De vzw Solidariteitsfonds – Blik op Afrika nodigt u uit op haar

KUNSTBEURS Art Aid Africa op 3, 4 en 5 oktober 2014
met het werk van gekende, hedendaagse, Belgische kunstenaars.

Mbote na beno (goede dag aan jullie)
Eric Depreeuw
Africa on the rise! Missie volbracht?
Wie de actualiteit volgt kan er niet omheen, stilletjes aan komt er ook goed nieuws uit Afrika, zelfs goed
economisch nieuws. UNICEF meldt dat meerdere zogenaamde Millenium-doelstellingen benaderd worden:
meer en meer kinderen volgen lager onderwijs, de extreme armoede wordt teruggedrongen, minder moeders sterven bij de geboorte van hun baby. Ook in Congo is er sprake van een redelijke economische
groei, de contracten met de ontginners van de bodemrijkdommen worden ietwat meer rendabel en een
deel wordt zichtbaar geïnvesteerd in wegen, scholen, ziekenhuizen. Daar hebben de gewone mensen ten
minste baat bij. Er is sprake van een betekenisvolle toename van de handelsactiviteiten, vooral met opkomende economieën zoals China, Brazilië, India. Voor het eerst, zo lezen we, overstijgt het bedrag aan investeringen in Afrika dat van de ontwikkelingssamenwerking. Dit is een gunstige kentering die we toejuichen. Ook binnen Blik op Afrika heeft zich een merkbare kentering voorgedaan. We hebben een nieuwe
voorzitter, namelijk Rudi Demeuse (zie interview in dit nummer). Een van de door hem uitgezette krachtlijnen is dat alle werken van de zusters Annuntiaten in Afrika worden samengebracht in de bestaande
VZW maar met de nieuwe naam Solidariteitsfonds, Blik op Afrika. Voor de medewerkers van het vroegere
Blik op Afrika is dat een hele omwenteling. We waren hoofdzakelijk bezig met onderwijs. In minieme mate
kwam het verbeteren van de gebouwen of andere infrastructuur aan bod, mede door ons beperkt budget.
Door de integratie van alle activiteiten zien we onze werking verbreden tot de domeinen van gezondheidszorg en landbouw. Onderwijs blijft eveneens een super belangrijke bekommernis maar doordat we toegang krijgen tot sterke sponsors, komt ook hier de zorg voor infrastructuur (scholen, internaten, sanitaire
installaties…) op ons bord terecht. Maakt de groei van de economie in Afrika uw en onze inspanningen
dan niet overbodig? Geenszins! De economische groei is niet gelijk verdeeld over alle landen van Afrika.
De baten ervan zullen slechts traag, te traag de gewone mensen in de afgelegen streken ten goede komen.
Blik op Afrika neemt meer verantwoordelijkheid op om samen met onze partners in Congo door te werken. We hebben meer nog dan vroeger uw steun nodig voor het onderwijs, de gezondheidszorg en onze
landbouwprojecten. ED

Een nieuwe lente, een nieuw geluid:
een gesprek met onze nieuwe voorzitter Rudi Demeuse
Eric Depreeuw
Naar aanleiding van ‘de stap terug’ van onze founding father, Fernand Rochette, schreven we in ons vorige nummer
‘Het leven gaat verder…’. En ja, na een zoektocht van meerdere maanden kwam er witte rook uit de schouw van
zuster Roza: er was een nieuwe kandidaat-voorzitter in de persoon van Rudi Demeuse. En het leven ging daarna
nog steeds verder, Blik op Afrika veranderde wel grondig 1van structuur en inhoud. Een kennismaking met Rudi Demeuse.

ED – Welkom Rudi. Mogen we iets vernemen van uw achtergrond?
RD – Ik doorliep een loopbaan die zich volledig voltrok in de privé sector. Ik studeerde in 1969 af als licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen. In die periode maakte ik dankbaar gebruik van de uitwisselingsprojecten van AIESEC en bracht zo meerdere
maanden door in Praag (ik maakte de Praagse lente van
1968 ter plaatse mee), in Dublin en zelfs in de USA. Na
nog een jaartje MBA in Leuven en de legerdienst kon ik
in 1972 aan de slag bij Petrofina. Mijn jonge gezin, vrouw
en twee kinderen, moest het vaak zonder mij rooien, ik
was veel in het buitenland, vooral in Oost Europa (où
rien n’était facile). Vanaf 1979 begon mijn Amerikaanse
periode en werd de “wereld” mijn werkterrein.
ED – Maakte u toen al kennis met Afrika?
RD – Ja en neen. Afrika was voor ons ‘brown, black and
white’, dat wil zeggen het noorden van Afrika was cruciaal met zijn voorraden olie en gas, het zuiden was de
apartheid van Zuid-Afrika, het zwarte Afrika had voor
ons bedrijf weinig belang op Nigeria na omdat daar ook
olie te pompen viel. Het gevolg van mijn omzwervingen
Rudi Demeuse
was dat onze kinderen gingen studeren aan een Amerikaanse universiteit. Ze leerden internationaal te leven en te denken zodat ze nu ook allebei in het buitenland werken en wonen (resp. New York en Zwitserland). Mijn vrouw en ik kunnen dus regelmatig op reis,
op familiebezoek. Tijdens onze Amerikaanse periode deed mijn vrouw vrij veel vrijwilligerswerk, wat in de
VS heel professioneel werd aangepakt. Niet te onderschatten…Mijn loopbaan voltrok zich daarna nog in
Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk en ten slotte in België. Vorig jaar zette ik de activiteiten in mijn eigen
consultancybedrijf (projectmanagement) stop en ging met pensioen, niet met rust…
ED – Een indrukwekkende loopbaan, volledig in een ‘kapitalistische’ privésfeer. Is het dan
niet verrassend dat we u hier interviewen als voorzitter van Blik op Afrika?
RD – Eigenlijk niet, er zijn meerdere affiniteiten met Congo en met het werk dat Blik op Afrika verricht in
de scholen van de zusters Annuntiaten. De belangrijkste band is dat ik geboren en opgegroeid ben in Belgisch Congo. Mijn vader maakte deel uit van de “Force Publique”. We verbleven in Kinshasa, het toenmalige Léopoldville. Ondanks het feit dat we als blanke gemeenschap onder een stolp leefden, had ik op meerdere manieren contact met de zwarte bevolking, met de cultuur en de natuur ter plaatse. Zo was mijn
moeder lerares snit en naad in een school voor zwarte meisjes. Ze maakte er kennis met de invloed van
magie op de kinderen, samen met haar gingen we naar begrafenissen, bezochten hier en daar een gezin in
nood. Zo maakte ik kennis met het leven buiten onze stolp. We gebruikten weekends vaak om grote uitstappen te maken in de wijde omgeving rond Kinshasa. Moeder ondervond veel vroeger dan mijn vader
dat er tussen de Congolese mensen van alles broeide, stilaan ging koken. Op 30 juni 1960 stapte moeder
met de kinderen op het vliegtuig, we lieten alles achter, ook vader die het zijn plicht vond om te blijven.
Later kwam hij nog ernstig in moeilijkheden maar eens
terug in België nam hij een nieuwe start. Dit alles
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heeft bij mij een sterke beleving nagelaten om ‘iets terug te doen voor Congo’, the time to pay back zo u
wilt.
ED – Uw voorzitterschap van Blik op Afrika heeft op vrij korte tijd geleid tot ingrijpende
structurele en inhoudelijke veranderingen. Alle activiteiten werden ondergebracht in de vzw
Solidariteitsfonds Blik op Afrika. We gingen deelnemen aan de Raad van Bestuur, aan de Algemene Vergadering… Dreigt de bureaucratisering?
RD – Ik ben blij dat je die vraag stelt, want dat is een evolutie die we ABSOLUUT moeten vermijden. Blik
op Afrika moet kleinschalig blijven met de nadruk op menselijke verhoudingen en vooral op de inhoud en
impact van ons werk. De bedoeling is in hoofdzaak om efficiënter te gaan werken met meer en beter zichtbare resultaten. Enkele jaren geleden werd ik door zuster Roza gevraagd om mijn schouders te zetten onder een bouwproject: een school, een hospitaal en een materniteit in Kibangu, niet ver van Kikwit. Geleidelijk drong het tot me door dat er naast deze bouw allerlei andere initiatieven waren die echter niet met elkaar in verbinding stonden. Er waren geen bruggen tussen bijvoorbeeld de bestaande werkgroep Blik op
Afrika onder de stimulans van Fernand (Rochette), een actie om de zwarte medezusters van levensonderhoud te voorzien, bijv. door redelijk grote projecten in landbouw en veeteelt, en de inspanningen op het gebied van gezondheidzorg (hospitalen en materniteiten). Die bruggen bouwen was voor mij een prioriteit.
Blik op Afrika had in alle scholen een internetinstallatie gebouwd, mensen gevormd, beveiliging aangebracht.
Waarom kon dit ook niet ten dienste gesteld worden van de medische voorzieningen? Ik vroeg me ook af
hoe die versnippering overkomt bij de partner in Congo of bij onze vele vrijwilligers hier. Voor sponsoren
was het gebrek aan structuur ook verwarrend. Een gebouw financieren voor onderwijs, goed, maar wordt
er ook iets gedaan aan de kwaliteit van het onderwijs in die gebouwen? Uiteraard maar dat zat onder een
ander afdakje. Dus hebben we alle betrokkenen bijeengebracht in enkele voorbereidende vergaderingen. De
zusters Annuntiaten zijn daarbij heel ver gegaan in het schenken van vertrouwen aan de leken. Het concept
‘missie’ werd grondig herdacht en naar de 21e eeuw gebracht. De merknaam (Rudi noemt het ‘brand’) Blik
op Afrika, dank zij Fernand op de kaart gebracht, moest onze gemeenschappelijke vlag worden. Daarbij
moesten er vele verbindingen komen tussen de acties, tussen de medewerkers. Zo ontstond de huidige
structuur die de lezer terugvindt in het schema hieronder.
ACTIEDOMEINEN

ONDERSTEUNING

Werkgroep Onderwijs

Werkgroep Algemene coördinatie en administratie

Werkgroep Gezondheid

Werkgroep Financies

Werkgroep Zelfvoorziening

Werkgroep Infrastructuur (inclusief ICT)
Werkgroep Fondsenwerving en communicatie

VZW Algemene vergadering en Raad van bestuur
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We hebben nu drie domeinen: onderwijs, medische zorg en zelfvoorziening (landbouw en veeteelt). Daaronder staan vier steunwerkgroepen: infrastructuur, financieel beheer, communicatie en fondsenwerving, algemene coördinatie en administratie. Ze staan ten dienste van de werkgroepen die zich bezig houden met de
domeinen. Ook de domeinen moeten op termijn met elkaar in overleg gaan. Alle acties moeten de mensen
van de streek ten goede komen, blijvende resultaten geven met respect voor het milieu en we moeten dit
kunnen waarmaken in een evenwichtige samenwerking met onze partner in het Zuiden. Deze moet meer
en meer ‘eigenaar’ worden van de realisaties. We onderhandelen met de zusters en leken in Congo om een
gelijkaardige structuur op poten te zetten, dus met ook meer deelname van de leken aan de ‘oeuvres des
Annonciades’.
ED - En de bureaucratisering?
RD – De werkgroepen, zowel voor de domeinen als voor de ondersteuning, behouden een grote autonomie en we moeten erover waken dat de gemoedelijke sfeer behouden blijft. De Raad van Bestuur mag niet
in het centrum van de werking komen maar moet het proces bewaken op de achtergrond zodat de dynamiek bij de werkgroepen blijft. Een goed initiatief vind ik dat de werkgroep Onderwijs leerkrachten wetenschap in België en in Congo aan het werk wil zetten om zich te bezinnen over de didactiek, over de installering van een nieuw labo. Deze leerkrachten moeten niet noodzakelijk deelnemen aan de vergaderingen van
de werkgroep Onderwijs maar hun ‘ding’ is het project Didactiek Wetenschappen op poten zetten.
Een ander initiatief waarnaar we uitkijken is de ontmoetingsdag voor onze vrijwilligers en leden begin oktober. Verder heeft onderzoek uitgewezen dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen
wel vermindert in het aantal mensen dat steunt maar de bijdragen blijven op niveau en heel wat jonge gepensioneerden willen hun steentje bijdragen door mee te werken, maar ze willen er ook wat sociale gezelligheid voor terug krijgen. Dat moet zo blijven.
ED – U oefende belangrijke functies uit in grote organisaties. Kunnen we van uw expertise iets
invoeren in onze werking?
RD – Uiteraard is Blik op Afrika geen multinational en de doelstellingen zijn ook heel verschillend. Ik wil
toch de nadruk leggen op een drietal aspecten die de werking ten goede moeten komen. Vooreerst moeten
we vertrekken van een duidelijke omschrijving van een lokale nood en prioriteiten afspreken. Pedagogische
opvang voor de internen? Sanitair blok? Watervoorziening voor het hospitaal? Daarna moet er gedacht
worden aan de structurele interventie die daarvoor nodig is en die ook duurzaam moet zijn in de omstandigheden ter plaatse. Ten slotte moet het financiële plaatje kloppen. Dit alles wordt het best opgezet als een
werking met een portefeuille van projecten. Elk onderdeel van Blik op Afrika kan een project indienen in samenwerking Noord – Zuid maar de Raad van Bestuur moet een project voorgelegd krijgen dat garanties
biedt. Belangrijk is dat alles achteraf zichtbaar, controleerbaar is op het bereiken van de beoogde doelstellingen.
ED – Wordt dat ook verwacht door belangrijke sponsors?
RD - Inderdaad. Men stapt af van het caritatieve model, ‘Hier is geld en we hebben onze plicht gedaan’.
Goede wil alleen volstaat niet. Er moeten garanties zijn op realisering van de beoogde, van de beloofde doelen en deze moeten op een eerlijke wijze geëvalueerd worden. Alleen dan blijft de geldstroom komen en
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dat is maar redelijk ook. We moeten er als organisatie voor zorgen dat er meerdere projecten in voorbereiding, in opbouw, in evaluatie en in uitvoering zijn. Continuïteit is ook voor het Zuiden een signaal dat ze
ons kunnen vertrouwen.
ED – Ten slotte, Rudi, welke perspectieven streven we na over een middellange termijn van
laten we zeggen 5 à 10 jaar?
RD – De Jezuïeten hebben mij geleerd hoog in te zetten. Sta me toe dat hier dan ook te doen. De meisjes
en jongens die in onze scholen afstuderen, dienen niet enkel in het “staatsexamen” te slagen, zij moeten ook
zo gevormd zijn dat zij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van hun gemeenschap.
Dit veronderstelt dat de 3500 jongeren die naar onze scholen gaan beter onderwijs krijgen in betere omstandigheden (vorm en inhoud van de lessen, computers, goede klaslokalen, leefbare internaten, hygiëne…),
onderwijs dat beter inspeelt op de lokale vraag. Onze partner zal dit versterkt dienen op te volgen. Waar
zijn onze afgestudeerden, waar zijn zij mee bezig, welk verschil maken zij, hoe kan dat beter? Onze gezondheidscentra moeten uitgroeien tot centra van preventie van ziekten en tot inspiratiebron van solidariteit.
Veel mensen komen niet naar het ziekenhuis omdat ze de kosten niet kunnen betalen. Ze kopen hun medicamenten bij sjacheraars omdat ze de deugdelijke medicijnen in het hospitaal niet kunnen bekostigen. Een
mutualiteit kan hier het “solidaire” antwoord op bieden.Onze partner moet op termijn in zijn eigen financiële middelen kunnen voorzien. We moeten ervoor zorgen dat de veestapel en de landbouw stilaan op een
meer rendabele manier worden gerund. Dat lukt niet als één zuster, één zuster ja, instaat voor 750 runderen en 2,300 ha landbouwgrond verspreid over 4 locaties moet beheren. Tenslotte hoop ik dat er een zeer
hecht Zuid-Noord netwerk kan worden ontwikkeld tussen de scholen van onze partner in Congo/Burundi/
Kameroen en de Heilig-Hartinstellingen in België. Een leerling die aan het HH-Instituut afstudeert, zal thema’s zoals ontbossing, klimaatopwarming, grondstoffenexploitatie, goed bestuur, bevolkingsaangroei, voedselvoorziening, migratie, zeer concreet meegekregen hebben. Om hierin te slagen is natuurlijk de medewerking van de leerkrachten van kapitaal belang, en niet alleen de medewerking van hen die op pensioen zijn(!)
… ED

Tijdlijn - verleden en toekomst
Zuster Guillaumine
Het recente verleden:
Einde 2013 en begin 2014 werd veel tijd en energie besteed aan het bijeen brengen van alle werken van de
zusters Annuntiaten in één VZW. Op 23/01/2014 vond de eerste bijeenkomst plaats van de algemene vergadering van de VZW Solidariteitsfonds Blik op Afrika (zie ook elders in dit nummer). Ook de Raad van
Bestuur kwam bijeen in zijn nieuwe samenstelling.
Van 3 tot 12 december 2013 hebben zuster Béa en Eric Depreeuw overleg gepleegd met onze partners in
Congo. Op de agenda stonden onder meer de vernieuwde samenwerking met Congodorpen, het systeem
van projectwerking (zie interview met Rudi Demeuse in dit nummer) en de bevordering van de wederzijdse communicatie. Eric gaf aan de directies van onze scholen een tweedaagse vorming over studiemotivatie
en faalangst. Voor de medewerkers van Banatee (zie Nsangu juni 2011) werd een sessie gegeven over leerlingenbegeleiding in de Congolese context.
De werkgroep Onderwijs (voorheen werkgroep Vorming) bereidt, in nauw overleg met zuster Vicky en
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René Mikense (BOA-Afrika), meerdere zendingen voor: animatie van de leerlingen in de internaten, moeilijkheden bij het leren, eventueel bijkomende vorming ICT. Didactiek wetenschappen staat op het programma voor februari 2015. Een kleine werkgroep met leerkrachten wetenschappen is aan de slag. Dit project
sluit eveneens de uitrusting in van twee labo’s scheikunde en biologie.
Zoals in ons vorig nummer van Nsangu beschreven heeft de school Heilig Hart Heverlee de ganse jaarwerking in het teken gesteld van Afrika. De opbrengst van meerdere acties komt ten goede aan Blik op Afrika.
Ondertussen werd deze actie afgesloten. Blik op Afrika nam actief deel. Zuster Béatrice Mutungidimbu en
zuster Guillaumine gingen persoonlijk de leerlingen en leerkrachten van de eerste graad bedanken. Zij
schonken meer dan € 13.500 aan
Blik op Afrika. Dirk Bogaert verzorgde drie sessies op de mondiale dag van de tweede graad. Hij
bood een sfeerbeeld van het leven van Congolese leerlingen.
De werkgroep Infrastructuur
sleutelt verder aan het waterproject voor Kibangu en Totshi (zie
elders in dit nummer). De voorstudie doet ons opteren voor de
installatie van een pomp op zonne-energie. Humasol wil dit project ondersteunen (verdere studie en realisatie). Recent werden
ook vruchtbare contacten gelegd
met de firma Interindus, gespecialiseerd in alle aspecten van waterEric gaf vorming over studiemotivatie en faalangst
behandeling. In Kibangu wordt de
hand gelegd aan de afwerking van twee bijkomende klassen, een eetzaal en keuken voor het internaat. De
scholen in België hebben deze bouw mede ondersteund.
26/05/2014: Opstart van de werkgroep Gezondheidszorg. Meerdere artsen met ruime ervaring in tropische
gezondheidszorg waren aanwezig. Zij zijn bereid verder mee te werken.
De samenstelling van de werkgroep Zelfvoorziening (Autosuffisance) is in voorbereiding. BOA ondersteunt
nu reeds het agro-pastoraal piloot project in de savanne van Makengo. Zuster Marie-Claude Kibulu draagt
hier de verantwoordelijkheid ter plaatse. Het gaat hier onder meer om een totaal van ongeveer 750 runderen en een grote oppervlakte akkers. Om de opbrengst rendabel te maken hebben we voor onze werkgroep dringend experten nodig.
Nabije toekomst:
De technische missie eind juni-juli 2014 die tot doel had de capaciteit van de bandbreedte van de internetcentra in de scholen te verhogen, zal vermoedelijk moeten worden afgelast wegens te zware abonnementskosten van de voorziene satellietverbinding. We hoopten op een opportuniteit voor de ICT-ondersteuning
tijdens de lessen en voor vorming op afstand.
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kosten van de voorziene satellietverbinding. We hoopten op een opportuniteit voor de ICT-ondersteuning
tijdens de lessen en voor vorming op afstand.
Begin september 2014 is de vormingsmissie internaatwerking en leermoeilijkheden gepland. Misschien wordt
hier nog een andere vorming aan toegevoegd.
De werkgroep Fondsenwerving organiseert op 3, 4 en 5 oktober de eerste kunstverkoop “Art Aid Africa” (zie elders in dit nummer). GC

Financieel overzicht 2013
Jos Boon en Rudi Demeuse
Bestedingen 2013
De som van onze bestedingen in 2013 bedroeg €145.269.
Het grootste deel hiervan (41%) ging naar onderwijsprojecten. De meeste van deze projecten werden opgezet
in samenwerking met CDI-Bwamanda, voor de uitbouw van het BOA-A vormingscentrum voor leerkrachten
in Kikwit. Naar infrastructuurprojecten ging 31% van onze bestedingen. De uitgaven voor het onderhoud en de
werking van onze 4 cyberplatformen maakten de hoofdbrok hiervan uit. Naar autosuffisanceprojecten ging
12%, als steun voor het “ferme de Makengo/Kibongo” landbouwproject. Voor gezondheidszorg (5%) zijn we
nog in een opstartfase. Tenslotte, niet onbelangrijk, houden we de “beheerskosten” van de vzw met 6% onder controle. Meer dan de helft van die admin-uitgaven gaat naar onze Nsangu ya Bwala nieuwsbrief. Wij
vinden het belangrijk om tweemaal per jaar te berichten over onze werking. Doch, door maximaal elektronisch te verzenden hopen wij in de toekomst het milieu te sparen en onze beheerskosten onder de 5% te
brengen. Zie verder in deze nieuwsbrief hoe u ons hierbij kunt helpen.
Bestedingen 2013

Projecten onderwijs

5,00% 6,00%
5,00%

Projecten infrastructuur
41,00%
Projecten autosuffisance

12,00%

31,00%
Projecten
gezondheidszorg
Projecten allerlei
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Ontvangsten 2013
Met €251.340 was het voorbije jaar een “grand cru” jaar . Dit is voornamelijk te danken aan een legaat van
€110.212. BOA kan inderdaad duo-legaten ontvangen. Voor meer inlichtingen hierover contacteer zr. Alice
(alice.broekx@annuntiaten.be).
Zonder dit legaat bedroegen onze inkomsten €141.128. Met 42% van de recurrente inkomsten van “privé
giften” is het duidelijk dat BOA “leeft” van de steun van zijn privé donatoren. Daarnaast kunnen wij rekenen op giften van instellingen (28%), zoals de vastenactie van de HH Scholen. Van CDI-Bwamanda kwam
26% van onze inkomsten. Deze steun zal echter in 2014 wegvallen!
Onze werkgroep Fondsenwerving hoopt dit op te vangen door de organisatie van “events” zoals de Art Aid
Africa Kunstbeurs van 3, 4, 5 oktober (zie verder in de nieuwsbrief).
Recurrente ontvangsten 2013

2% 2%

Middelen via CDI
Bwamanda (DGD) *
26%

28%

Giften privé

Giften instellingen
42%
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Onze verruimde werking: de watervoorziening in Kibangu
Rudi Demeuse
Kikwit is een stad in de provincie Bandundu, ongeveer 600 km ten zuidoosten van Kinshasa. In 1960 telde men er 25.000 inwoners. Vandaag zijn er dat meer dan 1.000.000, veertig keer meer! Alsof de opvang
van die explosieve bevolkingsaangroei op zich al geen groot probleem was, worden nu ook heel wat
stadswijken van Kikwit door erosie aangevreten. Bewoners worden daardoor genoodzaakt veiligere
stadsoorden op te zoeken. Zo een veiligere stadsbuitenwijk van Kikwit is Kibangu.
In 2005 kreeg onze partner Soeurs Annonciades van de bisschop van Kikwit de vraag om voor die toestroom aan mensen in Kibangu sociale infrastructuur te voorzien. Nu, 9 jaar later, kunnen in Kibangu
dank zij onze partner, zo’n 500 kinderen naar de lagere school en aansluitend krijgen 450 kinderen de
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kans om naar een volledig uitgebouwde middelbare school te gaan. Daarnaast is er voor 150 leerlingen internaatopvang. Twee jaar geleden werd dan ook nog een hospitaal met 75 bedden en een kraaminrichting
opgestart.

Nu de scholen, het internaat, het hospitaal en de kraaminrichting operationeel zijn, stelt zich het probleem
van de nutsvoorzieningen. In elektriciteit wordt via zonne-energie en een generator voorzien. Blijft de vraag
hoe de site te voorzien van voldoende water, ook tijdens het droogseizoen. Verder moeten we oplossen
hoe het hospitaal en de keukens met drinkbaar, onbesmet water te bevoorraden.
Op vraag van de zusters zette Blik op Afrika zich aan het werk. Wij hadden het geluk een beroep te mogen
doen op Luc Meskens van Ex-Change. Die ging in november vorig jaar ter plekke. Hij maakte voor het water ‘vraag/aanbod balans’ op van de site. Op basis daarvan heeft Luc een project uitgetekend dat het regenwater maximaal opvangt en stockeert om aldus ook het droogseizoen mee door te komen. Daarnaast heeft
hij een ontwerp uitgetekend dat water uit een 80 meter lager gelegen bron, op zo’n 1000 meter van onze
gebouwen, opvangt en met een door zonne-energie aangedreven waterpomp opstuwt naar een watertoren
(château d’eau). De watertoren dient als buffer. Als er geen zon
is, zoals ‘s nachts, zorgt die ervoor dat er toch nog altijd water
kan vloeien. De watertoren laat ons ook toe de kwaliteit van
het water te monitoren. Essentieel als je weet dat vanuit de watertoren het hospitaal en de keuken van het internaat voorzien
worden van drinkbaar water.
Wij hebben een project dat een duurzaam antwoord biedt voor
de waterbevoorrading van de Kibangu-site. Rest nu de uitvoering! Hiervoor zijn wij op zoek naar financiering. Het totale
project werd begroot op ca. €35.000. Ook wille wij ter plekke
expertise hebben die naast de supervisie van de bouw ook de
lokale mensen kan opleiden zodat zij ons volgende waterproject in Totshi kunnen aanpakken. RD
Zie onze website www.blikopafrika.be : project INF/14/007 en
INF/14/008
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Sfeerbeeld van de solidariteitsactie van de scholen van het HHH.
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Blik op Afrika organiseert een kunstverkoop op vrijdag 3 oktober, op zaterdag 4 oktober en zondag 5 oktober. Befaamde kunstenaars werden bereid gevonden om een of meerdere van hun werken ter beschikking te
stellen voor deze verkoop en ze staan een aanzienlijk deel van de verkoopprijs af ten voordele van onze werking. We nodigen u dan ook graag uit om deel te nemen aan deze verkoop: u verwerft een prachtig kunstwerk, wij krijgen financiële middelen in het laatje waarmee we nog intensiever kunnen inzetten ten voordele
van een beter onderwijs, een betere gezondheidzorg en een betere landbouw en veeteelt bij onze partners
in Afrika.
Op vrijdag 3 oktober starten we rond 18.30 u met een inleiding door prof. Rik Torfs, rector van de KU Leuven. We bieden u graag een glaasje aan. Op zaterdag 4 oktober en zondag 5 oktober ontvangen we u graag
tussen 11 u en 17 u.
Bij de aankoop van een kunstwerk op Art Aid Africa bundelt u kunst, esthetiek, solidariteit en ethiek. We
hopen u te mogen verwelkomen en rekenen op uw gulle steun.

Wie het schoentje past…
Solidariteitsfonds – Blik op Afrika is blijvend op zoek naar medewerkers, zowel voor de werkgroepen die
zich rechtstreeks met de actiedomeinen bezig houden als voor de ondersteunende werkgroepen (zie het
schema elders in dit nummer). Het is echt niet noodzakelijk dat je je engageert voor al het vergaderwerk.
Gewoon een taak of een onderdeel van een taak opnemen kan voor ons al een hele hulp betekenen (bijv.
helpen bij verzending, bij de redactie van de nieuwsbrief, bij de administratie). Uiteraard zoeken we medewerkers met expertise op de domeinen zelfvoorziening (dringend), gezondheid en onderwijs (vooral lager
onderwijs). Wil je meer informatie of wil je een inleidend gesprekje, neem contact op met de voorzitter rudi.demeuse@boa.ksleuven.be
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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 gemakkelijk kunt delen met vrienden en familie.

Eenvoudig te regelen
Indien u akkoord gaat om Nsangu ya bwala (en eventuele andere berichten) elektronisch en enkel elektronisch te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar hmetdenancxt@gmail.com
Vermeld gewoon: ‘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 met zuster Hilde of met Eric Depreeuw eric.depreeuw@boa.ksleuven.be

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee: Jos Boon, zr. Guillaumine Clerx, Rudi Demeuse, Eric Depreeuw, en
de ganse verzendingsploeg
Vormgeving: Guido Boon
Foto’s: Eric Depreeuw, Luc Meskens en Chris Van ‘t dack
Vertaling Franse versie: Fran Vanhemelryck
Hoofdredactie: Eric depreeuw
Reacties op deze nieuwsbrief zijn meer dan welkom bij eric.depreeuw@boa.ksleuven.be
MEER INFORMATIE OVER ONZE WERKING VINDT U OP WWW.BLIKOPAFRIKA.BE
EEN BIJDRAGE STORTEN?
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
http://www.mijntestament.be/nl
webstek:

Nsangu ya bwala verschijnt tweemaal per jaar
Verantwoordelijke uitgever: Rudi Demeuse Cardenberch 6 3000 Leuven
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