
Nsangu ya bwala - pg. 1 - april 2018 

Nsangu ya bwala
Nieuwsbrief Solidariteitsfonds Heverlee

www.blikopafrika.be - April 2018 - nr. 22

Woord vooraf
Eric Depreeuw en Rudi Demeuse

Wij laten hen niet vallen! 

U leest het ook, de situatie in Congo blijft 
zorgwekkend. De politieke toestand is ge-
blokkeerd. Niet alleen zijn nieuwe presi-

dentsverkiezingen nu al bijna 3 jaar over tijd, er is 
ook nog niet het minste zicht wanneer ze dan wel 
zouden doorgaan. Intussen zijn de onlusten in het 
oosten terug opgelaaid en wordt er ook in de Kasai 
al enige tijd hevig gevochten. Die inlandse onlusten 
drijven tienduizenden op de vlucht voor vreselijk 
geweld. Ook in Kikwit, waar onze zusters wonen,  
zijn er al een paar duizend toegekomen.

De katholieke bisschoppen, de enige ernstige ver-
tegenwoordigers van het middenveld, nemen hun 
verantwoordelijkheid. Zij organiseren sinds kort 
zondag na de misviering vreedzame betogingen 
voor nieuwe verkiezingen. 

Tevergeefs. Betogingen werden en worden hard-
handig onderdrukt. De mensen zitten op hun tand-
vlees. De internationale gemeenschap kijkt er naar, 
maar doet niets. Belgie probeert wel, maar de tijd 
dat wij Congo op de Europese agenda konden zet-
ten is voorbij. Frankrijk, lees Total, en Spanje, lees 
Inga bouwcontracten, willen « stabiliteit » en heb-
ben belang bij een staus quo. 

En wij BOA, wat doen wij ? Gaan wij ook toekijken 
en wachten, op wat ? Doen wij de boeken toe ? Hoe 
kunnen wij onze partner, de meer dan 100 zusters 
en hun leken- collega’s die zich inzetten voor de 
meer dan 3.500 kinderen die er school lopen, hun 
drie ziekenhuizen ondanks alles blijven steunen ? 

Die uitdaging is door elk van onze werkgroepen 
opgenomen. Elk voor het project waarvoor zij zich 
dit jaar hebben geëngageerd.  Zo zijn op 10 maart, 
Danièle, Dirk, Mark en Emile  van de werkgroep 

Vorming Onderwijs op het vliegtuig gestapt om hun 
pedagogisch project uit te rollen. U leest er meer 
over verder in dit nummer.

Het was geen gemakkelijke beslissing en er 
ging heel wat planning en overleg aan vooraf. 
Een veilig reisplan werd met de zusters ter plek-
ke ontwikkeld. Extra reisverzekeringen werden 
afgesloten. Er kwam een  sateliet-telefoon. In 
Kinshasa is er onderdak in de «groene zone».  
Maar vooral, Sr Béatrice kwam persoonlijk onze 
vrijwilligers ophalen om hen op de 600 km lange 
rit naar Kikwit te begeleiden.  En zo zijn ze nu tot 
tevredenheid van onze partner en van henzelf aan 
de slag, met enthousiasme. 
We hopen op een veilige terugkeer einde maart en 
hun relaas leest u in het Nsangu-nummer van juni 
2018. 

ED-RD

Vier medewerkers van Blik op Afrika zijn vertrokken naar Congo….

Middelbare school La Paience in Kikwit telt 149 
ingeschreven leerlingen.
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Onder de weidse Afrikaanse 
lucht wacht een nieuw 
gezondheidscentrum met 
daarin een materniteit met 
hoge kwaliteitsstandaard, een 
centrum voor fysiotherapie 
en het gebruikelijke 
dispensarium. En wel 
in Foumbot in westelijk 
Kameroen. 

In België staan 
bevallingstafels klaar en 
wacht fysiotherapeutisch 
materiaal op verscheping. 
Begin van komende zomer, 
regenseizoen ter plaatse, 
wordt een en ander in elkaar 
gepast zodat het echte werk 
kan beginnen. 

Foumbot (Kameroen) en zijn container, 
de droom bijna gerealiseerd

Marleen De Geest

Twee jaar geleden bezocht 
Erwin Van Kerschaver de 
regio. Als arts met uitge-

breide ervaring in ontwikkelings-
werk legde hij de vinger op de 
gevoelige plekken. 

Met het lokale aanbod in Foum-
bot worden twee   bevolkings-
groepen onvoldoende bereikt. 
Kinderen en volwassenen met 
een lichamelijke beperking, aan-
geboren of als gevolg van onge-
val, missen elke nodige behande-
ling. Een centrum voor fysiothe-
rapie kan voor diagnose en reva-
lidatie zorgen en de toekomst en 
levenskwaliteit van de patiënten 
gevoelig verhogen. 

Lang niet altijd zijn jonge vrou-
wen door onderwijs weerbaar ge-
maakt en beginnen ze goed voor-
bereid aan een zwangerschap. 

Op 100.000 geboorten laten 600 
moeders het leven en 95 nieuw-
geboren kindjes op 1000 halen 
het niet. Preventieve medische 
begeleiding is dan ook cruciaal 
voor zwangere vrouwen en maakt 
zeker het verschil bij de bevalling. 

Mensen bereiken en bewust ma-
ken is niet vanzelfsprekend in het 
prachtige Kameroen waar over-
leven vaak de boodschap is. De 
hulpverleners van het nieuwe 
centrum krijgen dus de opdracht 
om er op uit te trekken en hun 
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doelgroepen in de cités en de 
omliggende dorpen te bezoeken, 
een intense educatie te verstrek-
ken en hen nauw te blijven opvol-
gen.   

Spannende inzameling kwali-
teitsvol materiaal

Het gebouw ‘Centre Médico Sani-
taire Notre Dame de l’Espérance’ 
is zo goed als klaar. Zuster Ni-
cole wacht op de oplevering. Be-
halve een aantal details dient de 
waterboorput met reservoir en 
de noodverlichting nog te wor-
den afgewerkt, daartoe moet het 
nodige materiaal worden aange-
kocht.  De zusters Annunciaten 
leiden ter plaatse de nodige ver-
pleegkundigen op en dan is het 
wachten op de aankomst van 
medisch materiaal en meubilair.

BOA droomde van een container 
die tot de rand is gevuld met het 
onmisbare materiaal en heeft die 
droom ook bijna gerealiseerd. 
Vrijwilligers zullen hem enthou-
siast volstouwen. BOA heeft zich 
tot op vandaag vooral toegespitst 
op de zoektocht naar en het sa-
menbrengen van de uitrusting. 
LUMOS (Leuvense Universitaire 
Medische Ontwikkelingssamen-
werking en Solidariteit) zorgde 
mee voor fysiomateriaal.

Ook via kinesisten en het Chris-
telijk Ziekenfonds werden rolla-
tors, oefenietsen, looprekken, 
loophulpen en rolwagens met 
kleine en grote wielen ingeza-
meld. Maar in een ‘maternité 
d’excellence’, een labo en een 
dispensarium moet alles aanwe-
zig zijn, van koortsthermometers, 
over binoculaire microscopen, 

Onze bekommernis 
is dat er kwalitatief 

kan worden gewerkt, 
dus moet er zeker 

kwaliteitsvol materiaal 
worden verzonden.

“

Het budget voor Foumbot voor 
2018 is voorzien op 36.619 euro. 
De aannemer ontvangt alvast 
nog 21.580 euro bij oplevering 
van het gebouw. 

De resterende 15.000 euro is 
bestemd voor de aankoop en 

centrifuges, koelboxen, bloed-
drukmeters, weegschalen, bed-
den en bedlinnen, onderzoeks- 
en bevallingstafels tot bureaus 
en ventilators en nog veel meer. 

De bekommernis van de vrijwilli-
gers van BOA is dat er kwalitatief 
kan worden gewerkt en er dus ze-
ker kwaliteitsvol materiaal moet 
worden verzonden. Dat alles kost 
uiteraard handenvol geld. 

verscheping van een container 
naar Foumbot, de aankoop van 
het materiaal, een zending naar 
Foumbot bij het opstarten en de 
training van de lokale hulpverle-
ners. 

Vanaf dan moeten zij het mooie 
en duurzame project dag aan 
dag waar maken. In januari ont-
vingen we al 3.275 euro waaruit 
blijkt dat behalve BOA heel wat 
mensen het beloftevol Foumbot-
plan goedgezind zijn. Maar we 
zullen blij zijn met elke aanvul-
ling, en geven de garantie dat het 
integraal terecht komt. Telkens u 
schenkt, vormt het een belang-
rijke waardering voor het vrijwil-
ligerswerk van de vereniging. 

Maar ongetwijfeld voelt u ook de 
warmte van het geven waarmee 
u de levens van wie moet krijgen 
een nieuwe glans verleent.  

MDG

Foto’s: Het gebouw van het 
‘Centre Médico Sanitaire Notre 
Dame de l’Espérance’ in Foumbot 
(Kameroen) is zo goed als klaar.
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Rudi Demeuse

Tijdslijn - Projecten in uitvoering... 

Onderwijs 

Project MultiMedia / Didactiek Wetenschappen 
(G. Tibau) / Taalonderricht

Op 10 maart vertrokken Danièle, Dirk, Mark 
en Emile naar Congo voor vormingssessies 
in Kibangu, Totshi, Kinbongo en La Patience 
(zie verder in dit nummer).  Als voorbereiding  
is extra MultiMedia materiaal aangekocht en 
verscheept.  Sinds 2016, heeft BOA  voor €38.100 
geïnvesteerd in dit project . De provincie Vlaams-
Brabant  gaf ons hiervoor in totaal al €25.000 
subsidies. 

Project La Patience: 
opstarten van een middelbare school in Kikwit/
Kaggwa: 
Op 5 januari werd het gebouw met de 16 
klaslokalen en het sanitaire blok opgeleverd (zie 
verder in dit nummer).  De totale kostprijs van 
de bouw was € 144.000.  Bij onze hoofdsponsor, 
die meer dan 60% inancierde, is hierover een 
uitvoerig rapport ingediend. 
Begeca, de inkooporganisatie van Misereor (het 
Duitse Broederlijk Delen), was in Kikwit en maakt 
een oferte voor een fotovoltaische centrale. Met 
“Close the Gap” is contact opgenomen voor de 
aankoop van het ICT materiaal .

ICT
Voor Totshi zijn nieuwe batterijen in bestelling, 
kostprijs € 6.000 + transport. 

Coördinatiebureau onderwijs in Kikwit
Solar Rise, een fotovoltaische installatie, is 
aangekocht (€ 4.900) en wordt eerstdaags bij 
Wereld Missie Hulp aangeleverd voor verscheping 
naar Congo. 

Gezondheidszorg

Project Centre Médico- Sanitaire (CMS) 
Foumbot Kameroen 
Het gebouw is zo goed als klaar. Er wordt nu nog 
geschilderd. De waterputboring is gepland voor 
april.  Sinds het begin van dit project besteedde 
BOA al € 233.000 aan dit project. 
In samenwerking met Lumos wordt momenteel 
de verzending van een container met medisch 
materiaal en uitrusting voorbereid, voorziene 
kostprijs € 4.500 (zie verder in dit nummer).
Onze artsen en vrijwilligers zijn van plan in juni 
naar Foumbot af te reizen om de opstart van het 
CMS te ondersteunen.

Project Hospitaal Totshi:  elektriciteit voorziening 
- sanering  regenwateropvang 
Power Tower, een  fotovoltaische centrale is 
besteld (€ 13.000) . Begeca gaf BOA hiervoor een 
inanciële steun van € 10.000.
Voor de regenwateropvang  kwam de aannemer 
ter plaatse en wachten we nu op een bestek. De 
liner die ingebouwd wordt is al ter plekke, kostprijs 
inclusief  verzending: € 5.000.

Autosuisance

Elikya boerderij 
Een nieuw werkgroep is opgestart. Naast de 
wateraanvoer kunnen we nu ook alle aspecten 
van voeding- en veestapelbeheer van dit project 
begeleiden. 160 stuks vee zijn al ter plekke.
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Burundi

Met Sr Anastasie is overlegd hoe we de projecten 
die we vanuit Burundi toegezonden krijgen op de 
beste manier behandelen. Na consultatie met Sr 
Christiane, de districtoverste die in juli naar België 
komt, is er in september een exploratiezending 
naar Ijenda.

Fondsenwerving

Beneietconcert
Op 19 januari had in de kapel van Heverlee het 
jaarlijks Beneietconcert ten bate van BOA en 
Woudlucht plaats.  De netto opbrengst voor BOA  
was € 2.295.

Road to Capetown
Stijn Van Parys is intussen al halfweg op zijn 
ietstocht van Brugge naar Kaapstad.(zie ons 
vorig nummer en op www.roadtocapetown.be). 
Na 11.771 km had Stijn al € 2.030 aan sponsoring 
voor BOA bijeengetrapt.

“Speciale gelegenheid” sponsoring
Bij de jubilarissenviering van de Congregatie vorig 
jaar werd BOA gesponsord, goed voor €10.040. 
Twee van onze vrijwilligers hadden dit voorjaar 
een “speciale gelegenheid” te vieren en vroegen 
om in hun naam te doneren aan BOA. Dit bracht 
al € 1.610 op.   

Dank u diner
Op 1 februari nodigde de Congregatie onze 
vrijwilligers uit voor een diner in Heverlee. 
Vooraf gaf Nadia  Nsayi van Broederlijk Delen 
haar inzichten over de toestand en de mogelijke 
ontwikkelingen in RDC. 
- Je  kan Nadia beluisteren op de opname van een 
debatavond waaraan zij deelnam georganiseerd 
door MO:
https://soundcloud.com/mo-nieuwssite/
motalks-congo-een-democratische-republiek 

RD

Blik op de klassen in de middelbare school La Paience in Kikwit.
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Eric Depreeuw

Een mooi project afgewerkt in Kaggwa, 
verwoesting in Kingandu…

In het Nsangu-nummer van oktober  2017 
stelden we het project voor: Bouw en opstart 
van de middelbare school La Patience in 
Lukémi - Kaggwa. 

De ouders van de leerlingen in het lager 
onderwijs hadden er bij de zusters op 
aangedrongen hun kinderen de gelegenheid 

te bieden om middelbaar onderwijs te volgen in 
hun eigen omgeving. De zusters hebben daarmee 
ingestemd en in samenwerking met Blik op 
Afrika werd in 2016 een project ingediend bij een 
vrijgevige Nederlandse organisatie. Deze stelde 
hoge kwaliteitseisen, zowel voor de bouw als voor 
de organisatie van het onderwijs. We voldeden 
blijkbaar aan deze eisen en we kregen een budget 
toegewezen van 82.000 $. In totaal werd het 
budget geraamd op 143.000 $. Het verschil tussen 
sponsoring en totale kost werd gedragen door BOA, 
de zustergemeenschap van de annuntiaten en de 
ouders van de leerlingen. In september 2017 waren 
er 149 leerlingen ingeschreven (56% meisjes). Zij 
konden toen al hun intrek nemen in de acht klassen 
op de benedenverdieping. Ondertussen werkt 
iedereen verder aan de bouw van nog eens acht 
klassen op de eerste verdieping. Ondanks de inzet 
van een betrouwbare aannemer en het voortdurend 
toezicht van zuster Béatrice, liepen de werken niet 
altijd even vlot. Er was een tekort aan hout van 
voldoende kwaliteit en in het droge seizoen was er 
een nijpend tekort aan water. Maar problemen zijn 
er om op te lossen en zo gebeurde.

In februari 2018 kon zuster Béatrice met de nodige 
trots melden dat de werken beëindigd waren, 
althans de klassen voor de leerlingen en het sanitair. 
Rest alleen nog de constructie van een bureau 
voor de directie en een lokaal voor de leerkrachten. 
De leerlingen ondervonden geen hinder van de 
werken, er waren geen ongevallen met de arbeiders 
op de werf. Een prachtige realisatie. Nu pakt men  

de samenstelling van de lesprogramma’s aan. Met 
de opleiding ‘Leraren voor lager onderwijs’ hebben 
de zusters veel ervaring. De andere opties die men 
wil aanbieden, ‘Handel - Informatica’ en ‘Techniek’ 
vragen nog heel wat overleg met de nabijgelegen 
hogeschool (ISP), met de lokale autoriteiten, met de 
ouders en met Blik op Afrika. De interesse voor de 
opleiding ‘Handel - Informatica’ lijkt het grootst. We 
wachten nog even af of er voldoende belangstelling 
is voor de technische opties. Het aanbod ligt niet 
vast. Bouw? Voeding? Veeteelt? Landbouw?

Ondertussen kregen we blije reacties van de 
ouders, van de aangeworven leerkrachten en van 
de leerlingen, ook gericht aan u, onze trouwe en 
milde sponsors. Ons hart smelt toch een beetje als 
zuster Béa ons meldt: “Il fallait voir l’enthousiasme 
de ces élèves à mettre leurs doigts sur les 
touches de l’ordinateur”. Ze besluit met een grote 
dankbaarheid voor alles wat we doen “pour aider le 
petit congolais à étudier”.
Dit project is dan weliswaar min of meer tot een 
goed einde gebracht, er is ook slecht nieuws 
gemeld door de school in Kingandu. Een storm 
met verwoestende kracht ging er met het dak van 
de gebouwen vandoor. De foto laat niets aan de 
verbeelding over…. U ziet het, uw steun blijft van 
heel groot belang.        ED

Kigandu Lycée Kukwamina na de storm.
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Onze vier medewerkers, 
Danièle, Marc, Emile en Dirk 
zijn vertrokken naar onze 
scholen in de provincie Kwilu 
- Congo. Ik heb ze  weken, 
maanden zien zwoegen om 
hun ding voor te bereiden. 
Maar wat willen ze bereiken 
gedurende die drie weken? 
Ik vroeg het hen voor hun 
vertrek en elk antwoordde 
vanuit de eigen, speciieke 
invalshoek.

Communicatie en multimedia
Sinds 2006 plaatst BOA cyber-
platforms in de verschillende 
posten in het binnenland van de 
Kwilu-provincie. De bedoeling er-
van was leerkrachten en mede-
werkers in de gezondheidszorg 
toegang te bieden tot alle infor-
matie die ze nodig hebben voor 
hun job. Daarnaast stimuleren 
we een vlotte communicatie met 
de werkgroepen in België. Die 
infrastructuur is nu aanwezig en 
in nieuwe scholen worden de in-
vesteringen uitgevoerd of voor-
bereid.

Flexibele opstellingen
Een volgende stap (2016) is ge-
richt op de toepassingen in de 
klas. Het onderwijs in Congo is 
al te vaak abstract en beeldmate-
riaal is niet voorhanden of hope-
loos verouderd. De ambitie was 
en is het beeld in de klas bren-

gen, in al zijn aspecten: multime-
dia! 
De eerste stap bestond uit het 
ter beschikking stellen van een 
volledige multimedia-installatie 
in drie scholen. De installatie be-
staat uit een groot scherm,
beamer, computer, dvd-speler en 
is ideaal om ilms te bekijken,
ICT-lessen te geven en bijvoor-
beeld een ilm te tonen voor de 
mensen uit de omgeving. 
Maar om je leerlingen snel een 
paar beelden aan te bieden tij-
dens je les is de installatie te 
groot: het duurt te lang om ze 
van de ene klas naar de andere 
te verhuizen en op te stellen. 
Daarom voorzien we deze keer 
andere, meer mobiele beelddra-
gers waardoor de leerkrachten 
met ‘een tv op wielen’ en tablets 
snel beelden tot bij de leerlingen 
kunnen brengen. 

Project Multimedia, beeldgebruik in het onderwijs

 Ze zijn vertrokken maar wat willen onze vier 

medewerkers bereiken tegen einde maart?

Eric Depreeuw

Marc en Emile willen nieuwe 
apps op die tablets plaatsen en 
de leerkrachten Wetenschappen 
ermee leren werken: apps die 
het gebruik van molecuulmodel-
len in de lessen chemie bevorde-
ren, een app om met draadloze 
sensoren metingen te verrich-
ten (temperatuur, druk, zuurte-
graad…). 

Facebook en youtube
De ambities reiken echter ver-
der dan alleen nieuw materiaal 
te leren gebruiken.  Dirk legt het 
accent ook op het leren commu-
niceren met media: ilms, foto¹s,
audiofragmenten vastleggen en 
bewerken en deze delen via
samenwerkingsplatforms als 
Google Drive en sociale netwer-
ken als Facebook en WhatsApp. 
Als leraar Frans ontgint Danièle 
een nieuw terrein: ze bereidde 

Materiaalkofers voor de internaten.
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COLOFON 
Aan dit nummer werkten mee:  
Marc Beddegenoodts, Dirk 
Bogaert, Emile Claeys, zuster 
Guillaumine Clerx en de 
verzendploeg, Marleen De 
Geest, Rudi Demeuse, Eric 
Depreeuw, Danièle Dirkx, Leo 
Van Dorsselaer, Chris Vermuyten

Vormgeving: K.I.M. vzw - Leo 
Van Dorsselaer

Foto’s: Guido Boon, Erwin Van 
Kerschaver, Eric Depreeuw

Vertaling naar het Frans:  
Danièle Dirkx 

Redactie: Chris Vermuyten en 
Eric Depreeuw

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

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

teksten voor en ze wil op haar 
enthousiaste manier aan haar 
collega’s tonen hoe je een ge-
dicht, verhaal of artikel omtovert 
tot interactieve spelletjes en to-
neel.  Ook Marc en Emile zitten 
op deze lijn: leraars en leerlingen 
ilm- en fotoöpnames laten ma-
ken van wetenschappelijke ex-
perimenten die ze zelf uitvoeren 
(bijv. opsporen van ionen, elek-
trolyse, chemische reacties enz.) 
en deze op verschillende manie-
ren delen (o.a. via YouTube en 
google-drive).

Toepassen
Een derde aspect is altijd aanwe-
zig geweest: inhoud aanbieden 
en ondersteunen door aangepas-
te beelden. Dirk heeft interessant 

materiaal mee voor ilmeduca-
tie. Ondertussen heeft hij in zijn 
eerste rapport laten weten dat 
dit materiaal zowel in de scholen 
als in de gezondheidscentra fel 
geapprecieerd wordt. Onze we-
tenschappers hebben voorbeel-

Wij kunnen uw 
bijdrage 

best gebruiken! 
Alle giften zijn welkom, vanaf 40 euro kunnen we u een 
iscaal attest sturen voor uw volgende belastingaangifte.

IBAN BE28 4314 7320 0120 - BIC KREDBEBB
van Solidariteitsfonds ‘Blik op Afrika’ – Heverlee 

Begunstigde Nalatenschap
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 website: 
www.mijntestament.be/nl

den verzameld van experimen-
ten met eenvoudig en goedkoop 
materiaal: Een elektrische bel 
maken, black-boxes (verborgen 
elektrische schakelingen met 
lampjes en schakelaars) om het 
inzicht te versterken in serie en 
parallelschakeling).

Buitenwereld binnenhalen
Dirk is een creatieve dromer. Hij 
stelt dat alle scholen vanaf nu 
ook voorzien zullen zijn van tv-
antennes waardoor de leerlingen 
toegang hebben tot de internatio-
nale zenders en dus ook objec-
tieve berichtgeving. 

ED

Mediakofers onderweg.


