan druppelen enkele toestel len binnen die ik
vluchtig kan nakijken op virussen en andere kleine functione-
r ingsproblemen. Zo kan ik ook geleidel i jk ingroeien in de
plaatselijke mentaliteit en gewoontes en kunnen alle betrok-
kenen aan elkaar wennen vooraleer de lessen starten.

Sxxxr*m xxi** s*xxr*m tXxaxis
Voor we van start gaan, worden er twee groepen gevormd:
de ene zal aan beurt komen in de voormiddag en de andere
in de namiddag. De toestel len staan opgesteld in een groot
lerarenlokaal.  We moeten de plaatsing van de deelnemers
aanpassen aan de beschikbare ver lengkabels en domino-
stekkers. Er is hier wel elektriciteitsvoorziening, wat een luxe
is in vergel i jk ing met de si tuat ie in Congo. De stroom valt

hier per dag gemiddeld maar één tot twee keer een uurtje
ui t .  Daar kan men wel mee leven.

Het niveau van de deelnemers is erg verschi l lend. lk moet
dus goed afwegen hoe ver we samen kunnen geraken. Van
groepen vormen volgens niveaus wil men hier immers niet
horen, 'samen uit, samen thuis'. De zwakste bepaalt dus
eigenlijk het ritme. In het begin heb ik het daar wat moeilijk
mee omdat sommigen zich misschien wat zul len vervelen.
Maar naarmate de lessen vorderen en we onderwerpen be-
spreken zoals beginselen van computeronderhoud, raken de
plooien gladgestreken. ledereen heeft hier nog veel te leren.
lk bouw de lessen stapsgewijs op naar een bepaald doel toe.
lk wissel zoveel mogelijk iets saaiere onderwerpen (zoals het
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opstellen van een goede hiërarchie in de mappen om docu-
menten efficiënt te bewaren en terug te vinden) af met boei-
ender onderwerpen (zoals het werken met foto's). Deze me-
thode werkt motiverend.

We vorderen traag maar zeker. Al spoedig duikt het pro-
bleem op van een tekort aan tijd om alles wat men zou willen
leren aan bod te laten komen. Snel le theoret ische lessen
hebben hier weinig zin. Daar blijft zo goed als niets van han-
gen. PC-vaardigheden dienen echt te worden toegepast en

met het nodige geduld ingeoefend.

Als afslui ter kunnen de deelnemers genieten van een lesje
internetten. Na wat zoek- en speurwerk had ik in Bujumbura
een usb-modem oo de kop kunnen tikken waarmee we zelfs
in een toch eerder afgelegen streek als Jenda, met voorbe-
taalde telefoonkredieten draadloos konden surfen van oo
een laptop. ledereen zit gespannen mee te volgen wanneer
ik het opzoeken via Google demonstreer. De één wil graag
prenten van de menselijke cel om lessen te il lustreren; een
ander wil een geografische kaart van Bujumbura en weer
een ander een tekst over de geschiedenis van de koninkl i jke
famil ie van Burundi.  Dat l igt  al lemaal binnen bereik tot  de
verbinding wordt verstoord door een gigantisch onweer.
Maar de toon is gezet. Alle vorige lessen krijgen nu zin in het
perspectief voor de verschillende vakken documentatie en
i l lustrat ies te kunnen aanbieden.

Bij het afscheid dringen allen aan om het gebeuren in de
toekomst te herhalen en liefst voor een langere periode want
er valt nog heel wat te leren: 'Kan je niet terugkomen tijdens
de grote vakantie?'.

Op de terugweg overloop ik in stilte alle belevenissen van de
voorbije weken en geniet nog eens van de prachtige
panorama's terwijlwe per jeep afzakken naar Bujumbura.

M-DL
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Ontvangsten 2010
ONTVANGSTEN 201O

1 Giften
2 Vastenakties scholen
3 Gespreksavonden
4 Lenteconcert Ariadne
5 Andere
6 Sponsoring
7 Overdracht 2009

24.116,40 €
9.814,46 €
4.638,00 €
4.000,00 €
2.197,66 €

500,00 €
12.405,84 €

Sponsoring
IV

Lenteconcert
Ar iadne.

7%

Anderê
4%t

Uitgaven

fondsenwerving

3"/"

Administratiekost

en
Schogkrateriaal

57.672,36€

i kosten
1,Yo

6espíeksavonden
8%

NieuwsbÍief
5e/ó

UITGAVEN 2O1O

1 Lokale projecten
2 Verzending goederen
3 Computers en toebehoren
4 Zendingen Afrika 20í0
5 Abonnement internet
6 Nieuwsbrief
7 Uitgaven fondsenwerving
8 Schoolmateriaal
9 Administratiekosten

10 Onderhoud gebouwen
11 Al ler leikosten

13.362,67 €
12.457,28€
1 1 .636,15 €
7.935,46 €
2.612,16 €
3.039,84 €
1.929,51 €
1.582,65 €
1.578,74 €

889,40 €
648,50 €

57.672,36€

Abonnement
,nternet

4Va
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Enkele van de gegeven bedragen vragen wat meer uitleg.

- De kost voor de verzending van goederen bedraagt 'slechts' 12 457 €. Welnu, wij hebben in 2010 vier zendingen
gedaan van goederen naar Congo. Een prefab-container werd per boot via wereld- missiehulp verstuurd en een
aantal noodzakelijke vervangstukken voor onze technische installaties werden verzonden via Belex. Beide zen-
dingen samen kostten ons inderdaad 12 457 €. Daarnaast gebeurden evenwel twee zendingen met het leger. Het
betroffen zonnepanelen, elektriciteitsmaterialen, pc's, didactisch materiaal en schoolgerief. Het ging om niet min-
der dan 4000 kg of 11 m3 goederen. Deze privé versturen ( I € per kg) ware onmogelijk geweest voor ons budget.
Vandaar dat wij het leger bijzonder erkentelijk zijn dat wij op hun gratis dienst konden rekenen.

- De kost voor onze internetabonnementen in Kimbongo, Totshi en Kingandu bedroeg 2 612 €. Deze post zal in de
toekomst duidelijk verhogen omdat in augustus een vierde installatie gebeurt in Kikwit... en omdat we afhankelijk
zijn van één firma in Kinshasa die een monopoliepositie inneemt. Onze ingenieurs en informatici zoeken echter
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verwoed naar goedkopere oplossingen en volgens onze recente informatie zal dit ook lukken. we houden u op oe
hoogte.

Wij willen ook terloops wijzen op de bijzonder geringe 'overheadkost'.voor administratie, pr, informatie...
Vrijwill igerswerk zorgt voor hoog rendement!

Onze inkomsten in 2010 kwamen overwegend van persoonlijke giften en acties van de scholen van de zusters an-
nuntiaten, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. De opmerkzame lezer ziet evenwel dat wij ons budget in evenwicht hiel-
den dank zij een overdracht van 12 405 € van 2009.

Willen wij onze activiteiten kwalitatief blijven uitvoeren en wenselijk zelfs uitbreiden, dan zijn extra middelen absoluut
noodzakelijk. Wij planden daarom in het najaar reeds een driedelige gesprekscyclus, maar vooral onze overeen-
komst met cdi Bwamanda ( zie artikel over samenwerking met Bwàmánda ; erváren wij als een grote opsteker voor
onze mogelijkheden in de toekomst. ook hiervan houden we U op de hoogte I

Wij durven langs deze weg ook een oproep doen om onze werking verder te blijven ondersteunen via een gift die
vanaf dit iaar 40 € op jaarbasis moet bedragen indien ze fiscaal afirekbaar wil zjin. JB. RB en AB

Tijdslijn van onze activiteiten
- Fernand Rochette

Nabi je ver leden

- ln oktober 2010 deden wi j  een dr ingende zending naar Congo om een t iental  laptops te
vervangen en om vervangstukken te bezorgen omwille van schade veroorzaakt door blik-
seminslag aan onze technische installaties.

Twee spreekbeurten werden georganiseerd om onze kas te spijzen. Advocaat Jef Vermassen en Annemie Struyf zorg-
den voor twee prachtige avonden op 9 en 23 november 2010

Op í6 december 2010 mochten wij andermaal met het leger niet minder dan 53 colli 's met schoolmaterialen verzen-
den. Ook een steenpersmachine belandde veilig in Kinshasa.

Geen Kerstconcert in 2010 omwille van een te moeilijke voorbereidingsperiode voor onze koren. Maar op 21 lanuaristonden leerlingen en leraren van het HH.-lnstituut andermaal klaarvoor een prachtig concert.

De ganse maand maarI2011 verbleven zuster Guillaumine en Guido Boon in onze 4 missieposten. De opvolging van
B opgezette pedagogisch-didactische projecten sedert april2010 was noodzakelijk. Bovendien werd op alle posten
een grondige analyse gemaakt van onze technische installaties ( zonnepanelen;lnternet; computerpaif; r.i.o. uan
een inventarisering en herstelwerken waar nodig.

Ook in eigen land trachten wij een bijdrage te leveren aan bewustmakingsactiviteiten binnen de scholen van oe zus-
ters Annutiaten. De eerste graad van het HH.-Heverlee en het secundair van het lmelda-instituut te Brussel konden op
onze daadwerkelijke hulp rekenen. via pp-demonstraties.

Ook Burundi laten we niet los. Marie-Dominique Lodens verbleef van 10 apriltot 1 mei in Jenda waar zii aan 31 lera-
ren computervaardigheden bijbracht.. (zie haar bijdrage elders in dit nummer).
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- Binnen onze stuurgroep en drie werkgroepen trachten wij zo kwaliteitsvol mogelijk te werken. Daarbij hoort natuurlijk ook
studiewerk en reflectie. Daarom hielden wij op 28 mei in Hoepertinge een reflectiedag met al onze medewerkers.

- De vierde pijler organiseerde op 27 november in Hasselt en 26 februari in Dilbeek een studiedag over de mogelijkheden
en problemen van niet gesubsidieerde organisaties zoals Blik op Afrika ook wel "De vierde pijlei" genoemd. Fernand Ro-
chette, zuster Guillaumine en zuster Roza Peeters namen daaraan actief deel.

- Op 1 april participeerde Fernand Rochette aan een debat over " onderwijs in Congo" georganiseerd door de Congolese
gemeenschap van Antwerpen.

Nabi je toekomst

In augustus e.k.  zul len onze ingenieurs Jan Stevens, Hugo Priemen en Dirk Hoornaert  in de schoolvan Kibangu
( Kikwit ) zonnepanelen plaatsen en zorgen dat het internet toegankelijk wordt. Zo zijn onze vier missieposten voorzien
van energie en communicat iemogel i jkheden.

Voorafgaand aan bovengenoemde zending is er natuurlijk het transport van alle noodzakeliike materialen. waarvoor we
andermaal een beroep mogen doen op het leger. FR

Reeds mogen we oonkondígen dot wij in het nqjoor drie ge-
spreksovonden orgoniseren om U tegente zeggen:

- Niemond mínder don de Congokenner bij uiïstek journolist Peter Verlinden mogen
wij progrommeren op 6 okïober.
Ook de speciolist inzoke ontwikkelíngssomenwerking prof . Potrick Develtere, fhons voorzitter
von het ACW, zal spreken op 20 oktober.
Een derde initiotief in deze reeks goot door op 10 november: Onder de mongob oomi een ge-
sprek met Congolezen die momenteel in België wonen, gemodereerd door Peter Verlinden + mu-
ziek.

o. (> .  o .  o .  o .  0.  o .  o .  o .  o .  o .  + "  o .  o.  o .  o .
Gestart als een klein init iat ief in het dorp Bwamanda in de noordeli jke Evenaarsprovincie, is het CDI in enkele jaren
tijd uitgegroeid tot een grote organisatie die een oppervlakte van driemaal België bestrijkt. Het CDI volgt een multi-
sectorale strategie en zet structuren op in de landbouw, de gezondheidszorg, de watervoorziening, de wegenaanleg
en de rurale animatie. Cruciaal is een getrapte participatie van de lokale bevolking en de economische onderbouw.-
CDI Bwamanda België werd opgericht in 1969 om CDI Bwamanda Congo te ondersteunen. iio,gig€dlbwcrt -ën!_a.g1gUit: De vriie markt van de ontwikkelingssamenwerking, van Patrick Develtere (2009)
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Ontmoeting met...
Odette en Jean Mupepe, init iatiefnemers van school

en vormingsinstituut BANATEE - Kikwit
E-:^ Í \^^-^- Eric Depreeuw

Medewerkers van Blik op Afrika begeven zich regelmatig 'op missie' naar de provincie Bandundu in Congo, uiteraard
staat de samenwerking met directies en leerkrachten van 'onze' scholen daarbij centraal. Sedert enkele jaren kruist hun
pad regelmatig dat van het echtpaar Odette en Jean Mupepe. /Vaasf samenwerking in de vorming en discussie over het
onderwijs bieden de ontmoetingen altijd gelegenheid tot gezellig, warm persoontijk contact, Hierna volgt een getegen-
heid tot kennismaking met Odette en Jean voor de lezers van Nsangu ya Bwala. Het interview gebeurde via e-mail.

ED: Kunnen jullie iets meer vertellen school van de Jezuïeten, keerde ik te-

Af*il*
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over j u I lie achterg ro nd? rug naar Kinshasa en behaalde in 1988
mijn licentie aan het befaamde lnstitut
Pédagogique National en keerde terug
naar het college St. Frangois Xavier.

ED: Hoe zijn jullie met een eigen
school begonnen?

Odette: Na ons huwelijk vestigden we
ons in een huitenwijk van Kikwit. Van
bij de aanvang stelden we ons vragen
bij de toekomstige opleiding van onze
kinderen. Zoals het vandaag nog
steeds het geval is, was de beste vor-
ming te vinden in privó scholen en in
sommige confessionele scholen maar
die lagen op een afstand van 3 tot 5 km
van onze woning.
Jean: We hebben dan maar zel f  een
kleuterschooltje opgericht waar wij al
het materiaal zelf ter beschikking stel-
den van de kinderen terwijl in de ande-
re scholen de kinderen zelf dat materi-
aal moesten over en weer sleuren van
thuis naar school en omgekeerd. Odef
te leerde de st ielvan kleuter leidster
van mijn collega bij de Jezuïeten, zus-
ter Claudine Lemeur (orde van de God-
delijke Voorzienigheid), die 20 jaar er-
varing had in het Franse kleuteronder-
wi js.
Odette: De school opende de deuren
op 5 oktober 1989, 6 maanden na de
geboorte van ons eerste kind. 3 jaar
later moest ze de deuren sluiten. Vele

ouders wilden het schoolgeld niet beta-
len. Anderen waren wel blrl met ons
initiatief maar stuurden hun kinderen
omwille van het 'prestige' liever naar
een privé school in Kikwit. gesticht door
de blanken. later gerund door Belgi-
sche onrwikkel ingshelpers en nog later
overgenomen door Congolese ouders.
Jean: De real i tei t  is dat ons zogezegd
'succes' niet bij iedereen zomaar werd
aanvaard. Zelfs als er een jonge ie-
mand van eigen bodem en met een
diploma in betrokken was, kon zo'n
goed resultaat niet  anders verklaard
worden dan door magische praktijken
en een pact met Satan. Gelijkaardige

Ll 3;ifr .:

Dochter Evy Mupepe

verhalen circuleerden over succesvolle
Congolese zakenmensen.
Odette: Wij echter waren ervan over-
tuigd dat men dankzij een goede vor-
ming een waardig leven kan leiden
zonder terug te vallen op irrationele
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Jean: lk heb een groot deel van mijn
leven doorgebracht in Kinshasa. Van
1981 tot 1984 studeerde ik voor regent
Frans / Afrikaanse Taalkunde aan het
I nstitut S u perie u r Péd agog iq ue van
Kikwit (Prov. Bandundu).
Odette: BU mrj verliep het ongeveer op
dezelfde wijze. Vanuit Kinshasa kwam
ik terecht in de stad Bandundu. Toen
mijn vader verplaatst werd, belandde ik
eveneens in Kikwit waar ik het diploma
behaalde van de pedagogische huma-
niora (ed: vergelijkbaar met de formule
van onze vroegere normaalschool).
Jean en ik kwamen elkaar tegen in
1984, trouwden in 19BB en we leven
nog steeds gelukkig samen, met onze
vijf kinderen Marie-Pierre de oudste 21
jaar,  Baïdir ,  Mél issa, Mari lyn en Evy de
jongste 11jaar.
Jean: Na twee jaar les geven in een

Jean Mupepe
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verklaringen en praktijken. We hebben doorgezet: ik combi-
neerde het bestuur van de school met les geven in een klas.
Met het weinig geld dat de ouders ons ter beschikking stel-
den en met onze eigen centen betaalden we twee leerkrach-
ten die de overige klassen voor hun rekening namen.

ED: Waarom hebben jullie de schoo I na drie jaar geslo-
ten?

Jean: lk was vrij goed betaald op het college van de Jezuïe-
ten maar door het onbegrip en de onredelijk hoge eisen van
de nieuwe overste werd mijn situatie onhoudbaar. Naast mijn
voltijdse uurrooster was ik belast met de mutualiteit van de
leraars, verantwoordelijk voor het theater en voor alle andere
culturele activiteiten. lk werkte met enkele onderbrekingen
van 7.30 u tot  1B u. Al le pogingen om hier in verbeter ing te
brengen bleven zonder effect. Daarom besloot ik uiteindelijk
om het college te verlaten. :::::::-'1 "'"1 Tryi4w*;

Odette: Ondertussen wa-
ren we verhuisd en woon-
den wi jop 7 km van het
col lege. Jean vertrok al-
leen of met een vriend 's

morgens om 5 u en kwam
terug thuis om 22 u. lk
vond het verschrikkelijk
dat hij onze twee kinderen
al leen zag als ze alsl ie-
pen.
Jean: Na mijn ontslag zat
ik zonder werk en een eigen school blijven runnen in die situ-
atie werd financieel onhoudbaar, we moesten sluiten. Dat
was frustrerend. Onze dochter had alleen het eerste jaar
kleuteronderwijs achter de rug en mijn ideaal leek de mist in
te gaan. lk was na mijn licentie speciaal teruggekeerd naar
Kikwit om jongeren bewust te maken van het belang van
studies voor hun toekomst. Kikwit is immers een stad die
enkel degelijk werkgelegenheid biedt in het onderwijs, de
handel, de landbouw en de ambachtelijke nijverheid. Zander
aangepaste vorming hebben jongeren geen enkele toe-
komst. Ze staan daardoor alte gemakkelljk open voor alle
mogelijke invloeden en beïnvloedingen wat hun kansen om
het te maken in het leven betreft. lk moest ook mijn jonge-
rencentrum sluiten. lk organiseerde in dat centrum een lees-
club met dagbladen, besprekingen van literatuur, debatten,
conferenties, diverse spellen. De droom was van korte duur.
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ED: Maar de droom bleef ...

Odette: In 1994 contacteerde mijn man één van de be-
stuursleden van de privó school waarover we het al hadden.
Hij stelde voor om onze school opnieuw te openen maar nu
op het'Plateau', het residentiële kwartier van Kikwit, waar de
'belangrijke mensen'van de stad woonden/wonen. We heb-
ben daar in 1994 het lager onderwijs opgestart en in 19g5
het secundair .
Jean: Onmiddellijk nam de school een hoge vlucht. Onze
filosofie was de volgende. Vooreerst moesten de ouders
nauw betrokken worden bij het uittekenen van pedagogi-
sche, administratieve en materiële objectieven, bij de realisa-
tie van het pedagogisch project en van de bouwplannen, en
bij het opvolgen van het onderwijs en de doelgerichte vor-
ming van de leerkrachten. Daarnaast moesten de leerlingen
hun inbreng hebben bij de verbetering van het onderwijs
door hun mening te geven over het leven in de klas en in de
school. Ons werk heeft vruchten afgeworpen. De beste leer-
lingen van ons lager onderwijs waren sterk gegeerd door de
beste scholen (o.a. deze van de Jezuïeten). Een groot deel
van de afstuderende leerlinqen van onze wetenschappelijke
en technisch-commerciële humaniora behaalden succesvol
hun 'diplóme d'état' (staatsexamen op het einde van het se-
cundair onderwijs).

ED: Alles liep nu ap wieltjes?

Odette: Helemaal niet. Ons succes wekte de jaloezie op van
de omliggende scholen. Campagnes kwamen op gang om
de naam van de school te beschadigen. Verantwoordelijken
voor het lokale onderwijs werden ingeschakeld enz. Op die
manier kostte ons dat de mislukking van een ganse promo-
tie: tijdens de periode van l"Examen d'Etat'verdwenen op
miraculeuze wijze de lijsten (met resultaten) van de deelne-
mers om later miraculeus terug op te duiken. Twee promo-
ties van onze humaniora waren daar het slachtoffer van.

Odette Mupepe
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Jean: In Kikwit zijn bepaalde geesten
nu nog niet bekwaam om succes of
geluk aan de evenmens te gunnen.
Solidariteit is in de streek ook niet het
sterkste punt. Zo kon men in Kinshasa
het nieuwe 'Programme Nationalde
l'Enseignement Maternel' kopen tegen
50 $. De scholen die het in hun bezit
kregen, hielden di t  geheim, zel fs als ze
niet bekwaam waren om het te inter-
preteren en toe te passen. Onze school
BANATEE heeft het als eerste bekend
gemaakt en heeft een verantwoordelij-
ke uitgenodigd om vorming te geven
aan het personeel van alle kleuterscho-
len van Kikwit.
Ondanks alle tegenkanting heeft onze
Fondation, 17 )aar na de oprichting,
een nieuwe vestiging op het oog in
Bandundu (hoofdstad van de provincie)
en dit op vraag van de ouders, het me-
rendeel kaderleden van politieke en / of
administratieve diensten, waaronder de
provinciale minister van onderwijs.
Sommigen waren verplaatst van Kikwit
naar Bandundu en vonden daar geen
school die de vergelijking met BANA-
TEE kon doorstaan. Ook hier hebben
de ouders inspraak in de werking en
wordt tegemoet gekomen aan hun no-
den voor hun kinderen.

ED: Maar waar btijven jultie de ínspi-
ratie halen?

Odette: Men moet gaan kijken hoe
anderen het aanpakken. Automatisch
kijken wij dan naar Kinshasa waar inza-
ke onderwijs alles geconcentreerd is.
Mijn man is daar gaan observeren en
wij hebben daarna zijn richtlijnen ge-
volgd. lkzelf ben vorming gaan zoeken
in het CenÍre Congolais d'Education
Pour Tous (ED programma van de Ve-
renigde Naties: Education for All). On-
ze eigen leerkrachten waren echter
sceptisch en twijfelden of hun onder-
wijs echt zou verbeteren door die nieu-
we aanpak. Ze deden een tijdje mee en
keerden dan toch terug naar hun oude
stramien en routine. Onze conclusie
was dat ze zelf die ervaringen moesten
opdoen in hun klassensituatie om over-
tuigd te worden. We beschikten niet
over voldoende middelen om hen alle-

maal op vorming te sturen. Dus ben ik
in 2007 zelf met éón van onze leer-
krachten gaan bijscholen in Kinshasa.
Jean: Maar op het einde van de vor-
ming volgde onze leraar het voorbeeld
van onze muzikanten die in 'Europe-
paradis' komen: hij is in Kinshasa ge-
bleven. Dat heeft ons niet ontmoedigd.
We moesten onszelf bliiven vormen en
deze vorming doorgeven aan onze
leerkrachten. Dit heeft ons ertoe ge-
bracht om zelf een vormingsprogram-
ma aan te bieden waaraan 75 leer-
krachten en directies van 25 kleuter-
scholen deelnamen, en de inspecteurs
van het kleuteronderwijs hebben zich
hierbij aangesloten. We hebben dit
waargemaakt met onze eigen middelen
en met de steun van de Provinciale Cel
van de Inspectie, belast met vorming.
Ook de MONUC (Mission des Nat ions
Unies pour le Congo) heeft steun ver-
leend door zowel docenten als deelne-
mers per vllegtuig te vervoeren. Een
tweede vormingsronde trok 118 deel-
nemers aan.

ED: Jullie zijn wel doorzetters...

Odette: In 2008 hebben we, voor het
transport opnieuw met de steun van
MONUC, een overstap gemaakt naar
Kinshasa, ditmaal met een ploeg van g
leerkrachten van het lager onderwijs
(ikzelf, 5 collega's uit Kikwit en 3 uit
Bandundu). We volgden vorming in het
gerenommeerde Centre d'Ense-
ignement les Gazelles. Opnieuw ble-
ven er na de sessies twee collega's in
'Kinshasa-Paradis '  maar ook deze keer
lieten we ons niet ontmoedigen en in
2008 zijn er opnieuw '1 1 leerkrachten
van onze twee vestigingen gaan bij-
scholen maar deze keer keerden ze
allen terug naar onze scholen en ze
z$n bezig met de vernieuwingen toe te
passen.
Jean: Het geluk bestaat niet als je al-
leen aan de slag gaat. Niet zoveel
scholen hebben de gelegenheid zoals
wij om hun leerkrachten vorming te
laten volgen op zo'n grote afstand.
Daarom is vorming ons tweede actie-
veld geworden.
Het derde actieveld is onderzoek om

de didactische aanoak te verbeteren.
We zijn begonnen met het ontwikkelen
van leesboekjes voor de allerkleinsten
omdat (buiten de schoolboeken) de
Congolese leerlingen geen enkele aan-
sporing hebben om te lezen, terwijl hun
vriendjes in andere continenten
' l 'embarras du choix '  hebben met een
enorm aanbod voor elke leeftiid.

ED: Kunnen jullie iets meer vertel-
Ien over die boekjes?

Odette: Het is een serie van negen
boekjes en ze werd gedrukt op 100
exemplaren. Titels zijn onder meer: La
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poule rouge, Coco le petit crapaud, La
pluie, Bebi le chevreau, Fifi, La chèvre,
la vache, /es sourls et la chatte. De
tekst is geschreven door mevrouw Gee
Heynen, een Belgische maatschappe-
lijk werkster die verbonden is aan de
school voor blinden hier in Kikwit en lid
van onze raad van bestuur. Ze heeft
zelf kinderen geadopteerd waarvan er
eentje studeerde bij BANATEE. Het
drukken van La poule rouge werd be-
taald door één van de ouders.
Jean: Tenvijl wij de tekstboekjes voor

10
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kinderen ontwikkelen, is men bij de Jezuïeten (ITPK) bezig
met de redactie van een handboek voor de scholen. Een
ploeg van leraars Frans, waaronder de rector van het colle-
ge, stellen een handboek samen voor Frans op het niveau
van het eerste jaar secundair onderwijs. lk ben gaan mee-
werken en nu is het boek op de markt'. Parler pour communi-
quer, guide pédagogique pour l'enseignement de frangais en
première secondaire. Er is ook een handboek voor de leer-
lingen. Beide zijn goedgekeurd door het Congolese ministe-
rie voor onderwijs.
Odette: Momenteel bereiden we een bundel voor van voor-
drachten en vertellingen voor de kleuterschool en het lager
onderwijs, een woordenboek over bepaalde thema's voor de
drie onderwijsniveaus. We stimuleren onze leraars om voor
deze uitgaven teksten te schrijven.

ED: ls er in jullie scholen tijd en ruimte voor leerlingen
met speciale noden, voor leerlingenbegeleiding?

Odette: In de loop van de voorbije 21 jaar hebben we heel
wat inspanningen geleverd om bij de leerlingen leermoeilijk-
heden op het spoor te komen. Zo zijn we erachter gekomen
dat sommige leerlingen wel beschikken over de capaciteiten
om te slagen maar dat dit alleen mogelijk is als de school
zich samen met de ouders inzet om de hindernissen te ana-
lyseren, de mogelijkheden te zoeken om hieraan tegemoet
te komen en zo een nieuwe start mogelijk te maken ("offrir la
possibilité de repartir d'un bon pied').
Jean: Met deze aanpak zijn we erin geslaagd veel leerlingen
te recupereren. In de.eerste plaats deze leerlingen die geen
normale schoolloopbaan achter zich hadden ten gevolge van
moeilijkheden bij het schrijven, lezen, rekenen omwille van
het aanvangsniveau, het psychosociaal disfunctioneren, de
familiale situatie, de gebrekkige lichamelijke ontwikkeling, en
ga zo maat door. Wat daarbij bijzonder moeilijk uitvalt, is
deze kinderen, eens ze hun leermoeilijkheden de baas zijn,

te integreren in de gewone klassen. Ondermeer het aanzien-
lijke verschil in leeftijd en het contrast met de minder kwets-
bare leerlingen spelen daarbij een rol. Maar doorgaans gaat
het de goede kant uit.
Odette: Ook de contacten die er geweest zijn in het kader
van het project Leerlingenbegeleiding (VLIR-UOS) onder de
leiding van prof. Kabeya en van uzelf (ED) hebben onze kijk
op de moeilijkheden van de leerlingen nog verder verruimd.

ED: Maar er zijn nog meer ambitieuze plannen ?

Jean: De vorming zoals wij die in Kinshasa laten volgen door
onze leerkrachten kost veel geld. Daarom zijn we bezig met
een vormingsprogramma van hoog niveau voor leerkrachten
van het kleuter- en lager onderwijs: l'lnstitut Supérieur Nor-
mal. Dit doen we in samenwerking met professor Matthieu
Kabeya (Universi tei t  Kinshasa - UNIKIN) en Eugène Ebengo
Makoke (directeur van het Centre Congolais d'Education
Pour Tous - CCEPT). Het lnstitut Supérieur Normalzal ge-
gradueerden opleiden voor het kleuter- en lager onderwijs.
Het initiatief wordt fel toegejuicht en verschillende instellin-
gen hebben altoegezegd hun leerkrachten te laten inschrij-
ven. Het Ministerie van het Hoger en Universitair Onderwijs
bestudeert het dossier. Daarna kunnen we aan de slag.
Odette: Als partners van het Centre Congolais d'Education
Pour Tous - CCEPT hebben we een extensie geopend van
dit centrum, gericht op gespecialiseerde vorming voor kleu-
terleidsters. Deze vorming duurt negen maanden en levert
een certiÍicaat af van specialisatie, na een stage van twee
maanden, gevolgd door een stageverslag dat wordt verde-
digd voor een jury. In september 2010 waren we al aan de
vierde promotie toe, in totaal 52 personen, zowel leerkrach-
ten als inspecteurs, leerlingenbegeleiders en directies. Scho-
len uit de diverse schoolnetten en met uiteenlooende inrich-
tende machten nemen deel aan deze vorming, ook de zus-
ters Annuntiaten.

ED: En Blík op Afrika?

De Fondation BANATEE is heel blij met de samenwerking
die er tot nu toe is geweest in het kader van de vorming voor
de scholen van de zusters Annuntiaten. Er is ook heelwat e-
mail communicatie met enkele leden van BIik op Afrika, on-
dermeer bij het uitwerken van ons programma voor het /nsfi-
tut Superieur Normal. We hopen dat dit in de toekomst nog
verder kan worden uitgebouwd en versterkt, ten voordele
van het onderwijs in de Congolese scholen. ED

1l
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