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Het is overduidelijk dat ‘Onderwijs’ 
naast ‘Gezondheidszorg’ en ‘Autono-
mie van de Zuid-partner’ (financieel-
economisch zelfstandig staan) een 
belangrijk speerpunt is in de werking 
van Blik op Afrika, nu reeds meer dan 
15 jaar. En daar zijn goede redenen 
voor. 

De duurzame ontwikkelings-
doelen van de Verenigde Naties, 
het Verdrag rond Kinderrechten, de 
mensenrechten in het algemeen be-
schouwen vorming en onderwijs als 
cruciaal in de ontwikkeling van een 
land. Als minister van onderwijs van 
Burkina  Fasso stelde Boly Barry 
dat kwalitatief onderwijs een recht is 
voor elk kind, ongeacht de sociaal-

De lat moet nog hoger...

Het winternummer van MO* Mondiaal 
Magazine besteedde een speciaal 
katern aan het thema ‘Hoe ongelijk is het 
onderwijs?’. De laatste weken staat dit 
aspect volop in de belangstelling van de 
media met betrekking tot het Vlaamse 
onderwijs, maar dit laten we hier buiten 
beschouwing. We zullen, geïnspireerd 
door enkele bijdragen in het MO*katern, 
bedenkingen meegeven die ons het 
overwegen waard lijken voor Blik op Afrika 
en voor de partners in het Zuiden.

economische positie van het ge-
zin, de woonplaats, de taal, religie, 
gender of eventuele beperkingen.  
 
In de ontwikkelingslanden levert elk 
bijkomend jaar onderwijs 10% meer 
inkomen, voor vrouwen zelfs 20%. 
De degelijke vorming van meisjes 
doet de economie groeien, de kinder- 
en kraambedsterfte daalt, de gemid-
delde gezondheid gaat erop vooruit. 
Maar, benadrukt Barry, daarvoor zijn 
middelen nodig die adequaat worden 
ingezet, op de eerste plaats als in-
vestering in het onderwijscorps.

En er is goed nieuws. Nog nooit 
gingen over de hele wereld meer 
kinderen naar school. Op 20 jaar tijd 
is de deelname van meisjes aan het 
onderwijs bijna verdubbeld. 

Wat met de armoede?
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Wat echter niet belet dat dat er nog 
vele miljoenen kinderen verstoken 
blijven van elementaire kansen op 
ontwikkeling. 

In elk geval moet de lat hoger. 
Maar er is een paradox: onderwijs 
kan de ongelijkheid doen toene-
men! Dit is overduidelijk in de ont-
wikkelde wereld, met als uitschie-
ter de Verenigde Staten: hoe rijker 
de ouders, hoe beter het onderwijs 
voor hun kinderen. En dit geldt ze-
ker in de arme landen. 

Vervolg: Wat met de armoede?

    Van alle hindernissen 
is armoede 

de meest ingrijpende. ‘‘
Van alle hoger genoemde hinder-
nissen is armoede de meest ingrij-
pende. Kinderen uit arme gezin-
nen krijgen vaak geen kans om 
onderwijs te volgen onder meer 
omdat ze mee instaan voor het 
minimale gezinsinkomen. Vaak is 
hun onderwijs van een veel slech-
tere kwaliteit, niet in het minst om-
dat hun leraars onbekwaam zijn 
en/of slecht of niet betaald wor-
den. Ze genieten thuis niet de on-
dersteuning die hun klasgenootjes 
van ‘betere komaf’ wel rijkelijk toe-
geschoven krijgen.

Vandaar dat we zowel aan ons-
zelf – Blik op Afrika – als aan onze 
partners in Congo en Burundi vra-
gen: welk armoedebeleid hebben 
we voor ogen bij onze inspannin-
gen voor onze scholen? We plei-
ten ervoor om deze bezorgdheid 
samen te delen en er effectief ook 
iets aan te doen. Zonder zorg voor 
armoedebestrijding in de gezinnen 
vergroten we ongewild de ongelijk-
heid. Ik neem aan dat we daarvoor 
niet tekenen…. <

17/01: Traditiegetrouw staat in januari het benefietconcert gepro-
grammeerd, gezongen door de schoolkoren van het H. Hartinstituut 
en Woudlucht. Na afloop stromen vrolijke en ontspannen gezichten 
naar de cafetaria en genieten na met een hapje en een drankje. BoA 
dankt de koorleiders, assistenten en kinderen voor de mooie avond. 
De opbrengst bedraagt € 5.252,- voor twee goede doelen, waarvan 
het ‘pottenproject voor Ijenda er een is. (Zie hiernaast)

28/01: Erwin finaliseert het opvolgingsrapport voor de CMS in 
Foumbot (Kameroen) in november 2019 (zie interview in dit nummer)

We krijgen van onze partner in Kinshasa positief nieuws: de epidemie 
in de veestapel van Plateau de Bateke is onder controle. Met dank 
voor de urgente financiële steun door BoA.

Algemene vergadering van 16/12/2019 waarin het budget voor 2020 
en de projectwerking werden goed gekeurd.   
 
Wat werd hiervan reeds gerealiseerd?

• Een opvolgmissie in april van alle door BoA  gerealiseerde en lo-
pende onderwijs- en gezondheidsprojecten in Congo wordt door de  
twee werkgroepen voorbereid. Als de omstandigheden meezitten 
vertrekken Dirk Bogaert (wg onderwijs) en Lucien Imbilo (wg Gezond-
heid) einde maart voor een grondige doorlichting en planning voor de 
toekomst.

• BoA geeft het lyceum van Ijenda een duwtje in de rug met een inter-
net- aansluiting  en multimedia-materialen.  

• Project ‘Ferme Elikya’: Samen buigen BoA en partner zich nu over  
de herziening van het businessplan ten gevolgde van de epidemie uit-
braak vorig jaar. Er is een intensifiëring van de onderhandelingen voor 
het opstarten van de waterinstallatie, die zo hopen we binnen kort van 
start kan gaan. 

• Varkenskweek in Ijenda (Autosuffisance Burundi): Uit het rapport van 
Jan Stevens blijkt dat verdere studie van het businessplan noodzake-
lijk is. Hieraan wordt de komende maanden gewerkt in de wg AS.

• Verder staan er voor de komende weken nog volgende activiteiten 
op de ‘To do’ lijst: 

- de herziening van de statuten van vzw Solidariteitsfonds BoA 

- uitbouw van een intensere Noordwerking (samenwerking, zichtbaar-
heid, nieuwe medewerkers…). 

- vernieuwing van inhoud en architectuur van website blikopafrika.be.< 

Tijdslijn Guillaumine Clerx

Projecten in uitvoering…
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In november 2019 kwamen enkele van de verant-
woordelijken van het internaat in Ijenda (Burundi) 
samen met  Dirk, Marc en mezelf, leden van de 
werkgroep Onderwijs  (zie vorige Nsangu). De 
opvoeders van het internaat kaartten een aantal 
concrete noden en zorgen aan waarbij BOA en de 
school op zoek gingen naar projecten op  
middellange en lange termijn: ICT,  
animatie, didactiek,  
wetenschappen… 

BoA pakt het aan
Raf Sondervorst

Daarnaast was er op korte termijn 
een concrete nood aan goede 
kookpotten. De leerlingen gebruik-
ten tot dan min of meer versleten 
potten, waarin de maaltijden snel 
afkoelen (Ijenda  heeft een eerder 
gematigd klimaat, helemaal niet 
tropisch).

Eens terug thuis  werd de vraag voor-
gelegd aan de werkgroep Onderwijs en 
deze besliste, niet zonder inhoudelijke 
discussie, tegemoet te komen aan deze 
vraag. We kwamen op het idee om de 
inkomsten van het jaarlijkse concert van 
BoA gedeeltelijk aan te wenden voor de 
aanschaf van degelijke kookpotten.

Einde februari kon een mooi bedrag over-
gemaakt worden aan het internaat van 
het lyceum in Ijenda. Hun tevredenheid is 
gemakkelijk in te beelden… <
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Financieel verslag 2019
Inkomsten 2019

Vergeleken met 2018 zijn de private giften zo 
maar eventjes met meer dan de helft ge-
stegen (+53,45 %). 2018 was dan wel een 

zwakker jaar maar in 2019 ontvingen we heel wat ex-
tra-giften naar aanleiding van de jubilarisviering van 
de zusters annuntiaten. Ook een privaat initiatief om 
het waterproject Elikya te steunen, bracht extra-steun 
in het laatje.

De giften van scholen en gemeenten gingen dan 
weer wat achteruit (-23,20%). De scholen van het 
Heilig Hartinstituut in Heverlee en de Sint-Maarten-
school van Meise brachten samen 7.080,47 € bij el-
kaar. De gemeenten Sint-Truiden, Meise en Rotselaar 
zijn trouwe sponsors van onze projecten en in 2019 
kregen we bovenop het Gros Rotselaar de opbrengst 
van een Fair Trade-ontbijt (1.645 €).

Het benefietconcert van januari 2019 ten bate van 
BoA en de school van Woudlucht bracht voor BoA 
bijna 3000 € op. 

Bestedingen 2019

In onze bestedingen van 2019 ging meer dan de 
helft naar onze projecten onderwijs.  Naast 
de klassieke ICT-ondersteuning van internetabon-

nementen (10.304,54 €) was er een zending voor 
de opvolging van de ICT-installaties (4.794,83€). De 
belangrijkste projecten voor de ondersteuning van 
scholen in Congo waren de bouw van een B-klas in 
de lagere school van Totshi (3.750,53 €), de reno-
vatie van een slaapzaal voor jongens in Kingandu 
(12.311,06 €), de vorming in lagere scholen (1.205,96 
€), de aanschaf van didactisch materiaal voor het se-
cundair onderwijs in Kibangu (5.131,64 €) en de aan-
koop van schoolbanken voor de lagere en secundaire 
school Mater Dei in een buitenwijk van Kinshasa (3. 
132,04 €).

In Burundi was er de dringende installatie van toilet-
ten en de opvang van regenwater in de lagere school 
Virgo Sapiens van Ijenda (6.780,18 €). Eind oktober 
was er dan een zending naar Burundi voor vorming 
wetenschappen, multimedia, ICT en voor spel en 
sport in het internaat (6.196,82 €). 

Voor gezondheidszorg werden volgende projecten 
gesteund: installatie van een nieuw elektriciteitsnet 
gevoed met zonnepanelen in het hospitaal van Totshi 
(5.548,43€), het gezondheidscentrum in Foumbot ( 
Kameroen) werd verder opgevolgd met een techni-
sche en een medische missie en voorzien van me-
disch materiaal (12.701,97 €).

Voor het autofinancieringsproject van Elikya 
(Veeteeltproject) werd een zending georganiseerd 
voor een nauwkeuriger terreinonderzoek voor de wa-
tertoevoer (8.319,17).

Waar we de laatste jaren regelmatig uit onze reserves 
hebben moeten putten, zijn we in 2019 netjes binnen 
de begroting kunnen blijven. We moeten blijven op-
merken dat de beheerskosten (vooral het drukken en 
verzenden van onze nieuwsbrief Nsangu) amper 6% 
bedragen van al onze uitgaven. Dit kan enkel door de 
gratuite inzet van al onze vrijwilligers! <

 

Jos Boon
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Op zondagnamiddag was ik vrij en maakte ik 
een wandeling in de omgeving. Een oudere 
man groette me in het Frans en ik antwoord-

de in het Kirundi, de plaatselijke en nationale taal. 
Dat leidde tot een interessant gesprek met Pascal 
Simbakurira. Hij was ooit, in zijn jonge jaren, aan-
getrokken door de KAJ van de toen nog Mgr., later 
Kardinaal Cardijn. Hij werd coördinator voor Burundi 
in 1963, een jaar na de onafhankelijkheid. Daarom 
kwam hij naar België voor een opleiding en verbleef 
een jaar bij een familie in Gullegem (West-Vlaande-
ren). Hij leerde er een beetje Nederlands en kende 
Kortrijk, Menen, Brussel, Leuven en Luik. 

Met de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd) ging hij 
ook naar Rome en ontmoette er Paus Johannes XXIII – 
grondlegger van het Tweede Vatikaans Concilie. 

In 1966 werd hij aangezocht door de Christelijke Mu-
tualiteit (CM) om die in Burundi op te richten.  Kleine 
coöperatieven en spaarkassen behoorden na verloop 
van tijd eveneens tot zijn werkterrein.

Enkele jaren later stapte hij over naar de N.V. Robi-
alac, de eerste Burundese industriële maatschappij 
in Afrikaanse handen die verf produceerde in Bujum-
bura. Na een stage in Nairobi (Kenia) werd hij er de 
eerste commerciële directeur.  

Toen de Paus op bezoek ging in Uganda voor de hei-
ligverklaring van de – Ugandese martelaren, reisde 
Pascal ook naar Kampala (Uganda) even ten noor-
den van Rwanda. 

Intussen is Pascal gepensioneerd en hij wordt  
80 in maart 2020. Hij woont rustig in Ijenda te midden 
van zijn volk, in een ruim huis en een prachtig erf met 
allerlei groenten en fruit en een mooie koe met kalf 
die zorgen voor mest voor zijn tuin.

In 2017 is zijn vrouw gevlucht naar Kongo naar aan-
leiding van de problemen rond de presidentsverkie-
zingen. Zij vluchtte samen met enkele zorgbehoeven-
de alleenstaande vrouwen. Vroeger zorgde zij voor 

Een verrassende ontmoeting in Ijenda 
Jan Stevens

De wereld is soms klein en brengt ons bij 
merkwaardige mensen.  Onlangs was ik in 
Burundi in opdracht van “Blik op Afrika” of 
BoA en voor de Zusters Annuntiaten van 
Heverlee. Zij hebben ook in Burundi een 
jonge, levendige en groeiende congregatie.

hen in het hospitaal van Ijenda door hen te voeden en 
te kleden als het nodig was. Ze zijn nooit teruggeko-
men maar dankzij een zoektocht van de kinderen is 
haar lichaam teruggevonden en begraven in Ijenda. 

Een fijne man die ik mocht ontmoeten en die 
blij was met wat de Witte Paters er opbouwden en 
de zusters Annuntiaten er verwezenlijkten ten gunste 
van de bevolking: scholen, hospitaal en materniteit. 
Wij dronken nog een glas op de vriendschap in een 
naburig winkeltje. Ijenda,             

24/01/2020. JS

Jean Mupepe (Onderwijsexpert in Kikwit)

Un ami vient de remettre ce matin ce texte qui réjoint 
l’esprit d’un propos du Président KASAVUBU: 

A la porte d’entrée d’une Université en RSA le 
message suivant a été posté pour la contempla-
tion “Détruire un pays ne nécessite pas l’utilisation 
de bombes atomiques ou l’utilisation de missiles 
à longue portée. Il suffit d’abaisser la qualité de 
l’éducation et de permettre la tricherie aux exa-
mens par les étudiants. Les patients mourront aux 
mains des médecins incompetents; les bâtiments 
s’effondreront aux mains des ingénieurs incom-
pétents; l’argent se perdra aux mains des écono-
mistes et des comptables incompétents; l’humanité 
mourra aux mains des savants religieux incom-
pétents; la justice se perdra entre les mains des 
juges incompétents... “L’effondrement de l’éducation 
est l’effondrement de la nation”

Regardez autour de nous en RDC et comparez 
avec les agissements de nos politiciens et de nos 
voisins.<
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k heb altijd iets met Afrika ge-
had’’, vertelt zuster Guillaumine. 
,,Al toen ik twaalf was, wist ik 
zeker dat ik ooit naar Afrika zou 
gaan. Toen al volgde ik in de 
kranten hoe het eraan toe ging 
op de ronde-tafel-conferentie met 
de Congolezen en de Belgische 
overheid die zijn kolonie moest 
los laten. Mijn moeder begreep 
heel goed dat die belangstelling 
niet zou wijken.’’ 

Maar er moest nog heel wat water 
onder de brug lopen voor zuster 
Guillaumine echt kon vertrekken. 
Ze koos voor het kloosterleven 
en studeerde godsdienstweten-
schappen, de normaalschool en 
een regentaat wetenschappen 
maakten haar klaar voor het on-
derwijs. 

,,In 1972 vertrok ik naar het toen-
malige Zaïre’’, vertelt ze. ,,Het 
was de tijd van Mobutu die het 
precies in dat jaar aanlegde met 
het China van Mao Zedong, dat 

‘Afrika heeft me zoveel gegeven’
Zuster Guillaumine is een beetje ‘Blik op Afrika’

Marleen De Geest

Blik op Afrika’ is een naam die door zuster 
Guillaumine werd bedacht. En doordacht 
vooral. Want een ‘blik’ is niet vrijblijvend. 
‘Blik’ staat voor kijken, begrijpen en ageren. 
Alle medewerkers van het Solidariteitsfonds 
zijn het er roerend over eens, in dat proces 
is zuster Guillaumine de schakel van 
onschatbare waarde tussen Noord en Zuid, 
tussen de ideeën hier en de werking daar.  

hem financieel ondersteunde zodat hij een eigenge-
reide koers kon varen.’’ 

Congo als leerschool

,,Vandaag kan ik nog niet goed begrijpen hoe ik het 
heb klaargespeeld, op vrijdag kwam ik in Zaïre aan 
en op dinsdag stond ik voor de klas om in het Frans 
wetenschappen te geven. Ik gaf les in Totchi en Kin-
gandu en later in een foyer social in Kimbongo, spe-
ciaal voor meisjes voor wie het in Afrika extra moeilijk 
is om onderwijs te genieten.

In de jaren ‘90 werd ik aangezocht om een farmaceu-
tisch depot in Kikwit te beheren en de boekhouding te 
verzorgen, dit in opvolging van mijn medezuster Igna-
ce. Niet echt mijn specialiteit maar het lukte wel. Met 
de verspreiding van het ebolavirus werd het depot 
cruciaal in de bevoorrading met medicijnen. In 1997 
deden de politieke ontwikkelingen de situatie kante-
len. Toen de soldaten van Laurent-Désiré Kabila Kin-
shasa binnentrokken, betekende dat het einde van 
het Mobutu regime. Kabila werd president van Con-
go. De zusters werden naar België terug geroepen. 

Weer in België in 1998 vroeg ik zuster Roza of ik me 
verder voor de projecten van onze congregatie in Afri-
ka mocht blijven inzetten. Immers, ik had er in ruim 
twee decennia en in al die uiteenlopende situaties 
zoveel geleerd. En vooral, ik heb er mijn hart aan ver-
loren. Zo nam ik mijn taak op in het toenmalige ‘Mis-
siefonds Annuntiaten Heverlee’. We waren actief in 
Kibangu met projecten in onderwijs en gezondheids-
zorg, meer bepaald de uitbouw van een secundaire 
school en een hospitaal. Een klein aantal vrijwilligers 
ondersteunde toen het werk van de zusters, zowel lo-
gistiek als wat fondsenwerving betreft.’’ 

‘Blik op Afrika’ als merknaam 

,,In het nieuwe millennium voelden we de behoefte 
om de werking professioneler aan te pakken, onder 
meer dankzij de impuls van Rudi Demeuse (zie Nsan-
gu zomer 2019). Daarbij hoorde een naamsverande-
ring. Een ingeving bracht me op ‘Blik op Afrika’, BoA 
zoals we het afkorten. ‘Blik’ staat voor gericht en be-
langstellend kijken, waaruit begrip en actie volgen. Ik 

,,I
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wou de actie evenmin tot Congo beperken, vandaar 
‘op Afrika’. Missiefonds werd vervangen door ‘Solida-
riteitsfonds’. Dat sluit prima aan bij mijn persoonlijke 
evolutie gedurende de jarenlange werking. In het be-
gin dacht ik ook eerder paternalistisch over het zwarte 
Afrika, waarbij de nadruk op onze inbreng lag. Mijn er-
varing leerde me dat het zoveel beter werkt als je een 
beroep kunt doen op de plaatselijke expertise, in de 
Zuidwerking willen wij de lokale bevolking aanvullen 
en ondersteunen bij de projecten die aan hun vragen 
beantwoorden. 

Bij de Noordwerking hoort het zoeken naar financiële 
middelen. Het informeren van sponsors en geïnteres-
seerden was belangrijk. Dat doen we via de nieuws-
brief en de website. Voor de nieuwsbrief bedacht ik 
de naam ‘Nsangu ya bwala’, ‘Nieuws uit het dorp’ in 
het Kikongo.’’ 

‘La Patience’

,,Namen zijn belangrijk. Zo doopte zuster Béatrice als 
lokale verantwoordelijke de nieuwe school in Kikwit 
tot ‘La Patience’. Precies omdat geduld een wezen-
lijk aspect is van onderwijs. Onze activiteiten breiden 
zich uit als kringen in het water. Waarbij de lokale 
autonomie in de buitenste cirkels steeds groter moet 
worden. Dat kan ook niet anders want hier wordt de 
congregatie eerder kleiner in aantal terwijl ze ginder 
gestaag groeit. In Congo zijn honderd zusters actief 
en hun actieterrein strekt zich nu uit tot Kameroen, 
met name in het gezondheidscentrum van Foumbot. 

Ook zijn er nog heel wat zusters in opleiding. In Bu-
rundi telt de congregatie ruim veertig zusters. Het is 
belangrijk dat de activiteiten en lokale afdelingen zelf-
voorzienend worden. Vandaar ons project ‘autosuffi-
sance’ waarbij er zowel op het plateau van Batéké 
nabij Kinshasa als in Ijenda bij Bujumbura naar ge-
streefd wordt om via landbouw en veeteelt een inko-
men voor de lokale zustergemeenschappen en hun 
apostolische opdrachten te realiseren.’’ 

Dicht bij het leven

,,Op geen enkel moment kan mijn werk me vervelen’’, 
zegt zuster Guillaumine enthousiast, ,,het boeit altijd. 
Onder meer omdat ik nog steeds bijleer. Bovendien 
moet ik altijd flexibel zijn, mijn agenda wordt vaak 
door onvoorspelbare wendingen doorkruist.

Eigenlijk heb ik Afrika nooit verlaten’’, getuigt zuster 
Guillaumine. ,,De band met de medezusters daar blijft 
heel hecht. Sommigen zijn nog leerlingen van me ge-
weest, hen zien evolueren geeft me onbeschrijflijk 
veel voldoening. Zij begeleiden ook de zusters die er 
na 1995 bijkwamen, deze ken ik zelf uiteraard minder 
goed. 

Afrika heeft me grotendeels gemaakt tot wie ik ben. 
Hier geldt de Europese zienswijze: ‘gaat het wel voor-
uit?’ vragen mensen zich voortdurend af. Mijn achter-
grond maakt het me makkelijker om de tekenen van 
groei te onderscheiden en geduld te oefenen. Het 
Zuiden ziet de dingen soms anders dan wij ze zien. 
Daarmee moeten we rekening houden, we kunnen 
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onze zienswijze niet zonder meer opdringen. Ik zit 
dan ook in alle werkgroepen van BoA, precies omdat 
ik de lokale gevoeligheden ken en er onze medewer-
kers kan op attenderen. Dat is mijn manier om Noord 
en Zuid te verbinden. 

Afrika heeft me heel veel gegeven. De ruimere ma-
nier om naar situaties en gebeurtenissen te kijken bij-
voorbeeld. Maar ook de draagkracht. De Congolese 
vrouwen en moeders vormen mijn voorbeeld. Het zijn 
stuk voor stuk sterke vrouwen, vaak zijn ze de econo-
mische steunpilaar van het gezin. 

Dicht bij het leven

In en voor Afrika werken, dat is dicht bij het leven 
staan, de wisselvalligheden ervan, het geven en het 
nemen. Het clanverband waarin de bevolking er leeft, 
het gezin zit in een groter gemeenschapsverband, 
heeft een gemeenschapsdenken voor gevolg. Men-
sen voelen er zich medeverantwoordelijk voor ande-
ren, ook voor de kinderen van andere gezinnen. Dat 
vormt een groot contrast met de markteconomische 
visie van bij ons waarin de belangstelling voor ande-
ren vaak door eigenbelang wordt gekleurd.’’

BoA, een passie

Zuster Guillaumine blijft dyna-
misch en kan zich niet voorstellen 
dat ze BoA zou moeten loslaten. 
Wat niet belet dat het Solidariteits-
fonds heel graag jonge mensen 
zou inschakelen. 

De wereld van de ontwikkelings-
samenwerking passioneert     en 
ver  rijkt de mede werkers. Wie 
er kennis mee maakt, wil de 
er varing niet meer missen.  
Ook daarover zijn alle vrijwilligers 
het eens. 

Voelt u zich geroepen, neem dan vooral contact op 
met Blik op Afrika, Solidariteitsfonds Heverlee.<  

De directeur Gilbert Sabushimike beschrijft kort 
zijn school. “Ecofo Virgo Sapiens is een katho-
lieke school onder het beheer van de congre-

gatie van de annuntiaten maar officieel onder strikte 
controle van de Burundese staat (geconventioneerd). 
Zuster Jeanne, de aspirant zusters Priscille en Chris-
tiane en de aspirant zuster Chantal werken actief mee 
in de school.

Het 2e trimester startte op 6 januari 2020. De school 
telt 763 leerlingen, 360 meisjes en 403 jongens. 
Daarbij moet nog een aantal kinderen uit de kleuter-
school geteld worden. In totaal zijn er 15, jawel vijf-
tien leerkrachten, allemaal vrouwen. De klassen zijn 
telkens ontdubbeld, het zijn parallelklassen. Vanuit 
pedagogisch oogpunt is het schrijnend: gemiddeld 60 
(jawel zestig) leerlingen per klas. Het is vanzelfspre-
kend aartsmoeilijk om aan zo’n hoeveelheid leerlin-
gen degelijk les te geven, ook al werken de leerkrach-
ten zich de ziel uit hun lijf. Vooral in de kleuterschool 
is het bijzonder lastig. Komt daar nog bij dat er niet 
voldoende didactisch materiaal is. Zo kon men in het 

NIEUWS UIT HET ZUIDEN

Het leven in de 
lagere school 
Ecofo Virgo Sapiens
Directeur Gilbert, een leerkracht en een leerling

We doen inspanningen om in elk nummer 
van Nsangu een of meerdere Zuid-partners 
rechtstreeks aan bod te laten komen, 
met een originele inzending. Sedert de 
exploratiereis van BoA naar Burundi in 
september 2018 is de samenwerking 
met onze Zuid-partner aldaar gestaag 
toegenomen (zie vorige nummers van 
Nsangu). We zijn dan ook blij dat de lagere 
school van Ijenda Ecofo Virgo Sapiens 
vrij spontaan inging op onze vraag en 
onderstaande beeldschets bezorgde van 
fragmenten uit het dagelijkse leven in de 
school.

Foto:  
Esperanzia, het allereerste kindje dat in het ‘Centre 
Médico Sanitaire Notre Dame de l’Espérance’ in Foumbot 
Kameroen werd geboren, nu een prachtig meisje dat met 
vinnige oogjes rondkijkt. 

Vervolg: ‘Afrika heeft me zoveel gegeven.’
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het Kirundi en in het Frans. Na het 
feest drinken we samen een glas, 
in vriendschap, ouders, leerlingen 
en leerkrachten.”

De leerkrachten schrijven: ‘We zijn 
bijzonder erkentelijk ten opzichte 
van onze weldoeners van BoA en 
we vragen om hun steun onver-
minderd verder te zetten. We zijn 
bijzonder blij met schoolmateriaal 
allerhande en met de vorming, 
zoals die we in november 2019 
kregen.’ Ook de ouders zijn heel 
dankbaar. Vooral de waterciterne 
(opvang regenwater) is heel nuttig. 
‘Onze kinderen moeten niet meer 
met watervoorraden sleuren als ze 
naar school gaan. Hopelijk komt er 
snel een aansluiting met de bron 
zodat er ook drinkbaar water ter 
beschikking is.’ 

De leerlingen van hun kant zijn bij-
zonder tevreden met het materiaal 
dat ze in november 2019 kregen 
(missie Dirk, Raf en Marc). Nu kun-
nen ze filmen zien zodat ze inten-
siever kunnen leren. Nu ze water 
hebben op school, sparen ze tijd 
uit om wat meer te kunnen leren.”

Directeur Gilbert.
eerste leerjaar nog niet beginnen 
met de lessen Frans omdat hand-
boekjes en illustraties ontbreken. 
(Red.: De regering heeft onderwijs 
in vier talen verplicht gesteld vanaf 
het eerste leerjaar – Frans, Kirundi 
(lokale taal van Burundi), Swahili 
en Engels).

Spiritueel

Aan de spirituele zijde volgen leer-
lingen en leerkrachten eenmaal 
per maand een mis, de eerste 
dinsdag. Maatschappelijk kan de 
school beschouwd worden als een 
referentie.  Het aantal ouders dat 
probeert een plaats voor hun kin-
deren te bemachtigen, neemt elk 
jaar toe. De ouders verkiezen de 
school omwille van de zeer goede 
opleiding.

Op politiek vlak is er enige span-
ning in de lucht omwille van de pre-
sidentsverkiezingen op 20 mei. Er 
zijn tien kandidaten. (Red.: wat niet 
zonder risico is, Burundi heeft se-
dert de onafhankelijkheid in 1962 
bijzonder gewelddadige episoden 
doorgemaakt). Maar we blijven 
kalm en vervullen onze plicht: op-
voeden van kinderen.

We kijken al uit naar het einde van 
het schooljaar, naar de ambiance 
tijdens het schoolfeest. De leer-
lingen zullen traditionele dansen 
uitvoeren, gedichten voordragen in 

Waterciterne voor de opvang van 
regenwater, zodat kinderen niet meer 
met watervoorraden moeten sleuren 
als ze naar school gaan

Tot slot bedankt directeur Gilbert 
voor de steun vanwege BOA. ‘Het 
toilet voor de leerkrachten, de wa-
tercitern, computer, projector en 
bijbehoren, de vorming, hartelijk 
dank.’ 

ECOFO Ijenda

Nsangu ya bwala - pg. 9 - april 2020 



Nsangu ya bwala - pg. 10 - april 2020 Nsangu ya bwala - pg. 11 - april 2020 

Gezondheidscentrum Foumbot reikt  diploma’s van volledige vaccinatie uit
Honderd kindjes werden er vorig jaar geboren in het gezondheidscen-
trum van Foumbot in Kameroen. Dat betekent honderd moeders die 
in veilige omstandigheden hun kindje ter wereld brachten, een wereld 
van verschil met de situatie waarin moeders en hun baby’s aan de 
spelingen  van het lot worden overgelaten. Het ‘Centre Médico Sani-

taire Notre Dame de l’Espérance’ in Foumbot Kameroen is, zoals u weet, een realisatie van 
BoA Solidariteitsfonds. Na het eerste volledige  werkingsjaar bracht BoA een bezoek en 
zag dat het goed was en hoe het de komende jaren nog kan verbeterd worden. 
Toen de artsen Erwin Van Kerschaver en Bernard 
Spitz in november van vorig jaar op werkbezoek gin-
gen, waren ze blij verrast over de aanblik van het ge-
zondheidscentrum. 

De weg die er naar toe leidt is verbreed, de inkom is 
ook ‘s nachts verlicht en de hele instelling is kraak-
net. Natuurlijk waren zij intens benieuwd naar de wer-
king van het centrum. Ze waren immers gekomen om 
nauwgezet naar de ervaringen en aspiraties van de 
medewerkers van het centrum te luisteren en om die 
aan de verwachtingen van het initiële concept van 
BoA  te toetsen. 

Kangoeroemoeders

Het is een prettige vaststelling dat het team, onder lei-
ding van directrice en vroedvrouw zuster Jeannette, 
na een jaar voltallig en stabiel is. De medewerkers 
van het eerste uur blijven in het centrum werken en 
hun motivatie blijft op peil. 

Tien bevallingen per maand brachten het totaal op 
ruim honderd in 2019. Ook kwamen er nog 57 zwan-
gere vrouwen op regelmatige basis naar de prenatale 
raadplegingen. Belangrijk is dat de kindjes, zeker ge-
durende de twee eerste levensjaren preventief wor-
den opgevolgd. Dat was, in december, voor 41 van 
hen het geval. Een van hen was Esperanzia, het al-
lereerste kindje dat in het centrum werd geboren, nu 
een prachtig meisje dat met vinnige oogjes rondkijkt. 
De uitreiking van het diploma van volledige vaccinatie 
vormde dan ook een bemoedigend hoogtepunt van 
het bezoek. En de mama’s, en een paar papa’s, vier-
den hun diploma met een dansje. 

,,Graag zouden we het hele programma van ‘de eer-
ste 1000 dagen’ van de Wereldgezondheidsorgani-
satie in werking zien’’, benadrukt Erwin. ,,Voorlopig 
leggen we alvast de nadruk op de prenatale en de 
kangoeroe moederzorg. Voor het welzijn en zelfs de 

overlevingskansen van de baby is huid op huid con-
tact van moeder en kind heel belangrijk’’, vertelt hij. 
,,Daarover gaf ik een vorming aan het personeel van 
het centrum. Meteen erna konden we dit in de praktijk 
brengen en een pasgeboren kindje op de naakte huid 
van zijn mama wikkelen. Vanaf nu moet dit de geëi-
gende praktijk worden in het centrum.’’

Veel voldoening beleefden beide artsen aan hun be-
zoek aan een hogeschool voor toegepaste gezond-
heidswetenschappen en het bijhorend hospitaal 
‘Bienveillance’ in Bafoussam, zo’n 20 Km verder. De 
promotor Richard Kué voert er een krachtig en goed 
gestructureerd beleid. Ook in de school werd de vor-
ming in verband met prenatale opvolging gegeven 
aan de 470 studenten, de gezondheidswerkers van 
morgen.  

Chefs ondersteunen sensibilisering

Preventie was het opzet van de initiatiefnemers van 
het centrum. Maar in Afrika is dat geen evidentie. Tot 
de bevolking in de dorpen doordringen, is een werk 
van lange adem. 

Precies daarom hadden de BoA-bezoekers een druk 
programma van bezoeken aan lokale medespelers. 

De medewerking van de dorpchefs is cruciaal.
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Gezondheidscentrum Foumbot reikt  diploma’s van volledige vaccinatie uit
Alles met het oog op de sensibi-
lisering van de doelgroep en hun 
omgeving. 

,,De medewerking van de dorp-
chefs is cruciaal’’, aldus Erwin Van 
Kerschaver. En dus werd er in een 
‘chefferie’ een bijeenkomst geor-
ganiseerd waarop vorming werd 
gegeven. Er was zoveel volk op 
af gekomen dat de communicatie 
via megafoon verliep. ‘s Anderen-
daags ging het er op een bijeen-
komst in een andere chefferie wat 
rustiger aan toe en kon er wel de-
gelijk vorming omtrent hypertensie 
en voeding worden verstrekt en 
werd de brochure over het gezond-
heidscentrum aandachtig gelezen. 
Maar het allerbelangrijkste was 
dat de dorpschef vroeg om terug 
te keren en de toezegging gaf dat 
hij voor nog meer belangstellende 
aanwezigen zou zorgen. 

Doelstellingen reeds voor drie 
vierde gehaald

,,Er is heel hard gewerkt tijdens dit 
eerste jaar’’, stelt Erwin vast. Maar 
het centrum bevindt zich wel in een 
omgeving waarin taaie weerstand 
heerst. Niettegenstaande hun lo-
vende woorden delen niet alle 
dokters en verantwoordelijken in 
de regio de preventieve visie ach-
ter de missie van het centrum en 
zeggen dat ook uitdrukkelijk. Bo-
vendien is het centrum afhankelijk 
van het bisdom, wat betekent dat 
ze een deel van hun inkomsten 
daaraan moeten afstaan. 

,,Niettemin slaagt het centrum 
erin om met de huidige steun (het 
eerste jaar ook van Misereor) op 
maandbasis bijna break-even te 
werken. De consultaties en de 
daghospitalisering zorgen voor de  
inkomsten.,,Preventie met bezoe-
ken in de dorpen moet zeker ver-

der worden uitgewerkt’’, meent Erwin, “maar dat kost 
natuurlijk meer geld”. Ook dient er inzake fysiothera-
pie meer aandacht naar kinderen te gaan, de actieve 
opsporing van kinderen met een beperking en hun 
revalidatie. Tot op vandaag worden er meer volwas-
senen geholpen. 

Bijkomende vorming, een noodzaak

Bijkomende vorming is noodzakelijk en de uitbouw 
van een formele structuur die de positie van het cen-
trum verstevigt en het BoA vergemakkelijkt om de 
werking van het centrum systematisch op te volgen. 

,,Alle mogelijkheden liggen open’’, besluit zuster Guil-
laumine. Zij vertrouwt erop dat haar medezusters uit 
Congo die nu in Kameroen werken de missie van het 
centrum zullen blijven behartigen en uitbouwen. <

Marleen De Geest

Gynaecoloog Bernard Spitz had alle aandacht van de medewerkers voor zijn 
gedreven pleidooi inzake prenatale opvolging van zwangere vrouwen.  

De mama’s, en 
een paar papa’s, 
vierden hun 
diploma met een 
dansje.
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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 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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Aan dit nummer werkten mee: Jos Boon, zr. Guillaumine 
Clerx, Marleen De Geest, Eric Depreeuw, Jean Mupepe, 
Raf Sondervorst, Jan Stevens, Leo Van Dorsselaer, Chris 
Vermuyten. 
Foto’s: Dirk Bogaert, Marleen De Geest, Eric Depreeuw, 
Ralf Wellens 
Vertaling naar het Frans: Danièle  Dirkx 
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depreeuw@boa.ksleuven.be 
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Verantwoordelijke uitgever: Eric Depreeuw, 
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Entousiasme troef tijdens ons jaarlijks benefiet concert 
gezongen door de schoolkoren van het H. Hartinstituut en 
Woudlucht. 


