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De toestandis ernstigmaarook
hopeloos?
De Standaardvan 5 november20í0 voert op paginaíB de
grote titel:"Congoleesbeter af in 1970 dan nu". Het artikel
van de Verenigde
verwijst naar het ontwikkelingsrapport
Naties.Daarinkomt men tot de conclusiedat de wereld er
de voorbijeveertigjaar algemeengenomen is op vooruit
gegaan.Mensenleven niet alleenin een meer voorspoedige economischewelvaartmaarze ziin ook gezonder,leven
langeren zijn beteropgeleid.Er zijn echterdrie uitzonderingen: Zimbabwe,Zambia en ... Congo. ProfessorGratien
Een leraar
in 2009
de Kisangani-RDC)illustreert
Mokonzi(Université
met onthutsendecijfersde wanhopigetoestandvan het on- Een andereaccentverschuiving
vindenwe terug in MO* Papernr.
derwijsin zijn land. Die cijfersslaan niet alleenop de hoe- 50 (december2010)met de titel:'HeeftCongokansvan slagen?'
maar
veelheidleerlingen,studentenen gealfabetiseerden
De Herdt,Titecaen Wagemakersgaan in hun benaderingniet op
geboden
Ondanks
het
onderwr.ls.
van
kwaliteit
ook op de
zoek
naar wat van buitenaf, op het hogere niveau gebeurt
slaagt Congo er niet in de ontmassaleontwikkelingshulp
(ministeries,
enz.)maar
stiaattot staat,multinationale
organisaties
voelbaarop toerentalte brengen.Het hoeft
wikkelingsmotor
dan ook niet te verwonderendat er steedsluiderestemmen willenweten hoe het concreetverlooptop het lokaleniveau.Hoe
weerklinkendie het systeem van de ontwikkelingssamen- zitten de lokalepraktijkenin elkaar en wat is de loglcavan lokaal
werkingin vraag stellen.Dit des te meer omdat men anno bestuur?Zo stellenze vast dat in het onderwijscom.rptieweligtiert
2011 vaststeltdat nogal wat landen die relatief
op alle niveaus,dus ook lokaal,op de kap van de
weinig hulp kregen,het beter lijkente doen dan
Congolesegelnnen. Bepaaldevormenvan goed
deze die daar wel omstandigvan genoten. De
leidenvaak tot nog meer
bedoeldeonderwijshulp
kritischebedenkingenkomen niet alleen uit een
bepaalde politieke hoek. Ook ernstig geënga- ffism# #*xxgrw mmrptie in de scholen.Hun conclusieis een pleiin bestaandelokalemechadooivoorinvesteringen
geerde auteurs vragen zich af of we niet toe zijn
ásms?s
aan een drastischvernieuwdevisie op de ontwiknismenvan lokaalbestuur(pag.20).
kelingshulp.
ep sJe$r#xxp Na deze vaststellingenen bedenkingenmajongste
pleit
van
nummer
in het
John Vandaele
ken we het bruggetjenaar de inhoudvan deMO. (Mei 2011, pag. 16-17)voor een coherentieze nieuwsbrief: Blik op Afrika evolueert in de
beleid. Daarmee bedoeltmen een bredere benalijn van bovenstaandereflectiesen aanbevedering van de hulp waarin de noden op het gelingen.
U
moet
zeker de tijd nemen om het interviewte lemilieuen klimaat
bied van handel,migratie,investeringen,
wordenmeegenomen.Vandaeleschrijft:"Watvoor zin heeft zen met Odette en Jean Mupepe die een lange weg afleghet immersmet de ene hand te geven,als je met de andere den om hun school Banateeuit te bouwentot een gereshand neemt?".Er zqn nieuweevolutieszoals de sterke pri- pecteerdvormingscentrum,
waarmeewe graag samenwervate geldstromen(cf. Bill Gates Foundation)en de snel ken. Onze voorzitterheeft goed nieuws,namelijkwe sloten
groeiende'nieuwelanden'zoals onder meer China,Indie,
een akkoord met CDI Bwamanda,een Leuvensengo die
Braziliëen Turkije.Deze laatstehanterenduidelijkeen anlof krijgttoegezwaaidomwillevan de aandachtvoor de bredan de'oude landen'diedoorgaansin hun
dere benadering
regionale aanpak. Beste lezer, je mag gerust zijn :
dere
(sterk)bepaaldworden
relatiesmet de ontwikkelingslanden
'Blik
op Afrika heeft oog voor de lokalecontext'.ED
verleden.
doorhun koloniaal

ondersteund
Sedert2004 werkt Blik op Afrika als feitelijkeverenigingmet vrijwilligersvoor de onderwijsprojecten
is
om
financiële
ministerie
erkend
fiscale
attesten
af
te
leveren
voor
de
die
door
het
VZW
Missiefonds,
door de
schenkingen.
naastde verworvenmiddelenvia actiesals
natuurlijkzeer gunstigonze financiëlemogelijkheden,
Dit beïnvloedde
voor
Afrika'weekend...en
natuurh.lk
de vele actiesin de scholen
spreekbeurten,'kunstenaars
de kerstconcerten,
van de zustersAnnuntiaten.
nemenis de roepnaar meer
in Congo,Kameroenen Burundivan jaar tot jaar uitbreiding
Omdatonze activiteiten
geen
aanvraagindienenom erkendte
middelendan ook groot.Meermaalskregenwij dan de vraagwaaromwij
projecten
(
doorde federaleoverheid GDOS) te latenfinancieren.
wordenals officiëleNGOom alzo onze
Meermaalshebbenwij dezegedachteten grondebesprokenen dit zowelinternals met externepartners.Wij kwango's.Latenwe veeleertrachten
men steedstot dezelfdeconclusie.Er zilnin Vlaanderenal te veel concurrerende
nastreeft.
doelstellingen
samente werkenmet een ngo die parallelle
Delenen met VOLENS,tot we ontdektendat op een boogscheut
Zo haddenwe boeiendecontactenmet Broederlijk
van 'onzethuis' , het HH -lnstituut,zich een ngo bevindtdie reedsmeerdan 40 jaaractiefis in Congoen zelfsin
dezelfdeprovincie,namelijkBandundu.Het betreftCDI Bwamandadat door prof.PatrickDevelterealle lof wordt
( zie inzetp.7 ).
in zijnboek"Devrijemarktvan de ontwikkelingssamenwerking"
toegezwaaid
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Dit
Wederzijds
te Hoepertingen
werdten grondeinformatie
uitgewisseld.
betreftwij
leiddetot het inzichtdat zekerwat de onderwijsdoelstellingen
zoudenkunnensamenwerken.
complementair
Onzevisieop de onderwerd ten zeerstegeapprecieerd
wijsverbetering
alsookhet sterk potentieel aan vormingscapaciteit
aanwezigin onzegroepen bij onze partners
in Congo.
Onze initiatiete integrerenbinnenhun drie-jarenprogramma.
CDI Bwamandabeslootdan ook onze programma's
ven situerenzichop de volgendeviervlakken:
De toegangtot de scholenwordtverbeterd
1.
wordtverbeterd
2.
De kwaliteitvan het ondenruijs
om een schoolteleidenwordenverbeterd
De capaciteiten
3.
wordenverbeterd
om te zorgenvoorauto-financiering
4.
De capaciteiten
die CDI
de jaren2011,2012en 2013kunnenwij dus mee genietenvan een deelvan de financiering
Gedurende
geniet.
Bwamanda
in
doorCDI BwamandaBelgiëen de vzw van de zustersAnnuntiaten
wordtondertekend
De formeleovereenkomst
en
protocol
Bwamanda
en
tussen
CDI
uitvoering
ondertekend
van samenwerking
wordteen
DR Congo.Daarnaast
Blik op Afrika.
nieuwestapin onzewerking.We staanvoor nieuweboeiendeuitdagingen
Wij zijnopgetogenoverdezebelangrijke
maarelkesteendiewij in het Congoleseonderwijskunnenverleggenmotiveertons.
Tenslottewil ik mijn groteappreciatieen dank uitsprekenten aanzienvandirecteurKoen Lein en zijn medewerkers
dat onzebeiderprojecen de wensuitdrukken
samenwerking
en efficiënte
van CDI Bwamandavoorde aangename
ten voor duurzameontwikkelingmogenzorgen.FR
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pjes overal,alles oogt hier goed en de ontvangstis harteje
ga
je
geweest
rijk.
onvermijdelijk
bent
in
Congo
al
eerder
Als
vergelijkenwanneerje een ander land in Afrika bezoekt.
Burundi beschiktin dat opzicht zeker over enkele flinke Van de eerstedag in Bujumburamaak ik nuttiggebruikom
en beperkininformatiein te winnenover de mogelijkheden
troeven.
gen in verband met beschikbarecomputers,bestaande
voor het technischonDat trof me onmiddell[kbij aankomstin Bujumburabij het vormingen,de verantwoordelijken
grote cyberruimtevan
derhoud.
We
samen
een
me
opviel
was
de
bezoeken
verlatenvan het vliegtuig.Het eerstewat
(Jezuïeten).
We verlatenhet
met
het
Institut
contrast
du
Sacré-Coeur
in
schril
het
vliegveld,
dit
rust en de stilte op
oo zak.
de luchthavenvan NdjiliKinshasa. Ja, waarlijkhier heerst instituutmet de eerstecontactadressen
een heel anderesfeer. Aan de geur die opstijgtuit de aarde herkenje natuurlijkdat je in Afrika bent, maar de men- De volgendeochtendgeef ik enkelelessenExcelaan een
sen reagerenhier heelanders,beleefden gereserveerd. zustervan de gemeenschapte Bujumbura.ln de namiddag
is het vertreknaar Jenda voorzien,de plaatswaar ik mijn
Wanneerik met mijn bagageaankomstaande zustersme zending zal aanvalten.We vertrekkenvanuit Bujumbura
op 7B2m hoogte.Jenda ligt een
Wat me in deze ruimte aan het Tanganyikameer
op te wachtenin de aankomsthall.
veertigtal
in de bergen op 2200m hoogte.
rustig
is.
De
km
landinwaarts
iedereen
volk
is
en
dat
opvalt,is dat er weinig
We
rijden
er
ongeveer
een
uur over, via een weg die omkomen
afhalen
of
familie
kennissen
mensen
die
meeste
worden door de politie tegengehoudenaan de parkeer- hoog klimtlangsprachtigevergezichten.
plaats buiten het luchthavendomein.
Slechtsenkelen krtjgen de toelatingom naar binnente gaan.Het luchthaven-ledereenverwittigtme dat het daar boven 'koud' kan zijn,
gebouwzelf is kleinen opgetrokkenin een typischestijldie vooral 's avonds en 's ochtends.Men kan er gerust een
stapeldekensop het bed verdragenen 's avondswordt het
herinnertaan de traditionelehutten.
haardvuuraangestoken.lk denk: 'Wij zijn wel andere koek
zusters
de
waarmee
bestelwagentje
Het oude, versleten
zich hier verplaatsen,biedt plaatsgenoegaan ons vieren:
twee zustersvoor de ontvangst,de chauffeuren ikzelf. We
rijdenop nette,goed onderhoudenwegen, richtingBujumen hier en
bura.Alles lijktnetjes,er is zelfsstraatverlichting
aangelegd.Voor het huis van de
daar zijn bloemenperkjes
gemeenschapstaanalle zustersme op te wachten.Bloem-

HeuvelsrondJenda,hier verÍbouwtmenook thee

Bujumbura aan het Tanganiycameer,Congo aan de overziide

gewoonop het gebiedvan koude',maar daar heb ik toch
buitende waard gerekend.Wanneerik aan tafel verschijn
in tshirt, nog helemaalopgewarmdvan de temperatuurin
Bujumbura,geeft een zusterme de raad er toch maar een
trui overheente trekken.En gelrjk heeft ze: de volgende
ochtendben ik verkleumd.Het is april,de regenmaand.
Een koudewind waait op deze hoogteen de dikke regenwolken blijven aan de bergtoppenvasthakentot ze hun
lading hebben geloosd.Dat had ik niet verwachten dus
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had ik ook niet voldoendewarme kledingmeegenomen.lk opstellenvan een goede hiërarchiein de mappenom docuging toch naarAfrika,niet?
mentenefficiëntte bewarenen terug te vinden)af met boeiender onderwerpen(zoalshet werkenmet foto's).Deze melk kan rustigkennismaken met de gemeenschap,
met de thodewerktmotiverend.
school Lycée Etoile des montagnes,met de streek en met
de mensen.De pc's zijn nog niet allemaalverzameld.Er is We vorderentraag maar zeker. Al spoedig duikt het proook nog geen vaste locatiebepaaldwaar de lessen zullen bleemop van een tekortaan tijd om alleswat men zou willen
doorgaan.Lerarenen leerlingenzijn nog in examenperiode,leren aan bod te laten komen.Snelletheoretische
lessen
de paasvakantieis hier nog niet begonnen.
hebbenhier weinigzin. Daar blijftzo goed als nietsvan hangen. PC-vaardigheden
dienen echt te worden toegepasten
Geleidelijkaan druppelenenkele toestellenbinnen die ik
vluchtigkan nakijkenop virussenen anderekleinefunctioneringsproblemen.
Zo kan ik ook geleidelijkingroeienin de
plaatselijkementaliteiten gewoontesen kunnenalle betrokkenenaan elkaarwennenvooraleerde lessenstarten.
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Voor we van start gaan, worden er twee groepengevormd:
de ene zal aan beurtkomen in de voormiddagen de andere
in de namiddag.De toestellenstaanopgesteldin een groot
lerarenlokaal.
We moetende plaatsingvan de deelnemers
aanpassenaan de beschikbareverlengkabels
en dominowat een luxe
stekkers.Er is hier wel elektriciteitsvoorziening,
is in vergelijking
met de situatiein Congo.De stroomvalt

met het nodigegeduldingeoefend.
Als afsluiterkunnende deelnemersgenietenvan een lesje
internetten.Na wat zoek-en speurwerkhad ik in Bujumbura
een usb-modemoo de kop kunnentikkenwaarmeewe zelfs
in een toch eerderafgelegenstreek als Jenda,met voorbetaalde telefoonkredieten
draadlooskonden surfen van oo
een laptop.ledereenzit gespannenmee te volgenwanneer
ik het opzoekenvia Googledemonstreer.De één wil graag
prentenvan de menselijkecel om lessente illustreren;een
ander wil een geografischekaart van Bujumburaen weer
een andereen tekstoverde geschiedenis
van de koninklijke
familievan Burundi.Dat ligt allemaalbinnenbereiktot de
verbindingwordt verstoord door een gigantischonweer.
hier per dag gemiddeldmaar één tot twee keer een uurtje Maarde toon is gezet.Alle vorigelessenkrijgennu zin in het
uit.Daarkan men wel mee leven.
perspectiefvoor de verschillendevakken documentatieen
illustraties
te kunnenaanbieden.
lk moet
Het niveauvan de deelnemersis erg verschillend.
dus goed afwegenhoe ver we samen kunnengeraken.Van Bij het afscheiddringen allen aan om het gebeurenin de
groepenvormen volgens niveauswil men hier immers niet toekomstte herhalenen liefstvoor een langereperiodewant
horen, 'samen uit, samen thuis'. De zwakste bepaalt dus er valt nog heel wat leren:'Kanje
te
niet terugkomentijdens
eigenlijkhet ritme. In het begin heb ik het daar wat moeilijk
de grotevakantie?'.
mee omdat sommigenzich misschienwat zullenvervelen.
Maar naarmatede lessenvorderenen we onderwerpenbeOp de terugwegoverloopik in stiltealle belevenissen
van de
rakende
sprekenzoals beginselenvan computeronderhoud,
geniet
prachtige
voorbije
weken
en
nog
eens
van
de
plooiengladgestreken.
ledereenheeft hier nog veel te leren.
lk bouwde lessenstapsgewijsop naar een bepaalddoeltoe. panorama'sterwijlweperjeep afzakkennaar Bujumbura.
lk wisselzoveelmogelijkietssaaiereonderwerpen(zoalshet M-DL
4

Ontvangsten
2010

I

ONTVANGSTEN201O
1
2
3
4
5
6
7

Giften
Vastenaktiesscholen
Gespreksavonden
Ariadne
Lenteconcert
Andere
Sponsoring
Overdracht2009

Sponsoring
IV

24.116,40
€
9.814,46
€
4.638,00
€
4.000,00
€
2.197,66
€
500,00€
12.405,84
€

Anderê
4%t

57.672,36€

Lenteconcert
A ri adne.
7%
6espíeksavonden
8%

UITGAVEN2O1O
Uitgaven

Administratiekost

fondsenwerving
3"/"

en
Schogkrateriaal

i kosten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1,Yo

NieuwsbÍief
5e/ó
Abonnement
,nternet
4Va

.J

Lokaleprojecten
Verzending goederen
Computersen toebehoren
ZendingenAfrika20í0
Abonnementinternet
Nieuwsbrief
Uitgavenfondsenwerving
Schoolmateriaal
Administratiekosten
Onderhoudgebouwen
Allerleikosten

13.362,67€
12.457,28€
11.636,15€
7.935,46€
2.612,16€
3.039,84€
€
1.929,51
1.582,65€
1.578,74
€
889,40€
648,50€
57.672,36€

vragenwat meeruitleg.
Enkelevande gegevenbedragen
-

De kost voor de verzendingvan goederenbedraagt'slechts'12 457€. Welnu,wij hebbenin 2010 vier zendingen
werd per bootvia wereld-missiehulpverstuurden een
gedaanvan goederennaar Congo.Een prefab-container
voor onze technischeinstallaties
vervangstukken
werdenverzondenvia Belex.Beidezenaantalnoodzakelijke
dingensamenkosttenons inderdaad12 457€. Daarnaastgebeurdenevenweltwee zendingenmet het leger.Het
pc's,didactischmateriaalen schoolgerief.
elektriciteitsmaterialen,
Het ging om niet minbetroffenzonnepanelen,
der dan 4000 kg of 11 m3goederen.Deze privéversturen( I € per kg) ware onmogelijkgeweestvoor ons budget.
Vandaardat wij het legerbijzondererkentelijkzijn dat wij op hun gratisdienstkondenrekenen.

-

in Kimbongo,Totshien Kingandubedroeg2 612€. Deze post zal in de
De kost voor onze internetabonnementen
toekomstduidelijkverhogenomdatin augustuseen vierdeinstallatiegebeurtin Kikwit...en omdatwe afhankelijk
inneemt.Onze ingenieursen informaticizoekenechter
zijn van één firma in Kinshasadie een monopoliepositie
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verwoednaargoedkopereoplossingenen volgensonze recenteinformatiezal dit ook lukken.we houdenu op
oe
hoogte.
Wij willenook terloopswijzenop de bijzondergeringe'overheadkost'.voor
pr, informatie...
administratie,
Vrijwilligerswerk
zorgtvoor hoog rendement!
Onze inkomstenin 2010 kwamenoverwegendvan persoonlijke
giftenen actiesvan de scholenvan de zustersannuntiaten,waarvoorwij zeer erkentelijkzijn.De opmerkzamelezerziet evenweldat wij ons budgetin evenwicht
hielden dank zij een overdrachtvan 12 405 € van 2009.
Willenwij onze activiteitenkwalitatiefblijvenuitvoerenen wenselijkzelfs uitbreiden,dan zijn extra middelen
absoluut
noodzakelijk.
Wij plandendaaromin het najaarreedseen driedeligegesprekscyclus,
maarvooralonze overeenkomstmet cdi Bwamanda( zie artikelover samenwerkingmet Bwàmánda ervárenwij als een groteopstekervoor
;
onze mogelijkheden
in de toekomst.ook hiervanhoudenwe U op de hoogteI
Wij durvenlangsdeze weg ook een oproepdoen om onze werkingverderte blijvenondersteunen
via een gift die
vanafdit iaar40 € op jaarbasismoet bedragenindienze fiscaalafirekbaarwil zjin.JB. RB en AB

Tijdslijn van onze activiteiten
- FernandRochette
Nabije verleden
- ln oktober2010dedenwij een dringendezendingnaarCongoom een tientallaptopste
vervangenen om vervangstukken
te bezorgenomwillevan schadeveroorzaaktdoor blikseminslagaan onze technischeinstallaties.
Twee spreekbeurten
werdengeorganiseerd
om onze kas te spijzen.AdvocaatJef Vermassenen AnnemieStruyfzorgden voor twee prachtigeavondenop 9 en 23 november2010
Op í6 december2010 mochtenwij andermaalmet het legerniet minderdan 53 colli'smet schoolmaterialen
verzenden. Ook een steenpersmachine
belanddeveiligin Kinshasa.
Geen Kerstconcert
in 2010 omwillevan een te moeilijkevoorbereidingsperiode
voor onze koren.Maarop 21 lanuari
stondenleerlingenen lerarenvan het HH.-lnstituut
andermaalklaarvooreen prachtigconcert.
De ganse maand maarI2011verblevenzusterGuillaumineen GuidoBoon in onze4 missieposten.
De opvolgingvan
B opgezettepedagogisch-didactische
projectensedert april2010was noodzakelijk.
Bovendienwerd op alle posten
een grondigeanalysegemaaktvan onze technischeinstallaties
( zonnepanelen;lnternet;
computerpaif;r.i.o. uan
een inventarisering
en herstelwerken
waar nodig.
Ook in eigenlandtrachtenwij een bijdragete leverenaan bewustmakingsactiviteiten
binnende scholenvan oe zusters Annutiaten.De eerstegraadvan het HH.-Heverlee
en het secundairvan het lmelda-instituut
te Brusselkondenop
onze daadwerkelijke
hulp rekenen.via pp-demonstraties.
Ook Burundilatenwe niet los. Marie-Dominique
Lodensverbleefvan 10 apriltot 1 mei in Jenda waar ziiaan 31 leraren computervaardigheden
bijbracht..(zie haar bijdrageeldersin dit nummer).
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- Binnenonze stuurgroepen drie werkgroepentrachtenwij zo kwaliteitsvol
mogelijkte werken.Daarbijhoortnatuurlijkook
studiewerken reflectie.Daaromhieldenwij op 28 mei in Hoepertingeeen reflectiedag
met al onze medewerkers.
- De vierdepijlerorganiseerde
op 27 novemberin Hasselten 26 februariin Dilbeekeen studiedagover de mogelijkheden
en problemenvan nietgesubsidieerde
organisaties
zoalsBlik op Afrika ookwel "De vierdepijlei" genoemd.FernandRochette,zusterGuillaumineen zusterRoza Peetersnamendaaraanactiefdeel.
- Op 1 aprilparticipeerde
FernandRochetteaan een debatover " onderwijsin Congo"georganiseerd
door de Congolese
gemeenschapvan Antwerpen.

Nabije toekomst
In augustuse.k.zullenonzeingenieurs
Jan Stevens,HugoPriemenen DirkHoornaert
in de schoolvanKibangu
( Kikwit) zonnepanelenplaatsenen zorgendat het internettoegankelijk
wordt.Zo zijnonze vier missieposten
voorzien
van energieen communicatiemogelijkheden.
Voorafgaandaan bovengenoemde
zendingis er natuurlijkhet transportvan alle noodzakeliike
materialen.waarvoorwe
andermaaleen beroepmogendoen op het leger.FR

I

J

Reedsmogenwe oonkondígen
dot wij in het nqjoor drie gespreksovonden
orgoniseren
om U tegente zeggen:
Niemondmínderdonde Congokenner
bij uiïstekjournolistPeterVerlindenmogen
progrommeren
wij
op 6 okïober.
Ookde speciolistinzokeontwikkelíngssomenwerking
prof. PotrickDeveltere,fhonsvoorzitter
vonhet ACW, zal sprekenop 20 oktober.
Eenderde initiotief in deze reeksgoot door op 10 november:Onderde mongob
oomieengesprek met Congolezen
die momenteelin Belgiëwonen,gemodereerd
door Peter Verlinden+ muziek.
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Gestartals eenkleininitiatief
in hetdorpBwamanda
in de noordelijke
Evenaarsprovincie,
is hetCDIin enkelejaren
tijd uitgegroeid
tot een groteorganisatie
die een oppervlakte
van driemaalBelgiëbestrijkt.
Het CDIvolgteen multisectoralestrategieen zet structuren
op in de landbouw,de gezondheidszorg,
de watervoorziening,
de wegenaanleg
en de ruraleanimatie.Cruciaalis een getrapteparticipatie
van de lokalebevolkingen de economische
onderbouw.CDI BwamandaBelgiëwerdopgerichtin 1969om CDI BwamandaCongote ondersteunen.
iio,gig€dlbwcrt
-ën!_a.g1g
Uit: De vriie markt van de ontwikkelingssamenwerking,
van PatrickDeveltere(2009)
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Ontmoetingmet...
Odetteen JeanMupepe,initiatiefnemers
van school
en vormingsinstituutBANATEE- Kikwit
E- :^
Í\^^- ^
Depreeuw
- Eric

Medewerkers van Blik op Afrika begeven zich regelmatig 'op missie' naar de provincie Bandundu in Congo, uiteraard
staat de samenwerking met directies en leerkrachten van 'onze' scholen daarbij centraal. Sedert enkele jaren kruist hun
pad regelmatig dat van het echtpaar Odette en Jean Mupepe./Vaasfsamenwerkingin de vorming en discussieover het
onderwijs bieden de ontmoetingen altijd gelegenheidtot gezellig, warm persoontijk contact, Hierna volgt een getegenheid tot kennismakingmet Odette en Jean voor de lezers van Nsanguya Bwala. Het interview gebeurde via e-mail.
ED: Kunnen jullie iets meer vertellen schoolvan de Jezuïeten,keerde ik terug naarKinshasaen behaaldein 1988
over j u Ilie achterg ro nd?
mijn
licentieaan het befaamdelnstitut
:-i:ii:::j::
..
PédagogiqueNationalen keerdeterug
a : -: l
naar het collegeSt. FrangoisXavier.
:j:,::':i:ri::
:,:,:l:.:-

Jean Mupepe

Jean: lk heb een grootdeel van mijn
levendoorgebrachtin Kinshasa.Van
1981tot 1984studeerdeik voor regent
Frans/ AfrikaanseTaalkundeaan het
Institut Superieur Pédagogique van
Kikwit(Prov.Bandundu).
Odette: BUmrj verliephet ongeveerop
dezelfdewijze.VanuitKinshasakwam
ik terechtin de stad Bandundu.Toen
mijnvaderverplaatstwerd,belanddeik
eveneensin Kikwitwaar ik het diploma
behaaldevan de pedagogische
humamet de formule
niora(ed:vergelijkbaar
van onze vroegerenormaalschool).
Jean en ik kwamenelkaartegenin
1984,trouwdenin 19BBen we leven
nog steedsgelukkigsamen,met onze
vijf kinderenMarie-Pierre
de oudste21
jaar,Baïdir,Mélissa,Marilynen Evy de
jongste11jaar.
Jean: Na tweejaar les geven in een

ouderswildenhet schoolgeldniet betalen.Anderenwarenwel blrlmet ons
initiatiefmaar stuurdenhun kinderen
omwillevan het 'prestige'lievernaar
een privéschoolin Kikwit.gestichtdoor
de blanken.latergerunddoorBelgischeonrwikkelingshelpers
en nog later
ED: Hoe zijn jullie met een eigen
overgenomen
doorCongoleseouders.
school begonnen?
Jean: De realiteitis dat ons zogezegd
Odette: Na ons huwelijkvestigdenwe 'succes'niet bij iedereenzomaarwerd
ons in een huitenwijkvan Kikwit.Van
aanvaard.Zelfsals er een jonge iewe
bij de aanvangstelden ons vragen mandvan eigenbodemen met een
bij de toekomstigeopleidingvan onze diplomain betrokken
was, kon zo'n
kinderen.Zoalshet vandaagnog
goed resultaatnietandersverklaard
steedshet geval is, was de bestevor- wordendan door magischepraktijken
ming te vindenin privóscholenen in
en een pact met Satan.Gelijkaardige
sommigeconfessionele
scholenmaar
die lagenop een afstandvan 3 tot 5 km
Ll3;ifr .:
van onzewoning.
Jean:We hebbendan maarzelfeen
kleuterschooltje
opgerichtwaar wij al
het materiaalzelf ter beschikkingstelden van de kinderenterwijlin de andere scholende kinderenzelf dat materiaal moestenover en weer sleurenvan
thuisnaar schoolen omgekeerd.Odef
te leerdede stielvankleuterleidster
van mijn collegabij de Jezuïeten,zuster ClaudineLemeur(ordevan de GodDochterEvy Mupepe
delijkeVoorzienigheid),
die 20 jaar ervaringhad in het Fransekleuteronder- verhalencirculeerden
over succesvolle
wijs.
Congolese
zakenmensen.
Odette: De schoolopendede deuren Odette: Wij echterwaren ervan overop 5 oktober1989,6 maandenna de
tuigddat men dankzijeen goedevorgeboortevan ons eerstekind.3 jaar
mingeen waardiglevenkan leiden
latermoestze de deurensluiten.Vele zonderterugte vallenop irrationele
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verklaringen
en praktijken.We hebbendoorgezet:ik combi- ED: Maar de droom bleef ...
neerdehet bestuur van de schoolmet les geven in een klas.
Met het weiniggeld dat de oudersons ter beschikkingstel- Odette: In 1994contacteerdemijn man één van de beden en met onze eigencentenbetaaldenwe twee leerkrach- stuursledenvan de privóschoolwaaroverwe het al hadden.
Hij steldevoor om onze schoolopnieuwte openenmaar nu
ten die de overigeklassenvoor hun rekeningnamen.
op het'Plateau',het residentiële
kwartiervan Kikwit,waar de
ED: Waarom hebbenjullie de schoo I na drie jaar geslo- 'belangrijkemensen'vande stad woonden/wonen.
We hebten?
ben daar in 1994het lageronderwijsopgestarten in 19g5
hetsecundair.
Jean: lk was vrij goed betaaldop het collegevan de Jezuïe- Jean: Onmiddellijk
nam de schooleen hogevlucht.Onze
ten maar door het onbegripen de onredelijkhoge eisenvan filosofiewas
de volgende.Vooreerstmoestende ouders
de nieuweoverstewerd mijn situatieonhoudbaar.Naastmijn nauw betrokken
wordenbij het uittekenenvan pedagogivoltijdseuurroosterwas ik belastmet de mutualiteitvan de
sche,administratieve
en materiëleobjectieven,bij de realisaleraars,verantwoordelijk
voor het theateren voor alle andere tie van het pedagogischproject
en van de bouwplannen,
en
cultureleactiviteiten.
lk werktemet enkeleonderbrekingen bij het opvolgen
van het onderwijsen de doelgerichte
vorvan 7.30u tot 1Bu. Alle pogingenom hierinverbetering
te
mingvan de leerkrachten.
Daarnaastmoestende leerlingen
brengenblevenzondereffect.Daarombeslootik uiteindelijk hun inbreng
hebbenbij de verbeteringvan het onderwijs
"'"1
Tryi4w*;
om het collegete verlaten. :::::::-'1
door hun meningte gevenover het levenin de klasen in de
Odette: Ondertussenwaschool.Ons werk heeftvruchtenafgeworpen.De beste leerren we verhuisden woonlingenvan ons lageronderwijswarensterkgegeerddoor de
den wijop 7 km van het
bestescholen(o.a.deze van de Jezuïeten).Een grootdeel
college.Jeanvertrokalvan de afstuderende
leerlinqenvan onze wetenschappelijke
leenof met een vriend's
en technisch-commerciële
humaniorabehaaldensuccesvol
morgensom 5 u en kwam
hun 'diplómed'état'(staatsexamen
op het eindevan het seterugthuisom 22 u. lk
cundaironderwijs).
vond het verschrikkelijk
dat hij onze twee kinderen
ED: Alles liep nu ap wieltjes?
alleenzag als ze alslieOdette: Helemaalniet.Ons succeswektede jaloezieop van
pen.
de
omliggende
scholen.Campagneskwamenop gangom
Jean: Na mijn ontslag zat
Odette Mupepe
de
naam
van de schoolte beschadigen.
Verantwoordelijken
ik zonderwerk en een eigenschoolblijvenrunnenin die situvoor het lokaleonderwijswerdeningeschakeld
enz. Op die
atie werd financieelonhoudbaar,we moestensluiten.Dat
manier
kostte
ons
dat
de
mislukking
ganse
promovan
een
jaar
was frustrerend.Onze dochterhad alleenhet eerste
periode
tie:
tijdens
de
van l"Examend'Etat'verdwenenop
kleuteronderwijs
achterde rug en mijn ideaalleek de mist in
te gaan. lk was na mijn licentiespeciaalteruggekeerdnaar miraculeuzewijzede lijsten(met resultaten)van de deelnemersom later miraculeus
terugop te duiken.TweepromoKikwitom jongerenbewustte makenvan het belangvan
ties
van
onze
humaniora
waren
daar het slachtoffervan.
studiesvoor hun toekomst.Kikwitis immerseen stad die
enkeldegelijkwerkgelegenheid
biedtin het onderwijs,de
handel,de landbouwen de ambachtelijke
nijverheid.Zander
aangepaste
vorminghebbenjongerengeenenkeletoekomst.Ze staandaardooralte gemakkelljkopen voor alle
mogelijkeinvloedenen beïnvloedingen
wat hun kansenom
het te makenin het levenbetreft.lk moestook mijnjongerencentrumsluiten.lk organiseerdein dat centrumeen leesclub met dagbladen,besprekingen
van literatuur,debatten,
conferenties,
diversespellen.De droomwas van korteduur.
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Jean: In Kikwitzijn bepaaldegeesten maal op vormingte sturen.Dus ben ik de didactischeaanoakte verbeteren.
nu nog niet bekwaamom succesof
in 2007 zelf met éón van onze leerWe zijn begonnenmet het ontwikkelen
gelukaan de evenmenste gunnen.
krachtengaan bijscholenin Kinshasa. van leesboekjesvoor de allerkleinsten
Solidariteitis in de streekook niet het Jean: Maarop het eindevan de voromdat(buitende schoolboeken)
de
sterkstepunt.Zo kon men in Kinshasa ming volgdeonze leraarhet voorbeeld Congoleseleerlingengeen enkeleaanhet nieuwe 'ProgrammeNationalde
van onze muzikantendie in 'Europe- sporinghebbenom te lezen,terwijlhun
l'Enseignement
Maternel'kopentegen paradis'komen:hij is in Kinshasagevriendjesin anderecontinenten
50 $. De scholendie het in hun bezit
bleven.Dat heeftons niet ontmoedigd. 'l'embarras
du choix'hebbenmet een
kregen,hieldendit geheim,zelfsals ze We moestenonszelfbliivenvormenen enormaanbodvoor elke leeftiid.
niet bekwaamwarenom het te interdeze vormingdoorgevenaan onze
preterenen toe te passen.Onze school leerkrachten.
Dit heeftons ertoegeBANATEEheefthet als eerstebekend brachtom zelf een vormingsprogram- ED: Kunnen jullie iets meer vertelgemaakten heefteen verantwoordelij- ma aan te biedenwaaraan75 leerIen over die boekjes?
ke uitgenodigdom vormingte geven
krachtenen directiesvan 25 kleuteraan het personeelvan alle kleuterscho-scholendeelnamen,en de inspecteurs Odette: Het is een serievan negen
len van Kikwit.
van het kleuteronderwijs
hebbenzich
boekjesen ze werd gedruktop 100
Ondanksalletegenkantingheeftonze hierbijaangesloten.
We hebbendit
exemplaren.Titelszijn ondermeer:La
Fondation,17 )aar na de oprichting,
waargemaaktmet onze eigenmiddelen
een nieuwevestigingop het oog in
en met de steunvan de ProvincialeCel
Bandundu(hoofdstadvan de provincie)van de Inspectie,belastmet vorming.
en dit op vraagvan de ouders,het me- Ook de MONUC(Missiondes Nations
rendeelkaderledenvan politiekeen / of Uniespour le Congo)heeftsteunveradministratieve
diensten,waaronderde leenddoorzoweldocentenals deelneprovincialeministervan onderwijs.
mers per vllegtuigte vervoeren.Een
Sommigenwarenverplaatstvan Kikwit tweedevormingsronde
trok 118deelnaar Bandunduen vondendaar geen nemersaan.
GÍlÍilÍfiUfit{t-iËbr
schooldie de vergelijkingmet BANATEE kon doorstaan.Ook hier hebben ED: Jullie zijn wel doorzetters...
de oudersinspraakin de werkingen
wordttegemoetgekomenaan hun no- Odette: In 2008 hebbenwe, voor het
transportopnieuwmet de steunvan
den voorhun kinderen.
MONUC,een overstapgemaaktnaar
ED: Maar waar btijven jultiede ínspi- Kinshasa,ditmaalmet een ploegvan g
leerkrachten
van het lageronderwijs
ratie halen?
(ikzelf,5 collega'suit Kikwiten 3 uit
Odette: Men moet gaan kijken hoe
Bandundu).We volgdenvormingin het
Centred'Enseanderenhet aanpakken.Automatisch gerenommeerde
,
i ',l Jl [JC ,:'4--'.r-,r-,.: !!' ,
kijkenwij dan naar Kinshasawaar inza- ignement les Gazelles.Opnieuwble,
2e édition
ven er na de sessiestwee collega'sin
ke onderwijsalles geconcentreerdis.
'Kinshasa-Paradis'
gaan
ÉBÍTloNsLoYoLA-KlNsHAsa2006
maarook dezekeer
Mijn man is daar
observerenen
.,,.',
:
lietenwe ons nietontmoedigenen in
wij hebbendaarnazijn richtlijnengevolgd.lkzelfben vorminggaan zoeken 2008 zijn er opnieuw '11 leerkrachten
in het CenÍre Congolais d'Education
poule rouge, Coco le petit crapaud, La
van onze twee vestigingengaan bijPour Tous(ED programmavan de Ve- scholenmaar deze keer keerdenze
pluie, Bebi le chevreau, Fifi, La chèvre,
renigdeNaties:Educationfor All).On- allen terug naar onzescholenen ze
la vache, /es sourls et la chatte. De
z$n bezigmet de vernieuwingen
ze eigenleerkrachten
warenechter
toe te tekst is geschrevendoor mevrouwGee
passen.
sceptischen twijfeldenof hun onderHeynen,een Belgischemaatschappewijs echt zou verbeterendoor die nieu- Jean: Het gelukbestaatniet alsje allijkwerksterdie verbondenis aan de
we aanpak.Ze dedeneen tijdjemee en leen aan de slag gaat. Niet zoveel
schoolvoor blindenhier in Kikwiten lid
keerdendan toch terug naar hun oude scholenhebben de gelegenheid
zoals van onze raadvan bestuur.Ze heeft
wij om hun leerkrachten
vormingte
stramienen routine.Onze conclusie
zelf kinderengeadopteerdwaarvaner
was dat ze zelfdie ervaringenmoesten latenvolgenop zo'n groteafstand.
eentjestudeerdebij BANATEE.Het
opdoenin hun klassensituatie
om over- Daarom is vormingons tweede actie- drukkenvan La poule rouge werd betuigdte worden.We beschiktenniet
veld geworden.
taalddoor één van de ouders.
over voldoendemiddelenom hen alle- Het derde actieveldis onderzoekom
Jean: Tenvijlwij de tekstboekjesvoor
10
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kinderenontwikkelen,is men bij de Jezuïeten(ITPK)bezig
met de redactievan een handboekvoor de scholen.Een
ploegvan leraarsFrans,waaronderde rectorvan het college, stelleneen handboeksamenvoor Fransop het niveau
van het eerstejaar secundaironderwijs.lk ben gaan meewerken en nu is het boek op de markt'.Parlerpour communiquer, guide pédagogiquepour l'enseignementde frangais en
premièresecondaire.Er is ook een handboekvoor de leerlingen.Beidezijn goedgekeurddoor het Congoleseministerie voor onderwijs.
Odette: Momenteelbereidenwe een bundelvoor van voorvoor de kleuterschool
en het lager
drachtenen vertellingen
onderwijs,een woordenboekover bepaaldethema'svoor de
We stimulerenonze leraarsom voor
drie onderwijsniveaus.
deze uitgaventekstente schrijven.

Zoon BaïdirMupepe

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

I

luni

te integrerenin de gewoneklassen.Ondermeerhet aanzienlijke verschilin leeftijden het contrastmet de minderkwetsbare leerlingenspelendaarbijeen rol. Maardoorgaansgaat
het de goedekant uit.
Odette:Ook de contactendie er geweestzijn in het kader
van het projectLeerlingenbegeleiding
(VLIR-UOS)onderde
leidingvan prof.Kabeyaen van uzelf(ED) hebbenonze kijk
op de moeilijkheden
van de leerlingennog verderverruimd.
ED: Maar er zijn nog meer ambitieuze plannen ?
Jean: De vormingzoalswij die in Kinshasalatenvolgendoor
onze leerkrachten
kostveel geld.Daaromzijn we bezigmet
een vormingsprogramma
van hoog niveauvoor leerkrachten
van het kleuter-en lager onderwijs:l'lnstitutSupérieurNormal. Dit doen we in samenwerkingmet professorMatthieu
Kabeya(Universiteit
Kinshasa- UNIKIN)en EugèneEbengo
Makoke(directeurvan het CentreCongolaisd'Education
Pour Tous- CCEPT). Het lnstitutSupérieurNormalzal gegradueerdenopleidenvoor het kleuter-en lageronderwijs.
Het initiatiefwordtfel toegejuichten verschillende
instellingen hebbenaltoegezegdhun leerkrachten
te lateninschrijven. Het Ministerievan het Hogeren Universitair
Onderwijs
bestudeerthet dossier.Daarnakunnenwe aan de slag.
Odette: Als partnersvan het CentreCongolaisd'Education
Pour Tous- CCEPT hebbenwe een extensiegeopendvan
dit centrum,gerichtop gespecialiseerde
vormingvoor kleuterleidsters.
Dezevormingduurtnegenmaandenen levert
een certiÍicaataf van specialisatie,
na een stagevan twee
maanden,gevolgddoor een stageverslag
dat wordtverdedigdvoor een jury. In september2010warenwe al aan de
vierdepromotietoe, in totaal52 personen,zowel leerkrachten als inspecteurs,
leerlingenbegeleiders
en directies.Scholen uit de diverseschoolnetten
inrichen met uiteenlooende
tendemachtennemendeel aan deze vorming,ook de zusters Annuntiaten.

ED: En Blík op Afrika?
Odette: In de loop van de voorbije21 jaar hebbenwe heel
geleverdom bij de leerlingenleermoeilijkwat inspanningen
hedenop het spoor te komen.Zo zijn we erachtergekomen De Fondation BANATEEis heel blij met de samenwerking
dat sommigeleerlingenwel beschikkenover de capaciteiten die er tot nu toe is geweestin het kadervan de vormingvoor
om te slagenmaardat dit alleenmogelijkis als de school
de scholenvan de zustersAnnuntiaten.Er is ook heelwat ete anazich samenmet de oudersinzetom de hindernissen
mail communicatiemet enkele leden van BIik op Afrika, onte zoekenom hieraantegemoet
lyseren,de mogelijkheden
dermeer
bij het uitwerkenvan ons programmavoor het /nsfite komen en zo een nieuwestart mogelijkte maken ("offrirla
tut
Superieur
Normal.We hopendat dit in de toekomstnog
possibilitéde repartir d'un bon pied').
Jean: Met deze aanpakzijn we erin geslaagdveel leerlingen verder kan worden uitgebouwden versterkt,ten voordele
In de.eersteplaatsdeze leerlingendie geen van het onderwijsin de Congolesescholen.ED
te recupereren.
achterzich haddenten gevolgevan
normaleschoolloopbaan
bij het schrijven,lezen,rekenenomwillevan
moeilijkheden
de
disfunctioneren,
het aanvangsniveau,het psychosociaal
en
ontwikkeling,
familialesituatie,de gebrekkigelichamelijke
ga zo maat door.Wat daarbijbijzondermoeilijkuitvalt,is
de baas zijn,
deze kinderen,eens ze hun leermoeilijkheden
1l
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