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Eric Depreeuw

Realistisch optimisme voor 2020

Ik beleef mezelf doorgaans als een ‘realistische optimist’. Of mijn omgeving het daarmee roerend eens is, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het ‘optimisme’ op maatschappelijk vlak stevig
onder druk staat.

W

e maken via de media allemaal mee hoe autoritaire regimes in meerdere landen de macht veroveren, de corruptie ten top voeren. De noodzakelijke middelen voor de gezondheid, het welzijn en de
ontvoogding van de gewone mensen (die bij nader
toezien ‘buitengewoon’ zijn) worden eerder in de eigen zakken weggemoffeld dan dat ze ingezet worden voor de gemeenschap. In Congo staan we voor
de onzekerheid van een nieuwe president in balans
met het vorige regime. In Burundi staan in 2020 verkiezingen op het programma. Zullen die zonder (al
te veel) geweld verlopen? In Kameroen kennen we
spanningen tussen Islamistische rebellen en het centrale gezag.

2019 was ook voor Blik op Afrika een ‘speciaal’ jaar. We verloren zuster Roza Peeters, onze
grondlegger en inspirerende ziel. We deden het voor
het eerst sedert jaren zonder Rudi, onze vorige voorzitter. Van onder meer zuster Béa kregen we wat meer
zicht op de financiële vergoeding van onze medewerkers in de scholen. Velen worden niet eens betaald
en de ouders moeten zo goed en zo kwaad als het
gaat uit hun eigen schaarse budget bijspringen of hun
kinderen hebben geen onderwijs.
Op Belgisch niveau stellen we vast dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking ergens rond de
0,4% van het BNI dwarrelt terwijl in meer moedige
tijden 0,7% vooropgesteld was. Een nieuwe regering
laat op zich wachten …. De Vlaamse regering is er
maar het is ver zoeken naar een engagement voor
het Zuiden. De minister-president heeft ‘Buitenlands
Beleid’ in de korf. Men verleent lippendienst aan de
SDG van de Verenigde Naties (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) maar het wordt een tikkeltje cynisch wanneer de Vlaamse regering steun zal verlenen om de 0,7% BNI te bereiken tegen 2030 … op het
Belgische niveau. Bovendien worden middelen voor
duurzame hulp overgeheveld naar noodhulp en het
stopzetten van de migratie.
Blik op Afrika wil in 2020 moedig doorzetten
zoals we dat in de jaren voordien ook hebben gedaan.
We stellen vast dat meerdere opgestarte projecten
door onze partners in eigen beheer worden uitgebouwd. We werken aan de autonomie in het Zuiden:
loskomen van hulp. We zetten in op onze zichtbaarheid in Leuven, in Vlaams Brabant, in Vlaanderen en
zelfs daarbuiten. We hopen dat u ons optimistisch realisme deelt en samen met ons van 2020 een GROEIJAAR maakt. Onze ganse ploeg wenst het Zuiden en
u, onze fans, een voorspoedig jaar 2020.
ED
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Tijdslijn

Invallers

Projecten in uitvoering…
28/10 – 3/11 2019: Dirk, Marc en
Raf begeven zich in de sporen van
Eric naar Burundi. Ze verkennen
op hun beurt en elk op hun domein de nieuwe uitdagingen in
Ijenda (Burundi). Ze starten met
vorming, tevens een gelegenheid
voor directies, leerkrachten en personeel van het hospitaal om kennis te maken met de geboden mogelijkheden. (Zie uitgebreide bijdrage in dit nummer van Nsangu)
9/11 2019: Blik op Afrika neemt
deel aan World Jam 2019, een
avond vol met wereldmuziek. Dirk
engageert zich bij de opmaak van
het projectdossier en bij de technische ondersteuning.

Er wordt ondertussen werk gemaakt van de Noordwerking
waarin een meer intensieve fondsenwerving uiteraard een prominente plaats krijgt. Maar ook andere aspecten smeken dringend om
meer aandacht: een vernieuwde
webstek, samenwerking met verenigingen en instanties die, zoals
wij, actief zijn in het toewerken
naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, ons engageren
in Community Service Learning
(KU Leuven).
Vooral van de meer intensieve samenwerking met de KU Leuven
verwachten we veel. In januari –
februari kunnen we een meer concreet aanbod verwachten.
We volgen de werking van het
gespecialiseerd medisch centrum in Foumbot (Kameroen)
op de voet, niet alleen van op afstand. Erwin en Bernard gaan samen met zuster Guillaumine ter
plaatse. Ze zullen de vorderingen

We bereiden in de maand november de begroting 2020 voor.
Onze financiële man Jos Boon
neemt het voortouw en maant iedereen aan om binnen de grenzen
van onze mogelijkheden te blijven,
al hopen we op stijgende inkomsten in 2020.
De domeinnaam voor de website Blik op Afrika wordt verlengd.
Ook de toelating van de FOD Financiën om in de toekomst fiscale
attesten te bezorgen voor giften
vanaf 40€ wordt verlengd. We
hebben ons als een betrouwbare
speler gedragen, geen gele of
rode kaart.

(Zuster Guillaumine is naar Kameroen)

evalueren en nagaan waar ze
verdere steun kunnen verlenen.
Vooral de preventie in de naburige
dorpen op het vlak van zwangerschap en geboorte, zal aandacht
krijgen. Deze heeft recent nog een
ruime premie ontvangen vanwege
Misereor, (Zie opnieuw de bijdrage
in dit nummer van Nsangu)
We voorzien nog een raad van
bestuur (2/12) en een algemene
vergadering (16/12).
Op vrijdag 17/01/2020 bent u allen uitgenodigd op het jaarlijkse
concert, om 20u in het Heilig Hart
Instituut Heverlee.

Dringd: NOODHULP
Sedert meer dan 16 maanden heerst er een epidemie bij runderen
in de Kwilu- en Kwango regio in DRCongo. Daar bevinden zich ook
de kralen van onze Congolese partners. De mortaliteit onder de
dieren neemt de laatste tijd over het algemeen schrikwekkend toe.
De maatregelen die genomen zijn leveren maar deels resultaat.
Gelukkig blijft de schade bij de kralen van onze partners beperkt.
Dit is dank zij een goed beheer door zuster Marie-Claude ter
plekke. Zij overlegt regelmatig met onze medewerker Bruno Goddeeris, die gespecialiseerd is in tropische veeartsenijkunde en met
Etienne Beel die bij BOA werkgroepleider is voor de zelfvoorzieningsprojecten. Dank zij dit overleg en ook door financiële noodhulp
vanuit België kunnen de Congolese zusters de epidemie met veel
kans op slagen bestrijden en op die manier de kuddes van verdere
besmetting vrijwaren. Wordt vervolgd.
Steekt u ondertussen een handje toe?
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Missie naar Burundi
Dirk Bogaert, Raf Sondervorst en Marc Beddegenoodts

Kennismaking en basisvorming Wetenschappen,
Internaatanimatie, Multimedia en Film

O

pzet van de missie: na verkenning van de scholen en hospitaal in Ijenda vorig
jaar door Eric Depreeuw, voorzitter van de werkgroep onderwijs, (zie verslag Nsangu
februari 2019) besloten Dirk Bogaert, Raf Sondervorst en Marc Beddegenoodts om nog
dit jaar op missie naar Ijenda te gaan.
We hadden als objectieven gesteld om de internaatwerking, het gebruik van multimedia
en de lespraktijk wetenschappen te versterken. Hierin zat ook het doel vervat om aan
de leraars de mogelijkheden te verduidelijken om gerichte onderwijsprojecten in te
dienen bij BOA.
Dirk Bogaert zou ook als voorzitter ad interim van BOA de mogelijkheid hebben om de
situatie in de scholen, de boerderij en het hospitaal ter plaatse te bekijken en te filmen.
De missie vond plaats van zondag 28 oktober tot zondag 3 november 2019.
Foto: Ijenda village.
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Onthaal en verkenning van de scholen
Gepakt en gezakt met overvolle valiezen vertrokken
we op zondag 28 oktober vanuit Brussel naar Bujumbura, de hoofdstad van Burundi. ’s Avonds aangekomen in de luchthaven werden we opgewacht
door de zusters van de congregatie in Ijenda. We
zouden tijdens onze missie het huis van de zusters
delen met een Waalse dokter, zijn dochter en haar
vriend. De dokter had dertig jaar geleden vier jaar in
het hospitaal van Ijenda gewerkt en tijdens die periode is ook zijn dochter Florence geboren.
Nadat we ons op maandag hadden aangemeld bij
de Belgische ambassade in Bujumbura reden we
naar Ijenda, ongeveer 50 km ten zuidoosten van
de hoofdstad. Ijenda is gelegen op 2400 m hoogte.
De temperatuur is er heel aangenaam, ongeveer
25°C. Muggen hebben we amper gezien of gevoeld.
Eerst gingen we onder leiding van Sr Dévote op
verkenning in de secundaire school ‘Lycée Etoile
des Montagnes’. We zagen een nette slaapzaal voor
400 leerlingen van het internaat, de keuken die er
wat primitief uitzag met grote hout gestookte vuren
en een grote refter waar de leerlingen eigen verantwoordelijken hadden. Zuster Suzanne maakte ons
attent op het feit dat de leerlingen klaagden over het
koude eten dat zij elke dag kregen. De reden hiervoor was dat de kommen waarin het eten opgediend
werd te dun en versleten waren. BOA zal hieraan
verhelpen.
De eerste avond van ons verblijf in Ijenda hadden we
de verantwoordelijke zusters uitgenodigd om onze
doelen en materialen toe te lichten. Er was een en

al verwondering en interesse bij de materialen voor
multimedia, internaatwerking en didactisch materiaal
fysica en chemie. Zo werd bijvoorbeeld het groepsspel met de parachute gedaan en hebben de zusters
de temperatuursensor gebruikt om de warmte van
hun handen te meten. Een concrete planning van de
vormingsmomenten werd afgesproken, zowel voor
de lagere en als voor de secundaire school.
De vormingen wetenschappen
Doordat de lessen voor de leerlingen niet opgeschort
werden, startte Marc met de vorming wetenschappen tijdens de namiddag. Het labo fysica konden we
niet gebruiken omdat het dienst deed als studiezaal
voor de leerlingen van het internaat. Dan maar aan
de slag in het chemielokaal.
Dit lokaal zelf, de demotafel en de kasten zijn duidelijk aan renovatie toe. De leraars beschikken
niet over de nodige basisvoorzieningen zoals gas
en elektriciteit op de demotafel, een digitale weegschaal, elektrische kookplaat, chronometers, enz.
Gelukkig kan tijdens de vormingen gebruik gemaakt
worden van het projectiescherm dat we tijdens de
voormiddag hadden gemaakt. Met enkele latten en
Burundese nagels en hamer werd een kader gemaakt en het scherm hierop bevestigd. Enkele dagen later werd deze klus overgedaan en eenzelfde
scherm gemaakt voor de lagere school. Onze Waalse vrienden keken vol bewondering naar onze werklust en samenhorigheid. Zij noemden ons “la bande
des encadreurs”, “de mannen van het kader”!

Groepsspel met de parachute.
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om bijvoorbeeld faseovergangen te bestuderen. Om
het driedimensionaal inzicht bij moleculeketens te
versterken krijgen de leraars chemie bouwdozen om
deze ketens zelf te maken.

Computersimulaties voor fysica, chemie en biologie.

De eerste vorming wetenschappen was vooral gericht op het gebruik van beelden en simulaties. Zo
had Marc heel wat transparanten van geografie en
fysica gescand en meegebracht op een USB-stick.
Ook computersimulaties voor fysica, chemie en biologie werden getoond. Ook deze waren gedownload
op de stick. De leraars konden zelf oefenen in het
gebruik van deze simulaties. De eerste vorming werd
afgesloten met de uitvoering van demoproeven over
licht, zoals het zichtbaar maken van een lichtstraal in
water. Met wat tonic is de stralengang bij terugkaatsing van het licht op een spiegel heel goed te zien!

De laatste namiddag hebben de leerkrachten een
aantal proeven herhaald en wordt de vorming afgesloten met een werkvorm waarbij we de communicatie van de leerlingen willen activeren. Zo deden
we een vraag- en antwoordspel over elektriciteit en
over de voortplanting bij de mens. Tot slot hebben
we samen een lijst opgesteld met alle materialen die
ze hebben ontvangen en waarvoor zij verder verantwoordelijkheid dragen.
Tijdens de avonden samen met onze Waalse vrienden wordt er muziek gespeeld, moppen verteld, spelletjes gedaan en ook proefjes voorbereid. Zo was
Florence bereid om een glas afgedekt met een fijn
doekje en bevestigd met een elastiek, vol te gieten
met water en om te keren boven het hoofd van Marc.
Het proefje was gelukt want slechts enkele druppels
kwamen door het doekje en de onderdruk bespaarde
Marc een koude douche.

Tijdens het praktisch gedeelte van deze sessie
maakten de leraars een laptop die BOA laat aanleveren door “Close the gap”. Er werd ze de mogelijkheid aangeboden om zelf een dergelijke laptop aan
te schaffen voor een bedrag van ongeveer 140 $.
BOA zorgt voor de configuratie van het toestel en de
verzending. Bij een voldoende substantiële bestelling zorgen we ook voor de nodige vormingen en
instructiemateriaal. Voor sommigen was dit bedrag
wat te hoog. Dit is te begrijpen als je weet dat het
ongeveer overeenkomt met een maandsalaris. Toch
waren een aantal leerkrachten geïnteresseerd. Er
wordt een lijst opgesteld van kandidaat-kopers. Dit
vinden wij een positieve evolutie want pas als je zelf
een toestel ter beschikking hebt, kan je jezelf ICTvaardigheden eigen maken.
Tijdens de volgende namiddag (op woensdag) zijn
we aan de slag gegaan met de ‘student kit’ elektriciteit. Een box die materiaal bevat voor twintig basisproeven elektriciteit. Hierbij kunnen de leraars ook
beschikken over een nieuwe spanningsbron en twee
nieuwe multimeters. Enkele leraars gaan aan de slag
met de ‘student kit’ en de anderen doen metingen bij
de beweging van autootjes die rijden met twee verschillende constante snelheden. Hierbij leren zij ook
aan de hand van nieuwe software deze metingen
grafisch te verwerken. Hetzelfde computerprogramma wordt gekoppeld aan een temperatuursensor
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Kennismaking met mediagebruik in
het lager onderwijs Ecofon.

De vormingen voor het internaat:
Met spel en sport pedagogisch aan de slag in het
internaat in ljenda…
Bella vraagt of we nog even kunnen wachten….tot
de andere internen ook aanschuiven. Even later zijn
ze daar, de zestien afgevaardigden van het internaat. Zij zijn de verantwoordelijken van de honderden internen op school. Zij zullen – wanneer wij hier
vertrokken zijn – elk met hun eigen groepje leerlingen de verschillende spellen en sporten aanleren.
Zij kennen reeds verschillende spellen want op dinsdagnamiddag organiseren ze telkens animatieclubs
in het internaat.
We beginnen met een aantal vertrouwenspellen en
groepsbindende activiteiten. De jongeren hebben er
duidelijk zin in, want ze beginnen luidkeels te lachen
en wanneer we sommige activiteiten ondersteunen
met gezang, zetten ze zelf een aantal liederen in
… We stoppen even en leggen precies uit waarom
zo’n opstart belangrijk is als ze zelf ook later met hun
medeleerlingen aan de slag gaan. Dan introduceren
we nieuwe balspelen en al snel bedenken enkelen
onder hen wat alternatieven op het uitgezette spel.
We zijn nu twee uur aan de slag en iedereen geraakt
duidelijk in een flow. Enkele jongeren spreken mij
aan met de vraag of we nog wat meer sessies kunnen voorzien.
Ons spel blijft niet onopgemerkt, stilaan komen
meerdere internen aan de ingang van de grote feestzaal staan. Een kwartiertje later zitten er een honderdtal op de bankjes mee te lachen en te genieten
van het aanstekelijke spel .
De volgende dag starten we met een aantal gezelschapspelen en de jongeren stellen zelf een aantal
spellen voor. We verzinnen samen een aantal varianten en ….spelen samen. ’s Avonds zetten we met
z’n allen alles klaar voor een grootse filmvertoning:
Africa united . Een film die alle mogelijke jeugdthema’s behandelt, een langspeelfilm in het Frans. De
eerste van een hele reeks …

ten op een totaalspektakel dat ze helemaal zelf in
elkaar hebben gestoken en feestelijk presenteren.
Met de jongeren en de verantwoordelijken van de
school blikken we terug op een fijne en stevige vormingsweek…. we wisselen whatsapp uit en maken
plannen voor een verdere projectmatige aanpak
rond een duurzaam internaat met een stevig pedagogisch project .
De vormingen multimedia en filmeducatie
Mits wat schikken hebben we voor beide scholen
een volledige multimedia-installatie in onze valiezen
gekregen. Zowel de lagere school als het lyceum
beschikken nu over een computer – beamer – kleine
luidsprekers – projectiescherm - dvd-speler – 2
verlengkabels van 25m – en alle nodige kabels en
connectoren. Naast deze hardware werd voor beide
scholen een harde schijf voorzien waarop een 100tal films, 70 uitzendingen van “c’est pas sorcier” en
een reeks filmpjes i.v.m. gezondheidszorg en ‘éducation à la vie’.
In de eerste twee sessies werd in beide scholen
voornamelijk geoefend de installatie te gebruiken.
De leerkrachten hebben herhaaldelijk alle handelingen uitgevoerd. Elke installatie paste in een koffer:
een selecte groep van 5 leerkrachten uit beide scholen kunnen nu de hele operatie (uitpakken > opstellen > aansluiten > de film bekijken > uitschakelen >
terug opbergen) uitvoeren. Tijdens de training werd
gevraagd elke stap te benoemen. Op het bureaublad
van de computer kwam op het einde van de vormingen een pdf-bestand met het volledige scenario
terecht. Ook het raadplegen van de andere beschikbare handleidingen (Instructiefiches, handleidingen
van het toestel, voor Windows, LibreOffice, …) werd
uitgelegd.

Enkele dagen nadien zitten we terug samen. We
overlopen nog even wat we de vorige dagen hebben gedaan. We maken concrete afspraken over
hoe zij – als afgevaardigden - de animatie in het
internaat gaan opzetten. Zij krijgen daarbij de volle
steun van de directie en de verantwoordelijken voor
het internaat. Zij hebben er duidelijk zin in en willen
dit zo snel mogelijk zelf uitwerken. Empowering in
de meest fundamentele zin van het woord. Die leerlingen weten van aanpakken. Dat merken we op de
laatste dag van ons verblijf wanneer ze ons vergas-
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“La bande des
encadreurs”

Overleg over samenwerken in de toekomst

Veel belangstelling voor de films op ‘groot’ scherm.

Op vrijdagavond vond er een overleg plaats tussen
Raf, Marc, Dirk en de zusters Christine, Aline, Dévote en Adèle. Enkele dagen tevoren werd de zusters
een overzicht overhandigd met daarop alle aanvragen ter ondersteuning die de laatste jaren bij BOA
werden ingediend. Meteen kregen ze de opdracht
erbij om goed na te denken over de prioriteiten die
ze als groep naar voor willen schuiven. Na nog een
paar aanvullingen kwamen we aan een lijst van 25
aanvragen. Na een grondige bespreking kwamen we
tot een zestal prioriteiten waaraan BOA op korte termijn zal werken. Het gaat over de restauratie en heropstart van een varkenskwekerij, het installeren van
‘Open Clinic’ (d.i. software voor de administratie van
het hospitaal), de aanschaf voor nieuwe potten voor
het internaat, en vormingen en didactisch materiaal
voor de lagere school.
Belangrijk is dat de vier zusters zich unaniem achter
deze prioriteiten schaarden. Ze begrijpen dat “autosuffisance” voor hen van kapitaal belang is.

Ook werd geoefend op het raadplegen van de filmcatalogi. Een groot voordeel van de films op een
harde schijf is dat de directies en leerkrachten de
films eerst zelf kunnen bekijken om de vertoning ervan voor te bereiden, de geschiktheid in te schatten,
bepaalde fragmenten op voorhand te selecteren, …
In het lyceum volgde een derde sessie over de eerste noties i.v.m. beeld- en filmeducatie. Voor de leerkrachten Frans en Engels was er veel interesse voor
films die in die talen gesproken én ondertiteld zijn.
In beide scholen werd een eerste film getoond. In
de lagere school kwamen ongeveer 300 kinderen
kijken, in het lyceum alle internen (een 500-tal). De
beeldkwaliteit was telkens uitstekend, het geluid
was te zwak. We zullen dus zorgen voor krachtige
luidsprekers. In de lagere school werd de film ‘Tadé’
getoond, een film in het Kirundi en ondertiteld in het
Nederlands. Dit opent perspectieven voor culturele
uitwisseling, Noordwerking …!

Afscheid en uitstap
Op de laatste avond werden wij en onze Waalse
vrienden bij de zusters uitgenodigd voor een ‘laatste
avondmaal’. Uiteraard zeer lekker eten en veel plezier. Bovendien konden we de verjaardag van Marc
uitbundig vieren.
Op zondag hebben we met het hele gezelschap kunnen genieten van de schoonheid van het Tanganyika-meer. Met een boot gingen we het meer op en
konden we langs de oevers nijlpaarden zien. De
ligging van het meer tussen de bergketens in Congo
en Burundi is onwezenlijk mooi. ’s Avonds dan het
echte afscheid van de zusters en onze Waalse
vrienden. We kunnen terugkijken op een intense en
nuttige week vol vriendschap en samenhorigheid.
Zonder twijfel komt er een uitgebreid vervolg aan
deze missie, niet alleen voor onderwijs maar voor
alle domeinen waar BOA en de Burundese partners
kunnen samenwerken.

In het lyceum werd “Africa United” getoond. Het
werd een gigantisch succes. Ook deze film was in
het Frans gesproken én ondertiteld.
De laatste dag van ons verblijf was er veel motivatie
voor de computervaardigheden. Zaterdag zijn beide
directies van de scholen en de zusters Christine en
Aline op eigen vraag nog ICT- en multimedia vaardigheden komen oefenen. We hadden een derde
“close the gap”-computer mee. De zusters hebben er
een aangekocht voor 130 dollar.
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DB – MB – RS

Bezoek aan het gezondheidscentrum in Foumbot
Doel: bijkomende vorming en begeleiding om gemotiveerde medewerkers te ondersteunen
Erwin Van Kerschaver
Eind november vertrokken we
met drie vrijwilligers (Zr. Guillaumine, Bernard Sptiz – KU Leuven
- en ikzelf) naar het Centre Médico-Sanitaire (CMS) in Foumbot
Kameroen.
Dit gezondheidscentrum is nu
sinds één jaar operationeel. Het
ligt aan de rand van de stad
Foumbot in het Franstalige deel
van Kameroen. In de regio kon
er zeer bekwaam en gemotiveerd
personeel worden aangeworven.
De uitbouw van een nieuw centrum is een grote opdracht, maar
aan enthousiasme ontbreekt het
niet.
Kwaliteit bewaken
De vragen van de lokale medewerkers zijn uiteraard groot: alles
is nieuw en er is geen ander centrum met die functies waaraan ze
zich kunnen spiegelen.
COLOFON
Aan dit nummer werkten
mee: Zr. Béa Mutungidimbu,
Zr. Guillaumine Clerx en de
verzendploeg, Hein van den
Brempt, Dirk Bogaert, Marleen
De Geest, Eric Depreeuw,
Danièle Dirkx, Leo Van
Dorsselaer, Chris Vermuyten.
Foto’s: Dirk Bogaert, Raf
Sondervorst.
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
Nsangu ya bwala verschijnt
viermaal per jaar
Verantwoordelijke uitgever:
Eric Depreeuw,
Schoolbergenstraat 171
3010 Leuven

Ze kijken dan ook heel fel uit naar
onze komst.
De essentie van de zending bestaat in vorming en begeleiding
van kwaliteit en beleid. We willen
samen met de lokale medewerkers de activiteiten en de werking
overlopen in het centrum zelf (preventieve consultaties, dispensarium, materniteit, labo en physio)
en in de dorpen (preventieve consultaties en opsporing van zwangere vrouwen, jonge kinderen
en gehandicapte kinderen). Ook
de maandelijkse rapporten over
de activiteiten en de financiën
worden met hen doorgelicht. We
zullen opnieuw contacten hebben
met enkele lokale verantwoordelijken in de domeinen overheid,
gezondheidszorg, onderwijs en
religie, omdat hun visie en standpunt belangrijk zijn.

Er liepen een drietal vormingssessies, waarbij ook vertegenwoordigers van het regionaal ziekenhuis
en de hogeschool van Bafoussam
waren uitgenodigd. Die samenwerking is heel belangrijk en behoort tot de essentiële opdrachten
van het centrum.
Aansluitend op de vorming willen
we in de dorpen schouder-aanschouder de medische activiteiten
begeleiden als een soort praktijkvorming.
Verder stonden- er ook enkele
praktische klussen op het programma, zoals de noodverlichting,
computers en printers en nieuwe
software. In onze bagage brachten we wat ontbrekend materiaal
mee en een groot pakket aanmoediging en appreciatie.
EV

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 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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