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Woord vooraf
Mbotena beno{goededag aanjullie}
Eric Depreeuw
De bruisendejeugdvan Afrikaals motor
van wereldwijdegroei...
Niemandheefternaastkunnenkijken:Congozou op 30 juni
2010 de vijftigsteverjaardagvieren(sommigenverkiezen
'herdenken')van
de onafhankelijkheid,
op een drafjeverworven in 1960,tot min of meeralgemeneverbazingvan de
en analyses
België.De commentaren
kolonialemogendheid
vooraltusliepenmin of meervolgensdezelfdekrachtlijnen:
gepleegddie nu als
sen 1BB5en 1908zijner gruweldaden
grovemisdadentegende menselijkheid
zoudenworden
de weldadenvan de kolonisatiewordenanno
aangeklaagd;
dan tijdensde twintigste
2010beduidendlageringeschat
eeuw;Belgiëheeftde toestandin de kolonieschromelijk
verkeerdbeoordeeld;de Congolezenhebbendaarnaonder
leidershun eigenlandvan crisisnaar
hun opeenvolgende
van
al dan nietmet medeplichtigheid
crisiszienverglijden,
lk vergeetwaarschijnlijk
meerdereWestersemogendheden.
nog enkeleaspectendie ter gelegenheidvan de onafhankelijkheidsverjaardag
aan het licht(of aan bod) kwamen,zoals
wens om de Belgische'oncles'
de nostalgische
bijvoorbeeld
maar te latenterugkomenzodatde goedeoude tijd kan hersteldworden.
Een constanteis me bij dit allesopgevallen:weinigof geen
waren hoopvolmet betrekkingtot
expertsof commentatoren
de toekomstvan Congo.Afrikain zijn geheelkreegzelfs het
stigma'hetverlorencontinent'
weinigbenijdenswaardige
toegewezen.Dat Zuid-Afrikahet aandurfdehet WK voetbal
te organiseren,leek in de ogen van veleneen onverantwoorDat het er nog voortreffelijk
de daad van zelfoverschatting.
van af bracht,werd vaak beschouwdals een gelukstreffer
dan als een tekenvan hoop.Vanuitzijn krakendezeteloppert Europa,het oude continent,als een knorrendegrootvader,zilneigenwijzemeningover de zuiderbuur.
en tevenseen waarschuwingin dit geheel
Een uitzondering
vormt het boek Le temps de l'Afrique,verschenenin maart
2010. De auteurszijn resp.Jean-MichelSeverino,directeurgeneraalvan het Agence frangaisede développement(AFD)
en OlivierRay, medewerkeraan datzelfdeAFD. Het boek
werd enthousiastaangeprezendoor LouisMichel,extijdenszijn toeministervan Ontwikkelingssamenwerking,
gelegenheid
van
tiende
verjaardag
Waver
ter
de
spraakin
van CorporateFunding Programme.
Severinoen Ray bewerendat Europaweinigof nietsbegrijpt
van het Afrikavan de 21" eeuw omdathet steedsblijftkijken
In plaatsvante pogenvooruitte
vanuitde geschiedenis.

Eurafrikaanse ruimte creëren
kijken,de schijnwerperkilometersvooruitte richten,kijkt
het door de achteruitkijkspiegel
en wordt zich niet bewust
van de enorme metamorfosedie in Afrika aan de gang is.
Nadat de omvangvan de bevolkinger tussen de 16" en 20"
eeuw om meerdereredenensterk op achteruitging,is er de
laatstedecenniaeen enormetoename:in 1950telde men
in Afrika 221 miljoeninwoners,anno 2009 werd de kaap
van 1 miljard(1.000miljoen)gepasseerd.Dit betekentuiteraardeen gevaar voor onder meer de lokalestabiliteiten
voor de toenamevan de welstand.In zeker opzichtis deze
toename in bepaalderegio'snoodzakelijk,zo is een minimale bevolkingsdichtheid
een voorwaardevoor economische groei.
Een gevolgvan deze toename is dat de bevolkingvan Afrika benedende Saharaontzettendjong is. We kunnen
sprekenvan een bruisendeAfrikaansejeugd die elke bezoekervan een Afrikaansland charmeert.Verder stellen
Severinoen Ray vast dat de verstedelijkingenome proporties aanneemt,ondermeer door de mobiliteitvan deze
(jonge)mensen (cf. interviewmet een Congoleseexpat,
verderin dit nummer).
De bevolkingstoenamemet een jonge bevolkingspiramide
tot gevolg, en de dynamiek en de mobiliteitdie daaruit
voorvloeienbleven niet zonder gevolgenvoor de wereld in
zijn geheel en voor de noorderbuurEuropa in het bijzonder.
Het gaat niet zozeer over optimisme of pessimisme,het
gaat om de erkenningvan de feiten die op ons toekomen,
om realisme dus. Afrika, waarvan deskundigende bevolking tegen 2050 schatten op 't,B miljard inwoners, zal in
toenemende mate onmiskenbaareen plaats afdwingen in
het wereldgebeurenen hierbij zelf auteur worden van zijn
geschiedenis.
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Beide auteursbezondigenzich niet aan een naïef optimisme. Afrika zal zich geleidelijkontwikkelenvolgenseen eigen
wetmatigheidmaar dit zal verlopenvia crisissen,lijden en
zeffs terugval.Ze ztln van oordeel dat dit begeleidendeverschijnselenzijn van de grote sprongen voorwaarts,eerder
dan symptomenvan vervalen desintegratie.
We moeten samen een Eurafrikaanseruimte creëren,niet
op basis van medelijdenof schuldbesefmaar op basis van
gemeenschappelijke
belangen.Het oude Europa moet beseffen dat 'la jeunesse bouillonnante(africaine)deviendra
un des moteursde la croissancemondiale'.
Deze analyseis ook op kleinschaligniveauvan belang,dus
ook voor Blik op Afrika. Voortdurendmoeten we ons bezinnen over de wijze waarop we onze projectenuitbouwenmet
onze partnersin Congo. Dit is niet alleen onze verantwoordelijkheidmaar ook deze van de partners. De meeste medewerkersvan BIik op Afrika hebben nog de Congolesekolonialetijd gekend en moetenzich dus hoedenvoor de achteruitkijkspiegel.Vele Afrikaansepartnershebben weinig of
geen ervaring met het bereikenvan duurzaam resultaatop
basis van eigen initiatiefen inspanning.We moeten de valkuilen vermijdenen hoopvolwerken aan een bruisendeEurafrikaanse Btikop Afrika. ED

De bruisendejeugd van Afrika als motor van

Dit is niet alleenonze verantwoordelijkheidmaar ook deze van de paftners
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DE VLAMVAN DE HOOPBRANDENDHOUDEN
Verslagvan een onderwijsmissiein Congo- april2010
- Guido Caerts
vormingvoor lerarenen directies Schoolanalyse
Pedagogisch-didactische
is één van de objectievenvan Blikopafrika.ln dat kader
de vzw vorigjaar in Kkwit, van 23 februaritot
organiseerde
en
| - Schoolloopbaan
voor directricesvan de scho/en - Functioneren
4 maart, vormlngssessies
van dileerlingenoriëntering
|
van de zustersAnnuntiatenuit Congo,Burundien Kamerectieen administratie | - Pedagogischroen. Het programmaresulteerdein een lijvigebundelmet Schoolwerkplan
didactischeaanpak
I
Daarbijkwamvande deelnemers
verslagenen suggesfies.
- Opvolgingvan leerlinFinancieel
beheer
|
de uitdrukkelijkevraagnaar een vervolg.Geeneenvoudige
gen
I
vraagtrouwens.Via een ontwerpnotakwamde werkgroep - lnfrastructuur
MeestopvallendetePersoneelsbeleid
|
Vormingtot het besluitdat we moesfenzoekennaar een
korten
parCommunicatie
en
tiidens
de
|
voor wat de directies
concreetÍoepassingsveld
ticipatie
| - Remediëring
sessiesin Kikwithaddengeleerd.Bijvoorbeelddoorin elke
| - Welbevindenleerlinprojectop te starTen
dat een zicht- - Externecontacten
schooleen kleinschalig
gen en personeel
zou hebben.Uitgangsbareimpactop het schoolgebeuren
- Internaat
punt voorhet projectmoesfeen sterkte-zwakteanalyse
ziin,
uiteraardmet inachtnemingvan de lokalecontext.Om het
geheeloverzichtelij|te houdenzoudenin een eersÍefase Uitwerkingproject
enkelde acht scholenin Congobij het projectwordenbetrokken.
- Beginsituatie
De Stuurgroepvan de vzw keurde het voorsÍelgoed en
- Doelstelling(en)
trok er 2050 $ per schoolvoor uit. Tweeduo's werdenbe* Strategie'.Hoe pakken we het aan? Wat hebben
lastmet de opstart:FernandRochefÍeen zusterGuillaumiwe nodig? Welke mogelijkheden (budget) hebben
ne Clerxtrokkennaar Kinganduen Kmbongo,GuidoCaewe? Wie is verantwoordelijk?
naar Totshien Kibangu(Kkwit).
rtsen PaulaVeestraeten
Timing
De voorbereiding
scholenaan het
Tweeduo'sdie elk in vier verschillende

-

Opvolging- evaluatie- rapportering

Materiëlenodên
Stellendat het onderwijsin Congomet zwareproblemen
kamptis een open deur intrappen.Een groot percentage
van de kinderengaat gewoonniet naarschool,omdatze
hetschoolgeld
niei kunnenbetalen.En voorhendie er wel
en vaak met veel enthousiasme
naartoetrekken,is de behuizingondermaats,zijn er onvoldoendebanken,geen
handboeken,
te weinigschriften
en stylo's,Om nogniette
sprekenover de penibelesituatievan de leraars:ze worden slechten meestalte laat betaald,ên voor vormingen
geengeld.De schoolanalyse
nascholing
is er al helemaal
op de vier locatiesvan de zustersAnnuntiatenheeft dat
alleenmaarbevestigd.
Wat niet betekentdat er geenverschillenzijn tussenscholenin een afgelegengebiedof in
overleg bij het huiswerk
een stedelijkeomgeving,tussenoudegebouwendie dringemeenschappewerkgaan,datvraagtom een uitgelijnde
gendaan renovatieioe zijn en locatieswaarêên compleet
lijkeaanpak.Vooreerstmoestende scholengebrieft.Naast nieuweschoolwordtgebouwd,tusseninstellingenwaarde
een beknoptenotaover bedoelingen opzetvan de onder- ICT-toepassingen
zijn en
al enkelejaren geïntroduceerd
waarmeede direc- anderewaar de nieuwetechnologiein haar kinderschoewe een vragenlijst
nemingverstuurden
ties, in overlegmet het personeel,onze komst konden nenstaatof noghelemaalmoetopgestart
worden.Maarde
Het werkschemater plaatsebevattetwee Congolesecontêxtvan behoefteaan elementaire
voorbereiden.
didactien de concreteuit- sche voorzieningen
schoolanalyse
luiken:een uitgebreide
is overalaanwezig.Bovendienblijven
werkingvaneen projec!.

moderne elektrischeinstallatiesen hightechtoestellenbij- gen, meisjesof jongenstussen 12 en 18 jaar, met twee in
zonder kwetsbaarin een gebied waar technologischevor- een eenpersoonsbed
(en wat is een bed in Afrika?),in luguming en het basisinstrumentarium
voor herstellingswerken
bere zalen,zonderenige vorm van privacy,zonderelektriciniet permanentbeschikbaarzr1n.
teit en vaak zonder sanitairevoorzieningen.
Het is een huiEn toch sta je te kijken van de veerkrachtvan deze mensen, zenhoog knelpuntwaaraan zo snel mogelijkiets moet geleraarsen leerlingen.Hoe zij met de schaarsemiddelendie daan worden en dat de volgendejaren zeker meer dan gevoorhandenzijn en in vaak overbevolktelokalen- 50 of 60 wone aandachtverdient.
leerlingenper klas is geen uitzondering- toch aardig hun
best blijven doen. En met welke gretigheidhet personeel Hoopgevendis dat de leraarsoveralvragendepartijzijn voor
meedenkt en meewerkt om, via een project waarvoor een het volgenvan vormingssessies,
al dan niet op locatiegeorbeperkt budget ter beschikkingwordt gesteld, de kwaliteit
van het onderwijsop te krikken.
Didactische aanpak
Het zal niemandverwonderendat in de gegevenomstandigheden de didactischeaanpak zich vooral beperkttot frontaal
en repetitiefondenvijs.En toch zie je ook alternatievewerkvormen:leerlingendie individueelaan de slag gaan met de
feraar als coach, samenwerkingtussen leerlingen,wandellessen om terplekkevast te stellenwat erosie is, om naar de
boten op de Kwilu te gaan kijken, om de omgeving te verkennen,... Didactischewerkvormendíe nog verder zouden
ontwikkeldzijn, mochtener meer mogelijkheden
voor gerichte nascholingen vorming zijn.

De projecten
Omzeggensalle projectenzijn in de eerste plaats gerichtop
een afsluitendedrink
het lenigen van de meest urgente materiëlenoden: herstellingswerkengebouwen,aanmaakbanken,aanschafelementair didactischmateriaal,mogelijkheden
voor ontspanningen ganiseerd.We hebben trouwens van de gelegenheidgebruikgemaaktom in dit verbandcontactente leggen,onder
parascolaireactiviteiten.
meer met de Fondation Banatee*, een vormingscentrum,
gevestigdin Kikwit,dat op het vlak van didactischeondersteuningheelwat te biedenheeft.

Besluit
Detoestand
vanhetonderwijs
in Congois ernstig
maarniet

hopeloos.Daarvooris de overlevingsdrang
en de wilskracht
van de mensendie wij tijdensonze missieontmoethebben,
te groot. We zijn er ons van bewust dat de hindernissen
veelvuldigen soms onoverkomelijkzijn. En we koesteren
níet de illusiedat we met de opgestarteprojectende onderwijsomstandighedenin de betrokkenscholenfundamenteel
ten goede kunnen keren. Maar precies in deze context is
elke stap vooruit,hoe klein ook, belangrijk.Al was het maar
om de vlam van de hoop brandendte houden.Misschienis
dat, in de huidigealgemeneverloedering,de belangrijkste
betekenisvan deze projectenvoor enkele Congolesescholen. GC
Een belangrijkitem is ook de verbeteringvan de levensomstandigheden voor internaatsleerlingen.Voor de meesten
onder ons is dat wellicht de meest schokkendeervaringgeweest: de erbarmelijke huisvestingvan honderden leerlin-

ln een volgend nummer van Nsangu taten we u kennis
maken met Jean en Odette Mupepe, de drijvende
krachten achter de privé school en het vormingscentrum
(ED)
4

Drie jaar geleden gingen Hugo Priemen en ikzelf in opdracht van Blik op Afrika naar Congo voor het installeren
van zonnepanelenin de schoolvan Totshi.De zustersAnnuntiaten hebben in Congo vestigingenin de provincie
Bandundu,meer bepaaldin de hoofdplaatsKikwit,gekend
van het destijds gevreesde Ebola-virus,en buiten Kikwit
nog vier vestigingenop een afstand van 120 km tot 200 km
in verschillenderichtingen.Deze keer werd aan Dirk Hoornaert en aan mij gevraagd om opnieuw een technische
zendingop ons te nemen.

dactische mogelijkheden biedt voor de leerkrachten.Bij
mijn weten ztln er in de hele provincie,groter dan heel België, geen tien scholenmet een internetverbinding.
Drievan
deze scholenzijn van de zustersAnnuntiaten.

De installatiein Totshi heeft, mede dank zij de goede zorgen van SéraphinNamwisi,goed gewerkttotdat onweer en
bliksem roet in het eten gooiden (zie Nsangu nr. 5). Eén
onweer zorgde voor meer dan 8.000 Euro schade. De
werkgroep Logistiek van Blik op Afrika stelde vast dat in
Kingandueen gelijkaardigeinstallatiesinds 2006 geen dergelijke problemengekend heeft. Daar staan het elektrisch
De missievan Totshi
paneelen de modem in een stalencontainer.Dat is eigenTotshibevindtzichten zuidenvan Kikwit,richtingAngola, lijk een kooi van Faraday, beschermendtegen bliksem,
op ongeveer130 km. Totshiligt in een vlakteop 600 m zoalseen auto. Het lag dus voor de hand om die oplossing
Aan- opnieuwte gebruikenin Totshi.
hoogte,aan driezijdenomzoomddoorde Kwilurivier.

geziener geenbrugis die verderreizenmogelijkmaakt,is
Totshiook een beetjeheteindevan de wereld.Totshiheeft
waaryande palmnoten
de
zoalsKikwitvrij veelpalmbomen
palmolie
geven.
gegeerde
werder gestichtin 1938. De zusterskwamen
De parochie
plekom er de schoin 1939uit Kikwitnaardezeafgelegen
len uit te bouwen.Het kloosteris een degelflken mooigebouw,voorzienvan een grote groentetuin.Er is ook een
neerhofmet kippen,konijnenen zelfsvarkens.De lagere
scholenliggenaande overkantvan de weg
en secundaire
Nu staanze
en werdenooitdoorMobutugenationaliseerd.
van
de
zusters,
wat
evenwelinhet
beheer
weer onder
volledigten hunen de uitbreiding
houdtdat hetonderhoud
ne lastevallen.De oudersdragen,zoalsoveralin Congo,
ook hun steentjebij (de zogenaamdeminerval).De leerkrachtenwonenin degelijkehuizen,ook gebouwdin opdrachtvan de zusters.Daarbijhoortook eenperceelgrond
Dat is nietalleennodigomdat
voorde voedselvoorziening.
betaler
de Congolesestaateen slechteen onregelmatige
liggingis Totshi
en nogalgeïsoleerde
is. Doorde afgelegen
werkplek,en
voor veel leerkrachtengeen aantrekkelijke
enigsoelaas
moetdaartegen
een goedewooninfrastructuur
brengen...
met materniteit
In Totshiis er ook eengezondheidscentrum
gerunddoor twee zusters.ZusterYvonneverbleefooit in
Heverleeen kent nog steedseen aardigmondjeNederlands.
Technische installaties in Totshi
en een
in Totshibestaatuit zonnepanelen
De installatie
paraboolantenne.
De panelen leveren stroom aan de
schoolzodatde leerlingener met computerskunnenleren
is nodigom via satellieteen
werken.Een paraboolantenne
die dan weer dite kunnenrealiseren,
internetverbinding

Er werden in Antwerpen twee containers gekocht in een
plat bouwpakket en deze werden begin december-verstuurd per boot. In maart zijn deze via de haven Matadi
toegekomen in Kinshasa. De vrachtwagenvan de zusters
leverde één pakket in goede staat af in Kibangu (nieuwe
school nabij Kikwit), het andere werd later eveneens met
de vrachtwagendoorgevoerdnaar Totshi. Zo'n transport is
op zich al legendarischte noemen gezien de staat van de
wegen, de onbetrouwbare bruggen en de wisselende
weersomstandigheden.

Het echte werk
Maandagwas onze eerste effectievewerkdagin Totshi.
Het voornaamstewas het makenvan de twee funderingsstroken waarop de containermoest geplaatstworden.
Daarvoorkondenwe een beroepdoenop vier metselaars
die we van vorigekeer kenden.lk maaktemet hen de afspraakdat die twee stroken's avondsklaarzoudenzijn.
Ondertussencontroleerdenwe het vorigekeer achtergelaten materiaalen de kleinewerktuigen
die we nodigzouden
hebben..
Dinsdagmorgen
verzameldende gevraagde20 helpers
zichonderde mangoboom
voorhet klooster.Na wat veiligheidsvoorschriften
trokken wê naar de school waar het
moestgebeuren.Met nog wat uitlegen verdelingvan de
mankrachtwerdde bodemplaat
van ongeveer800 kg met
behulpvan een viertallangebuizenen vele handenopgegelegd.De metselaarshadden
tild en op de fundamenten
de bekistingal weggenomen.
Danwerdener driehoeksteunen vastgeschroeÍd
en een aantallege benzinevatenwerden erbijgehaaldzodatwe de dakplaatvan 600 kg nietop
de grond hoefdente leggen.De dakplaatmoest2,40 m
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plaatsingvan het groteschakelborden de voorbereiding
van
de verhuis.Ook het aardenvan de containeren het oaneel
moestenonze aandachtkrijgen.
Op vrijdagmorgenom 6 u vertrokkenDirk en ik samen met
de nachtwaker,te voet 3 km ver naar de plek waar men geprobeerdhad om op de rivierLwansieen watermolente bouwen. Het gebouwtjevoor de pomp stond er nog, maar het
kanaal en de afdammingwaren tijdens een zwaar onweer
weggespoeld.Er was ondeskundiggewerkt,zonderplan en
zondervoldoendecementop een moeilijkeondergrond.Wij
kunnen er dan ook geen goed rapportover uitbrengenin
Heverlee.Spijtigvan het verlorengeld! Een volgendekeer
moet zo'n projectbeterbegeleidworden.
De terugwegbergopwas gemakkelijker
dan de afdaling.We
waren om 8 u terug, op tijd om 'ons volk' aan het werk te
Was het 800 kg of 600 kg?
zetten.De verhuisvan het paneelen het heraansluiten
van
hoog gehesenworden.Alle handen,ook die van de metsers alle kabels hieldenons de hele dag bezig.Op een moment
waren nodigom die klus te klaren.Om 10 u lag de dakplaat dacht ik dat Dirk door het vele werk aan sommigeweerbarveiligop de vier steunen.Alle boutenwerdennog eens extra stige draden krampenzou krijgenin zijn vingers.Om 18 u
ging echterhet lichtaan in de containeren alles was beveinagezienen vastgezet.
ligd. lk heb Dirk onmiddellijkgefeliciteerd
voor die prestatie.
Na vijf dagen was de klus geklaard. Verschillendezusters
kwamen kijken en uitten hun bewondering.Samen werken

800 kg of 600 kg, ze staat er bovenop...

Om 16 u waren alle muurpanelen,de venstersen de deur
geplaatsten kon de containerop slot. Sommigevan de medewerkersvonden het een te mooie installatieom er alleen
Vereendekrachten.moemaarvoldaan
wat materiaalin te zetten...Wij vonden dat we een goede
loont,de lesseninformaticakunnenhervatwordenmet comkop koffiewel verdiendhadden.
putersvoorzienvan verzekerdeelektriciteit.
JS

De binnenafuierking
en installatievan de elektriciteit
De binnenafwerkingvan de containeren de elektriciteitstonden nog op ons programma.Alles is in het pakket mooi meegeleverd:plinten,lampen,bekabeling,het is er allemaalbij,
zelfs de isolatievoor de hoeken en de bovensteaansluiting
tussen muren en dak. Dirk kon al beginnendenken aan de

