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De vzw “Solidariteitsfonds – Blik op Afrika” nodigt u uit  

“Afrikaanse Avond” op 13 december  

“Nieuwjaarsconcert” op 23 januari 

Woord vooraf 

Mbote na beno (goede dag aan jullie) 

Eric Depreeuw 

De anekdote van mijn moeder 

Mijn moeder wordt volgend jaar 100 en geniet nog van elke dag die haar wordt gegund. U kan terecht 

opmerken: ‘Fijn voor haar en haar omgeving maar niet meer zo opmerkelijk in de 21e eeuw’. Enkele da-

gen geleden vertelde zij mij echter een waar gebeurde anekdote. In de eetzaal van haar woon- en zorg-

centrum kletterden de stoelen op de tegels telkens de bewoners wat dichter bij of verder af van de ta-

fel wilden zitten. Niet getreurd, dacht de bezorgde begeleiding, gewoon rubbertjes onder die poten en 

het probleem van de baan, de rust hersteld. Maar die rubberen dopjes reageerden nogal halsstarrig op 

pogingen om dichter of verder van de tafel te zitten: rubber op tegels schuift niet goed. Nieuw pro-

bleem… voor deze eenvoudige beweging werden de bewoners meer afhankelijk van hulp. 

Zoals u verderop in dit nieuwe nummer van onze nieuwsbrief kan lezen wordt onze organisatie meer 

en meer geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen. Bouwprojecten, gezondheidszorg en landbouw 

verplichten ons om een tandje bij te zetten als ‘lerende organisatie’. Welk verband is er tussen beide 

onderwerpen? Even naar De Standaard van 21 en 23 oktober. In deze van 21-10 lezen we onder de ti-

tel ‘Toilettenbouw alleen houdt diarree niet tegen’ dat in India een groots project was opgezet om dor-

pen te voorzien van latrines en stromend water. De bedoelingen waren eerbaar: ‘Toiletten geven men-

sen privacy en waardigheid’ en uiteraard wil men de veiligheid van vrouwen en kinderen bevorderen en 

infecties bestrijden. De ontgoocheling was dan ook groot toen bleek dat deze investering niet de be-

oogde gezondheidswinst had opgeleverd. Het aantal kinderen met diarree liep niet terug, eenvoudigweg 

omdat de bewoners de toiletten niet gebruikten. Men bleef vasthouden aan de oude gewoonten en als 

men dan toch de toiletten gebruikte liet men na de handen te wassen na het bezoek. In het dagblad van 

23-10 lezen we dat de Belgische ngo Protos het in Haïti op een andere, wijzere manier had aangepakt. 

Uit de foto’s leren we dat de installatie van stromend water en toiletten gepaard was gegaan met een 

intensief en aangepast educatief luik. Oefenen om de handen te wassen en de nagels schoon te maken, 

toneeltjes met de leerlingen, met didactische afbeeldingen tonen hoe het toiletbezoek verloopt, deze 

maatregelen zijn noodzakelijk om na de investeringen door gedragsverandering bij te dragen aan het ef-

fect ervan. 

Luisteren naar mijn moeder, leren van de ervaringen van anderen, samenwerken met onze partners en 

met de gebruikers, nadenken over implementatie, daardoor groeit rendement bovenop de goede be-

doelingen, en daar gaat het ten slotte om. ED 



2 

 

Speelvogels in Kikwit 

Jana Struys 

Begin september 2014 reist ‘vzw Solidariteitsfonds – Blik Op Afrika’, vertegenwoordigd door Raf Sondervorst, Mia 

Vranken en Jana Struys, naar de missiepost in Kibangu (Kikwit) in DR Congo. De drie pedagogen geven er een week 

lang vorming aan directies en opvoeders van vier internaten uit het Congolese binnenland (Kibangu, Kingandu, Totshi 

en Kimbongo). Het onderwijsprogramma van BOA omvat immers naast de bouw en materiële aankleding van 

schoolgebouwen ook pedagogische ondersteuning. 

In de meer dan 200 kilogram bagage zitten voet- en handballen, netten, gezelschapsspellen, stiften en scha-

ren, animatorcursussen en opvoedingstheorieën. Bij aankomst stelt het vormingsteam in dialoog met de di-

recties en opvoeders het programma samen voor de rest van de week. Het resultaat is een evenwichtige 

mix tussen theorie en praktijk. Zo wordt er niet alleen les gegeven over groepsdynamica, de opvoedings-

driehoek of faalangst , maar gaat de groep ook actief en fysiek aan de slag tijdens sport en spel. Op die ma-

nier behelst de week uitwisseling van kennis en ervaringen, groepsvorming aan de lijve ondervinden en het 

aanreiken van theoretische en praktische bagage. 

Een vormingsweek die voorbij vliegt 

Als startschot voor de vorming stellen de vier internaten zich formeel voor. Omdat hiervoor heel wat tijd 

genomen wordt, krijgt iedereen een goed beeld van de aantallen, de structuur en de inhoud van de verschil-

lende werkingen. Nadien volgen er kennismakingsspelletjes waarbij o.a. de creativiteit, sociale vaardigheden 

en concentratie van de deelnemers gestimuleerd worden. Zo brengen ze het belang van informele kennis-

making bij. 

Omdat de deelnemers bij aanvang van de week een losse 

groep individuen vormen, besluit de Belgische ploeg hen 

te laten kennismaken met de psychologie van groepen. 

De ontwikkelingsfasen van een groep worden beleefd 

met behulp van vertrouwensspelen, competitiesporten 

en kringgesprekken. De rode draad tijdens de hele week 

is de positie van de opvoeder, de begeleider van een 

groep. Halverwege de vormingsweek wordt een prak-

tijkervaring met de internen zelf ingebouwd. De directies 

en opvoeders van de verschillende internaten bereiden 

een sessie ‘parachute’ voor en voeren ze uit samen met 

de jongens en meisjes van het internaat van Kibangu. Na 

afloop is er tijd voor reflectie. Na zonsondergang maken de begeleiders zich op om gezelschapsspelen uit te 

testen en ondervinden ze de (leer)effecten voor de internen. Het vormingsaanbod van de Belgische gasten 

wordt tussendoor aangevuld met culturele sessies die de opvoeders of directies aan elkaar geven: improvi-

satietheater, debat, dans en muziek. 

Als afsluiter van de week vindt er een boeiende uitwisseling plaats over het beleid van een internaat en over 

de achterliggende pedagogische kaders van waaruit mensen bewegen en ageren. 

Parachutespel 
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“Comme des flèches” 

Het aanbod van theorie en (spel)praktijk gaat soms in tegen de plaarselijke systemen en contexten, die an-

ders zijn in Congo. Thema’s met een historische en culturele lading zoals winnen en verliezen, straffen en 

belonen, worden aangeraakt, maar binnen het tijdsbestek van één week is het onmogelijk om deze en ande-

re verschillen te overstijgen. Toch is er tijdens de vorming aandacht voor de orale cultuur van de deelne-

mers door het aanbieden van debat, stellingenspel en mondelinge uitwisseling van ervaringen. Het ritme in 

het Zuiden ligt duidelijk een pak lager dan de hoge snelheid waarmee het leven in Westerse landen vaak 

wordt geassocieerd. Zuster Dorine uit Kibangu stelt dat men in België ‘als pijlen’ leeft en zo leren de bezoe-

kers ook weer over zichzelf. 

Spelen is meer dan spel 

(Aan)leren gaat dan ook niet alleen via boeken 

en onderwijs maar tevens via spel. Dat “spelen 

meer dan spel is” werd een algemeen gedeelde 

ervaring. De opzet van de week om spelen en 

het begeleiden van spel als een belangrijk gege-

ven binnen een internaatswerking te plaatsen, 

lijkt zonder meer geslaagd.         

De begeleiders maakten kennis met de voorbe-

reiding, opbouw en evolutie van een spel en 

welke positie zij voor en tijdens het spel inne-

men. Ze ontdekten welke leer- en groeikansen 

er voor kinderen in een goed begeleid spelaan-

bod liggen. Maar de opvoeders ontdekken via het spelen ook van alles over de internen zelf: hoe de kinde-

ren zich voelen, wat ze leuk vinden en waar ze goed of minder sterk in zijn. Kortom, de week in Kibangu 

was meer dan een vorming van speelvogels. JS 

FLASH: FORMATION POUR L'ANIMATION DES INTERNATS  

DU 7 AU 12 SEPTEMBRE A KIBANGU (RDC) 

René Mikese 

L'objectif prioritaire de cette session était d'outiller les animateurs des internats de ces 4 écoles secondai-

res et techniques, en matériels pour l'encadrement des internes afin d'enrichir d’avantage ces internes du 

point de vue intellectuel, culturel et social. Cette session, tout en donnant des pistes, des exemples, faisait 

appel à l'esprit d'initiative, de créativité des éducateurs pour mieux réussir l'encadrement des enfants à 

leur charge dans l'internat. 

Plusieurs activités ont été animées ensemble pendant une semaine entière. Il s'agissait des jeux de société, 

du théâtre, des chants, du sport, des débats et partage. Ce temps fut aussi un moment fort de partage 

d'expérience entre différentes activités déjà exercées dans nos internats du Congo et celles exercées dans 

les internats de Belgique. 
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Certains jeux ont été pratiqués avec un groupe important des élèves de l'Institut de Kibangu. Cette expé-

rience a montré combien les enfants sont réceptifs de nouvelles méthodes de vie à l'internat. Ces activités 

étaient si attrayantes qu'elles prenaient des journées entières parfois jusqu'à l'épuisement des acteurs. RM 

Tijdslijn 

Zuster Guillaumine en Rudi Demeuse 

Domein Onderwijs 

Het Heilig Hart Instituut wijdde de jaarwerking 2013-2014 volledig aan Afrika en in het bijzonder aan de 

scholen van de Annuntiaten in Congo. Dit zorgde voor verdieping en inspiratie bij alle betrokkenen en BOA 

werd bedacht met een fenomenale financiële steun (zie apart artikel elders in dit nummer). 

Van 5 tot 17 september verbleven Raf Sondervorst, Mia Vranken en Ja-

na Struys in Kibangu om er samen met de directies en verantwoorde-

lijken van de internaten te werken aan de begeleiding van de internen 

(zie het artikel in dit nummer van Nsangu) (Ref. OND14/002). Spel, 

sport, cultuur, leerlingenbegeleiding en nog andere thema’s kwamen 

aan bod. Een pilootproject werd opgestart in Kibangu. 

In Kibangu werden twee nieuwe klaslokalen ingericht. In het internaat 

werd een nieuwe refter/polyvalente zaal/keuken/magazijn in gebruik ge-

nomen.  (Ref.OND14/005enOND14/007)  

Domein Autosuffisance 

Agro pastoraal project “ferme de Ma-

kengo”: in Kimbongo kon dank zij een 

gul legaat het zware landbouwwerk 

van zuster Marie-Claude verlicht wor-

den door de zending van een stevige 

pick-up-jeep (zie foto). (Ref. AS-

F14/010) 

Domein Gezondheidszorg 

Op 26/05/2014 is de werkgroep Ge-

zondheidszorg opgestart. Meer dan 

tien personen met uiteenlopende ex-

pertise hebben zich geëngageerd. In 

een eerste fase probeert de WG in-

formatie te verzamelen per medisch 

centrum. Een aantal projecten die al 

in de pijplijn zaten worden nu ook door de WG opgevolgd zoals het drinkbaar-water-project van Kibangu 

(zie hierboven), de latrines van Kibangu, de moto’s van Totshi en Kimbongo.   
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Infrastructuur - Cyber platformen  

Bijdrage in de werking en onderhoud 5 cyber installaties. (Ref. INF14/005) Met een totaal van 80 computers 

in onze scholen zitten we, voor Congolese normen althans, heel goed. In alle scholen wordt informatica on-

derwezen. Het gebruik van informatica ter ondersteuning van het onderwijs komt maar traag op gang. On-

dersteuning daartoe van uit België zou het proces kunnen versnellen, maar dat veronderstelt wel een meer 

performante internetverbinding. Die hebben we een gans jaar proberen te vinden maar bleek  te duur. Ook 

op dit punt loopt West-Afrika en meer bepaald Congo achter. We onderzoeken nu hoe we met de bestaan-

de verbinding en door offline te werken de integratie van informatica kunnen versnellen. Dank zij « Close the 

Gap » zijn er twintig PC's in Congo toegekomen. Ze zullen in de plaats komen van oudere en defecte toes-

tellen.  Een BOA-levering van nog tien performante computers  staat in Antwerpen klaar om naar Kikwit te 

vertrekken. 

Aanvoer drinkbaar water naar het hospitaal van Kibangu (zie ook Nsangu nr. 13). Dit is een complex en duur 

project. Wij proberen dan ook voor de uitvoering en financiering zoveel mogelijk partners met de nodige ex-

pertise te mobiliseren. Christian Muyls van Interindes was zo vriendelijk om een staal van het bronwater dat 

sr Nicole had meegebracht te analyseren. (Ref. INF14/008-009) Het belang van dit project is niet alleen dat 

we hierdoor Kibangu van drinkbaar bronwater voorzien maar ook dat de expertise die wij hierdoor opbou-

wen in Totshi zal kunnen ingezet worden. 

Fondsenwerving 

De intensieve voorbereiding van een groots opgevatte kunstverkoop (3 tot 5 oktober) werd getorpedeerd 

door externe factoren totaal buiten onze controle. Aan geïnteresseerden die eventueel voor een gesloten 

deur stonden bieden we onze oprechte verontschuldigingen aan. Maar we beloven uit deze ervaring de nodi-

ge lessen te trekken… 

De werkgroep laat zich echter niet ontmoedigen. Blik op Afrika, Musa Lova en Lost Talent organiseren zater-

dagavond 13 december in het Heilig-Hartinstituut een Afrikaanse Avond. De drie organisaties zijn Leuvense 

“vierde pijler” bewegingen die elk op hun eigen manier hetzelfde doel nastreven: de mensen in Congo helpen 

de verbetering van hun levensomstandigheden in eigen handen te nemen (zie meer info verder in dit num-

mer). 

Ons jaarlijks concert is gepland op 23 januari 2015 (zie ook hiervoor verder in dit nummer) 

 

Heilig Hart Heverlee: een inspirerende jaarwerking 2013 – 2014 

Sonja Crabbé 

 

Het H.-Hartinstituut van Heverlee sloot voor de paasvakantie het tweede trimester af met een sponsorvoet-

tocht in het teken van Afrika. Zowat 2600 leerlingen stapten voor het goede doel. We deden dat in grote 

verbondenheid met alle jonge mensen in Congo waar de zusters Annuntiaten zich sinds de jaren dertig van 
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vorige eeuw voor inzetten. Heel veel in de afgelopen maanden stond trouwens in het teken van verbonden-

heid en solidariteit. In september 2013 koos de school ‘(H)eerlijk anders met een Blik op Afrika’ als jaarthe-

ma. We startten met een tiental bezinningsmomenten in de Boodschapkapel. Alle klassen van het secundair 

onderwijs ontmoetten er elkaar (zie ook vorig nummer Nsangu). De oudsten beloofden verantwoordelijk-

heid voor de jongsten. Samen richtten ze hun blik niet alleen op hun eigen schoolsituatie maar er ging voor 

hen ook een stukje Afrika open. De actuele beelden van de internaten op de voormalige missieposten 

maakten hen stil en deden hen dankbaar beseffen hoe gemakkelijk het studeren bij ons in België wel is. Met 

veel minder comfort en met veel meer inspan-

ning moet dat in de provincie Bandundu. Ook 

voor de begeleidende leerkrachten was dit een 

aanzet om rond Afrika en Congo te werken. 

De neerslag van de lessen werd voor iedereen 

zichtbaar gemaakt op een centraal opgestelde 

‘Wall of Africa’. Rond de vijver vooraan het in-

stituut werd zelfs een kunstwerk ‘geplant’. Pala-

verbomen nodigden eenieder uit om Congo 

verder te ontdekken, wat onder meer gebeur-

de door er op een originele manier aandacht 

aan te schenken in de lessen. Zo kregen onze 

eerstejaars in de wiskundeles steevast hun pun-

ten in het Swahili te lezen! Men schreef keurige 

tekstjes om de ouders uit te nodigen op de ex-

po ’De vier momenten van de zon’. Deze inspi-

rerende tentoonstelling is trouwens door alle 

klassen van de school bezocht. Hij is veel meer 

geworden dan een kennismaking met de Con-

golese cultuur en met het werk van de zusters 

Annuntiaten. Het is een echte ontmoetings-

plaats geworden, een plek onder de palmbo-

men, waar velen elkaar troffen en dat vaak op 

een onverwacht moment.  

Maar er waren ook nog vele andere initiatie-

ven . Zo was er in oktober de culturele wan-

delzoektocht die vanuit de tentoonstellingsruimte vertrok en leidde naar onze buren, de Zusters van de 

Jacht. Op 4 april jongstleden deden we dit met duizenden leerlingen nog eens over. Heverleebos werd de 

prachtige omgeving om met zijn allen voor het goede doel zijn beste beentje voor te zetten. Samen brach-

ten de jongeren zo’n 20.000 euro bijeen waarmee in Kikwit een waterleiding zal worden aangelegd en inter-

naatszalen met behoorlijke accommodatie kunnen worden uitgerust. 

Maar belangrijker nog dan deze financiële bijdrage is dit gezamenlijk project samen te hebben gedragen. Di-

rectie, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, leerlingen en zusters sloegen de handen in elkaar en raak-

ten elkaars hart. Met deze vreugde in het hart , begeleid door warme djembé- klanken kreeg met Pasen de 

verrezen Heer een centrale plaats. SC 

Wandeling door Heverleebos – voor het goede BOA-doel 
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Onze partners van het Zuiden op bezoek 

Rudi Demeuse 

Naar aanleiding van het tweejaarlijks congregatieoverleg waren deze zomer de regionale verantwoordelij-

ken uit Congo en Burundi op bezoek. Voor de Raad van Bestuur van BOA was dit een uitgelezen gelegen-

heid om te luisteren naar onze partners en om aandachtspunten en prioriteiten op elkaar af te stemmen.  

ONGD Oeuvres Soeurs Annonciades- Congo (zie foto) 

Sr Nicole Mbimba, voorzitster van de ONGD Oeuvres Soeurs Annonciades, en zuster Mia Neyens, bestuurslid 

van de ONGD, hielden eraan BOA zeer uitdrukkelijk te bedanken voor de inzet. Zij benadrukten dat niet 

alleen de financiële steun en de expertise van BOA belangrijk zijn, ook de morele steun door onze werking 

betekent voor onze partners in het Zuiden erg veel. 

Sr Nicole overliep voor ons de drie domeinen die BOA steunt. 

Voor het domein Onderwijs wees zij erop dat de bevolking de kwaliteit van het onderwijs van de zusters 

Annonciades hoog aanslaat. Een reden waarom de scholen en internaten uit hun voegen barsten. Zij vroeg 

aandacht voor de infrastructuur van de scholen en de internaten. De vorming van de leerkrachten zal ver-

der worden verzorgd door de vormingscel in Kikwit in samenwerking met onze werkgroep Onderwijs. Zij 

Sr Nicole Mbimba en zuster Mia Neyens van de ONGD met de leden van de raad van bestuur van onze vzw  



8 

 

stelde ook het nieuwe schoolproject van Langa langa-Kinshasa voor. Al deze projecten worden door de 

WG Onderwijs verder opgevolgd. 

Voor het domein Gezondheidszorg  vroeg zij aandacht voor de sanitaire installaties en de watervoorziening. 

De nieuw opgerichte WG Gezondheidszorg ondersteunt deze projecten aangezien dit volledig past in het 

thema “hygiëne” waaraan zij prioriteit wil verlenen samen met de lokale partners. In Kameroen heeft de lo-

kale bevolking van Foumbot gevraagd dat de zusters een dispensarium en een kraaminrichting zouden op-

starten.  

Voor het domein Zelfvoorziening bevestigde sr Nicole het plan om de runderen bijeen te brengen in één 

grote kraal dichter bij Kinshasa, ipv de drie kleinere in het binnenland. Momenteel zijn zij op zoek naar een 

geschikt terrein dichter bij Kinshasa. Die operatie wordt geleid door sr Marie-Claude.  

District Burundi 

Ook met sr Cécile Ntahondereye, verantwoordelijke van het Lycée Etoile des Montagnes en sr Adèle Nte-

zahrigwa, verantwoordelijke van het hospitaal, had onze Raad van Bestuur de kans om aandachtspunten en 

prioriteiten af te stemmen. Hun beschouwingen over de toestand van het land waren redelijk optimistisch.  

Het lycée de Ijenda telt 450 leerlingen waarvan 390 internen. Het heeft een zeer goede reputatie en opmer-

kelijk is de zeer actieve betrokkenheid van de oud leerlingen. Sr Cécile informeerde ons over de erbarmelij-

ke toestand van de eterniet  daken van de school (asbest!). Die zijn op vele plaatsen doorgezakt en als het 

regent moeten de lokalen ontruimd worden. Zij bereidt een saneringsplan voor dat aan de BOA WG On-

derwijs zal worden voorgelegd. 

Het hospitaal telt 120 bedden en een kraaminrichting (80 à 110 bevallingen per maand). Sr Adèle wist ons 

te vertellen dat de staat tussenkomt voor de betaling van door haar aangesteld personeel en ook sommige 

prestaties vergoedt. Het hospitaal wordt 4 x per jaar bezocht door Artsen zonder vakantie. Gevraagd is of 

BOA hen niet kan helpen bij de aanschaf van een polyvalent vervoermiddel. Zij bedienen zich nog steeds van 

een ziekenwagen die destijds door AZG/MSF is achtergelaten en letterlijk ‘op zijn laatste wielen’ loopt. 

Op te merken valt dat onze partner in Burundi ook actief is in de opvang van wees- en gehandicapte kinde-

ren, projecten waarvoor BOA ook giften krijgt en doorstort. 

Uw aandacht 

Op de laatste bladzijde van KERK EN LEVEN van 8 oktober laatstleden stond een warme oproep tot soli-

dariteit vanwege de organisatie LICHT VOOR DE WERELD. De titel bovenaan de bladzijde was echter 

BLIK OP AFRIKA. We hebben de organisatie LICHT VOOR DE WERELD gewezen op de mogelijkheid tot 

verwarring met onze organisatie. Ze benadrukten dat het om een toevallige titelkeuze ging. In de toekomst 

zal deze titel niet meer worden gebruikt. We hopen dus ook nog dit jaar op uw steun te kunnen rekenen 

voor de ene en echte BLIK OP AFRIKA. 

Heb je onze vernieuwde website al bezocht? 

Achter de schermen waren we al een tijdje bezig de website te moderniseren door er een “content ma-

nagement systeem” van te maken. Door omstandigheden is dat werk in een stroomversnelling terecht ge-

komen en hebben we de overgang naar de nieuwe toestand overhaast moeten doorvoeren.  Om op de 

nieuwe site te komen moet je (voorlopig nog) “blikopafrika.wordpress.com” in je browser intikken. 
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 Op zaterdag 13 december vanaf 19.30 u. organiseren BLIK OP AFRIKA, MUSA LOVA en 

LOST TALENT een AFRIKAANSE AVOND in de gebouwen van het Heilig-Hartinstituut, 

Naamsesteenweg 355 te Heverlee. 

De opzet is de impact van deze drie organisaties op de verbetering van de levensomstandigheden van de be-

volking in Congo, zeer concreet voor te stellen. Wij doen dit ondermeer aan de hand van een geanimeerd 

panelgesprek met de drie organisaties en een ervaringsdeskundige. Een Afrikaanse markt met Afrikaanse 

hapjes, drankjes en zang wordt de gezellige achtergrond van deze avond. De aanwezigen kunnen zich infor-

meren over de werking van de drie verenigingen. 

BLIK OP AFRIKA  Met een dertigtal vrijwilligers zet de vzw “Solidariteitsfonds – Blik op Afrika” (BOA) 

zich in voor schoolkinderen, zieken en aanstaande moeders in Congo (Bandundu), Kameroen (Foumbot) en 

Burundi (Ijenda). Blik Op Afrika steunt projecten voor de vorming van leerkrachten, directies en verpleeg-

kundigen, de aanschaf en het gebruik van passend didactisch materiaal, de inrichting van internaten, zieken-

huizen en kraaminrichtingen, de bouw van sanitaire installaties, water- en elektriciteitsvoorziening, internet-

verbinding, en het stimuleren van kleinschalige plaatselijke landbouw- en veeteeltactiviteiten. 

MUSA LOVA  De grootste internationale bananencollectie ter wereld wordt beheerd door de KULeu-

ven. Fabian Deckers en zijn echtgenote Evy Meuleman gingen met dat belangrijk gegeven van start om een 

nieuw Leuvens streekproduct te creëren, MUSA LOVA, een Leuvense bananenlikeur. Bij aankoop van een 

fles Musa Lova wordt een deel van de opbrengst geschonken aan een ontwikkelingsproject in de streek van 

Kisangani (Congo) dat begeleid wordt door professor Rony Swennen, beheerder van de internationale ba-

nanencollectie en expert op het vlak van bananen binnen de Faculteit bioingenieurswetenschappen (KU Leu-

ven). De bijzondere aandacht in de rurale middens van Kisangani gaat ondermeer naar: 

nen vermenigvuldigen; 

 

 

 

LOST TALENT  Wanneer het individuele unieke van een kind door de wereld wordt verwaarloosd, wan-

neer jonge mensen de richting van het leven kwijt geraken en het opgeven om te vechten voor hun dro-

men, denkt LOST TALENT wel aan hen. Hun doel is workshops te organiseren met allerlei vormen van 

kunsten, zodat de achtergelaten kinderen toch een kans krijgen om zichzelf opnieuw te respecteren, eigen 

talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 

Hoe willen zij dit realiseren? Ondermeer door… 
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COLOFON 

Aan dit nummer werkten mee: zr. Guillaumine Clerx, Sonia Crabbé, Rudi Demeuse, Eric Depreeuw, 

Danièle Dirkx,  Jana Struys en de ganse verzendingsploeg  

Vormgeving: Guido Boon 

Foto’s:  Eric Depreeuw, Sonia Crabbé, Jana Struys  

Vertaling Franse versie: Danièle Dirkx  

Hoofdredactie: Eric Depreeuw 

Reacties op deze nieuwsbrief zijn meer dan welkom bij eric.depreeuw@boa.ksleuven.be 

EEN BIJDRAGE STORTEN ?  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:            http://www.mijntestament.be/nl 

Nsangu  ya bwala verschijnt tweemaal per jaar 

Verantwoordelijke uitgever: Rudi Demeuse Cardenberch 6 3000 Leuven 

Nsangu ya bwala gaat mee met zijn tijd: een papieren  

en een elektronische versie 

Momenteel besteden we per verzending van de nieuwsbrief ongeveer 2.000 euro. Door zoveel als mogelijk 

over te schakelen op een elektronische versie besparen we en kunnen we bijgevolg nog meer investeren in 

onze kerntaak. De elektronische nieuwsbrief wordt verstuurd in pdf en is gemakkelijk te lezen via de Adobe

-applicatie (gratis te downloaden van het internet). Een bijkomend voordeel is dat u de nieuwsbrief gemak-

kelijk 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 

Vermeld gewoon uw naam en ‘Akkoord met elektronische versie’. Zuster Hilde neemt de coördinatie van 

de adressen op zich zodat er geen misverstanden optreden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem 

gerust contact via info@boa.ksleuven.be 
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