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Verbliifvan SéraphinNamwisi& zuster GhristianeKulungain België
- FreddyVanhaelewyn
17 februari tot en met 1 april

Europeesparlement.Onze Europesedemocratische
instellingen warenvoor hen een verrassendeopenbaring.
Reedsin 2008 hooptenwe twee medewerkersaan onze pro- Heteindevan hun verblijfwas geenrustiguitbollen.
Samen
jecten in Kongonaar hierte krijgenvoor een doorgedreven met Fernanden Freddynamenze deel aan drie volledagen
vormingop het vlak van informatica.
Door perikelenmet het animatiein de schoolvan de Annuntiaten
in Halle.Ook hier
visummoestenwe onze plannenuitstellentot dit voorjaar.
warenhun openpersoonlijkheid
en hun bijzondere
communiZusterChristiane,lerares
scheikundeen opgeleidvoor het
catievaardigheden
een onmiskenbare'publiciteit'
voor interonderhoudvan computers,en SéraphinNamwisi,de verant- culturelesamenwerking.
woordelijkevoor het onderhoudvan onze internetsites,
kwamen dan toch naarhiervooreen grondigetrainingin compu- Terugin Kongoreisdenze mee met Hugoen Jan naarKimter- en netwerkonderhoud
en voor kennismaking
met diverse bongo(zieeldersin deze Nsangu);de plaatswaar we onze
In het kadervan een duurzamesasoftware-omgevingen.
nieuwsteinternetsite
bouwen.Séraphinzettezo zijn technimenwerkingkregenze ook de gelegenheidom de werking
sche vormingverderen bood ook ondersteuning
vanuitzijn
van BlikOpAfrikavan nabijmee te makenen ook ons land
lokaleervaringbij het plaatsenvan de satellietvoor internet.
en onze cultuurbeterte lerenkennen.
ZusterChristianewas onmiddellijkactiefom mee gestaltete
gevenaan het nieuweorganisatiemodel,
dat meerdan vroeHet was voor hen wel even aanpassen.De temperaturenla- ger moet gebaseerdzijn op concreteafsprakenen snellere
gen aan de lage kant,het dagritmelag dan weer soms nogal communicatie,
vooralbij het opstartenvan nieuweinitiatiehoog en ze haddenmet zeer diverseervaringente maken.
ven.
Tijdensde weekendenmochtenwe op onze medewerkers
rekenenom hen als gastente ontvangenen rondte leidenin Het was voor zusterChristianeen voor Séraphin,zo mocht
de mooiestrekendie Belgiërijk is (de zee, Antwerpen,de
blijkenuit hun evaluatie,
een innigmomentvan elkaarbeter
Ardennen,Brussel,voetbalin SintTruiden...).
lerenkennen,een studie-ervaring
met heelveel mooieherinneringen.
Wij dankenhen voor hun inzet,hun aanpassingsHun opleidingbetrofuiteenlopende
aspecten.Onderhouden vermogenaan ons ritmeen ons klimaat,maarvooralvoor
van computers,zoekennaar geschikteprogramma'sen hulp- hun creatieveen constructieve
ingesteldheid
tot welslagen
middelenop het internet,het actiefhoudenvan een netwerk, van onzelhunprojecten.
programma'sonderzoekenen aanlerenvan softwareom beFVH
ginnendegebruikers
wegwijste maken....Ze volgdeneen
stagevan één week in een van de Franstalige
scholenvan
de zusters.Ze werdener uitgebreidingeleidin softwaredie
ook in bepaaldeafdelingenvan de Kongolesescholenkan
gebruiktworden(cf. opleidingboekhouden).
Enkelekeren
kregenze de kans om een |CT-bedrijfof |CT-afdeling
van
een bedrijÍte bezoeken.
van BlikOpAfrika
Doordeel te nemenaan de vergaderingen
leerdenze onzewerkingvan nabijkennen.Ze maaktenkennis met heelwat medewerkersen verteldenopenhartighun
eigenverhaal.Voor de collega'sdie nog niet in Afrikageweestwarenwas het verhelderend
onze projectenbelichtte
zien vanuithet Kongolesestandpunt.Door hun feedbackkunnen we onze werkingbijstellen.We kregeneen meer genuanceerdzichtop een betereonderlingeafstemmingvan behoeftenen inzet.Kortomnieuwebakenswerdenuitgezet
voor de komendejaren.
Naastde vele ontspanningsmogelijkheden
en bezoekenaan
diversestedenin Belgiëkondenze een dag meemakenin het
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voor directiesin Kikwit:een uniekegebeuÉenis.
Vormingsprogramma
- FernandRochette
van de zusters
14 directiesvan secundaireen basisscholen
een
Burundivolgden
en
uit Kongo,Kameroen
Annuntiaten
toekomst
efficiin
de
hun
scholen
om
vormingsprogramma
ënterte kunnenleiden.Samenmet hun opleidersverbleven
ze van 24 Íebruaritot 6 maartin een kleinvormingscentrum,
de IFAKte Kikwit..

hetglobalebeheervan een school
het pedagogischeprojectvan de zustersAnnuntiaten
het oersoneelsbeleid
het beleidbetreffende
de leerlingenbegeleiding

Hetwas snikheeten het goedgevuldeprogrammaliet
Toch was het voor
voor extra-activiteiten.
weinigof geen tr.1d
en mezelfeen
de
deelnemers
ons allen,de medeopleiders,
gevarieerde
genieten
het
van
gebeurtenis.
was
Het
unieke
aanboden genietenvan de heerlijke
en rijkeinhoudelijke
was doorsamenhosfeerbinnende groepdie gekenmerkt
righeiden enthousiasme.
Het programmawerd sedertmaart2008 grondigvoorbeidin
Vlaanderenén in Kongo(zie het artikelvan Raf Sondervorst
in het vorigenummervan /Vsangu).Er werd uitdrukkelijk
te latengroeienin intense
geopteerdom de voorbereiding
samenwerkingmet onze Kongolesevrienden.
Wie waren de opleiders?
Aan Kongolesezrldekondenwij rekenenop de medewercompetentedeskundigenzoals:
kingvan verschillende
o
o
.
.
.
.

Dr. MatthieuKabeya,professor.Pedagogische
aan de Universitéde Kinshasa
Wetenschappen
van het InstitutSupérieurPédagoDr. Lembagusala
giquevan Massi- Manimba
De heer Kayeye,provinciaalinspecteur
De heer Mupepevan de FondationBanatee(met
ondermeerprivéschoolin Kikwit)
directricesecundaire
ZusterAnnetteLembagusala,
schoolin Kikwit
Kinzanza,werkleideraan
De heer Franqois-Xavier
van Kikwit
Pedagogique
het InstitutSupérieur

een beAan de Belgischekantdeed het Solidariteitsfonds
roepop de bredeervaringvan PaulaVeestraetenen Guido
voormaligdirecteuren voormaligbeCaerts,respectievelijk
scholen.Wijzelfnameneveneens
geleidervan secundaire
actiefdeel en puttendaarvooruit onzejarenlangeervaring
als voormaligalgemeendirecteurvan de KatholiekeHogeschoolBrussel.
Welke thema's werden behandeld en hoe?
Vier centralethema'swerdenna onderlingoverlegtijdens
namelijk
maandenweerhouden,
de voorafgaande

Het opvoedingsproject
van de zustersAnnuntiatendiende
lag op de baals basis.De klemtoontijdensde presentaties
met
(schoolmanagement),
van beleidsvoering
sisprincipes
als centralevraag: Welkeprincipesmoeten schoolleidersin
acht nemen?
lk noemer enkele:
.
je huidigesituatieten grondemet zijnsterAnalyseer
positievekansenen moke punten,verbeterpunten,
gelijkebedreigingen
(de zogenaamdeSWOTanalyse)
o
Formuleervan daaruiteenvoudige,specifiekeen
meetbareobjectieven
o
Doe nietalleszelf;gebruikde veletalentendie aanwezig zijn in je school
.
op met
Werk planmatig
en maakeen tijdsschema
tussentijdse
en definitievelimietdata
.
en respecteerhet geWerk met verantwoordelijken
zegde"Ere wie ere toekomt"
werd er
Naasthet luisterennaar klassiekevoordrachten,
Deze
kleine
werkgroepen.
intensief
ook
overlegdbinnen
groepenveranderdenvan samenstelling
naargelanghet
themaen de opdrachl.Zo werdener groepjesgevormdper
per landenz.Op dezemanierkreegiedereen
schoolniveau,
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de kanszijn ervaringenuit te wisselen.Leerrijk!
Evaluatie
Een grondigeevaluatievond plaatsop het eindevan de sessies.Dit gebeurdeafzonderlijkmet de directiesvan Burundi
enerzijds,en de zustersvan Kongoen Kameroenanderzijds.Ook de externeexpertenkregenhun zeg. Opvallendwas de
openheidwaarmeeer werd geëvalueerd.ledereenis er trouwensvan overtuigddat een grondigeevaluatiede basisvormt
voorverdereplanning.
We noterengraagdat het programmaals zeer verrijkendwerd ervaren,omwillevan de aanwezigheid
van zoveelcompetenties en omwillevan de rijkeuitwisselingen
van ervaringentijdensde ateliers.Ook het dagelijkssiartenmet "le compte
rendu"werd als sterkervaren.Dit dagelijkseverslagliettrouwenstoe dat alle deelnemersmet een uitgebreidverslagnaar
huiskondenvertrekken.
Maarwe onthoudenin de eersteplaatsenkele
suggestiesvoor de toekomst,namelijk:

Veel mensen
denken nog
altijd : ik stop
hier geld in,
dan komt daar
ontwikkeling uit.
(MO* nr. 64
pag. 1B)

o dat in Kongohet besteen verantwoordelijke
wordt
aangeduidvoor de permanentepedagogische,
didactische
en organisatorische
ondersteuning
van de scholen.
o dat in de toekomst,zowelbijde voorbereiding
als bij
de uitvoering,
meerrekeningmoetgehoudenwordenmet
de specifieke
onderwijssituatie
in elk land
o dat het programmaenkelemeer praktische
seminarieszou moetenomvatten
o dat het best in moduleszou gewerktwordenom
overlappingen
en herhalingen
te vermijden

Evaluafiegesprek

De toekomst?
op 21 april2009besprakde werkgroep" Vorming" het vormingsprogramma
aan de
handvan de evaluatiepunten.
Tegeneindjuni verwachtenwij een verslagjevan alle participerende
directies.Ophet
eindevan de vormingwerd hen immersgevaagdom nog dit schooljaarenkele
verbeterpunten
aan te pakken.Hun verslagmoetons informerenover het procesen
de resultaten.
Hiertoesturenwe eindjunieen herinnering
en een kleineenquêtei.v.m.
de voortzetting
van de vormingssessies.
Deze bevragingplusde aanbevelingen
die bij de evaluatiewerdengegevenzullen
onze verderestrategiebepalen.Nu reedswerd gesuggereerd
om een beperktaantal
zr Anneffe Lembagusala
scholenintensieverte coachenzodatzijals pilootscholen
kunnenfungerenvoor de
pedagogische
anderen.Met de zoektochtnaareen plaatselijke
begeleiderkan ook al begonnen w orden.
In de marge van het programma
Als men tiendagenlangvan 's morgens8 uur tot's avonds18 uur nadenkten discussieert
overhetonderwijsin onze
Afrikaansescholendan is stoomafblazenwel eens gewenst.Film,theater,toeristische
attractieskan je vergeren,
eenvoudigweg
omdatze niette vindenzijn in Kikwit.Bovendienis het donkerom 18 uur en is er geen straatverlichting
zodat
verreuitstappennietaan te radenzijn.Samennapratenmet een Primusbiertje
ondereen boom in de buurtvan de IFAKzat
er wel enkelekerenin. En na het avondmaalen na wat schrijvenaan het verslagondereen schitterende
sterrenhemel
genietenvan hetfirmament,
van (nog)een pilsen... van elkaarsaanwezigheid.
Eén nietacademische,
feestelijkegebeurteniszal evenwelnog lang in ons geheugenblijvenhangen.Op zaterdag1 maart
vierdenwij twee verjaardagen
tegelijk,namelijkdeze van zusterSabineen deze van Guido.Een tamtam,één tamboerijn,
wat bloemen,een door de zustersbereidbuffet,aanstekelijke
dans en vreugdekreten
warende eenvoudigeingrediënten
om Guidoen Sabine(en onszelf!)een onvergetelijk
feestte schenken.
FR
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InterviewmetzusterEvelyne(Ecolesecondaire)en zusterMarcelline
(Ecoleprimaire)Totshi- EricDepreeuw
religieuzeactiviteiten
in het internaat,elkaarhelpen,elkaars
schaarsebezittingendelen.Ook wordtaandachtbesteed
Totshiis de meestgeïsoleerdemissievan de zustersAnnun- aan de bewonersvan de omgeving.Men gaat hout hakken
tiatenin Kongo,want het verstverwijderdvan Kikwit.Totshi voor ziekemensenof water halen.Mariais voor de Annuntiligtongeveer150 km ten zuidenvan Kikwit,richtingAngola aten het toonbeeldvan de 'amourdésintéressée'.
dus. Bovendienlooptde weg er dood omdater geen brug is
ZusterEvelynekomt op dreefals
overde rivierKwilu.Men merktdit isolementnietalleenaan
ze
soreektover de vrouwenin
maarook aan een toede nog geringerebevolkingsdichtheid
Kongo
en over de vrouwelijke
genomenarmoeoe.
Het zijn sterkevroureligieuzen.
kunnenverdedigen.
wen
die
zich
De
geen
van
luxe.
er
is
spoor
maar
is netjes
De missiepost
missies
van de zusters
Oo
de
iets
minder;
het
gasten
sanitair
zijn
degelijk,
de
voor
kamers
trachtmen voorde kindereneen
er is geen lopendwater,men bevoorraadtzich uit grotewagoedemoederte zijn.Het resulgebeurtmet een geneterputten.De elektriciteitsvoorziening
taat laatzich gevoelen:de afgete installeren
ratorop benzine.Pogingenom zonnepanelen
studeerdenverdedigenhun vroevremisluktwegensherhaaldelijk
zijn tot nu toe schromelr.lk
gere schoolen men is bij oudonweer,met bliksemsdie door speciaselijken vernietigend
altijdwelkom,ook als
studenten
gemeenschap
geacht.
In de
worden
listenoncontroleerbaar
wonen.
ze
in
Kinshasa
zuster
van
oog
het
toeziende
onder
leveneen tientalzusters
Vicky.
E. Depreeuw,zr E. Atuhelusa
De schoolligt nietver verwijderdvan het verblijfvan de zusDe relatievan het katholiekeonderwijsmet de Kongolese
ters. Het middelbaaronderwijsbiedttechnischonderwijs
ZusterEvelyneis doodongeis nietaltijdgemakkelijk.
staat
en 1B
Hettelt 321 leerlingen
Handelen normaalonderwijs.
op het eindevan het
lukkig
dat
het
laatste
staatsexamen
bij
lager
onaf. Het
vielen15leerlingen
leraars.Dit schooljaar
geen enkelevan
(examen
de
I'etat)
middelbaar
onderwijs
van
capaciteit
10
leraars.
De
derwijstelt 307 leerlingenen
geslaagd
leerlingen
was.
Leerlingen
van omliggende
haar
contiwegens
een
druk
staat
onder
het middelbaaronderwijs
niet aankan.Bovendienis scholenmet een lagerpeil slaagdenwel. Als ze achterafom
nue aangroeidie de infrastructuur
(2007)en een verklaringvroeg,zou het 1.500$ kostenom de papieren
boomvernietigd
een gebouwdooreen omgevallen
in handente krrjgen.
Dan weetmen hetwel en die 1.500$
een andergebouwis door een stormzwaat beschadigd
kunnen
de
zusters
op
een beteremanieraanwenden.Dit
(2008).
jaar zullen13 leerlingen
meedoenaan het examen,12 meisjes
jongen.
en
1
Het
wordtafgenomenop ongeveer
examen
'métier'
ZusterEvelyneen zusterMarcellinehoudenvan hun
km
van
Er
moetdringendwordenge30
Totshi,
rn
Gungu.
maar
dan
kennis,
van
dat ze opvattenals het overbrengen
de toestandenter plaatse
sproken
met
de
inspecteurs
die
Deze
laatste
geïntegreerde
vorming.
van
wel in een context
meldtmet trotsdat
daarentegen
het esthetische,het kennen...ZusterMarcelline
het intellectuele,
omvathet lichamelijke,
en het morele.ln de missievan de Annuntiaten al haar leerlingenvan het lageronderwijsgeslaagdwaren
religieuze
staatkwaliteitbovenaanen dit hebbenze te dankenaan hun voor de Test Nationalde Fin d'EnseignementPrimaire
stichterkanunnikPetrusJacobusDe Clerck.Het onderwijs (Tenafep).Het warener 19.
moetwordengedragendoor een geestvan eerlijkeen waarkomenwe uit bij het schoolgeld,de zogeOnvermr.ldelijk
achtigeliefde,wat, aldusde zusters,niet betekentdat de
naamde
minerval.
Als we voor ogen houdendat momenteel
vrienden
is
van
er
een
relatietussenleerlingenen leraars
Kongolese
franken
overeenkomenmet 1 dollar(iets
800
vrienden
als
is
niet
hetzelfde
zus
zr.1n,
Broer
en
onderelkaar.
de volmeerdan 1.000FC met een Euro)dan betekenen
zijn onderelkaar.Er moet respectzijn.
gendebedragenin onze ogen nietzo veel maarvoor inwonersvan het huidigeKongozijnhet geenkruimels,in tegenHet religieuzeis aanwezigin het schoolseleven,dat naar
bedraagt50 FC per maand
deel.
Het eigenlijke
schoolgeld
God moetverwijzen.Er is de regelmatigeschoolmiselke
erbijstijgtdit bedrag
maar
met
totale
schoolonkosten
de
donderdagen de leerlingenen leraarshoudendaarvan.Tijjaar.
per
1.200
omvattende schoolnaar
FC
Schoolonkosten
gebeden
en
dens de adventwordtelke avondde rozenkrans
van
de gebouwen,
uitrusting,
onderhoud
se
constructie
en
geformuleerd,
in de vastenwordenaparteaandachtspunten
of de vernog
de
SONAS
rapporten
Daar
komt
etc.
bovenop
de
klasgebed,
het
dagelijkse
voor
aandacht
zoalsspeciale
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zekering,waarvanongeveerniemandweet waarvoorze
dient.Het schoolgeldkomt echternietvolledigter beschikkingvan de schoolwant de staatheft er belastingenop, onder meer omdatzij de inspectieter plaatsestuurt...Het systeem van de schoolgeldenis ontwrichtend.
Vele oudersstaan
in het krijtbij de scholen,kinderenwordenverplichtthuiste
blijvenen lopenzo leerachterstand.
Daardoormoetenvelen
een jaar overzittenwaardoorze vroegof laat gedemotiveerd
rakenen opgeven.Dan lievermoederwordenop je dertiende, de droomvan elk Afrikaansmeisje!

maar er is geen geld (een kilometerautotransport
kost hier al
vlug2$, benzineen onderhoud
wordenduurdernaarmate
men verderhet binnenland
ingaat).

Een onderwerpdat we met zusterMarie-Louise
ook al aansnedenis dat van de vroegtijdige
zwangerschappen(zie
Nsangu2008 nr. 3). Dit schooljaaris er al een vijftalgeregistreerd.De gevoeligeperiodeis wanneerde leerlingen
thuis
zijn tijdensde vakantie,of zoalsdit schooljaar,tijdensde periodedat de leerkrachten
staaktenwegensde niet betaling
van hun salaris.De zwangeremeisjesverlatende school.Op
Een anderheikelpunt keertin Kongosteedsterug,namelijk mijnvraagof men aan preventiewerkt,wordt bevestigend
geantwoord:
dat van de afstandtussenthuisen de school'.Er is geen
men neemtde sloganvan de aidspreventie
openbaarvervoeren door de verarmingis ook het private
over: /a responsabilitéavant le désrr!Aids is in deze streek
gemotoriseerde
geen acuutprobleemmaarde zustersgeventoe dat er geen
vervoersterkteruggelopen,
om dan van de
staatvan de wegenmaarte zwijgen.Zelfs in de provincie
cijfersvoorhandenzijn.
Bandundu,waar relatiefgezienhet scholennethet dichtstis,
liggende scholennog ver van elkaar.Leerlingen
wonenniet Opvallend,
alduszusterEvelyne,is het aantalgevallenvan
zelden op een afstandvan 40 à 50 km van de dichtst bijzijn- epilepsie,dit ten gevolgevan de slechteof ontbrekendebede school.Ze verblijventijdensde week in het internaatof bij handeling
van malaria.Een bijkomende
complicatie
in dit ver(verre)familieleden
die dichterbij de schoolwonen.De leer- band is dat het lokalehospitaaleen verwijsbrief
eist van de
lingengaanom de 14 dagennaarhuisen hebbendaarvoor schoolof begeleiding
dooreen leerkracht,
anderswordtgeen
de tijd van zaterdag10u tot zondag17u.De meesteleerlin- behandeling
ingesteld.
Bovendien
moetvoorafbetaaldworgen houdenzich daarniet aan en komentoe op dinsdagof
den, zelfs bij een noodgeval's nachts.Ook het hospitaalzit
zelfsop woensdag.De schooldoet haar beklagbij de ouin acutegeldnood.
ders.Natuurlijkis ook deze afwezigheid
nieterg bevorderend
voor de schoolseevolutie.
We dankenzusterEvelyneen zusterMarcellinevoor dit gesprek.Laterzullenwe het met hen ook nog hebbenover de
vormingdie door Dirk,Luc en Mme Odette(Banatee)werd
gegevenaan de leerkrachten
van hun scholenen over de
vormingdie ze als directieshebbengenotenin Kikwit(zie
eldersin dezeNsangu).In moeilijke
omstandigheden
blijven
de partnersin hetZuidenmet enthousiasme
doorzetten.
Het
middenveld
in Kongoheeftons nodig,de lokaledynamiekis
het belangrijkste!
ED

zr fularcellineFingila
ZusterMarcellineverteltdat nogalwat leerlingenvan het lager onderwijsop een afstandvan 4 à 5 km van de school
wonen.Dezeafstandmoet's morgensen 's avondsworden
afgelegd,te voet want de wegenlatenook geen normaal
fietsvervoertoe (wel om te voet de fiets te duwen met een
fenomenale
ladingeropgebonden).
koOok dezeleerlingen
men vaak te laat,de directricebegrijpthet, de leerlingenworden er (meestal?)nietom gestraft.Een of andergeorganiseerdtransportvindende beidedirectriceseen goed idee
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Uit het dagboekvan Hugoen Jan:
installatiein'Kimbongo ' JanStevens

om de apparatente bevestigen.'s Avondshebbenwe weer
is aangevuld.Wij drinken
een fris onweer.De watervoorraad
altijdgefilterdregenwater.

Dinsdagmorgengaan we verdermet de werkenmaarom
10 u moet ik plotsafhakenwegensbuikkrampenen diarree'
Oorzaak'.onbekendwant we ztjn voorzichtigmet eten en
ons prima.lk leg me in bed
drinken.De zustersverzorgen
en slaaptot's middagsmaarkan nog nietseten.Hugokomt
even kijken.lk blijfslapenwant dat doet me goed.Zr Pascalk slikbraafalleswat
linekomtlangsmet 3 soortentabletten.
'18
u.
tot
geeft
verder
en slaaP
ze me
Hugoverteltverderhet verloopvan de dag.
Het ptaatsenvan de zonnepanelenvraagtwat innovatie
want er ontbrekenschroevenen bouten ln de namiddag
komt pastoorAlexiseven langs. Hiivraagt langs ziin neus
weg of er ook etektriciteitnaar de kerk kan gebrachtworden'
Het is "maar"300 m ver.
vrachtwagen'
van
de
Het vtotteniet op het dak om het kader vast te zetten. OnOp 9/4 hebbenwe nog geen nieuws
zaten
ln
Totshi
is.
de
streek
derfussenkomt de kapelaan,Abbe Jean-Pau'look poolsNu valt pas op hoe geÏsoleerd
is
Kimbongo
wereld.
de
en
weg
hoogtenemen. Normaalis het om 16 u gedaanmet werken
de
we aan het eindevan
gewestelijke
de
Feshi,
niet
in
ook
maar iedereendoet verdertot de zonnepanelenop het dak
geen
telefoon,
nog erger:
en
verbinding
geen
post,
GSM
goed
vastliggen.Mijn kaars is uit. lk doe zoals Jan en ga
Geen
22km.
op
froótOptaats
je
heel slechtewegen.lk vraagme ook af hoe van hier naar vroeg slapen.
de grensmet Angola - 350 km - geraakt.Het is Witte Donderáagen we gaan om 20 u naarde avondviering'Rond 22
Woensdagmorgenben ik weer
u breekter een zwaaronweerlos.Om middernachtga ik na
gietende
regen'
de oudeen de mannenzijn blij
de
onder
de communienaar het klooster
tellen!
me terugte zien.Het tweede
Dat
kan
u'
0,45
rond
Hugo blijfttot het einde
fundavoor de zonnePanelen
stevig
kader
een
we
paraboolantenne
leggen
tOó+ vóor de
en geschilbinnaar
klaargemaakt
wordt
kabels
de
Om
wegwaaien.
ntet
ze
mag
mentwant
gaten
gebouwenlatenwe
derd.Ondertussenworden'10m
nen te brengenin de verschillende
soekabelgootop de muur bevestigd'
kappenin de muren.DankzijpastoorAlexishebbenwe
gemakkeIn de voorafgegravensleuven
peie buis die we latentnmetselenzodatde kabels
er ook kabelsvoor elekkomen
worden'
lijk binnenkunnendoorgetrokken
triciteiten voor lT-verbindingen
Jan Sfevens, Hugo Priemen naarde scholenen naarhet
Op paaszaterdaghorenwe van de zustersdat zij via de
krijgenhun
Paasop
klooster.De batterijen
vrachtwagen
dat
de
hebben
radiofonievernomen
de handmet
voorzichtig
ze
(.")
vullen
plaats.
Robert
leven.
Firmin
en
doet
Hoop
vertrekt.
Kikwit
dag in
gebracht
goed
mekaar
voor
pomp. Ze zijnfier dat ze dat het
ook op
plots
laveel
reeks
zonnepanelen
hebben.Hugo heeftde tweede
Pasen.Om 14 u 30, eindevan de siësta,rs er
schietgeVlaamse
opgegebruik
van
enkele
worden
het dak geplaatstmits
waai. De grotevrachtwagenis er. De mannen
raaktstrlaanleeg.'s Avonds
roepenei ze ziiner bijnaop staandevoet. De vrachtwagen beden!.De voorraadkamer
goed
zo
duisternis.Om 21u15komt de
wordt
in
de
lamp
kg
materiaal
de
eerste
brandt
wordtafgeladeÁen de 2.400
de
we
ook
aan en brengteindelijkde
hebben
Christiane
Nu
Zr
met
uit
Kikwit
klaslokaal'
Jeeo
in
een
mogelijligestapeld
het
kan
de
computersaangesloten
ook
Morgen
morgen
kunnen
hoogdag!!
Nu
een
modem.
wat
bagage,
restvan onze
naarthuissturen'
graag
bericht
een
willen
we
want
worden
beginnen.
werk
echte
Het is drie wekengeledendatze nog ietsvan ons hoorden'
In
weg
Séraphindoet zijn besten de technicusvan Globalsteekt
Eindelijk licht in de duisternis ! We zoekenonze
moesdozen
een handjetoe. De computerszijn echternietvan de meest
het materiaaldat zondagaangekomenis. Zes
wat
is
er
Soms
recente.Bovendienmoetenwe langsYahooen dat vraagt
ten terugop de vrachtwagenvoor Kingandu'
wordt'
teruggevonden
niet
direct
tijd.Toch lukt het. 's Anderendaagsis er antwoord'Kimbon.enu*uóhtigheidomdatiets
gegoten'
Daar
vast
go is ten minstelangslT-wegontslotenen heefteen venster
beton
in
wordt
De pyloonván de antenne
paneel
klaar
z'rjn
heeft
Hugo
op de wereld."BRAVO."(...)
gaan
lopen.
zal'geenwtnd mee

Maandag6/4. Om '19u45komenwe dooreengeschudin
Kimbongóaan . De aanwezigezusterskomenallemaalbuiwelkom'Wij
ten gelopenen we krijgeneen overstelpende
zijnéchterte moe om te reageren'Na een deugddoende
nachtrusten een goed ontbijtbeginnenwe met de echte
en we kunnende school
Het is paasvakantie
kennismaking.
we
naarde werkliedenvraen het terreinrustigbekijken.Als
beschikking'De
onzer
ter
later
gen staandie een kwartier
al gegraven'De
worden
kabels
voor
de
400 metersleuven
Ook de plaats
niet.
kloppen
afstanden
voorafopgegeven
eerstespaen
de
aandacht
onze
krijgt
antenne
de
voor
desteek.(...)
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Maandaggaan we verdermet het plaatsenvan lampenin de
klaslokalen.
verschillende
Pasvan heelde installatie'
Dinsdagmorgenis er inwijding
en de
vooruitgang
toor Alexishoudteen goedepreekover de
vele
het
voor
gemeenschap
van de hele
verantwoordelijkheid
vergast
worden
kinderen
De
materiaaldat er geplaatstwerd.
op beignetsdie de zusters's morgensin de vroegtegebakken hebben.Het is grootfeest.
's Avondszijn we uitgenodigdop de pastorie.PastoorAlexis
en kapelaanJean-Paulen hun seminariststagiairvergasten
ons op een lekkerepintPRIMUSen wij genietenervan'
ïnstallatie

Kinbongo

het latenafweten'( )
omdatde motoren de elektriciteit
ondertussenpraatde pastoorover z'rjnmolendie niet kan werken
moeiteloont het op te
het
de
wetof
(wie een goede molenweet met motormag het ookattiidlaten weten. wiionderzoeken
sturen.)
Als we terug naar het kloostergaan,zijn we zelf verwonderd
over het veÉ ticntdat er uit de klassenkomt.Lichtin het donkere Afrika...Wij zijn beidenfier over onze realisatie'
Woensdagmorgenvertrekkenwe richtingKikwit'Wij moeten
vooraanin oe jeép zitten.Naastallerleimateriaalhebbenze
geladenvoor-eenkraalonderweg'Daarnog 15 houtenOatken
tus"senzittendanZrAnnetteenZrChristiane,detechnicusvan
Globalentwee vrouwen.Onderwegmoetenwe een drietalkeren uitstappenomdatde weg te slechtis' (:")Wij moetennog
70 km doen eer we in Kikwitzijn.Om 18'45komenwe er aan'
moe maartevreden.In Kikwitis er in de late namiddageen troEr ziin22 huizenweggespoelddoor
piscnonweerlosgebarsten.
Als geluk in de tropenkan
geen
doden.
i'retvele water.Ei ziin
geestenboos?
Kongolese
de
zijn
dat tellen.MisschieÁ

ían Stevens, Pasfoor Alexis, Hugo Príemen

JS

Eigen identiteit en
eigen specialisatie
zijn essentieelvoor actoren
van de vierde Piiler. Deze
worden vooral bePaalddoor
specialisatiemaar ook door
de achterban.Deze mag niet
verzwakkenin tiiden van
crisiswant dat zou de
overheidoP'slechte'
gedachtenkunnen
brengen...
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in Heverlee
vande Congolese
scholenen
tenvoordele
2008:kerstconcert
19december

Ter Wende,met optredensvan Leerlingen-en lerarenkoorHHartcore,Kinderkoor"De Orgelpijpjes" en Gospelkoor
BensBangula.

I - 24 februari2009:zendingDirk Bogaerten Luc Sadones:didactischeopdrachtin Totshii.v.m.vormingvan leraren
met OdetteMakobo(FondationBanatée)enSylvieNdenge( lSP, Kikwit).
in Congoin samenwerking
'15februaritot1 april2009:vormingvan tweevan onze naastetechnische
Kulungaen
medewerkers,
SoeurChristiane
SéraphinNamwisiin België.
19 februaritot6 maart2009:zendingFernandRochette,GuidoCaertsen PaulaVeestraetennaar Kikwitvoor vorming
van directiesvan de scholenvan de zustersAnnuntiatenin Congo,Burundien Kameroen.
26-27-30maarten 3 april2009:informatieaan alle klassensecundaironderwijsin het HeiligHart en het collegain
Halledoor zusterGuillaumineClercx,SoeurChristianeKulunga,SéraphinNamwisi,FernandRochetteen Freddy
Vanhaelewyn.
voor
27 maart2009:2000k9goederenwordenper vliegtuigopgestuurd.Dezevraachtbevatde installatiematerialen
en electriciteitsmatericomputers,werkmaterialen
en ook zonnepanelen,
Kimbongo(RDC)voorde nieuweinternetsite
aal.
2- 29 april2009:Hugo Priemenen Jean Stevensnaar Kimbongovoor installatievan onze derdesite.Dit hieldo.m. in
via satellietl& computers.Dit alles in samenwerkingmet soeur
internetinstallatie
het plaatsenvan zonnepanelen,
Kulungaen SéraphinNamwisi.
Christiane
2 - 16 april2009:Eric Depreeuwdoet Kinshasa,Kikwiten Totshiaan in het kadervan het VLIR-UOSproject.Hii zal
verstevigen.
van de zustersbezoekenen zo ons partnerschap
er tevensde gemeenschappen
te Hoepertinge.
9 mei 2009:studiedagvoor de ledenvan 'Blik op Afrika"In Mariagaarde

Nabijetoekomst
Samenwerkingmet Bwamandaexploreren:Het projectC.D.l.-Bwamandaslaatvoor Centrede Developpementlnténl. een ontwikkeling
die allefacettenvan het
gral de Bwamanda,vrij vertaaldals Centrumvoor IntegraleOntwikkeling,
Het is een onafhanzowel
economische
activiteiten
als
sociale
diensten.
stimuleert,
levenvan een basisgemeenschap
NGO.
kelijke
van onze nieuwevormingsprojecten.
Voorbereiding
Een nieuwinitiatiefom fondsente werven.
zusvan de leraren.Aan enkelepersonen,de verantwoordelijke
In Kimbongostartvanafseptemberde ICT-vorming
ters,werd ondertussenreedsgeleerdom te mailenen op internette gaan.
Een nieuwezendingvan materiaalmoet gebeurenin de komendemaanden(laptops,printersschermen...)
MO
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Eenterugblikop de financiëlesituatie

Le coeurd'énergiein eigenbeheer

van 2008 - FernandRochette

"Le coeurd'énergie",zo werd in 2006 onze containerin Kingandugedooptdoor Jan en Hugo In deze containermet zonnepanelenop het dak staaneen zestalpc's , een printeren
2008 stondandermaalbol van de activiteiten
en initiatieven. een fotokopieermachine.
Er is bovendieneen uitstekendwerElke activiteitin Afrika heeft echterzijn kostenplaatje.Daar
kendeinternetaansluiting..
Deze installatiestaatten dienste
moetendan ook evenredigefondsenwervendeinitiatieven
van onze scholenmaarook van de ganselokalegemeentegenoverstaan.
schap.Het beheeris in handenvan de SéraphinNamwisi,
ondertusseneen populairefiguurgewordenin onze Nsangu...
Zonder u te vervelenmet veel cijfermateriaalgeven wij hierondertoch enkelebedragenvan de belangrijkste
uitgaven
Séraphinen zijn medewerkers,
zusterLeonieen FreddyMutijdenshetjaar 2008 alsookonze belangrijkste
bronnenvan
satu doen er allesaan om hun coeurselfsupporting
te rnaken.
inkomsten.
Van de betalendedienstverlening
aan de groteKingandugemeenschapkopenzrlzelfhun papier,hun inktpatronen
en
De belangrijkste inkomsten
vervangstukken.Deze weg proberenwe stap voor stap uit te
bouwenin Kingandu,Totshi,en nu ook in Kimbongowaar
.
Giftenop naam
36167€
sedertapril2009 ook energieen internetaansluiting
beschik.
Vastenactiesscholenvan de zusters
baaris.
Annuntiaten
17007€
.
KunstvoorAfrikaweekend(november2008\
Zo trachtenwij ook steedsalle goederen,schoolgerief,
ce13856€
ment,papier...aante kopenin Kinshasaof Kikwitopdatde
.
bevolkingrechtstreeks
Kertsconcert
zou kunnengenietenvan deze aanko4128 €
pen.

De befangrijkste uitgaven (ziegrafiek)
Zending"Vorming
vanleraren"
in Totshi( 6 pers.)
8502€
Zendingter voorbereiding
vormingsprogramma
voor
directies
4947€
Hulpvoor stormschadein Totshi
4000€
AbonnementeninternetKingandu/Totshi
4453€
Aankoopschoolmateriaal
5818€
Nieuwsbrief
/ website
6000€
Administratie
3070€
Laptopsvoor sec schoolBurundi
3000€
Verzendingenmateriaal
1938€

Zo komenallefondsenvan " Blikopafrika"
directen indirect
ten goedeaan de plaatselijke
gemeenschappen.
FR

Uit g a v e n

De uitgavenin 2008 lagenzoalsje merktduidelijklagerdan
de inkomsten.Dit overschotwas voorzienen absoluutnoodzakelijkomdatin het voorjaar2009 vier belangrijkeactiviteiten geprogrammeerd
waren.Dezewerdenondertussenuitgevoerd.In februarihad een zendingplaatsvoor de vorming
van 14 directiesen gelijktijdigliepin Totshieen vormingsprogrammaop het niveauvan de lerarenopleiding
Ondertussen
we dhr Séraphinen zusterChristianein Belgiëvoor
ont,ringen
een grondigeopleidingin lCT. Tevenshad in Kimbongode
pc's en internet(zieelinstallatieplaatsvan zonnepanelen,
ders in deze Nsangu).Deze laatstezendingalleenreeds
kostteons aan materialenen verzendingskosten
47.776euro.
De volledigegegevensvan alle activiteiten
zalje terugvinden
bij de besprekingvan de financiëlesituatievan 2009.
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Golofoon
Aan dit nummerwerktenmee:EricDepreeuw,MagdaOlbrechts,
Jan
HugoPriemenen
Stevens,FernandRochette,FreddyVanhaelewyn,
noganderen
Lodens
Marie-Dominique
Vormgeving:
EricDepreeuw,
Marie-Dominique
Lodens,
Foto's:FernandRochette,
Jan Stevens
FreddyVanhaelewyn,
VertalingFranseversie:FranVan Hemelrijck
EricDepreeuw
Hoofdredactie:
RozaPeeters,Naamsesteenweg
uitgever:Zr.
Verantwoordelijke
3553001Leuven

Meerinformatie
overonzewerkingvindtu op

www.blikopafrika.be
Eenbijdragestorten?
431-4732001-20
. :.t
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Annuntiaten,Heverlee
van Missiefonds
vanaf30 €
Fiscaalaftrekbaar
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