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Een opvallend fenomeen voor mij als 
psycholoog, maar ook als lid van de groep die men 
‘risico-groep’ noemt, is dat we leerden angstig te zijn 
voor de dagelijkse mededeling van ‘getallen’ bewaakt 
door onze virologen: besmettingen, opnames, in-
tensieve zorg, ontslagen uit het hospitaal. Maar nog 
meer bevreemdend is de opluchting wanneer er nu 
elke dag ‘minder doden’ zijn dan gisteren. Opgelucht 
om de verminderde vernietiging door de virale dood. 
Vrij snel na de aankomst van het virus in Europa sloeg 
de angst mij om het hart: wat als dat legertje cellen 
toekomt in Afrika? Welke vernielingen zal het aanrich-
ten, menselijk, economisch, politiek? 

Een ander aspect dat bij me opkwam was een zekere 
empathie met arme landen in ontwikkeling. Wij waren 
gewoon te leven in zekerheid op vele gebieden: ons 
leven, onze welvaart, onze vrije sociale contacten, 
onze ongeremde reizen over de ganse wereld. En 
plots moesten we leven met dreiging. Maar is dit niet 
wat miljoenen mensen in arme delen van de wereld 
dagelijks doorstaan? Vechten zij niet elke dag voor 
de overleving van hun gezin, de toekomst van hun 
kinderen? Worden ze bovendien niet schandelijk in 
de steek gelaten door hun overheid die in hoofdzaak 

Toen we het vorige nummer van ons tijd-
schrift bezorgden, konden we niet bevroe-
den wat ons te wachten stond in de vol-
gende weken en zelfs maanden. Een virus 
gooide ons persoonlijke en maatschappe-
lijke leven overhoop. Het dwong jong en oud 
tot flexibiliteit en we ‘onderwierpen ons’ zelfs 
aan extreme verordeningen opgelegd door 
een overheid die het ook allemaal niet zo 
goed wist en weet. 

Empathie en meer…

bezig is met persoonlijke verrijking, amper oog heeft 
voor het fysieke en psychosociale welzijn van de be-
volking?

Voor zover we weten valt het tot op heden enigszins 
mee met de verspreiding van de Covid-19 in Afrika. In 
Congo zijn de scholen wel gesloten maar onze part-
ners in Kikwit melden dat er nog geen besmettingen 
gesignaleerd zijn. In Burundi zijn de scholen open en 
ervaart men de dreiging maar zuster Anastasie meldt 
dat het leven verder gaat met inachtneming van ele-
mentaire hygiënische maatregelen. Toch waarschu-
wen experten voor de dramatische catastrofes voor 
de wereld in ontwikkeling. Onder meer Jeffrey Sachs, 
al jaren adviseur van de opeenvolgende VN-secreta-
rissen, vreest dat de economische en maatschappe-
lijke gevolgen ontwrichtend kunnen zijn: bijv. het toe-
risme valt weg, invoer en uitvoer worden verstoord en 
leiden tot enorme tekorten in de staatshuishouding. 
Daarop volgen besparingen in de gezondheidszorg 
en het onderwijs met jaren stagnatie en zelfs achter-
uitgang in de ontwikkeling.

Maar zoals reeds meer dan 15 jaar geeft BOA de 
moed niet op. We kunnen geen missies ter plaatse 
meer uitvoeren maar we blijven onze partners op alle 
mogelijke en onmogelijke manieren steunen. We ho-
pen dat we op u, trouwe sympathisant, kunnen blijven 
rekenen. n

Nieuws uit het dorp
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,,Ik doe het allemaal heel graag’’, zegt Dirk Bogaert. 
Hij heeft het over het takenpakket dat hij als voorzit-
ter ad interim een jaar geleden toegeschoven kreeg. 
,,Het is ongelooflijk boeiend en fantastisch om voor 
Blik op Afrika te kunnen werken en voort te bouwen 
op het fundament dat de zusters Annuntiaten legden. 
Ook besef ik nu welk degelijk werk Fernand Rochette 
en Rudi Demeuse als voorzitters gedurende zovele 
jaren verricht hebben.” 
Sinds 2007 heeft Dirk Bogaert als mediaspecialist 
een grote inbreng in het team van BoA. De uitbouw 
van de opvoeding tot beeldgeletterheid in diverse 
scholen nam hij speciaal ter harte. 
Zelf gaf Dirk les in muzikale opvoeding en cultuuredu-
catie in een lerarenopleiding aan een Brusselse hoge-
school. Via BoA werd het voor hem mogelijk om met 
scholen in Congo samen te werken, zijn studenten 
konden er stage lopen en hij kon als begeleider mee. 
,,Voor de lokale leerkrachten in de basisscholen van 
Kingandu en Totshi vormde de samenwerking een 
grote bron van kennis en inspiratie. Voor de hogere 
klassen van de Congolese scholen ontwikkelden we 
didactisch materiaal en formuleerden lange termijn 
doelstellingen. De leerkrachten van het lokale team 
hebben daar zeker veel aan gehad’’, meent Dirk. 
,,Het was de bedoeling dat zij de nieuwe inzichten op 
hun beurt verspreidden. Of dat effectief gebeurt, is 
van vele factoren afhankelijk.’’ 

Tijdens zijn lange perioden in Congo verdiepte de sa-
menwerking zich en werden volop ideeën uitgewis-
seld. Alles bij elkaar was ik zeker een half jaar lang 
in Congo”, vertelt Dirk. ,,Die wekenlange verblijven 
vormden voor mij een intense ervaring, waarvan ik nu 
nog steeds de vruchten pluk.’’ 
Maar ze betekenden ook een droom die werkelijkheid 

Dirk Bogaert, voorzitter ad interim van BoA

Met geoefend oog de mogelijkheden zien
Eric Depreeuw en Marleen De Geest

werd voor de antropoloog die Dirk is. ,,Zo zag mijn 
vrouw het ook, reden waarom ze het goed vond dat 
ik telkens voor weken mijn koffers pakte en haar met 
kinderen in de adolescentieleeftijd achterliet. Daar zal 
ik altijd dankbaar voor zijn.”
Met zijn werk voor BoA liep Dirk zeker in de voetspo-
ren van zijn tantes en nonkels die in de missies in de 
Congolese Evenaarsprovincie werkten.

Kleur en vriendschap

Nu Dirk al een jaar lang voorzitter van BoA is, zij het 
ad interim, neemt hij meer de stijl van zijn vader over.
,,Mijn vader zette zich voor tal van culturele vereni-
gingen in, er was geen taak of opdracht die hij niet op 
zich wilde nemen en na twee jaar draaide het telkens 
zo uit dat hij voorzitter werd’’, vertelt Dirk met een tik-
keltje nostalgie in de stem. ,,Hij was bovendien een 
rasondernemer. In het Waasland runde hij een brei-
goedfabriek, een ‘bonnetterie’ zoals dat toen heette. 
Aan mij gaf hij de grootste vrijheid om er initiatief te 
nemen en van alles te leren, zowel wat ‘machinerie’ 
als het meedraaien in de kleine organisatie betreft. 
Mijn moeder van haar kant stelde vast dat als ik iets 
deed, ik dan ook volhield en het tot een goed einde 
wou brengen. Mijn ouders gaven me dus volop moge-
lijkheden en ik kreeg veel bevestiging. 
Bestendigheid als karaktertrek valt wellicht daarop 
terug te voeren. Ik vind het niet erg om heel lang het-
zelfde te doen. 
En de vrijwilligersorganisatie BoA vind ik een prach-
tige bestemming voor mijn inzet. Het werk is boeiend 
en heel zinvol, het geeft kleur aan het leven en brengt 
vele vriendschappen met zich mee. De organisatie 
bouwt voort op wat de zusters in Afrika realiseerden 
en waarvoor zij een financiering op gang brachten. 
Ik wil en ik moet het dus ook goed doen. Het werk 
interesseert me uitermate, de BoA-projecten zijn on-
dernemingsgericht en gaan over de toekomst van de 
mensen in het Zuiden. 

Als expert mediawijsheid heeft Dirk hard voor BoA 
gewerkt. Het voorzitterschap vergt een andere bena-
dering. ,,In de praktijk komt het werk neer op uitvoe-
rige coördinatietaken. Dagelijks stuur ik mails, voer 
ik telefoon- en WhatsApp-gesprekken. Maar ik doe 

Enthousiasme en vasthoudendheid, het zijn 
twee kwaliteiten van Dirk Bogaert die hij 
zeker aan zijn familiaal nest heeft te danken. 
En waarmee hij Blik op Afrika dag in dag 
uit draaiende houdt. In een online gesprek 
hebben we het over zijn achtergrond, de 
werking en de toekomstplannen van BoA.



Nsangu ya bwala - pg. 2 - juni / juli 2020 Nsangu ya bwala - pg. 3 - juni / juli 2020 

het allemaal even graag. Onlangs 
wou ik de coördinatenlijst van alle 
lokale contactpersonen systema-
tisch en volledig maken. Je zou 
denken, wat een saaie boel... maar 
het leidde tot zoveel deugddoende 
en intense gesprekken. 

Voor een antropoloog vormt wer-
kelijk alles informatie. Ik probeer 
altijd de mensen te observeren 
en hun samenhang te ontcijferen. 
Zonder het zelf te willen of te be-
seffen ga ik op zoek naar hun ge-
meenschappelijke achtergrond, 
hun affiniteiten en hun verschillen.
Dat ik zo lang in Congo verbleef, 
heeft natuurlijk voor gevolg dat ik 
er vele medewerkers ken en weet 
hoe de verschillende clusters ginds 
samenwerken. Dat kan ik nu goed 
gebruiken.” 

Solidariteit in ieders belang

Als Dirk de balans van vijftien jaar 
BoA opmaakt, ziet hij in het oog 
springende verwezenlijkingen als 
de bouw van de scholen en klinie-
ken. Het vroeg een enorme inves-
tering, vandaag stellen we vast dat 
die projecten goed werken. 
,,Wat de cyberinstallaties betreft, 
zijn we eigenlijk te bescheiden. Ter 
plaatse merk je wat een geweldige 
verwezenlijking dat is. Toen we in 
2007, na in Kinshasa te zijn geland 
met een vliegtuigje naar Kikwit 
werden gebracht en van daar met 
de jeep naar de scholen en klinie-
ken in het binnenland reden, zagen 
we bij aankomst de zonnepanelen 
en schotelantennes. Dan beseften 
we pas hoe uitzonderlijk dat is voor 
zo een afgelegen regio. Voor leer-
krachten en leerlingen maken ze 
het verschil in educatieve moge-
lijkheden. Voor dokters en medisch 
personeel verloopt de uitwisseling 
van patiëntendossiers nu vlot en is 
het mogelijk collega’s en instituten 
om raad te vragen.”  

Een vrijwilligersorganisatie als BoA is ook een lerende organisatie. ,,De 
werking is een zoektocht naar hoe je de noden van het Zuiden het meest 
efficiënt kunt beantwoorden. Aanvankelijk leverde BoA vooral aanbod 
gestuurde projecten af waarbij de noden vanuit het Noorden mee ge-
definieerd werden. We hoeven nu gelukkig niet langer zo sturend op te 
treden, we kunnen antwoorden op de vragen van onze Afrikaanse part-
ners, hen uitnodigen om eigen initiatieven te nemen. Anderzijds ben ik 
ervan overtuigd dat we zaken moeten blijven aanbieden waarin we zelf 
sterk zijn.

De meest recente projecten laten we over meerdere jaren lopen en op 
het moment dat we ze loslaten, moeten ze op zichzelf kunnen verder 
gaan. Dit begint te lukken. Uit de talloze korte berichtjes die ik uit het Zui-
den ontvang, maak ik onder meer op dat de mensen daar steeds meer 
bereid zijn om echt mee te werken.
Ook al streven we naar autonome projecten, we zullen natuurlijk nog 
vele jaren een geldstroom moeten handhaven. Projectgerichte subsidies 
vormen de toekomst. Heel graag zou ik zien dat BoA partnerships met 
andere organisaties en ngo’s uitbouwt. We zijn er volop mee bezig. 
Verder is de Noordwerking heel belangrijk. Hier moeten we aan de be-
wustwording werken van het feit dat een goede dialoog en een stevige 
solidariteit met het Zuiden ook in het belang van het Noorden is.’’

Voor dat alles is het uiteraard uitkijken naar de inbreng van jongere men-
sen. BoA biedt een bijzonder interessante werkomgeving en alle discipli-
nes kunnen nuttig werk leveren.” 
Dirk heeft nog veel plannen voor en met BoA. Het liefst van al zou hij 
zijn enthousiasme met zoveel mogelijk mensen delen, jonge mensen 
zouden bij de verdere uitbouw van de vrijwilligersorganisatie heel veel 
kunnen betekenen, een specifieke inbreng hebben en niet in het minst 
een garantie voor de toekomst vormen.” n

Dirk in actie.
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Tijdslijn Guillaumine Clerx

Zoals voor velen wereldwijd, heeft de 
pandemie Covid-19 ook ons programma 
doorkruist.  Met als gevolg ontgoocheling 
maar ook een positief resultaat: een 
aanscherping van creativiteit en flexibiliteit.

• De opvolgmissie van de reeds gerealiseerde pro-
jecten  naar Congo, voorzien einde maart, werd  op 
de valreep uitgesteld naar een latere nog niet be-
paalde datum. 

• Het lentenummer van ‘Nsangu ya bwala’ ontglipte 
aan de Lockdown, met nieuws in uw brievenbus of 
via elektronische weg. Zo kan BOA  ook u nabij zijn.

• De lagere school van Kingandu kreeg financiering 
voor meubelen en gebouw (zie verder in dit num-
mer).

• Onze vrijwilligers werken voort aan de projectstu-
dies : ‘Renovatie varkenskweek in Ijenda’ en ‘Water-
voorziening  voor de Elikya boerderij in Congo’. 

Ja! Wat doet BOA in tijden van Corona?
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Het ‘container-team’, lang voor er van ‘social distance’ sprake 
was. De container ging wel reeds voor de lange afstand - 
boordevol medisch materiaal en uitrusting - en werd met 
open armen verwelkomd in het nieuwe gezondheids-
centrum van Foumbot.

• Nog een paar administratieve stappen afwerken en 
dan kan ook het uitbreidingsproject van de secundai-
re school ‘La patience’ in Kikwit van start gaan. 

• Inmiddels werden de statuten van de vzw herwerkt 
en wachten ze op de goedkeuring in de komende al-
gemene vergadering.

• Een vlotte communicatie met onze Noord- en Zuid-
partners realiseren krijgt nu onze volle aandacht. We 
investeren in het actualiseren van de contactgege-
vens van Noord- en Zuidpartners. 

• Op 20 mei werden er verkiezingen gehouden in 
Burundi. We hebben uit bezorgdheid contact gehou-
den met onze mensen ginder. Alles is rustig verlopen 
maar men vreest voor onrust omdat de ene of de an-
dere partij de resultaten niet zal aanvaarden.

• BOA in een nieuw kleedje! Binnen kort zul-
len we u, beste lezer, met trots kunnen verwij-
zen naar onze nieuwe website, nieuwe stijl, vol 
met illustraties en overzichten van wat BOA in de 
voorbije jaren realiseerde (en dat is heel wat…).  
We werken aan een nieuwe architectuur en inhoud 
van de website, een nieuw logo en we willen de hui-
dige nieuwsbrief herdopen. n
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Vreugde in de lagere school van Kingandu 

Nieuwe meubelen en vernieuwing van het gebouw
Zr. Geneviève Muwawa

De lagere school Tondana is gesitueerd 
in Kingandu en behoort tot de parochie 
Saint Paul. De parochie is voor twee derde 
begrensd door tropisch woud en een derde 
door savanne.  Het klimaat is tropisch met 
9 maanden regenseizoen en 3 maanden 
droogte. Door het gebied stromen twee 
rivieren, de Kwenge en de Yambesi. 
Palmbomen zijn dominant. De bevolking van Kingandu is arm. Ze leeft 

van de opbrengst van haar velden, in hoofd-
zaak maniok, maïs en arachidenoten. Een 
deel van de opbrengst van maniok wordt 

verkocht op de markt maar vermits iedereen arm 
is, wordt men ook hiervan niet zo rijk…Er zijn geen 
ondernemingen of NGO’s die voor tewerkstelling 
zorgen. Ouders kunnen dikwijls het schoolgeld en 
andere kosten voor de school niet betalen. Door de 
armoede hebben de mensen vaak geen toegang tot 
de gezondheidszorg. Mensen sterven dan ook aan al-
lerlei ziekten die normaal te behandelen zijn: malaria, 
wormziekten, tyfus, meningitis, diarree… Niet zelden 
zijn kinderen de eerste slachtoffers.

80% van de bevolking is analfabeet, er is geen cen-
trum voor volwassenenonderwijs. Dit staat een ge-
zonde ontwikkeling uiteraard in de weg.

Het lager onderwijs Tondana is in 1940 gesticht door 
zusters van het Heilig Hart van Maria. De school werd 
in 1947 overgedragen aan de zusters annuntiaten. 
Momenteel zijn er 450 leerlingen waarvan 350 meis-
jes. De gebouwen zijn sterk verouderd en onderhevig 
aan verval. Deuren en ramen zijn versleten. De ban-
ken vielen uiteen. Goede meubelen ontbreken. Veel 
leerlingen volgen de les rechtstaande ‘zoals militai-
ren’. Als het regent laten we de leerlingen naar huis 
gaan om hun gezondheid te ontzien. Gezien de duur 
van het regenseizoen heeft dit een ernstige vertra-
ging van het leerproces tot gevolg. Hier en daar is 
zelfs gevaar voor instorting van het gebouw. 

Met het toegekende budget (12.875$ of 11.722€) 
kunnen we machines aankopen en lokale timmerlui 
kunnen dan aan de slag onder toezicht van mezelf en 
van de vertegenwoordiger van de ouders, mr. Willy 
Kulesa Kuseya. Binnen de drie maanden hopen we 
klaar te zijn met de klus. Dit is een duurzame investe-
ring en we danken Blik op Afrika grenzeloos. n
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Doelstelling van dit essay is een aanzet te ge-
ven tot reflectie over de problematiek van de 
straatkinderen. Het wordt hoog tijd dat verant-

woordelijken op verschillende beleidsniveaus aan 
deze ontwortelde kinderen een juridisch-politiek ka-
der bieden dat hen in staat stelt hun menselijke waar-
digheid terug te winnen. 

In dit nummer krijgt u het eerste deel: de beschrijving 
van het fenomeen ‘straatkinderen’ en in ons herfst-
nummer leest u dan over haar project ‘Bana’base’ 
in Kikwit. De zuster doet ook aanbevelingen voor de 
preventie van het probleem.

Het fenomeen van de straatkinderen

Drie vragen die in dit deel worden aangesneden: wat 
brengt kinderen ertoe om op straat te gaan leven? 
welke zijn de verschillende aspecten van dit feno-
meen? Welke gevolgen?

Definitie

Jongens en meisjes, soms vanaf de leeftijd van 4 
jaar, overleven ver van hun familie, volgen de ‘wet-
ten’ van hun groep die indruisen tegen de gevestigde 
orde. Ze nemen toe in aantal in de schaduw van ste-
den als Kinshasa en Kikwit waar men ze ‘shéqués’ 
noemt. De aangroei van het aantal is alarmerend.
Oorzaken
Cultureel: de explosieve bevolkingstoename in de 
steden door migratie van het platteland naar de stad, 
het conflict tussen het materialisme in de stad en de 
traditionele waarden in de dorpen, en ten slotte het 
ontbreken van een aangepaste opvang alsook van 
sociale organisaties.
Socio-economische politiek: de extreme onzekerheid 
waarin arme gezinnen leven, het ontbreken van aan-
gepaste zorg en degelijk onderwijs, het tekort aan ge-
zond voedsel. Dit alles leidt tot minderwaardigheid, 
conflicten binnen de gezinnen, dwingt de ouders er-

Zr. Thérèse Loko Mafuta
Synthese en vertaling:  Danièle Dirkx en Eric Depreeuw

Straatkinderen: Wie zijn ze en hoe 
krijgen ze hun waardigheid terug?
In het vorige nummer van Nsangu ya 
Bwala schreven we over armoede. Als we 
geen aandacht besteden aan armoede, 
kunnen goed bedoelde initiatieven leiden 
tot meer ongelijkheid, dat stond in het 
Woord Vooraf. Onverwacht kregen we van 
zuster Thérèse Loko Mafuta een uitgebreid 
essay over de straatkinderen in Kikwit. Ze 
beschrijft het fenomeen aan de hand van 
wetenschappelijke publicaties en beschrijft 
haar engagement voor deze kinderen in 
Kikwit. We vonden dit essay zo boeiend en 
ook een uitnodiging aan ons adres dat we 
besloten een samenvatting op te nemen in 
Nsangu. 
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toe hun kinderen de straat op te sturen om werk te zoeken of gewoon 
een onderkomen.
Psycho-spiritueel: de conflicten en het geweld binnen de gezinnen ver-
oorzaken psycho-affectieve ontwrichting bij de kinderen. Bepaalde ker-
ken en sekten beschuldigen de kinderen van hekserij en raden de ou-
ders aan hun kinderen buiten de familiale kring te zetten. Human Rights 
Watch schat dat dit het geval is in 70% van de gevallen. Dit beeld van 
het kind als object staat in schril contrast met het beeld van het geliefde 
kind. Het kind moet uitgebuit worden en is schuldig aan de wreedheden 
die het zelf ondergaat.

Gevolgen

Voor het kind zelf: op straat worden de kinderen blootgesteld aan di-
verse gevaren, zoals slechte weersomstandigheden, honger, dorst, ge-
weld. Losgehaakt van de school leert het kind de wetten van de straat en 
ondergaat de hiërarchie van de groep waarin het overleeft. 
Voor de familie: wensten de ouders een beter leven voor het kind dat 
ze in de steek lieten? In een Afrikaanse samenleving kan een kind een 
diploma behalen, gaan werken en met het salaris de familie uit de nood 
helpen.
Voor de samenleving: deze ondergaat de gevolgen van de los gesla-
gen jongeren die zorgen voor onveiligheid in de straten. Ze veroorzaken 
vandalisme, plunderen en tegen betaling begaan ze zelfs moorden. Ze 
zijn actief in alle hoeken en kanten van de steden en destabiliseren het 
systeem.

De strijd tegen het fenomeen van 
de straatkinderen
De meeste studies over straatkin-
deren beperken zich tot de analyse 
van de oorzaken en de gevolgen, 
zonder aandacht te besteden aan 
de uitbreiding van het fenomeen. 
Waarom neemt de vlucht naar de 
straat toe? Welke strategieën wor-
den ontwikkeld om het fenomeen 
te bestrijden? Er wordt van alles 
ondernomen maar zonder veel 
succes. 
Repressieve aanpak: hier gaat 
men bestraffend tewerk en men 
legt de schuld bij de kinderen. 
Deze kinderen worden gedwon-
gen opgenomen in het leger, krij-
gen een pak slaag of vliegen de 
gevangenis in. De overheid neemt 
‘doortastende’ maatregelen om de 
kwaal uit te roeien maar vernietigt 
het vertrouwen van het kind in de 
samenleving. Meerdere van deze 
maatregelen worden uitgevoerd 
maar tevergeefs.

Zorgaanpak

Diverse structuren zien een oplos-
sing in het oprichten van foyers 
voor minderjarigen. Opvoeders 
proberen het vertrouwen van de 
jongeren te winnen en hun zo hun 
waardigheid terug te geven en 
controle over hun leven te verwer-
ven. Daarvoor hebben ze echter 
materiële en financiële middelen 
nodig, aanzienlijke middelen. Het 
kind heeft behoefte aan langdu-
rige ondersteuning, aldus zuster 
Thérèse Loko Mafuta.n
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k ben een koffiedrinker, altijd ge-
weest’’, vertelt Jan terwijl hij koffie in 
vrolijk gebloemde koppen schenkt. 
Jan kan de liefde voor koffie niet 
verloochenen want zijn Afrikaanse 
roots liggen in de koffieplantages 
in Rwanda en Burundi. Mia verkiest 
thee maar ook die wordt er op de 
bergflanken verbouwd.

Zoals dat met tachtigers gaat, moe-
ten we voor hun eerste ervaringen 
even terug in de tijd. Na een opleiding 
in de tropische landbouw slaagde 
Jan in een staatsexamen. Zo zou hij 
in de jaren vijftig naar Congo kunnen 
vertrekken. Tegelijk kwam Jan vaca-
tures van OCIRU, Office des Cafés 
Indigènes du Ruanda-Urundi, op het 
spoor. Die regio trok hem meer aan 
dan Congo. ,,Ruanda-Urundi was, 
hoewel administratief van België 
afhankelijk, niet op dezelfde manier 
gekoloniseerd als Congo.
Er werden tien mensen aangewor-
ven, vijf voor Rwanda en vijf voor 
Burundi. Jan vertrok naar Burundi 

Wat is mooier dan een passie hebben? 
Een passie delen misschien? Jan en 
Mia Stevens delen zeker de passie voor 
Afrika. Ze sleten er een hoofdstuk van hun 
leven en blijven er tot vandaag intens mee 
verbonden. Eric en ikzelf worden in hun 
gezellige huis op koffie en heerlijke taart 
onthaald. We kijken de ogen uit naar de 
souvenirs uit Afrika en naar de kunstwerken 
in keramiek van Mia. De aardetinten en 
vormen ervan getuigen van een blijvend 
verlangen naar het zwarte continent.

Jan Stevens reisde nogmaals naar Burundi...
met levenslange ervaring als bagage

Marleen De Geest

,,I
Jarige Jan en Mia Stevens.

en vindt nog steeds dat daar de beste posten waren 
vanwege hun centrale ligging en de grotere aanwe-
zigheid van Belgen. 

Kirundi, een dichterlijke taal

Zoveel was zeker, Mia zou Jan vergezellen, met toe-
lating van haar ouders en na de burgerlijke trouw. ,,Ik 
was evenzeer door Afrika gefascineerd als Jan’’, ver-
telt ze. ,,Het moet begonnen zijn in dat ene jaar na de 
oorlog dat ik bij de zusters van Don Bosco op internaat 
zat in Groot-Bijgaarden. Ik had er honger en heimwee 
naar Limburg. Maar ik raakte niet uitgekeken op de 
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nonnen die uit de missie teruggekeerd waren en zich 
opmaakten om weer te vertrekken. De passage van 
die in witte pijen met grote kappen gehulde vrouwen 
maakte een blijvende indruk op me.’’
En ook voor Jan waren het missionarissen die de 
sfeer van Afrika over brachten. ,,Ik luisterde meer dan 
aandachtig wanneer hun brieven thuis werden voor-
gelezen. Neen, het was niet zozeer het avontuur dat 
me aantrok. Ik bekijk het werken in Afrika eerder za-
kelijk. Maar het onbekende maakte me niet bang.’’
Mia zag het misschien toch iets minder zakelijk. ,,Ach 
we waren jong en verliefd, verliefd op Afrika en ver-
liefd op elkaar en helemaal klaar om te vertrekken.’’ 
Na vier tussenlandingen en een overstap landde het 
paar in Usumbura. In de parochie Sint-Michiel volgde 
het kerkelijke huwelijk.

In Burundi aangekomen, kregen Jan en Mia een 
bouwpakket voor wat hun huisje moest worden. Ze 
mochten het eigenhandig in elkaar knutselen. Ook 
was het tijd om aan de slag te gaan. ,,Bestaande 
plantages moesten worden verbeterd’’, vertelt Jan. 
,,Door de bemesting op te voeren zou de productie 
toenemen. De lokale boeren moesten overtuigd wor-
den om mee te werken, niet onder dwang maar door 
‘palaveren’. Ik kreeg een uitstekende tolk toegewe-
zen. Het ‘Kirundi’ is een ingewikkelde taal, een oude 
cultuurtaal ook waarin prachtige gedichten worden 
geschreven. De Tutsi, die nomaden waren, voegden 
er steeds stukjes aan toe.’’ Jan spreekt zelf al lang 
Kirundi.
,,Een mooi volk, die Tutsi’’, verzucht Jan en Mia valt 

hem helemaal bij. ,,Ze blijven een 
minderheid. De Hutus vormen 
met 85 procent de grote meer-
derheid. 
Een schitterend land is Burundi 
ook, helaas werd het grotendeels 
ontbost. De kaalslag met bodem-
erosie tot gevolg gebeurde omdat 
men wou voorkomen dat rebellen 
zich nog in de bossen zouden 
verstoppen. Later zaten de rebel-
len even goed in de dorpen, weg 
waren ze niet.’’ 

Even bankier 

Inmiddels werd Jan naar Rwanda 
overgeplaatst om er een collega 
te vervangen. Samen met de in-
middels geboren baby verhuis-
den Jan en Mia naar dat prach-
tige land. Op dat moment begon-
nen de onlusten in Congo en die 
brachten veel onzekerheid. Re-
den waarom Mia in oktober met 
het kindje naar België terugkeer-
de. Jan bleef achter om er nog 
negen maanden te werken.
De onafhankelijkheid van de 
mandaatgebieden werd volop 
voorbereid, de eerste democrati-
sche verkiezingen zouden in het 

De tocht naar 
de bron wordt 
overbodig dankzij 
stromend water.
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voorjaar van ‘61 plaats hebben. Jan trok van dorp tot 
dorp om er de stembureaus te helpen organiseren.

Ook functioneerde hij in ad hoc banken waar de 
Congolese frank tegen Ruanda-Urundese frank kon 
worden ingewisseld. De ‘banken’ verplaatsten zich 
steeds doorheen de brousse.

In ‘61 keerde Jan naar ons land terug, zonder zijn va-
der nog te bezoeken die een week eerder overleed. 
Wel kon hij voor het eerst zijn tweede dochtertje zien, 
vier maanden na haar geboorte. Later kwamen er in 
het gezin nog twee meisjes bij. Helga is de jongste en 
werd doof geboren. Zoiets heeft natuurlijk invloed op 
het gezinsleven. Jarenlang stopten Jan en Mia heel 
wat vrije tijd in de vereniging van ouders van dove 
kinderen.
Mia was wel blij dat ze weer les kon geven. Jan ging 
deeltijds aan de slag als verantwoordelijke voor het 
onderhoud en de technieken in de scholen van de 
zusters Ursulinen in Sint-Truiden. 

Denkwerk voor Jan 

Blijkbaar kun je Afrika nooit meer uit je hart bannen 
want Jan en Mia bleven altijd voeling houden. Toen 
ze er in ‘78 met vakantie waren, ontmoetten ze er 
een blanke pater die een ‘foyer de charité’ wenste te 
bouwen. Jan ging graag in op zijn vraag om alvast, 
tijdens ‘zijn vakantie’, de funderingen en de riolering 
van het gebouw aan de leggen. Geen sinecure in het 
bergachtige gebied van Rwanda, het vergde heel wat 
denkwerk van Jan. 
In het fotoalbum dat Mia ons voorlegt, zien we het 
imposante gebouw dat over de vallei uitkijkt en er als 
een resort uitziet en bekend staat als een gewaar-
deerd vormingscentrum.
Het paar keerde enkele keren terug naar Rwanda en 
Burundi. In 2018 vierden Jan en Mia er hun zestigste 
huwelijksverjaardag. Ook brachten ze een leerrijk be-
zoek aan Ijenda. 

Echte Barundi 

Bij BoA waren ze wat blij met de medewerking van 
Jan. Tijdens zijn talrijke missies naar Congo kwam 
zijn ervaring goed van pas (zie Nsangu december 
2016).
Begin 2020 bezocht hij het Burundese Ijenda in het 
kader van het project ‘autosuffisance’. Het is er de be-
doeling met veeteelt en landbouw een inkomen voor 

de zustergemeenschap en hun apostolisch werken te 
verzekeren. 
Jan bekeek de stand van zaken en stelde vast dat de 
stallen aan restauratie toe zijn. Wat de dieren betreft 
is de inbreng van een andere bloedlijn noodzakelijk. 
Ook het voederen moet worden opgedreven. De toe-
nemende mestproductie zal de oogsten op het land
bevorderen. 
,,De betrokkenheid van de twee jonge zusters is een 
bijzonder goede zaak’’, stelt Jan vast. ,,Het zijn echte 
‘Barundi’, Burundesen die gewend zijn om de handen 
uit de mouwen te steken. Als je in Burundi niet werkt, 
overleef je niet’’, weet Jan. ,,Burundi heeft niet de 
vruchtbare lavagrond van Rwanda waar je makkelijk 
aardappels kunt kweken.’’ 
,,En ze hebben evenmin die grote insecten om op te 
eten zoals in Congo’’, vult Mia aan. ,,Daar is het ‘s 
avonds wachten tot de engerlingen naar het licht vlie-
gen om ze van de vensters te plukken en te rooste-
ren’’, vertelt ze.
,,In elk geval dient een stevig businessplan de hele 
zaak in Ijenda te schragen en regelmatige rapportage 
moet BoA in staat stellen de ontwikkelingen op te vol-
gen’’, besluit Jan. n

Voor de watervoorziening in Kibangu werd een diepe sleuf  
uitgegraven, 1.20 meter diep in de steenharde grond
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Een groet!
ECOFO VIRGO SAPIENS is 
gevestigd in Burundi, meer 
bepaald in de gemeente Mugongo 
Manga. We zijn net begonnen aan 
het derde trimester ondanks de 
beperkingen van het coronavirus. 
We proberen de maatregelen 
om onszelf en anderen te 
beschermen te volgen, door onze 
handen te wassen wanneer we op 
school aankomen.  
Dat lukt ons niet helemaal 
vanwege het hoge aantal 
leerlingen in de klas waar we drie 
leerlingen per bankje hebben, 
soms zelfs vier. Tot nu toe zijn 
er geen gevallen in ons gebied 
Ijenda. We blijven bidden tot onze 
goede Heer opdat hij zijn arme 
kinderen zou blijven beschermen.

Pedagogische situatie
De school heeft zestien 
leerkrachten, de directeur 
inbegrepen en 750 leerlingen van 
de eerste tot en met de zesde 
klas. Daarbij nog 142 leerlingen 
van de tweede en derde 
kleuterklas.
Tijdens het tweede trimester is het 
schoolgemiddelde verbeterd. Bij 
het gemeenschappelijke examen 
van elf Fundamentele Scholen, 
behoorden wij tot de eerste drie.
De school heeft nog steeds 
problemen in het eerste leerjaar, 
vooral bij de Franse les. We 
kunnen daar nog niet mee 
beginnen omdat er materiaal 
(boeken en foto’s) ontbreekt.

Politieke situatie
We bevinden ons midden in de 
verkiezingscampagne voor de 
presidentsverkiezingen van 20 
mei 2020, maar dit weerhoudt ons 
er niet van om onze dagelijkse 
activiteiten verder te zetten.

Ze wassen hun handen als hygiënische 
maatregel om het coronavirus te 
bestrijden.

Leerlingen doen praktische activiteiten 
in de schooltuin.

Klimatologische situatie
Op dit ogenblik bevinden we ons 
in de regenperiode. De maand 
april heet in onze moedertaal 
“Ndamukiza” wat letterlijk betekent 
“we begroeten de anderen die 
aan de overkant van de rivieren 
wonen”.  
De rivieren treden in deze periode 
buiten hun oevers zodat het 
moeilijk is om ze te voet over te 
steken.

Wij danken u, leden van BOA, 
voor onze samenwerking.

 Gilbert SABUSHIMIKE, directeur
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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)

COLOFON 
Aan dit nummer werkten mee: Dirk Bogaert, zr. Guillaumine 
Clerx, Marleen De Geest, Eric Depreeuw, Danièle Dirkx, 
zr. Thérèse Loko Mafuta, zr. Geneviève Muwawa, Jean 
Mupepe, Gilbert Sabushimike, Jan en Mia Stevens, Leo Van 
Dorsselaer, Chris Vermuyten.

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, 
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Kikwit: Corona doet de school toe…. Jean Mupepe doet 
ze terug open via schoolradio. Zelfredzaam, flexibel!


