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Onstabiel Afrika, onstabiel klimaat:
BOA gaat stabiel door!
Ononderbroken worden we bestookt met
ongunstige berichten over Afrika. Machtsgrepen, bloedige etnische en/of religieuze
conflicten, corruptie en we kunnen nog wel
even doorgaan…

O

nonderbroken worden we bestookt met ongunstige berichten
over het klimaat. Veranderingen
en verschuiving van weertype,
droogte, extreme weerfenomenen,
het lijstje is niet volledig...

Niet alleen cynische geesten stellen dat in zo’n omstandigheden
ontwikkelingssamenwerking geen
zin heeft. Sommigen beweren
zelfs dat het meer kwaad dan
goed doet.
U weet wel, de passiviteit van
de lokale mensen wordt in stand
gehouden. De lange termijneffecten van de gerealiseerde projecten worden door nogal wat mensen in vraag gesteld. We ontkennen niet dat er ernstige discussies
nodig zijn, dat een kritische bezinning voortdurend aan de orde is.

met onze partners die onze financiële en materiële
steun nodig hebben. Misschien hebben ze zelfs
meer nog het signaal nodig dat we hen niet vergeten, hen in hun strijd aandacht geven en aanmoedigen.
Optimisme is niet geheel naïef, er zijn tekenen
die het optimisme wettigen. In Congo is er hoop
dat de extreme chaos kan vermeden worden ook al
hebben we meer dan kritische bedenkingen bij het
opgelegde compromis na de verkiezingen. Lezen we
verder in dit nummer de bijdrage van Stijn Van Parys
dan komen we te weten dat het in Afrika, ondanks
alles, vooruit gaat. Dichter bij ons zorgen onze jongeren voor een doorgezet optimisme dat het klimaatcynisme zal overwinnen.
Laten we dus niet opgeven, we mogen onze partners niet in de kou achterlaten. Daarom werken we
voort in de geest van zuster Roza Peeters. Ze kijkt
van ergens boven toe hoe we doorzetten voor een
betere wereld. Klimaat en ontwikkelingssamenwerking zijn met elkaar verbonden, onze inzet is en blijft
zinvol. We dienen meerdere doelen tegelijk.
ED

Blik op Afrika huldigt de stelling:
‘Optimism is a moral duty’. Met
andere woorden realistisch optimisme maakt solidariteit mogelijk
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Een warme en dankbare herdenking van zuster Roza Peeters
Op 18 januari jongstleden overleed
zuster Roza Peeters, tot voor enkele
jaren algemeen overste van de
zustergemeenschap van de Annuntiaten.
Blik op Afrika en zijn Afrikaanse partners
hebben vele redenen om haar in
dankbaarheid te herinneren.

B

ij het begin van deze eeuw nodigde Zuster Roza enkele leken uit
om zich te engageren voor de ‘sociale werken’ van de congregatie
in Congo, Burundi en Kameroen.
Ze was realistisch ingesteld en
had een groot besef van verantwoordelijkheid voor de projecten
op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg en zelfredzaamheid van de medezusters in Afrik.
Zij besefte dat de blanke zustergemeenschap moest aangevuld
worden met een jongere generatie
van leken. Fernand Rochette beantwoordde haar oproep met een
overweldigend engagement. Blik
op Afrika kreeg gestalte en groeide uit tot wat het nu omvat.
Om deze intense dankbaarheid
te verwoorden laten we onze Afrikaanse ambassadrices aan het
woord. Zuster Anastasia (Burundi)
en zuster Vicky (Congo – Kameroen) hielden elk een korte toespraak tijdens de begrafenismis
op 26 januari ll. We geven enkele
uittreksels in vertaling.
Zuster Anastasie
Wat onthouden we van zuster
Roza?
Haar bezoeken brachten momenten van vreugde en uitwisseling.

Maar ze had ook vaste opvattingen die ze streng
maar verfijnd overbracht. Deze bezoeken in hoedanigheid van algemeen overste waren voor ons een
getuigenis. Ze bezocht telkens onze kerkelijke oversten om zich degelijk te informeren over de lokale
situatie. We werden grondig geïnformeerd over de
samenwerking tussen de instellingen van onze familie. Ze moedigde aan en was niet bang om tegen de
stroom in te varen.
Zuster Roza heeft gezongen in haar hart, nu zingt ze
van ganser harte voor de Heer. ‘Merci Seigneur de
nous l’avoir donnée!’
Zuster Vicky verwoordt het zo:
Zuster Roza was een dame met een groot hart. Ze
bewaarde het evenwicht tussen gebed, intellectueel
werk en handenarbeid. Ze was erg bezorgd om onze
gemeenschap in Afrika. Haar bezoeken brachten
ons tot bezinning over onze maturiteit en onze autonomie. Ze kon ons aanmoedigen: ‘Jullie zijn formidabele vrouwen!’. Dat betekende een grote steun voor
ons. Persoonlijk contact was voor elk van ons gemakkelijk omdat ze als een moeder was. We konden
haar plagen, zij glimlachte zacht…
Als ze een opmerking maakte deed ze dat heel fijnzinnig maar voegde er altijd aan toe: ‘dat kan iedereen overkomen…’
Ook namens alle medewerkers van Blik op Afrika:
‘Dank, dank, dank en rust in vrede’.
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ED

Financieel verslag
Jos Boon en Rudi Demeuse
Inkomsten 2018:
1

Giften privé

			

45.494,54 €

50,69%

2

Giften instellingen (scholen, enz.)

37.921,65 € 42,25%

3

Fondsenwerving: benefietconcert

5.331,90 €

5,94%

4

Allerlei 				

1.009,46 €

1,12%

					

89.757,55 € 100,00%

In vergelijking met 2017 daalden onze privé giften met 29% (-18.349 €).
Er waren minder speciale privé acties en we “verloren” 59 donoren.
Toegegeven, 2017 was een uitzonderlijk jaar. Maar ook in vergelijking
met de voorbije jaren is dit het laagste cijfer sinds 2014. Zeker een aandachtspunt voor onze werking in 2019!
Ook de giften van instellingen waren in 2018 beduidend minder dan in
2017 (-84.303 €).
In 2017 kregen we echter een gift van 80.000 € voor de bouw van de
middelbare school La Patience.
Positief is dat de HH Scholen ook in 2018 de BOA werking solidair
bleven steunen (14.600 €).

Bestedingen 2018:
1

Projecten onderwijs

94.719,68 €

2

Projecten gezondheidszorg

61.257,98 € 35,6%

3

Projecten allerlei

7.434,60 €

4,3%

4

Beheerskosten o.m. mailings 5.579,05 €

3,2%

5

Uitgaven fondsenwerving

1,7%

					

2.997,84 €

55,1%

171.989,15 € 100%

Voor onderwijs werden volgende projecten
gesteund:
Middelbare school La Patience:
uitbreiding gebouw en zonne-energie installatie:
45.968 €
Cybers in Kibangu, Kingandu, Totshi:
abonnementen en onderhoud: 15.371 €
MultiMedia:
zending en materiaal: 15.304 €
Didactiek wetenschappen project G. Tibeau:
zending en materiaal: 8.003 €
Coördinatie centrum in Kaggwa:
zonne-energie installatie: 5.166 €
Internaten: didactisch materiaal: 3.426 €

Voor gezondheidszorg werden volgende projecten
gesteund:
CMS in Foumbot/Kameroen:
uitrusting en zending: 50.657 €
Hospitaal Totshi: sanering wateropslag en zonneenergie installatie: 9.210 €
Daarmee hebben we in 2018 voor 82.232 € meer
uitgegeven dan ontvangen. Dit konden we doen door
uit onze reserves te putten.
Onze beheerskosten bedroegen in 2018 3,2 % van
de totale uitgaven. Van elke 100 € gift gaat er dus
bijna 97 € naar onze projecten op het terrein.
JB / RD
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Dwars door Afrika, met de fiets
(en ten voordele van Blik op Afrika)
Beste vrienden van Blik op Afrika,
Inmiddels is het zes maanden geleden dat
ik Kaapstad binnen fietste. Bij valavond
baande ik me al zigzaggend een weg doorheen het verkeer op de invalsweg vanuit
Paarl. In de verte piepte de Tafelberg boven
de daken, omringd door een steeds donker
wordende rode gloed.

E

r heerst een gezellige chaos in de Kaapse
straten. Lange rijen minibussen rijden
stapvoets voort, terwijl vanuit de open deur
van elk busje een man –een ‘donda- voorbijgangers luidkeels aanmoedigt om in te stappen.
“Donda”, “makanga”, “touts”. De mannen die de organisatorische ruggengraat van het informele publieke transport in Afrika vormen, dragen vele namen.
Terwijl het busje vooruit rijdt houdt de donda voorbij-

Stijn Van Parys

gangers in het oog, en polst hij naar hun transportbehoeften. “Downtown!! downtown!!”; “Goodwood!!
Goodwood!!” het weergalmt bestemmingen aan één
van de laatste kruispunten voor het centrum. Eén
van de donda’s bengelt uit zijn busje, hij kijkt me aan
wanneer ik tussen hem en één van zijn collega’s probeer te glippen.
- “Hi brother, you come from where with that bike?”
* “I cycled all the way from Belgium.”
- “You must be tired, you can get in our taxi.”
* “Thanks my friend, but I’ve been dreaming about
this final mile to town for the last 10 years.”
- “Have fun! Be safe out there.”
Wanneer ik aankom bij Patrick, een man die me een
slaapplaats heeft aangeboden nadat ik mijn verhaal
had verteld, plof ik neer. Plots is het daar, het besef
dat het erop zit. Er gaat een rilling over m’n lijf terwijl
herinneringen van het afgelopen jaar door mijn hoofd
flitsen. Woestijnnachten, junglepaden, 20.558 km,
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369 dagen, 21 landen, 63 platte banden, 4 valpartijen. Op het einde van mijn tocht vraag ik me af welke
indrukken Afrika heeft nagelaten. Teveel om op te
noemen, zoveel is zeker, maar ik kan er alvast drie
met jullie delen.
1. Een warm continent.
Om te beginnen trap ik een open deur in: Afrika is
warm, héél warm. Maanden lang fietste ik in temperaturen rond de 40°C, maar dat was uiteraard geen
verrassing. Wat me wel keer op keer bleef verbazen
was de menselijke warmte die ik onderweg tegenkwam. Van Marokko tot Ghana, van Addis Ababa tot
Kaapstad, overal trof ik onvoorwaardelijke en alomtegenwoordige gastvriendelijkheid aan. Deze menselijke warmte manifesteerde zich op verschillende
manieren doorheen mijn tocht. In Mauritanië kwamen Toearegs in prachtige blauwe djellaba’s aangestormd door het zand, met een zandwolk in hun
zog, om me water aan te bieden. In Senegal werd ik
steevast elke middag uitgenodigd om théboudienne
(een gerecht op basis van rijst en vis) te eten uit
de gemeenschappelijke kom. “Tu es invité” hoorde
ik vanop mijn fiets. Voorts voelde ik overal een oprechte bekommernis om mijn welzijn, en al begrepen
velen niet waarom ik in godsnaam door afgelegen

gebieden fietste, als ze konden helpen deden ze het
maar wat graag.
Wat me ook bijblijft is hoe in vele Afrikaanse huishoudens wordt omgegaan met gasten. Ik kan dit het
beste uitleggen door een vergelijking te maken met
het gezin waarin ikzelf opgroeide. Wanneer mijn ouders bezoek verwachten is mijn moeder doorgaans
reeds uren in de weer met koken en decoreren
wanneer de deurbel gaat. Wanneer de gasten binnenstappen is alles in gereedheid gebracht en draait
alles rond hen totdat ze weer vertrekken. Mijn ouders verliezen hen niet uit het oog en doen er alles
aan om hun bezoek zo aangenaam mogelijk te laten
verlopen. Bij families in Afrika verloopt dit doorgaans
anders.
Ten eerste is er een hogere frequentie van bezoekers, meestal onaangekondigd. Neven, nichtjes,
nonkels en tantes, buren, vrienden ... vaak was het
me niet duidelijk wie er allemaal kwam buiten- en
binnengewandeld, wel was iedereen welkom.
Ten tweede gaat het huiselijke leven onverstoord
verder, wie er ook op bezoek is. Wat mij vooral
fascineerde is de impact hiervan op de impliciete
“welkomstduur”. Andermaal brengt de vergelijking
met mijn eigen familie duidelijkheid. Zoals hierboven
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vermeld nodigen mijn ouders graag mensen uit, en
gaan zij op hun beurt even graag bij vrienden en
familie langs. Zij beseffen echter dat dit vermoeiend
kan zijn voor diegenen bij wie ze langsgaan. Ze
voelen dan ook aan dat ze beter niet te lang blijven,
en vertrekken na een aantal uren om hun gastheer/
gastvrouw rust te gunnen. In het leeuwendeel van de
Afrikaanse families waar ik terechtkwam blijven gasten dagenlang. Van een impliciete welkomstduur is
er geen spoor. Ook ik voelde dit aan en werd erdoor
gecharmeerd. Wanneer ik bij een familie in Ouagadougou verbleef, staarden de kinderen me aan wanneer ik toekwam maar na een halfuur ging alles weer
z’n gangetje. De volgende dag ging ik mee verkopen
op de markt. Mijn aanwezigheid stoorde helemaal
niet en bracht geen extra last met zich mee, ik was
dan ook zelden de enige gast.
Toen ik terug in België kwam, bleek de minder spontane omgang tussen mensen bij ons ook veruit het
pijnlijkste van wat de “reverse culture shock” in petto
had.
Er zijn weinig mensen die onbekenden aanspreken,
ik mis de spontane contacten in Afrika enorm. Ik zat
met verbazing op de trein van Brugge naar Brussel:
iedereen staart naar z’n telefoon of tablet. Teneinde
positieve verandering teweeg te brengen probeer
ik, ondanks het cultuurverschil, onbekenden aan te
spreken. “Dag meneer, waar gaat u naartoe vandaag?”

2. Een continent van uitersten.
Afrika wordt gekenmerkt door grote verschillen
en dit op alle vlakken. Wat mij vooral opviel is het
grote verschil tussen stad en platteland. Wat weinig
westerlingen weten is dat de kloof tussen een Afrikaanse hoofdstad en het platteland groter is dan de
kloof tussen diezelfde stad en pakweg Brussel. Het
platteland is doorgaans nog tribaal en voornamelijk
beperkt tot overlevingslandbouw. De steden hebben daarentegen vaak moderne shoppingcentra en
4G mobiele datavoorzieningen. Een stad als Kigali
in Rwanda deed me qua uitzicht vaak denken aan
Zwitserland. Wel blijft er een enorme ongelijkheid
tussen rijk en arm.
Iets wat me ook bijblijft zijn de uitersten in kennis.
Zoals hierboven vermeld raakte ik vaak aan de praat
met vreemden over koetjes en kalfjes. Een aantal
keren was ik met verstomming geslagen door de
intellectuele nieuwsgierigheid. Zo vroeg iemand die
groenten verkocht op de markt in Sikasso (Mali)
wat ik dacht over de rol van de regering Eyskens in
de moord op Patrice Lumumba. Daarna gaf hij mij
zijn eigen gedetailleerde visie op de feiten. Jammer
genoeg blijft kennis doorgaans, net als rijkdom, heel
ongelijk verdeeld.
Voorts ben ik sterk onder de indruk van de talenknobbel van vele Afrikanen. Ware polyglotten zijn
het. Mensen die vier of vijf talen spreken zijn geen
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uitzondering. Velen pikken ook
een nieuwe taal op in een aantal maanden. Zo zijn er door de
toegenomen Chinese interesse
in Afrika mensen die een mondje
Mandarijns spreken na enkele
maanden in China te hebben verbleven.
3. Een nieuwe wind.
Afrika is ongelofelijk snel aan het
veranderen. Mijn fietstocht had
er tien jaar geleden compleet anders uitgezien, en ik ben er zeker
van dat Afrika binnen twintig jaar
onherkenbaar zal zijn. Wat infrastructuur betreft worden grote
projecten opgezet. Zo worden de
belangrijkste verbindingswegen in
sneltreintempo voorzien van een
laag asfalt, vaak met de hulp van
Chinese staatsbedrijven.
Ook heeft Afrika reuzenstappen
gezet wat financiële inclusie betreft. Vooral “mobile money”, een
technologie waarbij een telefoonnummer ook een soort bankrekening is, speelt hierin een grote rol.
Het percentage mensen in Afrika
dat toegang heeft tot financiële
diensten is zo gestegen van 23%
in 2011 naar 43% in 2017.
Uiteraard kampt Afrika nog met
grote moeilijkheden, maar de positieve ontwikkelingen worden onderbelicht in de westerse media.
Inmiddels ben ik terug in België en
heb ik mijn eerste stappen op de
arbeidsmarkt gezet. Toen ik een
aantal weken geleden voor dag en
dauw, op weg naar een sollicitatiegesprek, naar het station fietste
werd ik ingehaald door een bus
van De Lijn. Ik had nog geen koffie op en was nog wat verstrooid.
Even hoopte ik dat een “donda” uit
het raam zou hangen en de bestemming zou krijsen: “Brugge ‘T
zand!! Brugge ‘T zand!!”.
Afrika, is mis je.
Stijn. 			
SVP
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Tijdslijn

Guillaumine Clerx

Projecten in uitvoering…
Onderwijs - vorming
Project: middelbare school La Patience in Kikwit
(Congo) uitrusten met zonnepanelen en internet
aansluiting
Vijf techniekers van “Africa Solaire’ zijn in la Patience aan de slag gegaan met de installatie van zonneenergie en internet (lees elders in dit nummer).
Er staat nog een werksessie in Totshi op hun programma en een vormingssessie voor lokale medewerkers: ‘Beheer zonne-energie en internet’.

Onderwijs – infrastructuur
Twee bouwprojecten kunnen starten van zodra de
plannen bijgewerkt en/of aangepast worden
a. Bouw van een klaslokaal 1 B in Totshi / Congo
Deze klas biedt soelaas voor de kindjes van Totshi
dorp. Ze hoeven geen 3 km heen en terug meer te
stappen.
b. Bouw van een nieuwe slaapzaal voor jongens in
Kingandu/ Congo
De vorige slaapzaal moest om veiligheidsredenen
gesloopt worden.
Bouw van een sanitair voor personeel ECOFO (lagere school) in Jenda /Burundi
Na het bezoek van Eric Depreeuw besliste BOA tegemoet te komen aan de dringende oproep van directeur Gilbert. Hij vroeg om voor zijn personeel een
hygiënisch verantwoord sanitair te laten installeren.
Bouwplan en budgetraming liggen op de tafel..

Onderwijs – ICT
Laptops voor leerkrachten
Op verzoek van de leerkrachten zorgde BOA voor
de aankoop van degelijke maar betaalbare laptops.
De leerkrachten betalen de aankoop, BOA zorgt voor
de verzending. Door het bezit van een persoonlijke
laptop doen de leerkrachten spontaan meer computerervaring op. De bestelde laptops zijn klaar voor
verzending.
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Gezondheidszorg – Preventie
Preventie door Centre Médico- sanitaire N.D. de l’Espérance (CMS) in Foumbot Kameroen
Van zodra het centrum zijn deuren opende in oktober 2018 zijn de preventie -activiteiten
in de dorpen van start gegaan. Om dit belangrijke luik van de gezondheidszorg alle kansen te geven, werd steun aangevraagd bij Misereor (het Duitse Broederlijk Delen) (zie
verder in dit nummer).

Gezondheidszorg – infrastructuur
CMS Foumbot Kameroen: afwerking afvoer van het regenwater
Deze installatie wordt vóór het begin van het regenseizoen verwacht.

“Autosuffisance”
Project: Herstel van de varkensstal in Jenda /Burundi
Een voorstudie van het project is bezig in overleg met de zusters in Jenda.
Project: Ferme Elykia – watervoorziening veestapel
BoA plant voor juni een missie naar het Plateau de Bateke voor een nauwkeuriger terreinonderzoek en overleg met de zusters ter plaatse.

Fondsenwerving
Op 18 december werd het jaarlijks benefietconcert BOA – Woudlucht weerom een groot
succes. Zes koren zongen voor een dubbel goed doel. Voor BoA ging het om drinkwater
voor de leerlingen in Jenda (Burundi).
Iemand omschreef het concert als de vreugde om de mooie mix van liederen. Hoorden
we in de cafetaria niet ‘tot volgend jaar?’
GC
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Installatie van zonne-energie voor
het schoolcomplex La Patience

Hervé Mayamba, professeur de français

De aanleg van de voorzieningen rond zonne-energie was een heus evenement voor
de leerlingen, leraars en de bevolking van
het La Patience complex. De leerlingen en
de leraars van het schoolcomplex waren bijzonder blij met de installatie. Vooral omdat
de school nu de optie informatica kan aanbieden.

D

e zonne-energie is nodig om de computers te leren gebruiken. Maar het heeft
ook de intellectuele nieuwsgierigheid
gewekt van de leerlingen en van iedereen
die begaan is met het gebruik van de zonnepanelen.
Wij, de leraars van het schoolcomplex en
onze leerlingen waren erg benieuwd en ook fier om
de vordering van de werken en het engagement van
alle betrokkenen gade te slaan. Onze leerlingen van
het vierde jaar bouwkunde hebben de putten gegraven waar de bekabeling moest ingelegd worden,
want bouwen betekent ook zorgen voor de elektrische bedrading van het gebouw.
Tijdens hun werken hebben we hun veel vragen gesteld die heel bevredigende antwoorden opleverden.
Dit heeft de leerlingen en de lesgevers veel meer
respect voor het patrimonium gegeven, wat zo be-

langrijk is voor onze school. Heel nadrukkelijk willen
ze de initiatiefnemers van dit project, de zusters Annunciaten, de verantwoordelijken van de school en
hun partners in België bedanken.
Veel leerlingen schreven hun visie neer ivm het belang van de werken:
Leerling Mundungu Léonel van het 4de technische constructie: we zijn erg blij nu we vaststellen
dat er vandaag stroom is in onze school. We zullen
onze ouders stimuleren om ons werkinstrumenten
te geven die we op het net kunnen aansluiten, zoals
draagbare pc’s. En wanneer men nu ook nog internet zou kunnen installeren voor onze opzoekingen,
dan zou dat prachtig zijn.
Leerling Muntumosi van het 4de pedagogie:
vermits de leerlingen informatica nu hun computers
hebben en voldoende energie, hebben wij nu internet nodig zodat wij ook onze draagbare computers
en onze smartphones kunnen gebruiken.
Leerling Mpete Zachary van het 3de jaar informatica: ik vraag aan iedereen deze energie niet ongepast te gebruiken want ze betekent voor ons een
zeer belangrijk patrimonium voor al ons schoolwerk.
Leerling Musuki van het 3e informatica: bedankt
alvast want we hebben al de computers en we hopen dat we ook toegang tot het internet zullen krijgen. Maar om het verschil te kunnen maken en om
als referentie beschouwd te worden -zoals het devies van onze school het voorschrijft - hebben we nu
nog een zaal voor onze culturele activiteiten nodig.
Wanneer die zou gebouwd worden, zouden we pas
echt het verschil kunnen maken in Kikwit.
We letten erg goed op om de stroom niet fout te
gebruiken en we vragen aan de ingenieurs om de
leidingen goed te isoleren om alle ongelukken te vermijden.
We zijn heel blij met wat er in onze school gerealiseerd wordt en we danken iedereen die hieraan
meewerkte van harte. Dat zijn de zusters Annunciaten die verantwoordelijk zijn voor de school, hun Belgische partners en iedereen die van ver of van nabij,
concreet of financieel, meewerkte aan de realisatie
van dit project ten voordele van de Congolese jeugd
en in het bijzonder ten voordele van Kikwit.

Nsangu ya bwala - pg. 10 - maart/april 2019

Zwangere vrouwen en kinderen met een handicap
worden opgespoord in regio van Foumbot
Marleen De Geest

Het gezondheidscentrum
in Foumbot (Kameroen)
dat met steun van BoA
tot stand kwam, wil de
gezondheidstoestand
van de bevolking in de
regio verbeteren, blijvend en op een objectief
vast te stellen manier.
Waar kan men beter beginnen dan bij de
zwangerschap?

U

herinnert zich uit vorige Nsangu nummers
dat het gezondheidscentrum sinds de
opening in oktober 2018 de focus richt op
zwangere vrouwen en kinderen met een
aangeboren motorische handicap.
Kinderen met een handicap worden vaak weggestopt in de dorpen en missen zo elke behandeling. En de moeder- en babysterfte is in Kameroen
dramatisch hoog. Van de ongeveer 830 000 kinderen
die er jaarlijks worden geboren zullen er vijfduizend
hun mama nooit kennen. Ze stierf na de bevalling.
Tien procent van de baby’s zal geen vijf jaar oud
worden.
Alles begint ermee dat de bevolking het gezondheidscentrum bezoekt. Hetzij om een zwangerschap
te laten opvolgen en de kans op een gezonde baby
maximaal te maken. Hetzij om voor kinderen met
een handicap een behandeling op te starten die hun
motorische mogelijkheden uitbreidt zodat ze een zo
normaal mogelijk leven kunnen leiden.
Uit de dorpen naar het centrum
Een vast team van medewerkers van het centrum
bezoekt de dorpen om mensen hiertoe te motiveren.
In de eerste maand van dit jaar gingen ze alvast bij
1355 van de 3500 gezinnen langs en zagen ze 1580
kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar. Ze telden
122 zwangere vrouwen die nog geen begeleiding
kregen en honderd kinderen met een handicap zonder behandeling.
Bij hun tochten door de dorpen geven de medewerkers vorming over preventieve gezondheidszorg,

worden zwangere vrouwen onderzocht en kindjes
gevaccineerd. Dit alles slorpt een groot deel van het
budget op. Er is nood aan meer didactisch materiaal
en het centrum kijkt uit naar echografie toestellen.
In januari werden in het centrum trouwens
zeven baby’s geboren.
In dit straatarme Afrikaanse land is een grondige
mentaliteitswijziging rond zwangerschap en geboorte
nodig. Vaders houden zich afzijdig, familiale planning
is vaak een verre droom, moeders moeten zich redden met de middelen die er zijn. Maar er werd een
begin gemaakt en ook een reis van tienduizend mijl
begint met de eerste stap. Met uw financiële steun
kunnen we de levensreddende inspanningen verder
zetten.
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Vreugdekreten of alarmkreten?
Congo, Kameroen plus Burundi… Versterking gevraagd!
U merkt het: 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.
Het Blik op Afrika - Team
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Wij kunnen uw bijdrage
best gebruiken!
Na het lezen van deze Nsangu bent u zeker overtuigd van
ONZE bijdrage aan de ontwikkeling van scholen, gezondheidscentra enz.
Nu nog snel UW bijdrage overmaken…
ZEKER DOEN WANT WE KUNNEN niet zonder...
IBAN BE28 4314 7320 0120 BIC KREDBEBB
Van Solidariteitsfonds Blik op Afrika
HEVERLEE - FISCAAL AFTREKBAAR VANAF € 40

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 web-stek: www.mijntestament.be/nl
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