Nsangu ya bwala
Woord vooraf

Eric Depreeuw

Een ‘toevallige’ ontmoeting met de geschiedenis
van Burundi: wat leert ons deze rondleiding?
Zoals je elders in deze nieuwe aflevering van
Nsangu kan lezen vroegen mijn collega’s
van Blik op Afrika om rond te kijken in Burundi, een Zuid-partner die een voetje vooruit
wenst te zetten in de samenwerking.

I

k verbleef enkele dagen in Bujumbura, de
hoofdstad, vlak bij het Tanganikameer. Daar
was ik verbaasd over de ruime en kwaliteitsvolle zorg voor de gehandicapten, kinderen
en volwassenen. Maar daarover wens ik niet
verder uit te weiden.
Ik reisde 40 km verder en 2000 meter hoog en
bereikte Ijenda, sedert 1958 de standplaats
van de zusters. Er wachtte mij een redelijk
gevuld programma, met het verzamelen van
informatie over mensen en initiatieven voor
Blik op Afrika Noorden.
Zuster Anastasie, mijn gids en toeverlaat,
voorzag af en toe een intermezzo, zoals
een bezoek aan de regio Kiganda, centraal
Burundi. Terwijl de zuster enkele zakelijke
besognes afhandelde, dwaalde ik wat rond
over het grondgebied van de prachtige missie en omgeving. Ook hier was er een centrum voor gehandicapten, gesticht door pater
José Verkest.
Onverwacht werd ik aangesproken door de
plaatselijke onderwijzer. Hij nodigde me uit
om een bezoek te brengen aan het nationale
monument ter herdenking van de onderwer-

ping van Burundi aan de Duitse bezetter.
De site is een stenen heiligdom (megaliet – zie foto).
Een aantal stenen panelen bevatten belangrijke historische informatie: datum en plaats staan onuitwisbaar
gegrift in het collectieve geheugen van de Barundi:
Kiganda 6 juni 1903.
Na jaren van verzet tegen de Duitse indringers, de
‘kolonisatoren’, werd koning Mwami Mwezi Gisabo
(1852 – 1908) gedwongen afstand te doen van de onafhankelijkheid van Burundi. Vernietiging van koninklijke nederzettingen, uitmoorden van het leger, diefstal van de veestapel waren eraan vooraf gegaan (de
koe was een van de symbolen van de natie, samen
met de ‘tambour’, of de tamtam).
Automatisch denken we hier aan wat er in het grote
buurland Congo in dezelfde periode is gebeurd. Beide ingrijpende evoluties lagen in het verlengde van de
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Conferentie van Berlijn (1884-1885). Europese staten
hadden onder elkaar bedisseld Afrika te verdelen,
wat de rush op Afrika tot gevolg had. In de 21e eeuw
moeten weinig mensen nog overtuigd worden van de
ongelooflijke onrechtvaardigheid van de ‘verdragen’
die met de plaatselijke vorsten werden afgesloten.
We kunnen hier gerust de term ‘gewelddadig politiek
machtsmisbruik’ gebruiken, of, om het actueel te laten
klinken ‘violent political abuse of power’. De vorsten
beseften soms wat er in het verdrag stond (zoals hier
in Burundi waarschijnlijk het geval was, gezien het
langdurige verzet dat eraan vooraf ging), vaak helemaal niet, maar ze hadden geen schijn van inspraak.
Een lange periode van scheef getrokken machtsverhoudingen was aangebroken. Na de nederlaag van
Duitsland in 1918 werd Burundi ‘toevertrouwd’ aan
België, wat in de machtsverhoudingen weinig verandering bracht.

“

Wat we in de samenwerking
moeten nastreven is een evenwicht in
respect voor elkaar.
De geschiedenis kan niet worden teruggedraaid en,
de fouten uit het verleden, en hun gevolgen kunnen
niet worden uitgewist. Wat leren we dan uit deze en
andere schokkende gebeurtenissen? Ik wil hier niet
uitweiden over een bredere mondiale context maar
beperk mij tot onze huidige werking Noord-Zuid.
De relatie Noord-Zuid blijft er ook in onze werking een
van onevenwicht, ongelijke financiële en materiële
middelen. Daar moet geen tekening bij. Wat we in de
samenwerking moeten nastreven is een evenwicht in
respect voor elkaar. Dit is niet altijd eenvoudig. Denken we maar aan de verschillen in accenten op de
prioritaire noden: gebouwen en meubilair of vorming?
Wat is korte termijn? Wat is duurzaam? Hoe gaan we
om met verschillen in normen en waarden? Hoe blijven we inzetten op communicatie als de comfortzone
om te communiceren zo ongelijk is?
Het zijn maar enkele bedenkingen maar voor mij staat
vast: laten we de geschiedenis niet lichtjes overdoen,
BOA zal verder zonder ophouden inzetten op een
eerlijk overleg op basis van wederzijdse empathie
(zie ook verder in dit nummer).
ED

Tijdslijn

Projecten in uitvoering...
Rudi Demeuse

Onderwijs – Vorming
Project: Multi Media, Wetenschappen, Internaten, Taalonderricht
De vier kisten met daarin televisie-installaties, verstuurd in januari van dit jaar, zijn eindelijk in de vier lagere scholen toegekomen. De bedoeling was om het gebruik ervan te initiëren tijdens onze zending van maart
‘18. Omwille van vele vertragingen o.a. bij de douane
in Matadi zijn ze pas in oktober toegekomen. Ze worden nu al op een beperkte wijze gebruikt maar wachten
op een grondige instructie in het voorjaar van 2019.
De drie koffers met daarin allerlei spelmateriaal voor
de internaten van Totshi, Kingandu en Kibangu die
in mei van dit jaar werden verstuurd zijn ondertussen ter plekke en worden in de mate van het mogelijke gebruikt. Het materiaal in de koffers is het werk
van studenten Sociale Readaptatie-Wetenschappen
(SRW) van de UCLL in samenwerking met BOAonderwijs en vraagt ook een diepgaande instructie.
Een derde verzending van materiaal die de twee vorige vervolledigt, is onderweg en zal eerstdaags in
Kinshasa arriveren. Dan zijn we klaar voor een verdere vormingsmissie die zich vooral zal toespitsen op
mediawijsheid in de lagere school en in de internaten.

Project: ondersteuning ICT & cyber platformen
Het ICT - project waarbij we de medewerkers en leerkrachten via Close the Gap aan zeer gunstige voorwaarden een laptop plus instructieboekje ter beschikking stellen, werd verder uitgewerkt.
Met SIGNIS, onze internet provider, wordt een programma opgestart om onze 4 cybers over te schakelen naar een andere satelliet. De abonnementsprijs
zakt hierdoor van $179 naar $80/maand en we krijgen
meer capaciteit.
Project: opleiding van installateurs elektriciteit
voorzieningen met zonnepanelen
Tijdens hun verblijf in Kikwit voor de installatie van de
energievoorziening van de La Patience middelbare
school (zie hieronder) gaan de techniekers van Begeca /Aachen in samenwerking met “Africa Solaire” vormingsessies organiseren. Sr Patience heeft hiervoor
al 6 kandidaten ingeschreven. Intussen meldde Begeca/Aachen ons dat “Africa Solaire” zijn missie heeft
moeten uitstellen tot midden januari. Zij oordelen dat
de veiligheidstoestand momenteel te onzeker is.
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Onderwijs – Infrastructuur
Project: middelbare school La Patience in Kikwit/
RDC - Uitrusten met zonnepanelen
Al het nodige materiaal is ter plekke aangeleverd. De
‘Africa Solaire’ techniekers hebben hun bezoek aan
Kikwit moeten uitstellen (zie hierboven) en de installatie wordt nu door hen gepland midden januari.

Gezondheidszorg – Preventie en
revalidatie
Project: Centre Médico- Sanitaire N.D. de
l’Espérance (CMS) in Foumbot/Kameroen
De technische en medische missies hadden zoals
voorzien plaats van 27/08 t/m 21/09 (zie verder in dit
nummer). Het CMS ging officieel open op 15/10/2018.
Espérantia, een flink meisje, had de eer als eerste in
de “maternité d’excélence” het licht te zien. Ook de
bezoekprogramma’s gericht op preventie in de dorpen zijn opgestart en worden gesteund door de lokale
“Chef de Village”.

Burundi - Prospectiezending
Van 09/09 t/m 27/09 was Eric Depreeuw in Burundi. Samen met Sr Anastasie werden de scholen en
het hospitaal van de zusters Annuntiaten in Ijenda
bezocht. Eric had ook contact met een aantal lokale
actoren. BOA heeft nu een betere kijk op de lokale
noden. Wij gaan samen met onze Burundese partners overleggen hoe BOA het best kan inspelen op de
lokale noden (zie verder in dit nummer).

Burundi – Autosuffisance
Project: varkenskweek
Jan Stevens, combineerde een jubileumviering in
Bujumbura met een bezoek aan Ijenda . Hij besprak
ter plaatse de haalbaarheid van het project ‘Varkenskweek’, meer bepaald of er genoeg water voorhanden is en hoe dit kan aangewend worden.

Gezondheidszorg – Infrastructuur
Project: Centre de Santé de référence de Totshi/
RDC - Sanering van de regenwateropvang
De citerne werd hersteld. De liner moet nu nog aangebracht worden. Dit vraagt een speciale kennis. Een
technieker uit Kinshasa wordt hiervoor aangesproken. Het is belangrijk dat onze zusters die kennis in
huis halen, zodat ze er meer van de “lekkende” citernes terug kunnen gebruiken.
Project: Centre de Santé de référence de Totshi/
RDC - Installatie van een nieuw elektriciteitsnet
gevoed met zonnepanelen
Al het materiaal is goed aangekomen in Totshi en Sr
Patience is al met de installatie begonnen. De Begeca
/Aachen - techniekers hebben toegezegd om de zonnepanelen te installeren, alles nog eens na te kijken
en het gebruik en onderhoud van de installatie met de
zusters door te nemen.

“Autosuffisance” – Infrastructuur
Project: Ferme Elikya - watervoorziening
Het is hier wachten op overleg met de zusters om de
prijsofferte voor watervoorziening van de lokale firma
SOFOCO te bespreken. Deze offerte raamt de kosten
op 150.000 €. De onzekere politieke toestand in RDC
maakt een beslissing om zo een bedrag in te zetten
niet eenvoudiger. Voor volgend jaar wordt een missie
naar Elikya gepland van onze werkgroep “autosuffisance”.

Fondsenwerving
De Warmste Week
De Koning Boudewijnstichting heeft ons geregistreerd
als goed doel van de Warmste Week 2018. Het is
wachten of er een actie kan georganiseerd worden
voor onze vzw.
Nieuwjaarsconcert 2019
Het jaarlijks nieuwjaarsconcert heeft plaats op vrijdag
18 januari. Zie verder in dit nummer.
Vastenactie 2019
We houden contact met onze partner HH scholen om
zoals de vorige jaren BoA- projecten als concrete uitdrukking van solidariteit voor te stellen.
Road to Capetown
Het bericht van Stijns wedervaren lezen jullie in een
volgend nummer. Met hem overleggen wij om zijn
verhaal “life” te komen vertellen in Heverlee .
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Kleine wonderen in Gezondheidscentrum van Foumbot

De eerste baby, de eerste lach...
De eerste baby die in het gezondheidscentrum van Foumbot werd geboren, kreeg de
naam Esperantia. En Arthur, een driejarig
jongetje met een zware fysieke beperking,
heeft er tijdens een behandeling voor de
allereerste keer in zijn jonge leventje gelachen. Hoop en verwachting voor de toekomst vormen de spirit waarmee het medische team het centrum op gang trok.

‘‘L

Marleen De Geest

’espérance ne trompe jamais’ liet
zuster Jeannette zich vlak voor de
opening van het gezondheidscentrum ontvallen. Daarmee heeft ze
de sfeer gevat. Met zijn materniteit
en fysiotherapeutische voorzieningen is het medisch centrum helemaal klaar om jonge moeders
en kinderen met een fysieke beperking te helpen.
‘L’espérance ne trompe jamais’
,,Ik ben blij met wat ik in het centrum zag en met de sfeer die ik er
voelde’’, vertelt algemeen overste
zuster Jacinta na haar bezoek dit
najaar. ,,Het nieuws van het ‘Centre de Santé d’ Excellence’ was in
de wijken verspreid en de moeders komen erop af. Dat is des te
belangrijker omdat de staat Kameroen, in tegenstelling tot buurlanden, passief blijft wat gezondheidszorg betreft’’, stelt ze.
De zusters Annunciaten doen er
dan ook alles aan om de continuïteit te verzekeren en de werking
van een formeel sociaal kader te
voorzien. Zuster Jacinta denkt met
zichtbare ontroering terug aan het
moment waarop de kleine Arthur
voor de allereerste keer lachte.
,,Het jongetje kon niet rechtop zitten, laat staan lopen. De behandeling door meneer Eugène en zuster Nicole, die zo speels mogelijk
verloopt, ontlokte een lach aan de
kleuter. Waarna zijn mama uitriep:
‘Quoi, moi j’ ai un fils qui peut rire!’
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Huid op huid
De inlooptijd in het gezondheidscentrum verliep dus
alvast goed. Het vrijwilligersteam van BoA was nochtans in grote spanning naar Kameroen vertrokken. Na
de aankomst van de container
wilden Erwin Van
Kerschaver, Greet Vankersschaever, beiden artsen,
Rudi Demeuse, Hugo Priemen en zuster Guillaumine
in Foumbot zijn om het centrum definitief in te richten en vooral de plaatselijke zusters en toekomstige
medewerkers van het centrum helemaal op hun opdracht af te stemmen.
Zuster Guillaumine heeft mogen meemaken hoe de
reusachtige container met een ‘voorhistorische’ kraan
van de oplegger werd gehesen. Pas later is het gevaarte met eindeloos duw- en trekwerk op de binnenkoer gebracht. Vanwege de sceptische putten moest
men heel omzichtig te werk gaan. Zuster Guillaumine
was onder de fervente supporters.
Hugo Priemen heeft in België samen met tal van anderen veel werk verzet om het medische materiaal te
verzamelen. Nu heeft hij in het centrum nog heel wat
schroefjes moeten aandraaien en losse eindjes vastmaken. Op de motor reed hij de streek rond om aanvullende benodigdheden aan te schaffen, toch geen
kleinigheid voor een tachtiger.
Dat Erwin Van Kerschaver en Rudi Demeuse voor
hun verblijf een slaapplaats kregen in de ‘maternité
d’excellence’ is misschien niet eens zo gek. Het gezondheidscentrum is wel degelijk ‘hun baby’. Vanaf
dag één dragen ze het project in hun hart en ze hebben er, samen met andere vrijwilligers, lange maanden hard aan gewerkt om het goed op de sporen te
krijgen.
,,De jeep hield nog niet echt halt of Erwin sprong eruit
en rende op het centrum af om het resultaat te zien’’,
lacht Rudi. ,,Hij heeft geen pauze genomen voor hij
met zijn eigen ogen had vastgesteld dat alles was zoals gepland en zoals het moest zijn. Erwin straalde
letterlijk van tevredenheid.’’
,,Een fantastisch gevoel’’, bevestigt Erwin. ,,Gelukt!
dacht ik almaar.’’
Het is wel Erwins gedrevenheid die het project deed
lukken. Van meet af aan bakende hij de behoeften in
de regio af, preventie tot in de dorpen, een maternité
d’excellence en fysiotherapie. Andere medische voorzieningen zijn in Foumbot voorhanden maar geen enkele met die functies en opdrachten.
Deze drie pijlers vormen de toegevoegde waarde van
het centrum. ,,Terwijl de medewerkers eerst de boot
af hielden, heb ik ze moeten motiveren door hun specifieke bijdrage in de verf te zetten’’, stelt Erwin. ,,Nu

een verhaal als dat van Arthur als een lopend vuurtje
rond gaat, voelt iedereen zich beloond”.
Op vlak van preventie sluiten we aan bij het project
‘de eerste 1000 dagen’ van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Daarnaast wordt het belang van kangoeroemoeder-zorg onderstreept om de sterfte in de
vroegste levensfase te verlagen. Moeders die hun
baby’s op de huid dragen zodat de kindjes van hun
lichaamswarmte genieten, verkleinen hierdoor effectief het risico.’’
Mensen maken het waar
,,Hoe mooi het gebouw ook oogt, het zijn de mensen
die het project moeten waar maken’’, vult Rudi Demeuse aan. Tijdens ons verblijf hebben we ons daar
op toegespitst. Het team telt zeven à acht mensen,
stuk voor stuk verschillende persoonlijkheden. Ook
wij hebben elk onze eigen benadering. Door veel en
nauwgezet naar elkaar te luisteren, vonden we elkaar
en ontdekten we persoonlijke affiniteiten. Het gezelschap van uiteenlopende karakters werd een team
dat samenwerkt en een aparte dynamiek ontwikkelt.
We gingen met sprongen vooruit, tegen de avond
hadden we vaak bereikt wat we ‘s ochtends niet hadden durven te hopen.

“

Het gezelschap van
uiteenlopende karakters werd
een team dat samenwerkt
en een aparte dynamiek
ontwikkelt.

Tijdens de missie bereidde Greet Vankersschaever
samen met de zusters het veldwerk voor dat zij in het
kader van preventie zullen ondernemen. Zo bezocht
ze samen met zuster Jeannette en mevrouw Colette
‘Sa Majesté Tchuissi Jean-Baptiste, chef de village
Compagny Foumbot’ en besprak het opzetten van de
‘preventie- bezoeken’ in zijn ‘chefferie’. Die preventiebezoeken zijn cruciaal, het gezondheidscentrum bereikt zo de zwangere vrouwen die er anders niet heen
zouden gaan om hun zwangerschap te laten opvolgen. Ook krijgt men zicht op de kinderen met een fysieke beperking die niet zelf naar onze fysio-afdeling
zouden komen.
Greet Vankersschaever vertrouwt erop dat vanwege
de positieve geladenheid in het centrum het zijn doelstellingen zal kunnen realiseren. ,,Het team won aan
zelfvertrouwen, de mensen geloven nu zelf dat het
kan lukken.’’
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,,Ik bewonder mijn jonge medezusters’’, zegt zuster
Guillaumine. ,,Je zult toch maar in een vreemd land
een project van dat formaat dragen. Ze komen uit
Congo en Kameroen was hun vreemd. Dankzij hun
doorzettingsvermogen hebben ze nu een plaats binnen de Kameroense gemeenschap. Dat vond ik zo
mooi om zien. Toch niet te verwonderen dat we samen een glaasje Castle bier dronken om het te vieren.’’
Lokale kunst op de omheining
Iedereen tevreden dus. Wat Erwin Van Kerschaver
niet belet om over de toekomst te dromen.
,,Wie weet kunnen we over vijf tot tien jaar deze zusters met hun ervaring naar andere Afrikaanse landen
uitsturen. Maar voor de meer nabije toekomst heb ik
iets anders voor ogen. Het gezondheidscentrum is
omgeven door een omheining van beton.
Zou het niet prachtig zijn wanneer lokale kunstenaars
daar aan de binnen- en buitenkant instructieve afbeeldingen aanbrengen? Zowel voorbijgangers als

patiënten in de wachtkamer zouden via beeld heel
wat over preventie en gezondheid leren.’’
Mede dankzij uw giften zijn de eerste werkingsmaanden van het gezondheidscentrum in Foumbot verzekerd en is de financiering toereikend. Op termijn wordt
het zelfvoorzienend. Maar vanzelfsprekend was en
wordt het niet. Uw bijdrage zal een bijkomende stimulans vormen voor de zusters om vol te houden.
Op die manier schrijft u mee aan het hartverwarmend
verhaal dat in Foumbot tot stand komt.
MDG

Dienstmededeling
Indien u uw naam wilt laten schrappen in ons
adressenbestand, stuur ons dan een berichtje.
Zo gebeurd!
info@boa.ksleuven.be
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Ten voordele van Blik op Afrika
en de lagere en middelbare school van Woudlucht
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The forest airsingers
De Woudklankjes

V.U. Blik op Afrika, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee

VRIJDAG 18 JANUARI 2019 - 20.00 u
Kapel Heilig Hartinstituut

Kaarten
volwassenen: €10
12-18 jaar: €5
-12 jaar: gratis

Kaarten verkrijgbaar

Bij de koorleden
Aan het onthaal van het Heilig Hartinstituut,
Naamsesteenweg 355, Heverlee
Op het secretariaat van Campus Woudlucht
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Prosperdreef
3, Heverlee

Zuster Vicky Masamba

Le Journal de Kikwit - Actualiteit
De stad Kikwit is de belangrijkste stad van
de provincie Kwilu. Ze ligt in het vroegere
Grand Bandundu op 530 km ten westen van
Kinshasa in de Democratische Republiek
Congo. De Route Nationale (N1) is haar belangrijkste verkeersader.

M

et een oppervlakte van 92 km2,
telt ze 1.326.068 inwoners. Kikwit
is altijd al een stad geweest waarin
het goed leven was. De grote rivier
Kwilu met zijn verschillende zijtakken (Lukemi, Lwini, Lwano, Misengi, Nzinda, Yonsi...) zorgt voor
verfrissing en een groene long,
met elegante palmbomen en ver-

schillende fruitbomen. Moeilijk om aan deze charme
te weerstaan!
Door de geografische ligging is het een kosmopolitische stad, met een belangrijk va-et-vient: de brug
over de Kwilu verbindt de twee oevers, er rijden taxi’s
en moto’s, prauwen zorgen voor de bevoorrading van
levensmiddelen uit de aangrenzende dorpen. En dan
is er ook nog de zwarte commerce. Kortom, het is
een economische en commerciële stad met een belangrijk netwerk: financiële instellingen, telecommunicatie-bedrijven, brouwerijen, NGO’s, internationale
partners....
We mogen echter niet vergeten dat er, als gevolg van
de opstanden in de twee Kasaï’s, de laatste jaren veel
van onze broeders uit Kasaï in Kikwit zijn aanbeland.
Zij vestigden zich hier, eventueel om later naar de
hoofdstad door te steken. Vandaar dat de talen Cibula
en Tetela zich mengen met het Kikongo en Lingala,
de oorspronkelijke talen, én met het Frans wat nog
altijd de taal van het onderwijs en de administratie is.

Bestrijding van de
erosie in de buurt
van Kaggwa.
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Wegverzakkingen
maken onze
scholen moeilijk
bereikbaar.

Vandaag
Vandaag de dag, en dat al meer dan tien jaar, weet de
bevolking niet meer tot welke heiligen zich te richten.
Ze zenden alarmsignalen uit maar daar komt geen
adequaat antwoord op. De stad heeft ernstige problemen op gebied van urbanisme en beheer, wat op
meerdere plaatsen de oorzaak is van verschillende
erosies (ongeveer 200 meldingen!).
De zwaarste doen zich voor in de dorpen Lukolela,
Lukemi en Nzinda. De parochie Kaggwa waar onze
school La Patience gevestigd is, ‘De Parel aan onze
Kroon’, bleef niet gespaard. Weldra zal het zelfs moeilijk zijn om ze te bereiken. Hetzelfde geldt voor het Institut Soeurs Annonciades in Kibangu, op de rechteroever van de Kwilu. Men moet heel wat acrobatieën
uithalen om er te geraken. Men ondernam er verschillende pogingen om de verzakkingen tegen te gaan,
maar het blijken telkens lapmiddelen te zijn. Wanneer
men aan de ene kant alles herstelt, verschijnt een ravijn aan de andere kant. Talloze families werden getroffen, verschillende scholen zijn weggezonken!
Verzakkingen
Vanwaar komen al die verzakkingen? Volgens mijn
bescheiden mening zijn er verschillende oorzaken.
De ondergrond is zand/klei, perfect voor de begroeiing, maar dit biedt weinig weerstand tegen het water.
Daarenboven zijn er verschillende gladde hellingen,
zijn er kriskras gebouwen geplaatst, dikwijls op stukken grond waarop men in de koloniale en post ko-

loniale periode niet mocht bouwen. Het regenwater
wordt niet opgevangen of gekanaliseerd, er zijn geen
spaarbekkens en men gebruikt geen aangepaste
materialen. Daarenboven krijgt de bevolking onvoldoende informatie over het belang van de zorg voor
de gemeenschapsgoederen, de onverschilligheid van
de plaatselijke politieke machten, en heerst er onwetendheid en desinteresse bij sommigen (bijvoorbeeld:
vuilnis in de goten). Deze lijst is niet volledig...
We mogen niet vergeten dat het menselijk potentieel
de belangrijkste factor is bij de ontwikkeling. Zullen we
dan verder onverschillig blijven voor de voortschrijdende verwoesting van de geografische omgeving,
van onze lieve stad Kikwit? De stad die beschouwd
wordt als kweekschool van de Congolese intelligentsia met de geroemde aanwezigheid van meerdere
kleuterscholen, lagere en secundaire scholen, en van
twee universiteiten en 7 hogescholen. Tel daar dan
nog de verschillende dispensaria bij, privé poliklinieken, 5 ziekenhuizen en 43 centra voor openbare gezondheid.
Het ziet ernaar uit dat enkele burgers zich mobiliseren om in te grijpen, zowel ter plaatse als in Europa.
Maar waar, hoe en voor hoelang? We spreken hier
over een scheut zuurstof die er nog niet is. Dit is mijn
dringende vraag aan iedereen die dit op dit ogenblik
leest: “Laten we in actie schieten, hand in hand, en laten we iets doen om de mooie stad Kikwit te redden”.
VM
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Exploratiemissie Burundi – Een eerste synthese
Eric Depreeuw

Zoals in het vorige nummer van Nsangu aangekondigd, heb
ik de kans gekregen om gedurende twee weken kennis te
maken met Burundi. Zuster Anastasie, die zelf als ambassadeur in België verblijft, was ginder mijn bekwame en toegewijde gids. Zij heeft een schitterende planning opgesteld
waarbij ik niet alleen de realisaties van de zusters annuntiaten in Ijenda kon bezoeken.

W

e reisden ook naar het binnenland en ontdekten weer
nieuwe aspecten, onder meer het Monument National, waarover ik het had in het Woord Vooraf. We
maakten een uitgebreid rapport met feiten en bevindingen van onze verkenningstocht. Dit rapport kan u
eerstdaags doornemen op onze webstek:
www.blikopafrika.be. Ik beperk mij hier tot enkele
aspecten en tot de belangrijkste noden zoals ze verwoord werden door mijn gesprekspartners in Ijenda.
Ik verbleef enkele dagen in de hoofdstad Bujumbura,
gelegen aan het Tanganika-meer. Wanneer er niet te
veel mist is, zie je aan de overkant Congo. Ik werd
hartelijk ontvangen in twee grote instellingen voor

gehandicapte kinderen en jongeren (Akamuri en Saint Izere) en
was aangenaam verrast door de
moderne maar warme aanpak van
deze kwetsbare personen.
In een cultuur waar kinderen met
een mentale en / of fysieke beperking doorgaans worden ‘verborgen’ uit schaamte, nodigen beide
instellingen op een dynamische
manier uit om naar buiten te komen. Behandeling, verzorging,
voorbereiding op reïntegratie in de
samenleving staan centraal.
Daarna reisden we door naar Ijenda, het hart van de werking van de
zusters. Slechts 40 km is Ijenda
verwijderd van de hoofdstad maar
wat een verandering! Op die 40 km
klommen we van 700 m boven de
zeespiegel naar 2200 meter. Dat
heeft tot gevolg dat Ijenda een aangenaam gematigd klimaat kent,
een beetje zoals een zalige herfstdag bij ons. Hier bevinden zich de
actieterreinen: de lagere school,
geleid door een leek, mr. Gilbert,
het lyceum geleid door zuster Dévote, het hospitaal en het Centre
de Santé, onder de hoede van
zuster Adèle en het klooster, met
de district-overste zuster Christine.
Dit alles netjes aan beide zijden
van een stoffige weg, maar vlak bij
elkaar. Een enorm voordeel voor
de werking, grote afstanden dient
men niet af te leggen, besparing
van tijd en kosten.
De omgeving is agrarisch. De armoede die Burundi in de statistieken zo kenmerkt, is meteen duidelijk.
Alle betrokkenen hebben problemen met de watervoorziening. Het
publieke net geeft slechts water
van ongeveer 20.30u tot ergens in
de vroege ochtend. Overdag komt
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er op de meeste plaatsen geen druppel uit de kraan.
Sommige gebouwen hebben al citernes en vangen
het regenwater op, er ontbreken er nog vele. De regen is ook niet zo overvloedig en volgens sommige
bronnen zou de regenneerslag over de laatste tien
jaren zelfs gedaald zijn. Twee mogelijkheden worden
onderzocht en indien waardevol, zullen we alles in het
werk stellen om van daaruit de watervoorziening voor
beide scholen, het hospitaal en de woonplaats van
de zusters betrouwbaar te realiseren. Op twee km
van onze site bevindt zich een bron met vermoedelijk een ondergronds reservoir. Deze bron zou, indien
voldoende gegarandeerd debiet, kunnen worden gecapteerd en naar onze site geleid. De tweede voorziening is opvang van het regenwater. Daarvoor zijn
dakgoten en citernes nodig en uiteraard voldoende
neerslag.
De gebouwen van beide scholen zijn imposant: vrij
groot en in redelijke staat (gebouwd rond 1962). De
behoeften van de lagere school Virgo Sapiens verschillen van deze van het lyceum. De school is overbevolkt en de samenstelling is gemiddeld genomen
veel armer dan deze van het lyceum. Dat heeft minstens gedeeltelijk te maken met het schoolgeld: laag
in het lager, markant hoger in het lyceum waar de
meeste leerlingen op internaat zitten.
Een eerste grote nood zijn de toiletten van de leerkrachten. Deze moeten dringend vernieuwd worden,
hygiënisch en met meer comfort.
De lagere school heeft geen aansluiting op het internet en heeft evenmin computers. Er is een tekort aan
studie- en spelmateriaal. Ook leesboekjes in ’t Frans
zijn welkom.
De leerkrachten moeten van de regering vanaf het
eerste leerjaar vier talen aanleren: Frans, Kirundi
(taal van Burundi), Engels en Kiswahili (taal van OostAfrika). Slechts Frans en Kirundi zijn ze machtig. Wat
met de beide andere talen? Van het lyceum hebben
we nog geen duidelijk overzicht van de behoeften.
Op het eerste gezicht zullen ze genieten van de installaties ‘media-educatie’ maar aangezien ze geen
demonstratie hebben gehad, zijn de vragen ook niet
geconcretiseerd. De labo’s fysica, chemie en biologie
zijn qua ruimte comfortabel en zeer goed onderhouden maar het didactisch materiaal is beperkt en vooral
verouderd. De school beschikt, dank zij een Italiaanse
NGO, over een kleine maar degelijke computerklas.
In welke mate de leerlingen daarin gevormd worden
is mij nog niet duidelijk.
Aangezien de meeste leerlingen op het internaat zitten en daar ook het ganse trimester blijven, biedt dit
kansen tot een artistieke en creatieve ontwikkeling
(toneel, bibliotheek, filmeducatie, muziek….). Onze

internaatwerking voelt zich aangesproken.
Het hospitaal biedt een ander verhaal. Het werd gedurende jaren onder de vleugels genomen van Artsen zonder Vakantie. De Burundese arts Kash Karubara bevestigde ons tijdens ons bezoek dat AzV
beslist heeft de ondersteuning stop te zetten omdat
het ziekenhuis van Ijenda al hun kwaliteitstandaarden
heeft gehaald… Dus een ziekenhuis onder de kundige coördinatie van zuster Adèle is technisch goed
uitgerust, biedt goede zorg met degelijk opgeleid personeel, de organisatie zit voortreffelijk in elkaar en de
hygiëne is volgens de normen. De computer lijkt er
gemeengoed. Bij een bezoek aan het ziekenhuis kan
ik met mijn niet deskundige kijk deze conclusie alleen
maar bevestigen.
Heeft het personeel dan geen vragen naar ondersteuning? Jawel, men heeft dringend nood aan een stabilisator voor de elektrische stroom omdat de stroomsterkte van het officiële net zodanig fluctueert dat er
risico op schade is aan de (dure) apparaten. Het ziekenhuis heeft meerdere citernes voor opvang van regenwater maar is ook vragende partij voor een betere
voorziening, onder meer door captatie van de bron.
Men vraagt verder affiliatie met een ziekenhuis in België en …. beroepskleding met het logo van BOA!
Ten slotte (financiële) zelfredzaamheid (autosuffisance). Elke entiteit heeft enkele varkens, enkele kalveren, wat kippen, een moestuin. Het klooster heeft
meer uitgebreide tuinen in de vallei (les marais). Hier
vraagt men investeringen voor de stallen, ondersteuning van een kweekprogramma voor varkens en
koeien. Deze vragen worden door onze werkgroep
bestudeerd, onder meer met een kritische kijk op het
zakelijke plan: hoeveel uitgaven en inkomsten voorziet men op termijn (autosuffisance!).

Goede werkrelatie ontwikkelen
Tot slot mijn algemene indruk. Als BOA erin slaagt een
goede werkrelatie te ontwikkelen met de diverse entiteiten (lager en middelbaar onderwijs, hospitaal en de
zusters zelf) zie ik ook in Burundi een toekomstproject
mogelijk, niet alleen voor de rechtstreeks betrokkenen maar voor de hele regio. We zullen stevig inzetten op de evaluatie van de bereikte resultaten. Het
mag echter geen ‘copy – paste’ zijn van onze aanpak
in Congo. Zelfs in Centraal Afrika zijn de verschillen
tussen landen en hun culturen even groot als deze
tussen Noord en Zuid Europa of West en Oost Europa zo u wil. Maar koken kost geld en meer genodigden aan tafel vergen meer middelen in de keuken.
Daarom : zie kadertje op volgende pagina.
ED
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Vreugdekreten of alarmkreten?
Congo, Kameroen plus Burundi… Versterking gevraagd!
In het vorige nummer en in dit nummer hebt u, onze
trouwe lezer, kunnen vaststellen dat we niet stil zitten bij Blik op Afrika. Ook onze Zuid-partners zitten
niet stil. Door de kwaliteit van het geboden onderwijs
melden zich meer en meer leerlingen aan zodat de
capaciteit van onze lagere en middelbare scholen
zwaar onder druk komt. Men moet, wil uitbreiden.
Vorming geven voor ontwikkeling. Onze ziekenhuizen en gezondheidscentra draaien op volle toeren
en willen meer inzetten op preventie. Ook daar zijn
meer middelen voor nodig. De zusters in de drie
landen willen zo snel mogelijk autonoom worden,
dat wil zeggen, minder of helemaal geen financiële
steun meer nodig hebben van de communauteit hier
zodat de voortzetting van hun belangrijke werk op
termijn gegarandeerd is.
Maar dit alles smeekt om meer middelen. We zijn er
in geslaagd om voor grootse projecten (Foumbot in
Kameroen, Kibangu en La Patience in Congo) sterke medespelers te vinden in binnen- en buitenland.
Maar dat volstond niet en we hebben de laatste jaren ons buffergeld al stevig moeten aanspreken.

Daarom deze oproep: kan u zich inzetten om in uw
omgeving Blik op Afrika meer zichtbaar te maken en
uw vrienden, familie, collega’s warm te maken voor
onze werking? We hebben de uitbreiding van middelen dringend nodig nu naast Congo ook Burundi
en Kameroen een beroep doen op Blik op Afrika.
Ten slotte, en deze vraag is even dringend, zijn we
op zoek naar medewerkers, vrijwilligers. Bijvoorbeeld een architect op pensioen, een leraar lager
of technisch of aso-onderwijs met wat vrije tijd en
een groot hart? We kunnen zo doorgaan voor alle
aspecten van onze werking, inbegrepen fondsenwerving en administratieve, logistieke steun.
“Alleen” staan we machteloos. Wanneer u ons helpt
de middelen te versterken, mensen en centen, gaan
we er samen op vooruit: Zuid en Noord. Neem dit
even mee ter overweging, nieuwjaar nadert en dan
hebben we nood aan nieuwe projecten, nieuwe
hoop…

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Zr. Guillaumine Clerx en de
verzendploeg, Marleen De Geest,
Rudi Demeuse, Eric Depreeuw,
Danièle Dirkx, Leo Van
Dorsselaer, Chris Vermuyten,
zr. Vicky Masamba
Foto’s: Erwin Van Kerschaver,
Rudi Demeuse, Vicky Masamba,
Eric Depreeuw,
Vertaling naar het Frans: Danièle
Dirkx
Redactie: Marleen De Geest,
Chris Vermuyten, Rudi Demeuse
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
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Het Blik op Afrika - Team

Wij kunnen
uw
H
bijdrage
best gebruiken!
et
gezondheidscentrum
in Foumbot heeft al een
lange voorgeschiedenis. Met
man en macht hebben de BoAvrijwilligers medisch materiaal
verzameld, zoals u in het vorige
Nsangu nummer kon lezen. Het
resterende werk ter plaatse werd
afgerond, de waterput boring is
met succes uitgevoerd en de watertoren staat er, goed voor een
opslag van ruim 4.000 liter.

Alle giften zijn welkom, vanaf 40 euro kunnen
we u een fiscaal attest sturen voor uw volgende
Op dinsdag 5 juni zag het verzabelastingaangifte.
melde materiaal dat in de kelders

IBAN BE28 4314 7320 0120 EUR
BIC KREDBEBB
Solidariteitsfonds Blik op Afrika – HEVERLEE

BoA als “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

De vrijwilligers werkten met hart en ziel en dat
gevoel reist zeker mee.
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