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p 24 juli las ik in De Standaard een artikel 
‘De wikkende weldoeners’. Stijn Bruers, 
voorzitter van de vereniging ‘Effectief Al-
truïsme Vlaanderen’, liet zijn licht schijnen 
op de manier waarop mensen beslissen 

om een goed doel te steunen. Mensen geven over ’t 
algemeen vlotter een hoger bedrag als ze weten wie 
ze ermee kunnen redden. 
Bruers vraagt zich af waarom we in zo’n geval pro-
bleemloos hoge bedragen inleggen en daartoe min-
der snel geneigd zijn als het om anonieme levens 
gaat, ergens ver weg. Hij stelt niet alleen de vraag: 
‘Hoe kan je een euro zo effectief mogelijk inzetten?” 
Hij bespreekt ook enkele methodes om hierbij tot een 
verantwoorde beslissing te komen, onder meer na-
gaan of de ingezette hulp ook daadwerkelijk tot de 
beoogde resultaten leidt. Blik op Afrika heeft steeds 
getracht de eigen werking kritisch door te lichten. We 
vragen ons af :

‘Zijn we goed bezig? Besteden we het geld van onze 
supporters op een efficiënte manier? Werken we samen 
met onze partners in Afrika aan die projecten die op ter-
mijn tot reële, duurzame ontwikkeling leiden?’. We vra-
gen van leerkrachten om aan te tonen dat ze de genoten 
vorming ook toepassen in de klas zodat de leerlingen 
er iets aan hebben. We gaan na of een hospitaal niet 
alleen patiënten geneest maar of men ook voldoende 
inzet op preventie. In dit nummer kan u lezen dat onze 
medewerker Hein, samen met zuster Béa, bijna een 
volle maand rondtrok in de Kwilu-provincie en in al onze 
locaties een stand van zaken heeft opgemaakt voor wat 
betreft de internetinstallaties, het correcte gebruik van 
de computer, de toepassing van het mediaproject in het 
onderwijs enz.

Effectief altruïsme
Uitnodiging voor onze supporters maar ook voor Blik op Afrika
We hebben allen meegeleefd met Pia en haar ouders. Pia is het kleine meisje met een 
aangeboren ziekte waarvoor alleen een erg duur medicament soelaas kan brengen. Bin-
nen enkele dagen was 1,9 miljoen euro overgemaakt. Deugddoende edelmoedigheid van 
Vlaanderen! 

Blik op Afrika bezint zich ook over haar algemene 
strategie en komt tot de bevinding dat we falen in 
onze werking hier ter plaatse: we werken zo goed als 
we kunnen in het Zuiden maar we zijn niet genoeg 
zichtbaar hier in het Noorden, in Vlaanderen. Ook 
daarover vindt u een bijdrage in dit nummer. 

Een proces in wording. Toch nog even terugko-
men op effectief altruïsme. Stijn Bruers geeft ons de 
raad drie potjes te maken: één voor onszelf, één voor 
partijdig altruïsme (project(en) waarvoor we echt kie-
zen) en één voor onpartijdig altruïsme (we hechten er 
minder belang aan maar geven toch). Na deze gou-
den raad hopen we dat u Blik op Afrika in het potje 
steekt van uw partijdig altruïsme. 

ED

O

Revalidatiecentrum 
Foumbot.
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Zuster Béa:,,In 
sommige 

gezinnen gaat 
70% van het 

huishoudbudget 
naar het 

onderwijs van 
hun kinderen.”

at ons op dit ogenblik het meest bezig-
houdt, is het gratis maken van het basison-
derwijs. De regering heeft dat beslist met 
ingang van het schooljaar 2019-2020. En 
indien dat ook geconcretiseerd zou wor-
den, zou dat een mooi cadeau zijn voor de 
ouders. Zij maken zich immers veel zorgen 
over het lager en het middelbaar onder-
wijs. Vooral voor ouders met een functie als 
ambtenaar of voor boeren en werklozen is 
het best moeilijk.  Ambtenaren krijgen een 
loon, maar het is wel een bescheiden loon, 
onder de 100$. Ook onderwijzers voor het 
lager en middelbaar zijn ambtenaren. 

Drie categorieën onderwijzers 

Het is goed om weten dat er in Congo drie 
categorieën onderwijzers zijn. Ten eerste: 
de onderwijzer ‘mechanisé’. Hij is gere-
gistreerd en heeft een salaris tussen de 
120.000 F.C en de 140.000 F.C. (tussen 
70 en 85$). Ten tweede: de niet betaalde 
onderwijzer NP (Non Payé) die ook gere-
gistreerd is, maar die geen of onregelmatig 
salaris krijgt. En ten derde is er de onder-
wijzer NU (nouvelle unité, nieuwe een-
heid), die voor de school werkt, maar niet 
geregistreerd is en dus ook geen salaris 
ontvangt. 

De scholen moeten ervoor zorgen dat de 
leraars hoe dan ook een salaris ontvangen, 
anders weigeren die (uiteraard) om te wer-
ken. Ondanks de belofte van de regering 
om alleszins het lager onderwijs gratis te 
maken, wordt dit in de dagelijkse praktijk 
niet gerealiseerd. De ouders betalen de 
ontbrekende salarissen en vaak ook nog 

Nieuwtjes uit Congo

Zuster Béa Mutungidimbu
Congo, ons mooie land, lijdt vandaag. Alles loopt vertraging op, om niet te 
zeggen: alles staat stil. De bevolking is dat stilaan gewoon: de repressies 
door de politie zijn dikwijls zo ongenadig, dat de mensen niet meer durven 
te reageren.

‘primes de motivation’, een aan-
moedigingspremie om de gewens-
te inzet en de kwaliteit te bereiken. 
In sommige gezinnen gaat 70% 
van het huishoudbudget naar het 
onderwijs van hun kinderen …

Gratis onderwijs

Volgens de statistieken die in de 
media verschijnen, zijn er meer 
dan 200.000 NP’s in het hele land. 
De NU’s zijn zelfs niet geteld. De 
recente beslissing over het gratis 
onderijs werd zeer goed onthaald 
door de ouders. Maar dat veron-
derstelt wel dat de regering alle 
onderwijzers een keurig loon be-
taalt, en dat ze op deze manier de 
ouders ontlast. Dan zouden ook 
alle kinderen naar school kunnen 
gaan.  De onderwijzers verwach-
ten van hun kant dat ze allen een 
normaal loon zullen krijgen op het 
eind van de maand december. Zo 
niet komen er opnieuw stakingen 
aan. 

BM
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Een lacune zit echter in onze zwakke Noord-werking. 
Een opvallend symptoom is dat BOA, niet zo’n kleine 
speler in het veld van de ontwikkelingssamenwer-
king, bijzonder weinig naambekendheid heeft, zelfs 
in het Leuvense. OK, we organiseren het jaarlijkse 
concert in januari, we nemen al enkele jaren deel aan 
het Leuvense Wereldfeest en recent zaten we aan 
aan het Fair Trade-ontbijt in Rotselaar. Maar dit blijkt 
ruim onvoldoende om meer financiële middelen aan 
te trekken, om nieuwe medewerkers te verleiden om 
met ons mee te werken, om tot meer effectieve sa-
menwerking te komen met andere organisaties. 

We wensen aan deze lacune te verhelpen en nemen 
concrete initiatieven, waarvan we er hier enkele kort 
belichten.

Leuven is nauw verweven met de KU Leuven en we 
ontdekten dat hier mogelijkheden liggen. In ons vorig 
nummer hebben we al bericht over de contacten met 
prof. An Steegen, hoofd van de Werkgroep Didactiek 
Aardrijkskunde. Op 27 augustus kreeg BOA de gele-
genheid om zich voor te stellen op een bijeenkomst 
van de leerkrachten aardrijkskunde. Er dagen moge-
lijkheden op: onderzoek, thesisonderwerpen, stage 

Noordwerking
Een dringende bijsturing van onze werking

voor studenten, deelname van leerkrachten aan vor-
mingsmissies.

Verder zijn de KU Leuven en ook de hogeschool 
UCLL gestart met Community Service Learning. Om 
de maatschappelijke betrokkenheid van de studenten 
te bevorderen wil men actief engagement in allerlei 
organisaties integreren in de opleiding. Er ontstaat zo 
een intense interactie tussen de prof, de studenten en 
de organisatie. Een CSL-project loopt over een volle-
dig academiejaar. We hebben een afspraak met Nora 
Ed-Daoui, medewerkster CSL.

Er worden ook stappen ondernomen om de contac-
ten met het Leuvens Netwerk Noord-Zuid (LeNNZ) en 
met 11-11-11 intenser te maken. 

Verder ontdekten we dat er meerdere studentenver-
enigingen samenwerking zoeken met organisaties 
die actief bezig zijn met OS. Met Academics for De-
velopment is er al contact. Een belemmering is wel 
dat de KU Leuven geen toelating geeft voor vertrek 
naar Burundi en Congo, zodat hier alleen Kameroen 
in aanmerking komt. De studenten zijn vooral geïnte-
resseerd in ‘veldwerk’. 

ED-DB

Naar aanleiding van onze ontmoeting met de zusters uit het Zuiden maakte BOA een 
SWOT-analyse: sterktes, zwaktes, uitdagingen en risico’s. We werden ons er nog sterker 
van bewust dat Blik op Afrika veel tijd en energie investeert in allerlei projecten en activitei-
ten die rechtstreeks met onze werking in het Zuiden te maken hebben. En daar is uiteraard 
niets mis mee. 

Voor de aanvang 
van de lessen, 
het hijsen van 
de  vlag van 
Congo-Kinshasa. 
Gele ster en rode 
band op blauwe 
achtergrond.
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Tijdslijn
Guillaumine Clerx

Projecten in uitvoering…

Burundi
In overleg met de plaatselijke projectverantwoordelijken beslist BOA 
om, van 27/10 tot 3/11, drie medewerkers van de Werkgroep Onderwijs 
naar Ijenda te sturen, voor de opstart van 3 projecten:

Project internaat van het lyceum ‘Etoile des montagnes’:

Sinds vorig schooljaar heeft het Burundese ministerie van onderwijs 
de subsidies aan de internaten opgeschort. Hiermee is een uitdaging 
van formaat gesteld aan het internaat van de school; er verblijven 360 
meisjes. Raf zoekt met de verantwoordelijken hoe de animatie van dit 
internaat verder kan worden uitgebouwd. 

Multimedia (MM) in school en internaat:

Dirk informeert en toont welke de mogelijkheden van MM zijn en waar 
BOA  steun kan geven. Hij zal zijn tijd en inspanning verdelen over het 
lager onderwijs, het lyceum en ook, in samenwerking met Raf, het in-
ternaat.

Didactiek wetenschappen:

Marc gaat aan de slag met leerkrachten wetenschappen in het basis en 
middelbaar onderwijs. Speciale aandacht besteedt hij aan de inrichting 
van de diverse labo’s.

Wateraanvoer is ook in Ijenda 
een probleem! In de lagere school 
werd een citerne geplaatst voor de 
opvang van regenwater maar het 
probleem voor de beide scholen, 
het hospitaal en de zustergemeen-
schap is daarmee natuurlijk niet 
opgelost. Onze Werkgroep Infra-
structuur blijft zoeken naar de best 
mogelijke oplossing, met inbegrip 
van externe sponsors.

Kameroen
- Het Centre Médical Spécialisé in 
Foumbot blaast zijn eerste verjaar-
dagkaarsje uit. Een evaluatie: de 
materniteit en de dienst fysiothe-
rapie functioneren goed. Het ver-
trouwen van moeders en patiënten 
groeit geleidelijk. De plaatselijke 
cultuur, met vooral de traditie en 
levensbeschouwing, heeft ook hier 
tijd nodig om de (westerse) weten-
schap te vertrouwen.

- De preventieactiviteiten in de 
stadswijken gaan verder en berei-
ken gezinnen, zwangere vrouwen 
en kinderen met een handicap. 
Sensibilisering is ook op dit gebied 
een werk van lange adem! 

- De equipe kon haar mobiliteit en 
didactische uitrusting optimalise-
ren dankzij de steun van Misereor.

- BOA blijft het project steunen 
met expertise daar waar dit nodig 
is. We volgen de werking en de 
financiële situatie nauwgezet op. 
Erwin, de bezieler van dit project 
heeft plannen om af te reizen naar 
Foumbot. 
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Congo
ICT in de scholen, evaluatie en planning

BOA heeft de laatste tien jaar sterk ingezet op ICT in de scholen. Zoals 
reeds vaak beschreven in ons tijdschrift willen we daarmee een venster 
openen op de wijde wereld (internet) en de didactische kwaliteit in het 
onderwijs versterken. Ook hier hechten we veel belang aan de kritische 
evaluatie. 

Hein, BOA-vrijwilliger, bezocht van 3 tot 28 september acht scholen 
verspreid over 4 locaties in de Kwilu-provincie. Zijn opdracht was de 
technische toestand van de installaties in kaart te brengen, alsook de 
stand van zaken te evalueren in de toepassing van ICT–technologie in 
het onderwijs. Hein registreerde ook de vragen en noden, onder meer 
inzake verdere vorming. Een eerste verslag van zijn omvangrijke op-
dracht leest  u verder in dit Nsangu-nummer.

Welzijn van leerlingen en leerkrachten

- De renovatie van de slaapzaal voor jongens in Kingandu is bijzon-
der geslaagd. Een beetje comfort en voldoende veiligheid (brand, in-
braak…) maken het voor de internen beter leefbaar. 

- Het eerste studiejaar in het dorp Holo krijgt nu les in een nieuw klasje, 
gebouwd met de steun van BOA, met jullie steun dus. 

- Onze school in Kingandu startte een nieuwe studie-optie, nl. elektrici-
teit. BOA bezorgde demonstratie- en werkkoffers. 

- Zeventien leerkrachten uit onze lagere scholen kregen in juli een bij-
scholing ‘Frans als 2e taal’. Zoals u kon lezen in het vorige Nsangu-
nummer werd de vorming georganiseerd door “Les gazelles”, een refe-
rentieschool in Kinshasa. 

Financiële autonomie: 
Waterproject boerderij 
Elikya/Bateke (RDC)

Eveneens in het vorige nummer 
kon u lezen hoe intensief BOA 
inzet op de financiële autonomie 
van onze partners in het Zuiden. 
De uitbouw van een veestapel en 
van groenten- en fruitteelt spelen 
daarin een cruciale rol. Van 8 tot 
15 juni waren Etienne, Bruno en 
Guido op expertise op het plateau 
Bateke. Daar werden al de aspec-
ten van het project onder de loep 
genomen. 

Hoogtepunt was het gezamenlijk 
overleg met de vier zusters project-
verantwoordelijken. In de komende 
Raad van Bestuur (3 oktober) kan 
BOA verantwoord beslissen over 
de realisatie van de noodzakelijke 
watertoevoer. We hebben hiervoor 
al aanzienlijke steun gekregen 
maar zoeken intensief naar exter-
ne sponsoring voor deze kostelijke 
installatie. 

Lees verder pg. 6
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BOA ontvangt haar partners uit het Zuiden

Op 8 augustus was er een ontmoeting met de Afri-
kaanse verantwoordelijke zusters. In de voormiddag 
maakten we kennis met onze Burundese partner, 
zusters Christine, Aline en Adèle. In de namiddag 
overlegden we met de Congolese delegatie, zusters 
Odette, Marie-Louise en Célestine. 

Zowel Zuiden als Noorden maakten een SWOT-ana-
lyse. Mede daardoor verliep de communicatie vlot en 
gaf een aanzet tot verder gesprek en concrete afspra-
ken. De lunch met soep en broodjes was een fijn ont-
moetingsmoment.

Noordwerking
Wereldfeest in Leuven

Ook dit jaar was BOA op 8 juni present op het wereld-
feest 2019. We kregen ‘hoog bezoek’ van Leuvens 
burgemeester Ridouani. 

Samenwerking

Op 27/8 stelden we BOA voor op een studiedag van 
de leerkrachten aardrijkskunde (Werkgroep Didactiek 
Aardrijkskunde KU Leuven). Samen met de deelne-
mers en met prof. An Steegen werden de  mogelijkhe-
den van samenwerking bekeken (zie bijdrage Noord-
werking in dit Nsangu-nummer).

Faire Trade ontbijt in Rotselaar

Jaarlijks organiseert Gros Rotselaar een ruim ontbijt 
voor het goede doel. Dit jaar viel het op zondag 22/09, 
en de opbrengst was ten voordele van het medisch 
centrum van Foumbot in Kameroen. BOA dankt Gros 
Rotselaar voor dit initiatief. 

Muziek

World Jam 2019: BOA neemt op 9 november deel aan 
dit feest met wereldmuziek, gerealiseerd door muzi-
kanten uit diverse culturen. Dirk zal er onze muzikale 
toon zetten, aan de Vaart om 20u. Gratis inkom.

Jaarlijks concert HHH:  
17 januari 2020.   

GC

Gezellig rond de tafel bij Eric thuis.

Wereldfeest in Leuven.

Hoog bezoek tijdens de Wereldfeesten, Leuvens 
burgemeester Mohamed Ridouani.

Fair Trade ontbijt in Rotselaar.
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3 september Goma – Kinshasa

Na een maand vakantie in Kivu, met heerlijk gematigd 
klimaat, op weg naar de echte tropen. Het vliegtuig, 
voorzien om 11 u, komt uiteindelijk aan in N’Djili om 
19u waar de zusters Annuntiaten me opwachten, ge-
huld in hun typische outfit met epauletten en capu-
chon. De rest van mijn verblijf in Kwilu, een westelijke 
provincie in de Democratische Republiek Congo, zul-
len ze nooit ver weg zijn: Sr. Philomène, Sr. Pasca-
line, Sr. Béatrice, Sr. Julienne, Sr. Rosalie, Sr. Eve-
lyne, Sr. Céléstine, en andere Sr. Odettes. Altijd even 
zorgzaam, altijd even vriendelijk.

Na een overnachting in Rigini vertrek ik met Sr. Pas-
caline en chauffeur “JiPi’ naar Kikwit. Op de ‘Plateau’ 
ofwel ‘Avenue Tabora’ vertelt Sr. Béa me dat een be-
zoek aan ‘La Patience’ moet worden uitgesteld om-
dat Héritier, de plaatselijke ICT-coördinator, pas een 
week later aankomt. Dus wisselen we ‘La Patience’ 
en Kibangu om.

5 september naar Kibangu

Als je van ‘Plateau’ naar Kibangu rijdt, via allerlei klei-
ne wegeltjes omdat de hoofdweg onberijdbaar is, een 
draaien en keren van jewelste, verlaat je Kikwit eigen-
lijk niet. In Kibangu, na kennismaking met Sr. Recteur 
Evelyne, coördinator Nathan en de leraren ICT en we-
tenschappen, volgt een ontnuchterende vaststelling. 
De bestelde laptops waren aangekomen maar de 
nodige uitleg en de belangrijke wachtwoorden ontbra-
ken! Om de toestellen aan de praat te krijgen hebben 
ze behoorlijk hun plan getrokken door de machines te 
laten herconfigureren. Dus is er werk op de plank om 
op minstens één van de laptops een oorspronkelijk 
‘maagdelijk’ model te clonen. Iets wat ons uiteindelijk 
lukt en Nathan wordt daarin ook opgeleid.

Het nuttige en het 
aangename van een 
technische missie

Hein van den Brempt

ongo is een kleurrijk land. De 
verhalen over de missies van onze 

vrijwilligers hebben dus ook een 
rijk coloriet. Aan uitdagingen en 

obstakels geen gebrek. Evenmin 
aan medewerking, enthousiasme 

en dankbaarheid van de 
plaatselijke bevolking. Een verslag 
van Hein van den Brempt over zijn 

missie om onze ICT-projecten in 
de scholen in de Kwilu-provincie te 

evalueren.  

Onderweg 
naar Kibangu 

stelt onze 
chauffeur Niwa 

me voor aan 
zijn dochtertje 

Patience en haar 
hondje. 

C
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De leraars voelen de 

noodzaak om zelf 

over een computer 

te beschikken om 

de kennis die ze bij 

de vorming opdoen 

levendig te houden en 

uit te breiden. 

‘‘
Tweede minpunt is dat er geen internet mogelijk is 
in het ICT-lokaal wegens incompatibiliteit van de ver-
binding met de ‘conteneur’, waar de internetverbin-
ding aankomt via satelliet. Nu is een vorming ICT en 
wetenschappen, waar opzoekingen op het internet 
bij horen, uiteraard onmogelijk zonder internetverbin-
ding. Dus stel ik voor om naar de ‘conteneur’ te trek-
ken met de groep van een tiental ‘discipelen’. 
Onmogelijk is het antwoord, het is daar veel te klein… 
Ik dring aan om een kijkje te nemen en beslis om er 
met de groep toch onze intrek te nemen. Inderdaad 
heel klein maar vooral heel heet! De ruimte van twee 
op vijf meter staat te bakken in de zon, één van de 
twee ramen kan niet open, het andere wel mits het rol-
luik op onorthodoxe wijze in de hoogste stand wordt 
geblokkeerd. Enfin, à la guerre comme à la guerre.

In de namiddag neem ik verpozing, op de motor met 
Niwa naar beneden, naar een bistro onder de brug 
over de Kwilu. Onderweg naar Kibangu stelt hij me 
voor aan vrouw en dochtertje Patience. Schattig ding. 
Niwa kocht pas een hondje voor haar. We nemen fo-
to’s.

Het labo ligt er na twee maanden vakantie stoffig bij, 
met keutels op de labotafel bovendien. Als we één 
van de kasten opentrekken, springt er een grote rat 
uit die zich in géén tijd uit de poten maakt. We vinden 
een compleet exemplaar van een Kipp-toestel (om 
kort te zijn: een gasgenerator). Met een groot deel 
van de aanwezige voorraad zoutzuur en wat stukjes 
zink die we afknippen van een golfplaat die van een 
dak was gevallen, krijg ik de werking van het toestel 
min of meer uitgelegd. 

10 september terug naar Plateau, om de vorming 
in La Patience aan te vatten op 11 september

Héritier, de ICT-coördinator, is inmiddels aangeko-
men maar het gaat weer mis, de wet van Murphy. De 
school werd ‘verrast’ door een andere opleiding, van 
hogerhand opgelegd, voor de leraren wetenschap-
pen. Dit maakt mijn klasje wel heel schraal: Héritier 
(Math Info), Dominique (Chim Bio) en verder Sidonie, 
Samuel en Robert van de Section Commerciale. Eén 
dag komt ook Sr. Hubertine erbij zitten. De basisvor-
ming ICT verloopt wel op het meest elementaire ni-
veau, behalve voor Héritier natuurlijk. 

Enfin, we brengen de eerste basiselementen aan 
voor wat het beheren van mappen en bestanden be-
treft, en de beginselen van WORD en EXCEL. Daarbij 
benadruk ik altijd dat je hulp vindt binnen de software 
zelf, en dat je door het goed bekijken van de menu’s, 
ook door even met de muiswijzer op een element halt 
te houden, al een eind ver geraakt.

Studenten actief in de labo-klas.
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15 september naar Kingandu

Het is me het reisje geworden! Ik heb al veel waters doorzwommen wat de Congolese we-
geninfrastructuur betreft maar dit slaat alle records. We vertrekken rond zeven uur. Het had 
de vorige dagen hard geregend. Dat belooft. Na 16 km komen we bij een verschrikkelijk 
zompig stuk weg, waar de ‘boy-chauffeur’ tot boven zijn knieën in wegzakt. Chauffeur John 
tracht een droger stuk naast de weg met de machete berijdbaar te maken. Als hij verderop 
gaat kijken hoe de weg er dààr bij ligt, keert hij terug met de melding ‘route impraticable!’ en 
beslist om terug te keren. Om 12 uur zijn we weer in Kikwit.

De bedoeling is om in de namiddag een tweede poging te wagen, in het spoor van zwaar 
transport. Uiteindelijk vinden we even buiten Kikwit vier andere jeeps die de weg voor ons 
vrij maken. 

Elie (Chimie, Physique), zeer gemotiveerd, geeft voorbeelden van toepassingen van de 
bij de tablets meegeleverde programma’s, en van zelf gedownloade video’s in de lessen. 
Nicolas doet een prima voorstel i.v.m. de ‘examens d’état’ en wordt daarin bijgestaan door 
Elie.

Op 16 september kan de vorming in Kingandu beginnen. Een grote groep voor me, deze 
keer met Nicolas en Freddy als coördinatoren en leerkrachten van allerhande pluimage, tot 
en met Couture en Ecole Primaire.

Een vijftal 
‘diehards’ volgt 

de basisvorming 
ICT tot het einde.

Hein heeft een 
zwak voor lokale 

kunstwerkjes. 
Op de foto 

beeldjes van 
de mingandji 

dansers uit de 
Pende traditie 

uit de omstreken 
van Totshi bij de 

Bapende. 
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Aan een klein strandje waag ik 
een duik.

De leraars voelen de noodzaak om zelf over een computer te beschik-
ken om de kennis die ze bij de vorming opdoen levendig te houden en 
uit te breiden. Als Nicolas een lijst laat rondgaan om een laptop (à 150$) 
en een WakaWaka (+/- 35$) met eigen spaargeld te bestellen, groeit de 
lijst aan tot 40 eenheden!

Problemen met het internet. Als één iemand verbinding heeft, vb. in de 
‘conteneur’, ja, ook daar staat zo’n onding, dan kan in de computerklas 
niemand meer online gaan. Het probleem wordt aangekaart en er wordt 
aan gewerkt.

19 september terug naar Kikwit, 20 september naar Totshi

De weg naar Totshi is lang. Op de rechteroever van de Kwilu zuidwaarts 
tot in Gungu, daar de Kwilu over en weer noordwaarts tot Totshi. Het 
weer speelt ons parten. Bij het naderen van Gungu krijgen we een tro-
pisch onweer over ons heen, een totaalspektakel van klank en licht! Ge-
lukkig had het op de hellingen nabij de Kwilu niet al te veel geregend 
want in die ravijnen – die zich na verloop van jaren door erosie steeds 
dieper het landschap insnijden - is er geen doorkomen aan als er te veel 
‘potopoto’ is. Sr. Béa was daar een tijdje geleden met een delegatie van 
Afrique Soleil een halve nacht geblokkeerd. Aan de brug eiste de man 
van de DGM 20 $ voor de doortocht. Sr. Béa kon er zich van af maken 
met 1.000 FC. Maar bij de terugweg zou die 20 $ moeten betaald wor-
den! Dat is uiteindelijk 5.000 FC geworden. In Totshi is ‘directeur d’étude’ 
Alain tevens ICT-coördinator. Sr. Célestine, directrice van de Ecole Pri-
maire en ook ‘moederoverste’ van de communauteit, regelt de cyber in 
de, jawel, ‘conteneur’.

Op maandagochtend maak ik voor de aanvang van de lessen een toe-
spraak mee van Alain, gevolgd door Sr. Béa, en door de nieuw aange-
stelde Sr. Rectrice, om te eindigen in een ‘Debout Congolais’ tijdens het 
hijsen van de gele ster en rode band op blauwe achtergrond.

Het weer speelt ons 

parten. Bij het naderen 

van Gungu krijgen we 

een tropisch onweer 

over ons heen, een 

totaalspektakel van 

klank en licht! 

‘‘
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Een vijftal ‘diehards’ volgt de basisvorming ICT tot het einde. Ze oefenen 
alleen of per twee aan de desktops. Ook in Totshi is er veel belangstel-
ling voor de bestelling van laptops.

Dirk stelt me per mail voor om een uitstapje te doen – als de fysische 
conditie het toelaat - naar beneden, tot aan de Kwilu. Ik vind twee col-
lega’s bereid om me te vergezellen. Het is niet zo ver, maar wel een 
steile helling. Mooi zicht inderdaad, op de stroomversnellingen, die je tot 
in Totshi hoort razen. We stappen tot aan een ‘haventje’ en kiezen een 
prauw. De kapitein vraagt slechts 500 FC om even de rivier op te varen. 
Ik verdubbel zijn tarief.

Daarna, aan een klein strandje, wagen we een duik. Heerlijk frisse afwis-
seling want het is weer zo’n snikhete dag. Op de terugweg houd ik om de 
haverklap halt. Ofwel om op adem te komen van de inspanning bergop, 
ofwel om in de schaduw van een bamboestruik wat verkoeling te vinden.

25 september terug naar Plateau, 27 september naar Kin

Aanvankelijk was een reis naar Kin gepland op 26 september, maar Sr 
Béa is moe en wil een dagje rust. Op 28 september vertrekken we tijdig 
uit Rigini, om de ‘pré-pesage’ te doen in het centrum. Onderweg naar 
Totshi had ik wat ananassen en mango’s gekocht voor het thuisfront. 
Dus moest ik nog een frigobox kopen. Bij de ‘pré-pesage’ bleek die frigo-
box veel te zwaar, voor de terugvlucht had ik slechts recht op één stuk 
bagage van 23 kg plus handbagage. Dus frigobox met inhoud terug naar 
Rigini met Sr. Béa. 

Maar dan, consternatie bij het inchecken: vlucht geannuleerd! ‘Het spijt 
ons te moeten meedelen dat uw vlucht SN358 werd geannuleerd als ge-
volg van een onvoorzien operationeel probleem ‘. Na lang wachten komt 
het voorstel voor een vervangvlucht. Het eerste bericht was dramatisch, 
geen vlucht op zondag 29 september noch op 30 september. Dat zou 
betekenen dat ik een geboekte voorstelling van 1 oktober in De Singel in 
Antwerpen op mijn buik mag schrijven!

Gelukkig stelt de lieve juffrouw nog een alternatief voor: Turkish Airlines 
op zondagavond 29 september 23:05. Oef! Dan ben ik op 30 september 
rond 18u in Leuven!

Eind goed, al goed! 
HVDB

Om wat verkoeling te vinden is er de 
schaduw van een bamboestruik of...
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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, gezond-

heidscentra 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 ons 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: 

www.mijntestament.be/nl (nalaten aan een goed doel)
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In een opiniestuk in De Standaard (15 mei) stellen de vijf 
Vlaamse rectoren dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties een globale, wereldwijde aanpak 
vereisen. 

Zij wensen daarvoor verantwoordelijkheid op te nemen, er 
aandacht aan te besteden in onderwijs en onderzoek. In de 
aanloop naar de verkiezingen van 26 mei verbaasden zij er 
zich over dat het thema quasi totaal afwezig was in de cam-
pagne van de partijen. 

Ze vragen met aandrang dat de vermindering van de bud-
getten voor ontwikkelingssamenwerking omgebogen wor-
den in een forse toename, en dit op alle beleidsniveaus. 

ED

Problemen in het Zuiden 
zijn ook onze problemen

Vijf Vlaamse rectoren vragen verhoging van 
het budget voor ontwikkelingssamenwerking


