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La Petite Bonté of de kleine goedheid
Vele handen maken het werk licht, vele
mensen verzetten in talloze organisaties
bergen werk om ontwikkeling te bevorderen,
zowel in landen heel ver van hier, als in ons
eigen land.

T

each for Belgium bijvoorbeeld is een organisatie die ernaar streeft de ongelijkheid in het onderwijs te verminderen en zo kansen te creëren voor
jongeren die er door hun achtergrond geen of weinig
hebben (De Tijd van 26 mei). 180 deelnemende leerkrachten hebben sedert 2013 al (of nog maar) 38.000
leerlingen bereikt. Een leraar scheikunde schuwt de
grote woorden maar ‘hopelijk maakt het een verschil
in het leerproces van die leerlingen’.
Samen met enkele collega’s noemen ze zichzelf
de Collibra’s, dit geïnspireerd door de anekdote over
een kolibrie die heen en weer vliegt met water in de

bek om een brand in het bos te blussen. Collega’s
die de brand van de ongelijkheid proberen te blussen.
Toen ik dit las dacht ik meteen aan het werk dat door
onnoemlijk veel mensen in allerhande organisaties
wordt verricht om ontwikkeling te bevorderen, heel
ver van hier. Zoals onze eigen mensen van BoA.
En bij BoA neemt Rudi Demeuse, sedert 2012
voorzitter, afscheid (zie bijdrage verder in het nummer). Laat me toe Rudi niet te situeren op het niveau
van de anekdotische kolibrie, maar eerder op dat van
een Canadair. De Canadair (of Bombardier) CL-415
is een watervliegtuig dat in 1990 speciaal werd ontwikkeld voor het bestrijden van grote branden (Wikipedia). Rudi heeft zijn ervaring uit het bedrijfsleven
ten dienste gesteld van BoA. Een hele stap vooruit in
onze benadering van zowel de interne werking als in
het realiseren van onze projecten in het Zuiden.
Zelf heeft hij een ongeloolijke bijdrage geleverd in het
realiseren van enkele grote projecten, eentje in Congo (Kibangu) en eentje in Kameroen (Foumbot). We
hebben er uitgebreid over bericht. Het gaf me de associatie voor ogen van Mozes die zijn volk in moeilijke
omstandigheden door de woestijn naar het Beloofde
Land leidde en er zelf nooit zou toekomen. De volledige ontwikkeling, de rechtvaardige wereld waarin
iedereen de kansen krijgt om volwaardig te ontwikkelen, het is (voorlopig) een Utopia.
Vanaf nu heeft Rudi tijd voor familie en andere
besognes. Hier bij BoA besluiten we met de ilosoof
Levinas (1906 – 1995). Levinas spreekt in moreel
opzicht over de kleine goedheid (la petite bonté).
Heeft de inzet van een individu zin in het licht van
wereld omvattende problemen? Volgens Levinas is
de kleine goedheid een hefboom, gehanteerd door
kwetsbare zielen. Ze impliceert een nieuwe visie op
de toekomst, zonder garanties. Ze wint nooit maar
wordt ook nooit overwonnen…
ED
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Rudi Demeuse,
feiten, cijfers en warme inzet
Marleen De Geest

Rudi Demeuse is, naar eigen zeggen, ‘een man van feiten
en cijfers’. Zeker is dat hij de analytische benadering aan
menselijke warmte koppelt. Met die mooie combinatie zette
hij zich sinds 2004 in voor Blik op Afrika.
Nu Rudi dat hoofdstuk afsluit, mag duidelijk zijn dat de vrijwilligersorganisatie hem heel hard zal missen en tegelijk
zal voortbouwen op het stevige fundament dat hij ervoor
uitrolde.

V

ijftien jaren ‘werkte’ Rudi voor de ‘sociale werken’ van de zusters annuntiaten. Met zijn expertise uit het bedrijfsleven en ervaring als expatriate
kon hij het grote verschil maken. Niet nine to ive maar met een tomeloze
inzet heeft Rudi gefunctioneerd.
,,Het liep eigenlijk toevallig’’, vertelt Rudi. ,,In 2004 waren mijn echtgenote en ik terug in België en we haalden de contacten weer aan. Fernand Rochette, een goede kennis, vertelde over zijn vrijwilligerswerk,
onder meer de uitbouw van een secundaire school en een hospitaal in
Kibangu bij Kikwit. Hij bracht me in contact met zuster Rosa, een bijzonder intelligente en daadkrachtige vrouw. De zusters hadden in Kibangu
een lagere school gekocht. Nu moesten fondsen worden gevonden voor
de uitbreiding naar de andere activiteiten. Die uitdaging en het feit dat ze
zich situeerde in Congo, waar ik ben geboren, maakten me enthousiast
en ik hapte toe.’’
Zelfde competenties, andere gebruiken
,,In 2008 kwam het project echt op gang. We reisden achtereenvolgens
naar Madrid, naar Amsterdam en naar Aachen op bezoek bij grote caritatieve organisaties met de vraag om inancieel bij te springen.
In feite moest ik dezelfde competenties hanteren als in de professionele
sfeer. In het bedrijfsleven moet je je zaak en je werk tegenover de raad
van bestuur verdedigen. Voor BoA moest ik argumenten verzamelen om
de instanties die ons inancieel kunnen bijstaan over de streep te trekken. Het budget en de doelstellingen worden doorgelicht, alles gebeurt
op basis van een stevig dossier.
Natuurlijk is er geen enkele organisatie die de inanciering voor honderd
procent op zich neemt. Misereor bijvoorbeeld besliste om voor zestig
procent bij te dragen. Het resterende bedrag verzamelen was een bijkomende uitdaging.
Het dossier als verbindend werkdocument van het project vormt het
grote verschil tussen de professionele situatie en de sfeer van een vrij-
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Foto boven:
Zuster Béa kende
de prioriteiten,
communiceerde
direct en
nam haar
verantwoordelijkheid
Foto onder:
Rudi bij de
inriching van
het gezondheidscentrum in
Foumbot.

willigersorganisatie. Want in Afrika is men daarmee
niet vertrouwd en veronderstelt men dat de dingen als
vanzelf op hun plaats vallen. Men begrijpt niet altijd
dat inanciering inzicht en vertrouwen vergt en dat de
vragende partij daartoe cijfers en informatie moet verstrekken.’’
Ruwe verhalen
,,Ook vallen er behoorlijk ruwe verhalen over corruptie bij de lokale instanties te vertellen. We hebben in
Congo meegemaakt dat een omgekochte rechter de
auto’s van de zusters in beslag liet nemen om een
zogenaamde schuld te compenseren. Je moet soms
een dikke huid hebben om je daartegen te verzetten”.
Dat belet niet dat het school- en het hospitaalproject in
Kibangu in 2012 tot een goed einde werden gebracht.
De viering van de opening van het schoolgebouw en het
hospitaal vormt nog steeds een hoogtepunt voor me.
Het doet deugd om te zien wat je er samen hebt gerealiseerd, jongeren krijgen er onderwijs en mensen
worden verzorgd. De zusters verzetten er bergen
werk.
Recenter hebben we alles op alles gezet om in Foumbot (Kameroen) een uniek gezondheidscentrum op te

‘‘

Financiering vraag inzicht en
vertrouwen, daartoe moeten cijfers
en informatie worden verstrekt.
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richten. De opening ervan in 2018 was ook zo een climax. De samenwerking met het team van BoA en de interactie met de partners ginder,
zuster Nicole en zuster Jeanette, zijn voor mij onvergetelijk.’’
Professionalisering
Een vrijwilligersorganisatie is ontzettend kwetsbaar, precies omdat ze zo
afhankelijk is van mensen. Er zijn minder structuren om de complexiteit
en de veelheid van taken te garanderen. Maar Rudi heeft er alles aan
gedaan om BoA een professionele basis te geven.
Toen hij in 2012 voorzitter werd wou hij eerst en vooral de organisatie
stroomlijnen. Waar vroeger Missiehulp en Missiefonds elk afzonderlijk
werkten, realiseerde hij een fusie met één raad van bestuur en één budget. De zusters accepteerden dat leken mee zouden beslissen.
Er loopt een lijn tussen het budget en de doelstellingen. Het voorradige
geld bepaalt wat je kunt doen, en wat je wil bewerkstelligen moet je kunnen inancieren. Rudi heeft de helikoptervisie die het overzicht bewaart.
De activiteiten zijn nu opgedeeld in vier domeinen: gezondheid, onderwijs, infrastructuur en inanciële autonomie (autosuicance).
Een focus kiezen, precies alijnen wat men wenst te bereiken, is belangrijk. Pas dan kan men eiciënt werken en meten of het beoogde resultaat
is gehaald. Daarbij vindt hij het wel belangrijk dat BoA de visie niet alleen bepaalt. De vragen moeten wel degelijk ook vanuit het werkterrein
komen.
Daarnaast moeten de inspanningen geleverd worden om de technologische evolutie op het continent volgen. Bijvoorbeeld de smartphone en
what’s app zijn nu ook in Afrika ingeburgerd . ‘Waarom zouden wij dan
nog een gedateerd cyberplatform in stand proberen te houden?’ vraagt
Rudi zich af.
Solidariteitsgedachte
Om in het Zuiden te kunnen werken, moeten er in het Noorden fondsen
worden geworven. Dat is en blijft een gigantische uitdaging, meent Rudi.
De zusters hebben een eigen netwerk en de school in Heverlee vormt
een enorm potentieel om BoA als ‘goed doel’ in de markt te zetten. Het
Heilig Hart is tevens het perfecte terrein om de solidariteitsgedachte ingang te doen vinden.

Beelden uit het revalidaiecentrum in Foumbot.

‘‘

Alles hangt met alles
samen in onze wereld,
er is een verband tussen
onze levensstijl en
grondstofenvoorziening,
ons welzijn en het welzijn
van mensen in het
Zuiden.
BoA is een heboom voor
die bewustwording.

Alles hangt met alles samen in onze wereld, er is een verband tussen
onze levensstijl en grondstofenvoorziening, ons welzijn en het welzijn
van mensen in het Zuiden. BoA is een hefboom voor die bewustwording.
BoA kan prachtige argumenten uitspelen als het erom gaat als ‘goed
doel’ te worden uitgekozen. Het is een vrijwilligersorganisatie met minimale werkingskosten. Van elke 100 euro die iemand schenkt aan BoA
gaan er 98 naar een project. Bovendien werkt onze organisatie met vaste contacten. We blussen geen brandjes maar werken structureel aan de
toekomst van de mensen in het Zuiden. “Ze krijgen niet de spreekwoordelijke vis maar leren hem vangen’’ schetst Rudi.
Behalve dat zou hij graag zien dat het accent op Congo blijft liggen en de organisatie daar wordt versterkt. Continuïteit is van
heel groot belang in het verhaal van ontwikkelingshulp, meent hij.
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‘‘

Een focus kiezen,
precies alijnen wat
men wenst te bereiken,
is belangrijk. Pas dan
kan men eiciënt
werken en meten of het
beoogde resultaat is
gehaald.

“Soms wordt die continuïteit afgebroken en dat betekent vaak verlies
voor iedereen. De zusters roteren regelmatig tussen diverse posten.
Het vertrek van zuster Bea als regionaal overste en later als Congovertegenwoordigster hier bij ons vond ik lastig. Het was bijzonder prettig
samenwerken met haar omdat ze de prioriteiten kende, direct communiceerde en haar verantwoordelijkheid nam.
Om het werk goed op te volgen zou je eigenlijk ginder moeten wonen’’
verzucht Rudi. Maar dat ligt familiaal moeilijk en dat is heel begrijpelijk.
Na BoA wachten nu de kleinkinderen en stapels lectuur op hem.
Maar ‘partir c’est mourir un peu’ weet Rudi.
,,In een vrijwilligersorganisatie bouw je bijzondere banden op met
mensen van het team en partners ginder. Er is veel dat je deelt.
Ik heb heel graag voor BoA gewerkt, omwille van de interactie met de
mensen ginder en de omgang met de collega’s hier. Ook denk ik met
zoveel sympathie aan alle donoren die ons werk mogelijk maken.’’
Ongetwijfeld wordt ook nog lang met evenveel vriendschap aan Rudi
Demeuse gedacht.
MDG

Rudi en echtgenote, weer meer ijd
voor kinderen, kleinkinderen en
mekaar...
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Tijdslijn

Guillaumine Clerx

Projecten in uitvoering…
Centre Médical Spécialisé Foumbot (Kameroen)

Ondersteuning scholen

Via afvoerbuizen wordt het regenwater verzameld in collectoren van
waaruit ondergrondse afvoerbuizen het evacueren buiten het domein.
Zo voorkomen we erosie. De toegang tot het centrum werd deinitief
aangelegd (foto).

- Laptops voor leerkrachten

De fysio-afdeling wordt voorzien van een stel parallelle baren en een
oefentrap (zie foto). In de maand april namen de activiteiten verder
toe. De leden van onze werkgroep Gezondheidszorg volgen de evolutie
van het project nauwgezet op.

De 40 laptops voor de leerkrachten in Kikwit en omgeving zijn nog
steeds onderweg, maar zullen in
september zeker gearriveerd zijn.
De leerkrachten hebben deze laptops zelf betaald. BOA heeft voor
de aankoop gezorgd (bij Closethe-Gap) en voor de verzending.
- Renovatie van de slaapzaal
voor jongens in Kingandu DRC
De laatste hand wordt gelegd aan
de renovatie van wat voor een
paar maanden nog een bouwvallige en verlaten slaapzaal was.
- Een honderdtal schoolbanken
werden besteld in de schrijnwerkerij in Ngondi
Zowel de leerlingen van de lagere- als van de middelbare school
Mater Dei in Kinshasa kijken dan
weer uit naar de beloofde schoolbanken. Geef toe met twee zitten
op een bank is comfortabeler dan
met vier.
- Bouw van een klas 1B voor de
lagere school van Totshi DRC
De bouw van een klaslokaal dichter bij de dorpen vordert. Kinderen
(en ouders) van de omliggende
dorpen in Totshi moeten per dag
geen kilometers meer stappen,
naar en van de school. We verwachten hierdoor een positieve
invloed op hun leerresultaten.
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Wat staat er verder op het
programma?
1. We hebben op 8 juni deelgenomen aan het Wereldfeest in Leuven.
Onze stand, met gloednieuwe tent,
kreeg nogal wat aandacht, onder
meer van burgemeester Ridouani
en schepenen Van Sina en De Vlies.

- Bijscholing onderwijs tweede
taal voor leerkrachten lagere
school.
De betrokken leerkrachten van de
lagere scholen krijgen de kans om
deze bijscholing in Kinshasa te
volgen (zie verder).
- Leerkrachten basisschool in
Ijenda Burundi.
De installatie van het sanitair voor
de leerkrachten van de basisschool in Ijenda nadert de voltooiing (zie bedanking van de directeur volgende pagina).

Watertoevoer voor de
boerderij Elykia
- De ontwikkeling van het veeteeltproject in Elykia is een complexe
aangelegenheid (veeteelt, grasland, watertoevoer…). Daarom is
er een extra missie ter plaatse van
8-15 juni (zie verder in dit nummer).
De installaie van het sanitair voor de
leerkrachten van de basisschool in
Ijenda in Burundi, nadert de voltooiing (foto onder). Citernen zorgen voor
de opvang van water (foto boven).

2. In september gaat onze collega
Hein Vanden Bremt naar al onze
locaties in Congo. In de loop van
12 jaar, is ook in Congo heel wat
veranderd. BOA wil een evaluatie
maken van de ICT-installaties en
toepassingen.
Hein zal met de hulp van zuster
Vicky de huidige mogelijkheden
en pijnpunten in kaart brengen
zodat we onze samenwerking
kunnen aanpassen aan de nieuwe
realiteit en de toekomstverwachtingen.
3. Lycée Ijenda (Burundi): Eveneens in september vertrekt een
gecombineerde missie Media –
Georges Tibau - Internaatwerking
naar Ijenda. De samenwerking
met onze partners in Burundi krijgt
duidelijk vorm.
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GC

Georges Tibau... Niet vergeten!
Eric Depreeuw

Z

Ter nagedachtenis van Georges Thibau,
die op 10 november 2013, overleed, ontvingen wij van zijn collega’s een mooie
donatie. Georges Tibau was medestichter van Blik op Afrika en gewaardeerde
leraar Aardrijkskunde op rust.

collega Raf Sondervorst schreef in Nsangu
december 2013: ,,Georges was immers, naast
zijn professionele bezigheden, al
bijna een tiental jaren bezig met
Blik op Afrika. Georges zette mee
de inhoudelijke lijnen uit van het
vormingsproject, en ontwikkelde
mee didactisch materiaal.”
Vicky Masamba herdacht Georges namens onze Zuid-partner als
volgt:,,Tu n’as pas été un spectateur dans BOA, mais un acteur. Nous porterons plus haut le
lambeau de ton ardeur et nous
ferons de notre mieux pour que
sa lamme en aucun cas et quelles que soient les vicissitudes de
la vie, ne s’éteigne. Chevalier de
l’enseignement, tu as mené le
combat jusqu’au bout !”
Ondertussen is Georges niet vergeten binnen BoA maar ook niet bij
zijn vroegere collega’s. We kregen
het heuglijke bericht van prof. An

,,Beste weldoeners van BoA,
bij mij, Gilbert Sabushimike, directeur van de school Virgo Sapiens,
schieten woorden tekort om jullie
te danken voor de installatie van de
toiletten. Dit helpt de hygiëne op
onze school enorm vooruit en dus
ook de gezondheid. Bovendien komt
het tegemoet aan onze behoete aan
water.
De leerlingen moeten dagelijks zelf
zorgen dat er genoeg water is. We

Steegen, hoofd van de Werkgroep
Didactiek Aardrijkskunde (KU Leuven), dat we 1470€ mochten verwachten, ten voordele van BoA en
dit ter nagedachtenis van Georges. In een kort gesprekje vertelt
prof. Steegen dat men met een 20tal auteurs een nieuw handboek
vakdidactiek Aardrijkskunde heeft
geschreven ten behoeve van het
secundair onderwijs (zie afbeelding).

ondersteunende iguur, met een
boekentasje waaruit hij altijd wel
iets nuttig wist boven te halen.
Georges was actief op vele domeinen zoals de Werkgroep Aardrijkskunde Brabant en Brussel, waar hij
regelmatig ook de Geo-Olympiade
mee organiseerde. Zo nam hij zelfs
de inalisten van de wedstrijd mee
naar zijn geboortestad Sint Truiden
en haar beruchte voetbalclub.
Zo hebben we Georges weer
eens in de herinnering gebracht
met dank aan de lerarenopleiders
Aardrijkskunde.

De 1470€ waarvan sprake, is de
opbrengst van de verkoop die de
auteurs aan ons hebben afgestaan. Prof. Steegen, en vele leraren aardrijkskunde met haar, herinneren zich Georges als een super
collega Aardrijkskundige. Georges
was naast leraar aardrijkskunde,
ook docent Lerarenopleiding in
Brussel en pedagogisch begeleider in de bisdommen MechelenBrussel, Antwerpen en Limburg.
Alle leerkrachten, ook prof. Steegen toen, kenden Georges als een

hebben nu citernen voor de opvang
van regenwater. Het is echter droog
seizoen, dus nog even geduld.
We hebben geprobeerd om het
water van een bron in de citerne
te pompten maar dat is niet gelukt
omdat er niet genoeg druk is.
We vragen jullie om ons verder te
blijven helpen bij onze verdere projecten. God zal u hiervoor belonen.”
Gilbert Sabushimikez, directeur van de
lagere school in Ijenda.
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ED

BEVORDEREN VAN AUTONOMIE 1

Energievoorziening
Team Africa Solaire – Chris Vermuyten

La Patience, Kikwit - In ons vorige nummer stonden we stil bij de plaatsing van
zonnepanelen in de school La Patience. Dit
project had tot doel de school van een autonome energiebron te voorzien, zodat alle
schoolse activiteiten zonder problemen en
met een beperkte kost kunnen plaats vinden.

A

angezien het scholencomplex la Patience ook een technische opleiding
aanbiedt, is elektrische energie nog
meer dan elders nodig. Omdat het centrum geen toegang had tot de energie van de Nationale Elektriciteitsmaatschappij (SNEL), zoals de
meerderheid van de bevolking van de stad Kikwit,
gebruikte het een kleine 3kVA eenheid om alleen de computerruimte van stroom te voorzien.
Deze eenheid liet het echter dikwijls afweten.

De installatie van zonnepanelen
betekent dus een stevige vooruitgang.
De zonnepanelen en de accumulatiebatterijen zijn zonder problemen
geïnstalleerd door een Afrikaans
team, Africa Solaire (van 14 februari tot 1 maart 2019). Aangezien
de daken die oorspronkelijk geselecteerd werden niet voldoende
stevig waren, koos men er enkele
andere. Alles werd achteraf grondig gecontroleerd. Tevens kregen
enkele verantwoordelijken een
praktische opleiding ivm de werking van het systeem. Africa Solaire stond ook in voor de installatie
van Led-verlichting.
De installatie van de zonnepanelen zorgde voor een grote vooruitgang:
- de klaslokalen zijn verlicht
- de lessen moeten niet meer
stoppen om 15 of 16 uur
wegens gebrek aan daglicht
- de leraars en leerlingen
kunnen nu volop elektrische en
mechanische proeven uitvoeren
- de administratie is nu
geïnformatiseerd
- de zusters gaven
toestemming aan alle leerlingen
die in de buurt van de school
wonen, om ter plekke te komen
lezen, onder een Led-lamp.
Africa Solaire heeft tenslotte aan
de zusters gevraagd om voor de
verluchting enkele openingen in
de gebouwen te maken en om een
muur te bouwen rond de technische installatie.
CV
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BEVORDEREN VAN AUTONOMIE 2

Veehouderij

Guido Boon
Waarom alleen koeien?
De vrijwaring van de kudde voor
parasieten en bescherming tegen
stroperij kunnen de zusters wel
aan, maar wat als een muitend
leger langs trekt en de kudde afslacht? Leggen we alle eieren in
dezelfde mand, dwz alle koeien
op dezelfde weide? Waarom alleen koeien? Biedt het telen van
groenten of het kweken van fruit
geen mogelijkheden en meer zekerheid? Kan er samengewerkt
worden met de buren? Er woont
een veearts, er is verderop een
landbouwschool en er zou in de
omgeving een slachthuis zijn.

Omwille van de inkomsten doen de zusters
in Congo al lange tijd aan veehouderij. Zij
houden koeien voor eigen consumptie en
voor verkoop.

O

m de capaciteit uit te breiden en een betere toegang tot de markt te krijgen hebben ze vele hectaren brousseland gekocht op het plateau van Bateke, 130 km
van Kinshasa. Het land is geschikt en grenst aan
een lager gelegen riviertje. Aan water geen gebrek,
maar het moet tot boven op het plateau gepompt
worden. Want nu moeten de dieren een steile afdaling maken om tot bij het water te komen met gevaar voor de dieren en mogelijke erosievorming.
Boren we naar de grondwaterlagen of pompen we
water op uit de beek, wat technologisch eenvoudiger
is maar geen drinkwater voor mensen oplevert?
Aandachtpunten
Het ras van de dieren, hun aantal en het fokprogramma moeten afgestemd zijn op het beschikbare voedsel, en dit doorheen de cyclus van de seizoenen. Dit
verbeteren vergt gespecialiseerde kennis.

Is veehouderij
fase één van een
groter plan?

Wat zijn de ambities van de zusters? Blijft het bij een station voor
veehouderij en eventueel voor
landbouw of is dit fase één van
een groter plan om op termijn onafhankelijk te worden van de Noordpartner?
Watervoorziening
Alleen al voor de watervoorziening
zal er link geïnvesteerd moeten
worden. “Blik op Afrika” kan daarbij
helpen met een lening maar eerst
moet er een business plan komen.
Om de zusters te helpen bij deze
en andere vragen gaan drie vrijwilligers van Blik op Afrika op missie
naar Bateke.
Etienne Beel leidt de ploeg en zal
focussen op het niet technische
gedeelte. Bruno Goddeeris, prof.
em., veearts en specialist in veehouderij, is dé man om te adviseren vanuit zijn expertise.
Ikzelf ga mee om de technische
mogelijkheden voor het oppompen
van water te onderzoeken. In het
volgende nummer van Nsangu volgen er plaatjes en praatjes bij de
deze missie.
GB
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BEVORDEREN VAN AUTONOMIE 3
Dirk Bogaert

Vormingscentrum
Tijdens de maand juli zullen telkens 4 leerkrachten uit onze
zes lagere scholen in Congo een bijscholing volgen bij “Les
Gazelles” in Kinshasa.

“L

es Gazelles” is niet alleen
een kwaliteitsvolle school
in Kinshasa, gesteund door de
Presbyteriaanse Kerk, het is ook
een vormingscentrum dat een
pedagogisch aanbod heeft voor
leerkrachten van andere scholen.
De leerkrachten van onze scholen zullen zich bekwamen in de
didactiek van Frans als 2e taal.

‘‘

Niet ahankelijkheid
maar autonomie is de
doelstelling.

De meeste kinderen spreken thuis
hun eigen lokale of een Congolese oiciële taal, terwijl de onderwijstaal het Frans is. Om succesvol
het secundair onderwijs te kunnen
aanvatten en ook om in het latere
leven zijn weg te kunnen maken,
is een goede kennis van het Frans
onontbeerlijk. Bovendien past het
in de BOA-strategie: wat lokaal kan
gerealiseerd worden, ondersteunen we, niet afhankelijkheid maar
autonomie is de doelstelling.
DB
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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 bufergeld al
stevig moeten aanspreken.

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

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
COLOFON
Aan dit nummer werkten
mee: Zr. Guillaumine Clerx
en de verzendploeg, Marleen
De Geest, Rudi Demeuse,
Eric Depreeuw, Danièle Dirkx,
Leo Van Dorsselaer, Stijn Van
Parys, Chris Vermuyten, zr. Vicky
Masamba, zr. Anastasie Misanto
Foto’s: Eric Depreeuw, An
Steegen, Erwin Van Kerschaver
Vertaling naar het Frans:
Danièle Dirkx
Redactie: Marleen De Geest,
Chris Vermuyten, Eric Depreeuw
Realisatie: KIM vzw, Grimbergen
Reacties op deze nieuwsbrief zijn
meer dan welkom bij:
eric.depreeuw@boa.ksleuven.be
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Verantwoordelijke uitgever:
Eric Depreeuw,
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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 website: www.mijntestament.be/nl
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