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Woord vooraf

BOA, niet alleen lerend maar ook flexibel
Dat de Democratische Republiek Congo opnieuw in woelig water terecht is gekomen, is algemeen geweten (zie
ook bijdrage van zr. Béatrice verderop).
Zoals we eerder meedeelden heeft Blik op Afrika beslist
om onze medewerkers tijdelijk niet meer te laten afreizen.

D

at kan alleen nog voor
noodzakelijke interventies, onder strikte reisvoorwaarden en in nauw overleg
met onze partner. Dit is voor ons
allen een zware belemmering.
Dit betekent echter niet dat we
met de handen in de schoot afwachten. Met uw steun werken
we verder aan het “Centre Medico Sanitaire’ van Foumbot (Kameroen) en de uitbreiding van de
middelbare school La Patience in
Kikwit. Onze werkgroepen ondersteunen met “helpdesks’ via de

,,Crisissen doen soms
nadenken...
We werken in het
Zuiden maar we
willen ook iedereen
in het Noorden
sensibiliseren en
aanspreken.”

Eric Depreeuw

cybers de vormingsprogramma’s
van op afstand.
Crisissen doen soms nadenken
en dat deden we. We werken in
het Zuiden maar we willen ook
iedereen in het Noorden sensibiliseren en aanspreken.
Zo zullen we op 3 juni voor ’t
eerst deelnemen aan het Wereldfeest in Leuven om onze werking
hier meer zichtbaarheid te geven.
We gaan ook actiever aan de
slag om de communicatie tussen
Vlaamse en Congolese leerlingen op gang te brengen, onder
meer met films over en van Afrika. De provincie Vlaams Brabant
heeft ons daarvoor een tweede
stevige financiële duw in de rug
gegeven.
We willen ook u, beste lezer, uitnodigen om deel te nemen aan
onze activiteiten. Niet alleen met
een milde financiële steun, maar
ook door mee te werken in een
van onze werkgroepen (onderwijs, gezondheid en zelfredzaamheid of ‘autosuffisance’). Dit kan
gericht voor een bepaald project
zijn en hoeft dus geen ‘open
engagement’ te worden.Dus allen welkom, niet alleen op onze
stand op het Wereldfeest maar
ook als actieve kompaan in de
ontwikkelingssamenwerking
				
ED

Nsangu ya bwala - pg. 1 - juni 2017

Situatieschets van de huidige toestand in Congo
Zuster Beatrice
televisie - werd de centrale
gevangenis van Makala, alsook
de gevangenis van Kasangulu
voor een groot deel vernield. De
spanningen in de Kasai lopen
op en de economische toestand
verergert zienderogen.

Bonjour Danièle, hallo BOA
Zoals beloofd, ga ik je in het
kort de sociaal-politieke situatie
schetsen die hier in RDC
heerst. Ik zal beginnen met een
dankwoord te richten aan elk
van jullie voor de inspanningen
en de acties die jullie
ondernemen om ons te steunen
en met ons samen te werken.
Congo valt ten prooi aan een
politieke crisis zonder weerga.
Je zou zeggen dat er alles aan
gedaan wordt om de bevolking
tot een opstand te drijven. Sinds
het overlijden van Etienne
Tshisekedi, verergert de situatie
alleen maar.
De toestand wordt zeer
gevaarlijk, kerken worden
aangevallen. Een week geleden
nog werden voertuigen van
militairen die de wacht houden
voor het huis van Tshisekedi
in brand gestoken omdat
zijn stoffelijk overschot naar
Kinshasa zal overgevlogen
worden.

Het ontbreken van of het
tekort in de uitbetalingen en de
salarissen gaat gepaard met
een dagelijkse devaluatie van de
Congolese frank.
De bevolking weet niet meer
waar het hoofd gedraaid. De
stijging van de prijzen op de
markt maakt voor de gewone
mensen het eten onbetaalbaar.
Kunnen ze hun kinderen nog
naar school sturen? Ja, maar
hoe redden ze zich nog uit
deze situatie? Alleen de politici,
de notabelen en de rijkere
handelaars kunnen nog hun
boontjes doppen.
Om terug te komen op de
veiligheid, hier in Kikwit kreeg
een religieuze gemeenschap
nachtelijk bezoek. De drie
zusters werd de stuipen op het
lijf gejaagd. Een tabernakel werd
voor een brandkoffer aangezien.
Gelukkig hadden de zusters niet
te lijden.

Nog geen week later - wellicht
zagen jullie dat ook op de
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Plannen in Congo
Je vraagt naar onze
doelstellingen?
Wanneer iemand zijn leven
wijdt aan God, dan belooft die
persoon ten dienste te staan,
wat de moeilijkheden, de
verplichtingen, de hindernissen
ook wezen op zijn/haar weg.
We hebben doelen te bereiken
ondanks de sociaalpolitieke en
economische dwang.
Op het vlak van het onderwijs
hebben we als doelstellingen:
- Een kwalitatief hoogstaande
vorming te geven om de leerling
te helpen zijn/haar plaats in
de Congolese maatschappij
te vinden. Dit vraagt het
verbetering en versterking van
het didactisch materiaal, het
opwaarderen van de leerkracht
door aangepaste vormingen.

- Onze gezondheidscentra
en onze hospitalen te doen
functioneren volgens de
internationale regels en normen;
wat ook een vorming van het
medische korps vergt.
- De parascolaire activiteiten te
organiseren voor de ontspanning
en de cultuur van onze scholen.
We danken van harte BOA-B
voor de financiële en logistieke
steun aan onze activiteiten.
De leerlingen van La Patience,
eerste en tweede secundaire
school, hebben recentelijk een
toneelstuk L’amour éternel
opgevoerd waarvan we jullie
binnenkort de CD zullen
opsturen.
Met mijn groeten en dank aan
alle leden van BOA en aan alle
lezers van Nsangu,
Soeur Béatrice

Tijdslijn 2017 & vooruitblik
Zr. Guillaumine en Rudi Demeuse

Fondsenwerving
Twee “privé giften” willen we extra vermelden. Jan Stevens, BOAvrijwilliger van het eerste uur, vierde een “belangrijke verjaardag”
in april. Hij vroeg als cadeau een gift voor BOA! Voor hun
jubilarisviering vorige maand vroegen de zusters annuntiaten aan
hun familie en vrienden een BOA-project van hun keuze te steunen.
De respons was indrukwekkend.
Project NW17/001: Noordwerking
De filmvoorstellingen die BOA samen met AFF in Don Bosco Haacht
en HHHeverlee in maart organiseerde, werden door de leerlingen
goed onthaald .
Op zaterdag 3 juni staat BOA schouder aan schouder met het Afrika
Film Festival (AFF) op het Wereldfeest in Leuven.
Project OND17/001:
Didactiek wetenschappen “Georges Tibau”
Gezien de onzekere veiligheidssituatie in Congo werden de
sessies didactiek wetenschappen uitgesteld. Intussen proberen
Marc en Hein met de hulp van Guido via het internet een helpdesk
wetenschappen op te zetten.
Project GZZ17/003:
Centre Médico Sanitaire Foumbot Kameroen
Van 22/04 tot 7/05 was Erwin Van Kerschaver op zending naar
Foumbot. Het waren twee intensieve weken. Naast het overleg met
de verschillende actoren werd het opstartprogramma van dit nieuwe
centrum doorgenomen. Erwin kon ook de bouwwerken opvolgen die
op schema zitten en binnen budget blijven.
Project OND17/002: Ondersteuning werking cybers
De 17 Pc’s, laptops, wifi-voeding, divers ICT-materiaal en de 24
Waka Waka zonnecellampen voor leraars werden verzonden.
In april werden 3 cyberstations van “service provider” gewisseld.
De omschakeling van GlobalTT naar Signis is door een lokale
technieker uitgevoerd, met steun vanuit Herent van onze BOA ICT
helpdesk Guido Boon. (zie verder in dit nummer).
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Project GZZ17/002: Infrastructuur Totshi

Sandrine BOLABATA - Totshi

In Juli zou een ploeg van de werkgroep
Infrastructuur naar Totshi gaan om in het
gezondheidscentrum de citernes voor regenwater
te herstellen en een installatie voor zonneenergie op te zetten. Wij overleggen met onze
Congo-partner of deze missie in alle veiligheid
kan doorgaan. Bijkomende moeilijkheid is dat de
verscheping van materiaal via Matadi vertraging
oploopt. Men moet nu al 6 maanden rekenen
vooraleer het materiaal in Kikwit toekomt.

De materiaalkoffer van het project Media is
bijzonder nuttig. Als de leerlingen in het weekend
niet naar huis gaan, projecteren we filmen. Ook
voor de wijk Makwela en de leerlingen van het
college komen kijken. Het materiaal is bijzonder
bruikbaar voor de lessen, bijvoorbeeld voor de
praktijklessen Informatica. Ook voor de culturele
avond op school maken we er gebruik van.
‘Bref’ iedereen is heel tevreden. De mensen van
Gungu (25 km afstand) staan verbaasd, zoiets
hebben ze nog nooit gezien…

Project OND17/005:
Beeldgeletterdheid Zuid-Noord
De provincie Vlaams Brabant heeft onze
aanvraag tot verlenging van de financiële steun
aangenomen.

We vragen verder hulp van BOA-B voor de
vorming voor onze leerkrachten L.O. Frans en
voor de leerkrachten S.O. Wiskunde. Vorming
informatica is voor lager en secundair onderwijs
nodig.

Of de geplande missie van Dirk Bogaert en Raf
Sondervorst kan plaats vinden is niet zeker. Zij
zouden in de drie scholen het gebruik van de
MultiMedia faciliteiten opvolgen. Samen met onze
partner wachten we de evolutie van de politieke
toestand af. Intussen probeert Dirk via “cyber”
zicht te krijgen over het gebruik en waar nodig van
op grote afstand te adviseren.
Project OND17/006:
Uitbreiding van de Middelbare school la
Patience in Kikwit
Wij kregen de financiële steun van een
buitenlandse stichting. Daardoor konden de
bouwwerken midden april aangevat worden.
Voor de start van het nieuwe schooljaar 2017/18
zouden 6 klassen klaar zijn! Intussen wordt verder
gewerkt aan een aangepast curriculum. Lees
verder in dit nummer het verslag van Danièle van
haar gesprek met Sr Béatrice, de bezieler van dit
project.
GC-RD
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Sœur Dorine – Kibangu

We werken verder
Bonjour Monsieur Eric,
Ik ben heel blij met uw mail, vooral met uw
aanmoedigingen. Het gaat me recht naar mijn
hart. Wij allemaal zullen u en de hele BOA-ploeg
nooit genoeg kunnen bedanken voor alle moeite
en voor de grote bezorgdheid die u toont voor de
vooruitgang en de verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs in onze scholen.
Dank u, dank u, dank u, uit het diepst van mijn
hart. Moge God u zegenen. Wij blijven u eeuwig
dankbaar.
De kinderen hebben op 25 maart, de dag van
Mariaboodschap, patroonheilige van de school,
drie korte theaterstukjes opgevoerd, waarvan een

in het Engels, en ze hebben enkele gedichten
voorgedragen. Alles begon met een mooie mis
gezongen door de leerlingen, twee opvoeders van
het internaat, een professor, de zuster directrice
van het internaat en ikzelf.
Ze bereiden een theaterstuk voor tegen mei. Op
8 mei, de vrouwendag, hebben onze leerlingen
een voetbalmatch gespeeld tegen de mensen
uit het dorp. We hebben verloren met 2-1. Dat is
normaal, want onze leerlingen zijn jonger dan zij.
Ja, het is waar dat sommige leerlingen afhaken
door financiële problemen, of omdat ze zwanger
zijn. Maar sinds ik hier ben, is het toch zeldzaam
dat men vertrekt omdat men zwanger is, ook al
zijn onze klassen gemengd. In het zeldzame geval
dat we meegemaakt hebben, waren het de ouders
die niet de juiste omgeving en toezicht verschaft
hadden tijdens de vakanties, wanneer de kinderen
weer thuis zijn. Het is moeilijk om te bevatten,
maar de ouders hebben soms geen tijd om hun
kinderen ’s avonds nog te zien. Hun penibele
financiële situatie dwingt hen tot vroeg opstaan
en heel laat uitgeput terug te komen. Sommige
kinderen zijn helemaal aan hun lot overgelaten.
Wij moeten momenteel een dubbele rol spelen:
onderwijzer en opvoeder.
Het belangrijkste opvoedkundige milieu is niet
meer de familie maar wel de school, en dus
hebben wij de plicht om alles te geven wat we
kunnen geven, zoals totale opvoeding, opleiding,
vorming... Wij hebben onder meer opvang voor de
kinderen buiten de schooluren georganiseerd.
Wat wel waar is, is dat de meeste kinderen die
de school verlaten, dat doen omwille van het
schoolgeld. Ouders zijn soms arm of nemen soms
hun verantwoordelijkheid niet. Dat is zeer triest.
Wij laten soms 2 à 3 leerlingen studeren zonder
te betalen maar meer kunnen we ook niet doen,
want we moeten ook nog elk trimester ‘kosten’
betalen aan de Staat. Een leerling behaalt dit jaar
haar diploma snit en naad. We hebben haar een
maand borduurwerk laten volgen. Ze helpt nu de
andere leerlingen en zo gaat de kwaliteit erop
vooruit. 				
Zuster Dorine
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Kennismaking met
‘ambassadrice’ zuster Vicky Masamba
Eric Depreeuw
Naar goede gewoonte vaardigt de Afrikaanse
gemeenschap van BOA een ambassadrice af naar
Heverlee. Zuster Vicky Masamba volgt dit voorjaar
zuster Béa op, die in het najaar van 2016 na 6 jaar
terug naar Congo keerde.
Zuster Vicky komt uit Kikwit. Ze groeide op in een
gezin van onderwijzers. Vader bleef zelfs tot zijn
74ste. Les geven, moeder bleef thuis na het 3de
kind. Vader werkte zolang uit noodzaak – geen
pensioenregeling in Congo - maar ook omdat hij
het zijn verdomde licht vond, ondanks zijn zwakke
hart. Ze heeft vijf zussen en drie broers.
Opleiding
Zuster Vicky volgde in het Institut Supérieur
Pédagogique (ISP) van Kikwit de richting Français
– Lettres et Sciences Humaines. Al ligt literatuur
in Congo niet voor de hand, deels door het gebrek
aan bibliotheken, maar ook door het gebrek
aan schriftelijk materiaal in ‘t algemeen. Maar
ook in Congo is de SMS-taal in opmars, wat de
taalvorming niet ten goede komt.
In Kikwit zorgde zuster Vicky samen met René
Mikese voor de pedagogische ondersteuning van
de scholen. Ze was ook de communicatieschakel
met BOA België.
Warme omgeving
De eerste maanden van haar verblijf in België
waren goed maar toch wat onwennig. Het viel
haar op dat de meeste jongeren in de klas druk
alles noteren maar dat enkele leerlingen tijdens
de les slapen of met hun GSM aan de slag gaan.
Precies of de leerkrachten niet durven tussen te
komen omdat de kinderen hier overbeschermd
zijn. Als ze zouden tussenkomen riskeren ze
misschien negatieve reacties. Maar ook in de
Congolese klassen heb je speciale gevallen,
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‘des numéros!’. Er is hier precies minder respect
voor volwassenen, zowel in de school als in de
gezinnen. Nog vreemder was voor haar het feit
dat kinderen hun ouders soms met de voornaam
aanspreken. In Congo is respect binnen het gezin
nadrukkelijk aanwezig: men zal een oudere broer
of zus aanspreken met ‘Jaja + voornaam’. Dit is
ook in de congregatie het geval. Maar misschien
moet ze wel even wachten met conclusies trekken:
ze zou de gezinnen beter willen leren kennen
maar de taal is een barrière.
Positief ingesteld
Toch vindt ze haar verblijf in België aangenaam.
Toen ze in 1988 voor het eerst een jaar in België
verbleef, viel dat aanvankelijk ferm tegen. Ze liep
colleges psychologie, sociologie en theologie.
Contacten met de medestudenten verliepen
afstandelijk. Ze sprak er haar overste over aan,
en ze mocht ‘verhuizen’ naar Lumen Vitae, een
hechte internationale, spirituele gemeenschap.
Daar had ze het echt naar haar zin. Deze ‘liberté
d’expression’ kenmerkt haar: ze maakt haar
mening kenbaar, legt meningsverschillen met
respect op tafel, zelfs als het al eens klettert…
Zwijgen helpt nooit.
Gespannen situatie
Over de situatie in Congo is ze duidelijk: het is
een vulkaan die elk moment kan uitbarsten. En
als het in Kinshasa brandt, slaat de vlam zo over
naar Kikwit. Angst ontregelt het leven. En dat
Thsisekedi niet behoorlijk mag begraven worden
in Congo, vindt ze kleingeestig maar “ondertussen
is er een Belg meer!” (Het lijk van de overleden
oppositieleider wordt bewaard in Ukkel). Humor is
nooit ver weg als zuster Vicky in de buurt is…
Vermits ambassadrice Vicky zo vlug mogelijk
onze taal wil leren, verloopt het volgende gesprek,
jawel, in het Nederlands.
ED
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Financieel verslag
Jos Boon en Rudi Demeuse

BESTEDINGEN 2016

84.208,57 € 		

57,0%		

50.218,06 € 		

34,0%

6.642,22 € 		

4,5%

6.587,42 € 		

4,5%

147.656,27 € 		

100%		

			

De totale BOA 2016 bestedingen lagen duidelijk
lager dan in 2015 ( € - 96.643,41 ) 			
						
2015 was echter een uitzonderlijk jaar met
projectsteun voor internaat-bouwprojecten in
Totshi, Kingandu (fonds zuster Roza!)
					
1 - Meer dan de helft van onze bestedingen
in 2016 ging naar de steun van projecten in
gezondheidszorg. 					
			
Dit omvat de uitgaven voor de uitvoering van het
Kibangu-waterproject ( € 21.961 ) en
de storting van de eerste schijf voor de bouw van
het “Centre de Santé d’Excellence” ( € 57.487 )
					
Daarnaast financierde BOA de vorming
fysiotherapie in Kisantu van Soeur Charlotte en
in Kibangu de sessies “basis hygiëne in
ziekenhuizen” voor het verplegend personeel
(€ 4.761 )

						
2 - Een derde van de bestedingen in 2016 ging
naar onderwijsprojecten.
De helft hiervan € 27.092 ging naar het
multimediaproject. 			
Het onderhoud en de werking van de 3
cyberplatformen werd met € 14.513 ondersteund.
							
Het project “Georges Tibau”, vorming leerkrachten
wetenschappen, kreeg € 8.612 steun.
3 - Dank zij de benevolente inzet van onze
vrijwilligers, werd ook in 2016 minder dan 5% aan
beheerskosten
uitgegeven.					
4- Dit zijn doorstortingen van giften voor projecten
die BOA ontvangt van de Salvatoriaanse
Hulpactie.
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ONTVANGSTEN 2016

48.789,73 € 		

46,42%

45.774,35 € 		

43,55%

6.745,44 € 		

6,42%

2.883,00 € 		

2,74%

921,11 € 		

0,88%

105.113,63 € 		

100,00%

Onze totale ontvangsten in 2016 lagen beduidend
onder die van 2015 ( € - 474.468,90)		

2 - Voor het derde jaar op rij verminderen de giften
van instellingen. 					

In 2015 kreeg BOA uitzonderlijk de ontvangst
van een legaat. 					

Na BOA gesteund te hebben met het “zuster
Roza” fonds, hebben verschillende HH scholen
terug hun eigen solidariteitsprojecten opgenomen.

Onze 2016-ontvangsten dekten niet de
2016-uitgaven. Er moest voor € 42.542,64 uit de
reserves geput worden.				
			
						
1 - In 2016 ontvingen we 734 giften van 294
donatoren.						

3 - Dit zijn voornamelijk interestopbrengsten op de
“legaat” fondsen. Gezien de evolutie van de
interestvoeten zullen die sterk afnemen.
4 - Dit is de netto opbrengst van het
benefietconcert dat de schoolkoren ten bate van
BOA en Woudlucht hielden.

66 van de donatoren of 23% waren samen goed
voor 72% van de privégiften. 				
Er waren in 2016 ook een aantal donatoren die
voor een herdenking, jubileum of verjaardag BOA
als cadeautip opgegeven hadden.
Bedankt!				
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Een krachttoer: sterker en goedkoper
Guido Boon
Acht jaar geleden werd binnen
BOA besloten in Congo “onze
broussescholen” een venster
op de wereld te geven. Elke
school kreeg een cyber met
een viertal Pc’s, aangesloten
op het internet over een
satellietverbinding.
Voor hen was dat, buiten de
locale radio, het enige wat de
dorpsgrens overschreed. De
opstart ervan heeft tijd nodig
gehad, veel tijd, en is nog
steeds in een groeifase.
Terwijl bij ons het internet op
20 jaar tijd even onmisbaar
geworden is als elektriciteit,
zitten ze in de brousse meestal
zonder elektriciteit en breiden
ze hun mondelinge cultuur
nu pas uit met een visuele
dimensie. In onze scholen
worden ze nu naar die nieuwe
mogelijkheden begeleid met
beeld, film en muziek,waarbij
ook Facebook een ‘lokmiddel’
is.
Een groeiende nood
aan bandbreedte en een
prijsverhoging bij de provider
heeft ons bij Signis* gebracht.
De omschakeling bracht
vervanging van modems en
andere communicatieapparatuur
mee, en een heroriëntering
van de antennes. BOA heeft
de kosten gedragen, maar het
werk werd vlot door Congolezen
uitgevoerd.

,,De omschakeling
bracht vervanging
van modems en
andere communicatieapparatuur mee en een
heroriëntering van de
antennes.”
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internet voor BOA-Congo

,,Ik wil de ploeg van
BOA bedanken voor de
installatie van de
nieuwe cyber voor
de vorming van
onze leerlingen en
leerkrachten.”

De BOA-medewerkers ginder
werden door ons ‘gecoacht’
en dat verliep bijzonder vlot!
Dit was acht jaar geleden
ondenkbaar. GB
*) Signis staat voor “World Catholic
Association for Communication”, is
gelieerd aan het Vaticaan en is actief in
de wereld van radio, film, televisie en
communicatie op een niet-commerciële
basis.

Nicolas Makoka - Kibangu
Hallo,
We bedanken jullie voor de inspanningen bij het veranderen
van satelliet. Ik merkte in het
bijzonder dat het inlezen van
bepaalde videobanden betrouwbaar geworden is vergeleken
met de eerst satelliet. Zou u
ons duidelijke richtlijnen kunnen
bezorgen in verband met het
uploaden van bv. belangrijke
films on line. Dit is het geval bij
filmpjes over trigonometrie die ik
on line ontdekt heb over de trigonometrische cirkel. En verder
tot de volgende.

Eva Lumengu - Kibangu
Bonjour ERIC
Nous allons bien par ici. Ik wil
de ploeg van BOA bedanken
voor de nieuwe installatie van
de nieuwe cyber voor de vorming van onze leerlingen en
leerkrachten. We zijn heel tevreden. We zijn bezig met de evaluatie van de multi-media klas.
Salutation à tout le monde.
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Nsangu ya bwala gaat mee
met zijn tijd: een papieren en
een digitale versie, beide in
een nieuw aangepast kleedje
Door zoveel als mogelijk over
te schakelen op digitale versie
besparen we en kunnen we
bijgevolg nog meer investeren in
onze kerntaak. Een bijkomend
voordeel is dat u de nieuwsbrief
gemakkelijk kunt delen met
vrienden en familie.
Eenvoudig te regelen: Indien
u akkoord gaat om Nsangu ya
Bwala (en eventuele andere
berichten) elektronisch en enkel
elektronisch te ontvangen,
stuur dan een e-mailtje naar
hmetdenancxt@gmail.com

EEN BIJDRAGE STORTEN?
Na het lezen van deze Nsangu bent u zeker overtuigd van
ONZE bijdrage aan de ontwikkeling van scholen, gezondheidscentra enz. Nu nog snel UW bijdrage overmaken…
ZEKER DOEN WANT WE KUNNEN ZE BEST GEBRUIKEN!
IBAN BE28 4314 7320 0120 BIC KREDBEBB
Van Solidariteitsfonds Blik op Afrika
HEVERLEE - FISCAAL AFTREKBAAR VANAF € 40
Mocht u overwegen om de werking van Solidariteitsfonds Blik op
Afrika als begunstigde op te nemen in uw nalatenschap appreciëren we dat uiteraard ten zeerste. Nuttige informatie daarover
vindt u op de web-stek: www.mijntestament.be/nl
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