
 

 

 

VLAAMS-RWANDESE VERENIGING VZW-NGO 

U M U B A N O 
  NIEUWSBRIEF 

 
 

www.umubano.be 

PANDAMU—bananenkweek te Mushishiro 

December 2012 
 
V.U. Jean-Pierre Roobrouck 
Adres Afzender: 
Ter Beke 2 - 8570 Vichte 
Tel. 056 77 96 81 - Fax 056 77 46 74 
 

 



2 | UMUBANO 
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Het is reeds lang duidelijk dat de toestand van 
Rwanda niet los kan worden gezien van die van de 
Grote Meren. Wat er in het Oosten van Congo 
gebeurt heeft ook zijn invloed op de toestand in 
Rwanda.  
 
De oorlog tussen de troepen van de regering van 
Kinshasa en de rebellen van M23 in Noord-Kivu 
heeft heel wat gevolgen gehad in de regio: niet 
alleen het bloedvergieten en het op de vlucht slaan 
van de lokale bevolking, maar ook een rem op de 
internationale steun aan Rwanda ingevolge de 
publicatie van de verslagen van de experts van de 
UNO die Rwanda verantwoordelijk achten voor de 
steun aan de rebellenbeweging die Goma een 
tijdlang heeft ingenomen en bezet. 
 
De Verenigde Staten hebben hun militaire steun 
aan Kigali opgeschort en grote donoren zoals 
Nederland, Duitsland, Zweden en het Verenigd 
Koninkrijk hebben hun financiële hulp tijdelijk 
stopgezet. Uiteraard heeft de Rwandese regering 
de kritiek als niet gefundeerd afgedaan, maar in 
elk geval hebben de rebellen opnieuw Goma 
verlaten, ook al weet niemand hoe het nu verder 
moet. 
 
De afhankelijkheid van de Rwandese begroting ten 
opzichte van de buitenlandse hulp blijft wel 
bijzonder groot. Voor het jaar 2012-2013 
vertegenwoordigt de buitenlandse hulp 46 % van 
de nationale begroting. Dit heeft de regering 
aangezet om grotere eisen te stellen ten opzichte 
van de ambtenaren en strenger op te treden tegen 
praktijken die geld kunnen kosten, zoals 
misbruiken met betrekking tot het vervoer met 
staatsvoertuigen voor privédoeleinden. Voorts 
heeft Kagame beslist een steunfonds voor de staat 
op te richten dat de afhankelijkheid van het 
buitenland moet afremmen. Hij heeft het fonds 
“agaciro” genoemd (wat zoveel betekent als gevoel 
van eigenwaarde, zelfrespect) en dat door de 
patriottische reflex van de Rwandezen in drie 
maanden voor een opbrengst van 22 miljard RWF 
of 30 miljoen dollar heeft gezorgd. 
 
Rwanda heeft overigens grote ambities. Het wil het 
Singapore van Afrika worden en dat is aan de 
hoogbouw in Kigali wel te zien. Helaas is dit ten 
nadele van wie niet kan betalen en verplicht is de 
plaats te ruimen voor wie wel middelen heeft. In de 
stad hebben de arme mensen het moeilijk om rond 
te komen. En toch is Kigali een zeer druk bevolkte 

On le sait depuis longtemps : la situation au Rwan-
da est intimement liée à celle de la Région des 
Grands Lacs. Ce qui se passe au Congo oriental a 
également un impact sur la situation au Rwanda.  
 
La guerre entre les troupes du gouvernement de 
Kinshasa et les rebelles du M23 au Nord-Kivu a eu 
beaucoup de conséquences dans la région : au-
delà des bains de sang et de l’exode de la popula-
tion locale, on assiste également à une régression 
du soutien international au Rwanda à la suite de la 
publication des rapports des experts de l’ONU, qui 
pointent la responsabilité du Rwanda dans le sou-
tien du mouvement rebelle qui a pris et occupé Go-
ma pendant un temps. 
 
Les États-Unis ont suspendu leur appui militaire à 
Kigali et les grands pays donateurs tels que les 
Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède et le Royaume-
Uni ont temporairement coupé leur aide financière. 
Les autorités rwandaises ont bien entendu réfuté 
les fondements de cette critique, mais quoi qu’il en 
soit, les rebelles ont à présent quitté Goma, même 
si on ignore ce que réserve l’avenir. 
 
La situation financière du Rwanda continue à dé-
pendre pour une très grande part de l’aide interna-
tionale. Pour 2012-2013, celle-ci représente 46% 
du budget national. Cette situation a poussé le gou-
vernement à imposer des exigences plus strictes 
aux fonctionnaires et à intervenir plus sévèrement 
contre les pratiques susceptibles de coûter de l’ar-
gent, comme les abus consistant à utiliser à des 
fins privées des véhicules appartenant à l’État. M. 
Kagame a par ailleurs décidé de créer un fonds de 
soutien de l’État afin de réduire la dépendance par 
rapport à l’étranger. Ce fonds baptisé 
« agaciro » (qui évoque l’estime et le respect de 
soi) a éveillé un réflexe patriote parmi les Rwan-
dais, et généré en l’espace de trois mois quelque 
22 milliards RWF, soit 30 millions de dollars. 
 
Le Rwanda nourrit d’ailleurs de grandes ambitions 
et veut devenir le Singapour de l’Afrique, comme 
en témoignent les immeubles de Kigali. Malheureu-
sement, c’est au détriment de ceux qui n’ont pas 
les moyens et doivent déguerpir pour laisser la pla-
ce aux plus fortunés. En ville, les pauvres ont des 
difficultés à joindre les deux bouts. Kigali est deve-
nu une ville très densifiée, grouillante d’activité, où 
la population lutte littéralement pour sa survie. Les 
motos-taxis en sont l'expression la plus parlante. 
Plus de 10.000 personnes parviennent à gagner  

Woord vooraf Éditorial 



UMUBANO | 3 

des revenus raisonnables avec une ou deux motos 
(même s’ils travaillent pour un patron), simplement 
en assurant les déplacements de leurs congénères. 
 
Notre association, quant à elle, se concentre es-
sentiellement sur le développement rural dans l'in-
térieur du pays, en favorisant la sécurité alimentai-
re. Maintenant qu’il apparaît de plus en plus claire-
ment que la révolution verte introduite par la réfor-
me agricole de 2007 se heurte à de nombreuses 
difficultés voire à des oppositions, il est plus que 
jamais nécessaire de développer le soutien que 
nous apportons à nos organisations. Vous le dé-
couvrirez notamment en lisant certains des articles 
qui suivent, qui donnent une idée des résultats 
concrets obtenus par nos partenaires rwandais. 
Bien sûr, nous avons besoin de votre appui finan-
cier pour améliorer le soutien que nous leur offrons. 
La demande dépasse largement nos moyens d’ac-
tion. Le chômage des jeunes Rwandais atteint des 
sommets. Ils pleurent pour avoir du travail et des 
occupations utiles, mais les budgets permettant de 
lancer des initiatives sont rares. Avec votre contri-
bution, chers lecteurs, nous pourrons participer à 
améliorer cette situation. 
 
En outre, nous voulons rendre hommage à Lorrie 
Vandeginste, membre de notre conseil d'adminis-
tration, qui a reçu au Parlement le prix de la paix de 
la plate-forme belge 1325 pour son travail au 
Congo et au Rwanda. Ses interventions sur le plan 
de la santé (opération de fistules) et de l’écologie 
(construction de fours écologiques) ont véritable-
ment aidé les femmes des régions concernées. 
Nous saluons respectueusement son œuvre et, en 
tant qu’association, nous partageons la joie de cet-
te récompense.  
 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour de 
belles fêtes et une merveilleuse année 2013. 
La rédaction, le 14 décembre 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stad geworden waar de mensen werkelijk er alles 
aan doen om te overleven en waar het gonst van 
de activiteit. De taximotoren zijn er de uitdrukking 
van. Met meer dan 10.000 zijn ze die met een of 
twee motoren (ook al werken ze voor een baas) 
aan een behoorlijk inkomen kunnen komen, alleen 
maar door voor de verplaatsing van hun lotgenoten 
te zorgen. 
 
Onze vereniging focust echter op de rurale 
ontwikkeling in het binnenland door  voedselveilig-
heid te bevorderen. Nu het steeds duidelijker wordt 
dat de groene revolutie ingeleid door de landbouw-
hervorming van 2007 op veel moeilijkheden en 
zelfs verzet stuit, is de steun die wij aan onze 
organisaties verlenen van zeer groot belang om ze 
verder uit te bouwen. U kunt daar een en ander 
over lezen in de artikels die volgen en die een idee 
geven over de concrete resultaten van onze 
Rwandese partners. Uiteraard hebben wij uw 
financiële steun nodig om ze nog beter te helpen. 
De vragen overtreffen onze mogelijkheden om ze 
te beantwoorden. De jeugdwerkloosheid in dit land 
is torenhoog en schreeuwt werkelijk naar arbeid en 
nuttige activiteit, als er maar een budget wordt 
gevonden om iets te ondernemen. Misschien kunt 
u, lezer, daarvoor zorgen. 
 
Verder willen wij hulde brengen aan ons 
bestuurslid Lorrie Vandeginste die de vredesprijs 
van het Belgische platform 1325 heeft ontvangen 
in het Parlement voor haar werk in Congo en in 
Rwanda. Haar interventies op het vlak van de 
gezondheid (operaties van fistels) en de ecologie 
(bouwen van ecologische ovens) hebben de vrouw 
in de betrokken regio’s daadwerkelijk geholpen en 
verdienen onze oprechte bewondering. Als 
vereniging delen wij in de vreugde van deze 
bekroning.  
 
Ten slotte bieden wij aan al onze lezers onze 

beste wensen aan voor een gelukkig Kerstfeest en 

een vreugdevol nieuwjaar. 

De redactie, afgesloten op 14 december 2012. 
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De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw-
ngo steunt projecten in Rwanda in het kader van 
de voedselveiligheid en samenwerking tussen 
lokale besturen en privé-initiatieven. Van 1 tot 10 
november jl vond een opvolgingsreis plaats met 
als doel een stand van zaken op te maken van de 
projecten en een nieuw bestuurslid, Lieven 
Vandoorne, te presenteren aan onze partners. 
Tegelijk was het de bedoeling de audit-ervaring 
van Lieven te benutten om de broodnodige 
verantwoording bij onze partners op een 
efficiëntere wijze te doen verlopen, want het 
vertrouwen van onze donoren (DGD, provincies 
Oost- en West-Vlaanderen, gemeentebesturen, 
privégiften) stoelt op duidelijke cijfers en 
transparante boekhoudingen. 
 
En op dat vlak was de reis bijzonder nuttig en 
leerzaam zowel voor de partners als voor ons, 
maar over die technische details zullen we het hier 
niet hebben, want op een reis in het hartje van 
Afrika kijk je eerder uit naar leuke, soms onver-
wachte verrassingen en die ontbreken niet. Zo be-
zochten wij onze partner Abahuje en stelden met 
voldoening vast dat een Rwandese technicus erin 
geslaagd was een geleverde oliepers die tot op 
heden dienst had geweigerd op te starten. Einde-
lijk kan de productie van olie uit zonnebloempitten 
van start gaan, na een reeks interventies die tot-
nogtoe vruchteloos waren gebleven.  
 
Ons grootste project met de steun van DGD is dat 
van onze partner ARDI. In het zuiden en het 
westen van Rwanda vormt ARDI de traditionele 
bijenteelt om tot een efficiënte moderne onderne-
ming met de introductie van nieuwe technieken en 
de vorming van 25 gespecialiseerde coöperaties 
die vroeger als verenigingen waren gestructureerd. 
Dit proces gaat goed vooruit maar vergt uiteraard 
heel wat inzet en middelen. Negentien contracten 
werden reeds afgesloten tussen coöperaties en de 
omkaderende organisatie ARDI waarin de 
overdracht van middelen werd gepreciseerd. Op 
het terrein bezochten wij een van die coöperaties 
bestaande uit weduwen van de genocide. Het is 
een bijzondere verdienste van ARDI de vrouwen 
bij de bijenteelt te betrekken. Daarvoor moest 
immers een taboe worden overwonnen, want een  

 

Coöperatie van imkers Twiyegeranye  

 

 
 
 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

Reisverslag PROJECTEN gesteund en opgevolgd door de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano 

Door Lieven Vandoorne en Jean-Pierre Roobrouck 

Oliepers geleverd door Umubano aan Abahuje in werking. 

Technicus Léonard Zibera aan het werk bijAbahuje. 
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vrouw mocht vroeger de bijenstal niet benaderen. 
Met de productie van honing en was zorgen deze 
vrouwen nu voor een behoorlijk inkomen van hun 
familie. Bij elke oogst verzamelen ze met hun 58 
korven zo’n 700 kg honing die ze tegen 3.000 
RWF per kilo kunnen verkopen, goed voor een 
opbrengst van 2.100.000 RWF.   
 
Ons bezoek had ook als doel systematisch de 
partners van de provincie Oost-Vlaanderen te 
bezoeken die in de regio Muhanga werkzaam zijn 
en waarvoor VRV UMUBANO als tussenpersoon 
optreedt. Naast Ardi zijn dat onder meer 
DUTERIMBERE (microf inanciering voor 
ondernemende vrouwen), INGABO (boeren- en 
veetelerssyndicaat) en PANDAMU (voedsel-
zekerheid). Deze partners staan werkelijk ten 
dienste van de rurale bevolking. Een van de meest 
merkwaardige bezoeken bij DUTERIMBERE 
brachten wij aan een eenarmige vrouw die met 
een krediet van 15 miljoen RWF erin slaagt een 
atelier van ananaswijn te runnen en tot op heden 
perfect in staat is haar lening af te betalen. Haar 
ananaswijn die 15,09 % alcohol bevat draagt dan 
ook de naam AKANOVERI, wat lekker betekent in 
het Kinyarwanda. Een tweede merkwaardig project 
was dat van een kippenkwekerij te Ruhango waar 
met een krediet van 4 miljoen RWF twee vleugels 
gebouwen werden opgetrokken waarin 800 leg- en 
vleeskippen zijn ondergebracht. Per dag worden 
680 eieren gelegd die in klein- en groothandel 
worden verkocht. 
 

 

Bij het terreinbezoek bij onze partner INGABO die 
gekruiste Friese koeien bij de veetelers introdu-
ceert, werden wij onthaald op een waar volksfeest 
waar gedanst en gezongen werd en waar wij 
traditionele geschenken mochten ontvangen zoals 
een melkkruik, een lans en schild (= Ingabo = 
bescherming) als blijk van sympathie voor de 
verleende steun.  Daarna was de coöperatie bijzon-
der fier haar mooie koeien te tonen en haar veld 
van pennisetum waarmee de koeien worden 
gevoed. De kinderen dronken melk van de koeien 
waarvan wordt gehoopt dat ze 30 liter per dag 
zullen geven in plaats van de luttele paar liter van 
het traditionele vee. Ook bij PANDAMU mochten 
wij koeien op stal bewonderen en uitgestrekte 
velden ananas en maïs die door de organisatie 
waren verzorgd. Op de zetel van de vereniging 
vond een uitvoerig vraaggesprek plaats en een van 
de vrouwen vroeg of we geen jumelage konden tot 
stand brengen met groeperingen in België die zich 
met maïsteelt, ananas of veeteelt bezighouden. 
Wie zich geroepen voelt kan hier dus gerust op 
ingaan, wij zorgen voor de nodige contacten. 
 

 
 
We rondden onze reis af met een bezoek van een 
aantal projecten in het noorden van het land te 
Butaro (Runaba), gefinancierd door stad Kortrijk en/
of de Provincie West-Vlaanderen, zoals een 
gezondheidcentrum, een overdekte markt, de 
renovatie van een schoolgebouw en ook nog een 
aardappelproject. Ten slotte namen we contact met 
de negentigjarige Broeder Cyriel Wieme van 
Kisaro, de man van de radicale terrassen en de 
varkensteelt, met wie we ook een samenwerkings-
verband zullen aangaan voor verdere uitbreiding 
van zijn succesvolle ondernemingen. 
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Sinds 2009 ontstond een coöperatie van vrouwen 
“TERIMBERE MUTEGARUGORI“ genaamd (wat 
zoveel betekent als “ontwikkel je, vrouw”), in de 
zone KIGUSA met als voornaamste doel de 
verbetering van de sociaal-economische 
levensomstandigheden. Deze coöperatie telt 31 
leden die deel uitmaken van een  “Gacaca” (hier in 
de betekenis van basiseenheid van het boeren- en 
veetelerssyndicaat Ingabo) met als naam “KIGUSA 
Y’ABOROZI” (de veetelers van Kigusa). De 
vrouwen namen het initiatief om een gemeen-
schappelijke koestal te bouwen die als een model 
in hun zone zou kunnen dienen. Volgens mevrouw 
Geneviève Uwimana, een van de leden van deze 
coöperatie, was het idee om samen aan veeteelt te 
doen ontstaan uit hun ervaring met een 
zelfbeheerde kas. De oprichting daarvan was een 
gezamenlijke activiteit van hun basiseenheid in het 
kader van hun syndicaat Ingabo. Dankzij deze 
samenwerking in een coöperatieve geest werden 
zij zich bewust van de noodzaak samen te werken 
om winst te maken.  “Wij zijn onze coöperatie 
gestart met twee koeien van gemengd ras die wij 
met onze ‘tontine’ (soort spaarsysteem) hebben 
kunnen aankopen, maar vandaag hebben wij vijf 
koeien, waarvan 3 van Friese slag.” De leden van 
deze coöperatie zeggen dat hun sociaal-
economisch leven in gunstige zin is veranderd 
want nu kan elk lid van de coöperatie de kosten 
van de ziekenkas betalen voor zijn familie, alsook 
het schoolgeld en het schoolmateriaal voor de 
kinderen.  

Tijdens ons onderhoud met de leden van de 
coöperatie, vertelde Mukamana mij ook dat hun 
landbouwtoestand veel verbeterd is dankzij de 
organische mest. “Natuurlijk is het een 
toegevoegde waarde in het rendement van onze 
landbouw, wij gebruiken nu organische mest op 
onze velden en wij stellen een verhoging van de 
productie vast”, verklaarde Mukamana.  
Wat de verkoop van de melk betreft, doen de 
vrouwen hun beklag over de gebrekkige markt. 
Mevrouw Geneviève zegt dat een liter melk 150  
frank  kost “de prijs is gering rekening houdend met 
het feit dat drie koeien van een verbeterd ras zijn, 
een ervan is 
zogend en 
geeft 15 liter 
melk per dag, 
maar de voe-
ding van de 
koeien en het 
onderhoud er-
van zijn duur.” 
 
Toch heeft de 
c o ö p e r a t i e 
TERIMBEREMUTEGA-RUGORI vooruitzichten en 
droomt ervan dat elk lid van de zone een koe van 
verbeterd ras zou hebben om bij te dragen tot de 
ontwikkeling van zijn gezin.  
Zij is ook op zoek naar andere voedergewassen 
(grasachtige planten en peulgewassen) dan het 
klassieke pennisetum om voor variatie te zorgen. 
Bovendien zullen de koeien weldra verhuizen naar 
een nieuwe gezamenlijke stal, gebouwd met de 
hulp van het syndicaat Ingabo. 
Het spreekwoord « Petit à  petit l’oiseau fait son 
nid » of « veel graantjes maken een brood » is dan 
ook bijzonder goed van toepassing op de toestand 
van de coöperatie TERIMBERE MUTEGARUGURI. 
Voor de financiering van de opleiding, de 
omkadering en de follow-up van deze coöperatie 
droeg de Provincie Oost-Vlaanderen via VRV 
UMUBANO bij voor een bedrag van (676.250 fr) 
z e s h o n d e r d  z e s e n z e v e n t i g  d u i z e n d 
tweehonderdvijftig RWF, wat overeenstemt met 
ongeveer 805 EUR aan de huidige wisselkoers. 
 

 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

Syndicaat INGABO : Coöperatie TERIMBERE MUTEGARUGORI, een begeesterd 
ondernemerschap in de veeteelt  
 
Door Caritas Mukamuhoza, verantwoordelijk voor het ontwikkelingsprogramma van het Syndicaat Ingabo 

Foto’s op deze pagina: Duterimbere 
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Via een studiereis in september jl. wilden BRS en 
KBC een kijk krijgen op het rijke landschap van 
microfinanciering in Rwanda. BRS is een 
organisatie die helpt om de kwaliteit van de armere 
bevolking in het Zuiden duurzaam te verbeteren 
via microfinanciering en microverzekeren. Niet 
alleen met geld, maar vooral met advies en in 
dialoog met de betrokken partners. BRS ontvangt 
financiële en logistieke steun van bank-
verzekeraar KBC en Cera.  Thomas Leysen, 
voorzitter Raad van Bestuur van KBC, en Franky 
Depickere, CEO van Cera, maakten deel uit van 
het gezelschap. Verder leden van het BRS-
Instituut: dat zijn een aantal pas gepensioneerde 
KBC’ers, die zich engageren om kleine banken te 
coachen in het Zuiden. Voorts Lode van Pee 
(architect van het museum in Butare en Karongi) 
en Koen Peeters, auteur van de recente roman 
Duizend heuvels. Voor allen was het een intense, 
leerrijke en begeesterende ervaring.  
   
Eén van de banken die ze bezochten was 
Duterimbere, die gegroeid is uit een vrouwen-
organisatie. Hun missie is de ontwikkeling van 
vrouwelijke ondernemers. Duterimbere betekent 
trouwens “vooruitgaan”. 95% van hun cliënten zijn 
vrouwen met een klein inkomen, die geen 
kredietgaranties kunnen geven.  
   
De algemene manager, Delphin Ngamije, legde uit 
dat ze 60.000 cliënten hebben, 17 kantoren en 80 
personeelsleden. Zijn professioneel exposé 
maakte indruk op alle aanwezigen. Hij nodigde ons 
uit om één van de topcliënten van Duterimbere te 
bezoeken. Langs een rode piste-weg tussen 
groene heuvels reden we naar het huisje van 
Alphonsine. Zij verwelkomde ons in de 
deuropening en toonde ons haar boerderij. De 
gerant van Duterimbere vertaalde haar verhaal, 
soms overstemd door de koeien in de open 
stalletjes achter haar. 
 
Ik had erg weinig geld. Ik kon de mutuelle de santé 
niet betalen en vroeg geld aan vrienden. Maar in 
2000 ging ik in een solidariteitsgroep, waarin we 
samen spaarden. We waren met vijf. Duterimbere  

gaf ons een opleiding om dieren te kweken. Ik 
leende geld, kocht kippen en eenden en ik verkocht 
ze toen ze groot waren. Daarna heb ik een koe 
gekocht.” 
 
Ze wees achter haar naar de stallen: de namen van 
de koeien stonden op een bordje. Een van de 
koeien heet Bernadette en een ander Inka Y’Imana. 
Intussen had ze al negen koeien, ze verkocht de 
melk in een winkeltje aan de grote weg. Ze kweekte 
ook aardappelen, maïs, bonen. In de keuken 
kookte ze met methaangas, afkomstig van 
koeienmest. 
 
Haar verhaal was uitzonderlijk succesvol: door 
trouw te sparen, door krediet op te nemen en het 
trouw af te lossen, en vooral ze durfde onder-
nemen. Ze had drie mensen vast in dienst en werd 
onlangs gehuldigd door de president als voorbeeld 
van ondernemende vrouw.  Samen met ons liep ze 
door de stalletjes. Ze sprak stil, uiterst bescheiden. 
Ze zei dat ze vier kinderen had. En de gerant 
voegde er aan toe dat ze vijf weeskinderen 
adopteerde van de familie. Haar man werd op geen 
enkel moment genoemd in het verhaal. Niemand 
stelde de vraag maar binnen in haar huis, in haar 
kleine donkere woonkamer hing een foto van haar 
man die in 1994 vermoord werd.   
 
 Meer info over BRS ? www.brs.coop    

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alphonsine  geflankeerd door Thomas Leysen, voorzitter 
RVB KBC-groep en Franky Depickere, CEO CERA. Foto 
BRS—Wim Moens 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

Reisverslag BRS-Studiereis — Duterimbere, da’s Kinyarwanda voor 
‘vooruitgaan’.  
 

Door Wim Moens – Koen Peeters 
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Rwanda – Ngarama – Gatsibo 

 
Rwanda, een land in Centraal-Afrika, waar dag 
en nacht even lang zijn, waar men spreekt over 
droog- en regenseizoen, waar duizend heuvels 
de horizon afbakenen, waar de grootste 
bevolkingsgroep tussen 10 en 25 jaar oud is, 
waar de notie “TIJD” een andere betekenis 
heeft, waar vrouwen een korf bananen als 
hoofddeksel dragen, waar in 1994 
verschrikkelijke zaken gebeurden.  
 
Ngarama en Gatsibo, twee sectoren in het 
noordoosten van dit land, te bereiken via 40 km 
aardeweg. Waar geen post of krant is, geen 
bioscoop. Waar geen luxe te vinden is. Alleen 
kleine familiale woningen, dikwijls in 
aardeblokken opgetrokken.  
Een land door God vergeten, maar niet door 
Waregem.  Op uitnodiging van een Rwandese 
student gingen enkele Waregemnaars deze 
streek verkennen. Er ontstond een echte band 
met de plaatselijke bevolking. Onder impuls van 
Paul Kindt werd een jumelage akkoord 
gesmeed in 1987 en tekende  burgemeester M. 
Coucke een Charter dat de verbroedering 
bevestigde. 
Sedertdien heeft Waregem een gezicht in 
Ngarama en Gatsibo.  Het is niet meer uit te 
wissen.  
Vrienden onderhouden contacten, brengen 
mekaar regelmatig een bezoekje. Dit jaar was er 
iets te vieren. Het is een jubileumjaar. Onze 
jumelage tussen Ngarama, Gatsibo en 
Waregem bestaat 25 jaar.  Bij deze gelegenheid 
werd er een bezoek gebracht om dit samen te 
vieren.  
 

 

              

 

 

 

 

 

 

Jumelage Gatsibo-Waregem 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tijdens de wedstrijd  

 
 
 

Zondag 28 oktober voetbalwedstrijd 
 
Op zondagnamiddag hadden we de gelegenheid 
om een voetbalwedstrijd tussen Gatsibo en 
Ngarama bij te wonen.  Het plein is een gewone 
weide waar, buiten de wedstrijden, het vee kan 
grazen.  De spelers, die van Ngarama in het rood 
en die van Gatsibo in het wit, hebben nu 
voetbalschoenen aan. Vroeger speelden ze 
blootsvoets.  
Het plein is ook niet duidelijk afgebakend, maar 
de geestdrift is er niet minder om. Het publiek is 
enthousiast. Iedereen komt zijn ploeg 
aanmoedigen. Vader en zoon Kindt mogen het 
startschot geven.  
Zowel supporters van Ngarama als Gatsibo 
moedigen hun spelers aan om het beste van 
zichzelf te geven. En die doen het ook, want er 
zijn “abazungu’s ” (blanken) op bezoek.  
De supporters van Ngarama worden plots 
euforisch wanneer hun ploeg met 0-1 op 
voorsprong komt. Maar de voorsprong duurt niet 
lang en het wordt al gauw 1-1.  Zo gaat het spel 
door tot de spelers van Gatsibo weigeren verder 
te spelen. Een doelpunt zou onrechtvaardig 
afgekeurd zijn.  Na een half uur discussie gaat het 
spel verder om te eindigen op 3-3.  Iedereen is 
tevreden en het is uitkijken naar de volgende 
wedstrijd. 

 
 

 

GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING 

COOPERATION DECENTRALISEE 

  

WAREGEM— GATSIBO Rwandareis van 23 oktober 2012 
 

Door Jozef Caudron 
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Vrijdag 26 oktober jubileumfeest 
 
2012 is een jaar om niet zomaar te vergeten. Het 
markeert een mijlpaal in de relatie met Waregem. 
Het is inderdaad 25 jaar geleden dat Waregem 
verbroederde met Ngarama en Gatsibo. Het begon 
in 1987, toen een paar Waregemnaars, op 
uitnodiging van een student geneeskunde, 
beslisten een bezoek te brengen aan Ngarama. 
Het werd een echte cultuurschok. De toenmalige 
bezoekers waren zodanig onder de indruk dat er 
een blijvende relatie uit voortvloeide. En in 1987   
ondertekende burgemeester Coucke een verbroe-
deringspact tussen Ngarama en Waregem. De 
oorlogsjaren en de genocide van 1994 hebben wel 
een kloof geslagen in de contacten, maar vanaf 
2001 zijn die  hernomen en versterkt.  Jaarlijks 
komt een Rwandese delegatie naar Waregem of 
trekt iemand van hier naar Ngarama.  
Ter gelegenheid van dit jubileumjaar werd er 
tijdens ons bezoek een groot feest georganiseerd.  
Om 14.00 u worden we verwacht op de markt. Er 
zijn al talrijke aanwezigen. Het volk groepeert zich 
rond de markt ingericht als podium. De Belgische 
en  Vlaamse vlag wapperen en geven een speciaal 
feesttintje aan het gebeuren. Het feest kan 
beginnen. De ene dansgroep volgt de andere op,  
allen in hun specifieke klederdracht en met hun 
eigen dansritme. Af en toe worden de dansen 
onderbroken voor een korte toespraak of het 
uitwisselen van geschenkjes. Wij, Belgen, zijn 
geweldig onder de indruk. Het publiek en de 
acteurs genieten van hun eigen kunnen. Na 2 uur 
spektakel worden we begeleid door een dansgroep 
naar de “Guest House” waar nog enkele groepen 
optreden en waar een eenvoudig eetmaal op ons 
staat te wachten. Rond 19.00u is het voorbij en 
kan iedereen tevreden naar zijn gezin terugkeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
        

WAREGEM—GATSIBO 

Een dansgroep 

 
Realisaties 

 
In de loop van de 25 jaar verbroedering is er heel wat 
uitgewisseld en gerealiseerd. Wij hebben veel kunnen 
leren van de Rwandezen. Die zijn vriendelijk en 
gastvrij. Ze hebben altijd tijd om een babeltje te slaan. 
Hun gezegde “Nous n’avons pas l’heure mais nous 
avons le temps” zegt genoeg.  Zij kunnen ook veel 
leren van ons, Belgen. We hebben nooit veel tijd, 
maar we zijn efficiënt.  
Ik herinner me nog mijn eerste bezoek in 2004. Toen 
was er één publieke telefoon voor gans het dorp, 
geen radio, geen tv, geen krant. Er waren 2 dokters 
voor 75.000 inwoners. Veel kinderen kregen les in 
openlucht bij gebrek aan lokalen. Water werd 
opgehaald aan de bron, soms honderden meters ver.  
Op vandaag is de situatie veel verbeterd. Ook dankzij 
de hulp van Waregem. Waregem heeft veel projecten 
helpen realiseren op gebied van onderwijs, gezond-
heidszorg, wateropvang, enz.  Om er enkele te 
noemen: 
- lagere school in Katabagemu 
- dispensarium en apotheek in Katabagemu 
- sectorhuis in Mimulli 
- sectorhuis in Ngarama 
- overdekte markt in Ngarama 
- 10 waterciternes van 10.000 l in Ngarama.  
Waregem mag terecht fier zijn op zijn realisaties van 
verleden jaar. Zo heeft Ngarama nu ook een 
technische school waar jongeren een beroep kunnen 
leren. Er  4 studierichtingen:  loodgieterij, constructie, 
soldering en elektriciteit. Na 1 jaar werking, telt deze 
school reeds 120 leerlingen.  
Daarnaast werd verleden jaar ook het centrum 
“WIKWIHEBA MWANA”  afgewerkt. Dit centrum geeft 
opvang aan 38 gehandicapte kinderen. Het is een 
initiatief van de Rwandezen zelf en werkt grotendeels 
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op basis van vrijwilligers. Nu werkt daar 1 Duits 
meisje gedurende 1 jaar als vrijwilligster. Ook 
willen we vermelden dat het centrum dit jaar 2 
regenwaterciternes kon in gebruik nemen dankzij 
de actie Watergem. Deze actie werd gesteund 
door niet minder dan 309 leerlingen uit 4 
Waregemse scholen. De helft van de opbrengst 
werd besteed aan de aankoop en installaties van 
deze citernes.  

De technische school van Ngarama      
 

 

 

 

Het centrum WIKWIHEBAMWANA  

 

Foto’s:  Jozef Caudron 

WHE? (Wie helpt Eric?) 
 
Is er iemand die kan helpen?  Eric is de schuil-
naam voor heel wat kinderen in Ngarama. Eric 
leeft op één van de heuvels rond Ngarama. Zijn 
ouders, indien ze nog leven, bewerken een lapje 
grond. Ze kweken bonen of zoete aardap-pelen 
om te overleven.  Misschien hebben ze ook nog 
een paar konijnen en zelfs misschien een geit. 
Maar naar school gaan, dat gaat niet voor Eric. 
Want Eric heeft ook nog broers  en  zussen. En 
het schoolgeld kan er niet meer af. Dus gaat Eric 
ook wegblijven van school en later ook in 
armoede leven. 
 
TENZIJ, tenzij dat er iemand is die zich het lot van 
Eric aantrekt. Dan heeft hij geluk.  Hij kan school 
lopen en later kans maken  op een beter leven.  
In Waregem zijn er veel families die Eric willen 
helpen. 53 kinderen krijgen nu steun van een 
peter of meter uit Waregem om naar school te 
gaan. Ze zijn hun peter of meter daarvoor zeer 
dankbaar.  
Maar er zijn nog veel Ericjes die wachten op een 
peter of meter die zich om hen willen bekom-
meren. Door een klein maandelijks bedrag, dat 
trouwens fiscaal aftrekbaar is, kan JIJ ook peter of 
meter worden van een kindje in Ngarama. Wil je 
meer info?  
 Jozef Caudron Berkenlaan 38- 8790 Waregem  

056/71 49 74 
 Karel Platteau Hekkenierstraat 8 -  8791 Beve-

ren-Leie  056/32 79 11 
 Christa Meersman Hekkenierstraat 22 - 8791 

Beveren-Leie 056/70 15 86 

 

 
Een gelukkig  kind gesteund door een 

Waregemse familie 

 

 
 

WAREGEM—GATSIBO 
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Het Afrika Filmfestival was deze zomer in 
Burundi, Tanzanie én Kigali om de nieuwe films te 
bekijken die de laatste twee jaar werden 
geproduced. En dat is niet min. Ook in Rwanda is 
het kleine filmwereldje stilaan volwassen aan het 
worden. 
Om meer te vernemen over de geschiedenis van 
de film in Rwanda is er natuurlijk het boek 
‘Images et Paix’ van Guido Convents. Een boek 
waar dringend een nieuw hoofdstuk moet aan 
toegevoegd worden. 
 
Alles begon met Erik Kabera, die met ‘100 DAYS’ 
voor het eerst aandurfde om een film te maken 
over de genocide. Nadien volgden een heleboel 
internationale producties ‘SOMETIMES IN 
APRIL’, ‘SHOOTINGS DOGS’, ‘SHAKE HANDS 
WITH THE DEVIL’, ‘MUNYURANGABO’, e.a. 
 
Vele jongeren kregen een job in deze producties, 
kregen dan ook de zin om verder te gaan. Erik 
Kabera en Kivu Ruhorahoza startten ondertussen 
met het Rwanda Filmfestival. Dit festival toonde 
jaarlijks films maar was meer dan dat. Elk jaar 
kregen een tiental jongeren in het Rwanda 
Cinema Center (RCC) een korte opleiding in de 
productie van een fictiefilm, het jaar daarop ging 
de opleiding eerder over documentaires. Zo kon 
het festival jaarlijks ook lokale producties 
vertonen én kregen jongeren een – weliswaar 
korte opleiding. De trainers waren meestal 
Amerikaanse of Duitse cineasten, cameraman-
nen, e.a. 
 
Het RCC is ook de initiatiefnemer van een nieuw 
centrum, het ‘KWETU FILM INSTITUTE’ waar nu 
de opleidingen plaatsvinden. Om wat inkomsten 
te genereren is er ook een (een heel mooi) hotel 
en restaurant aan verbonden. 
 
Het is juist die opleiding die ontbreekt in vele 
andere Afrikaanse landen, waar men wel veel 
films realiseert maar waar de kwaliteit onder-
maats blijft en doorheen de jaren amper verbetert. 
In Rwanda zie je de kwaliteit stilaan wél 
verbeteren. Kivu Ruhorahoza realiseerde na 
enkele kortfilms zijn eerste langspeelfilm ‘GREY 
MATTER’ en het werd een onmiddellijk succes. In 
het bekende Tribeca-festival van New York kreeg 
hij de prijs van het beste opkomend talent en de 

prijs van beste acteur. In de film haalde hij alle 
bekende acteurs samen, zoals Ruth Shanel 
Nirere, Shami Bizima-na, Hervé Kimenyi, Jean 
Paul Uwayezu, Natasha Muziramakenga en 
oudgediende Kennedy Mazimpaka. Het werd dus 
de eerste door een Rwandees zelf in Rwanda 
gemaakte langspeelfilm. 
 
De inhoud was ook typisch voor de jonge 
generatie. De film gaat over een jonge Rwandese 
filmmaker die aan zijn eerste project aan het 
werken is, een fictieve geschiedenis over een 
jonge vrouw die tijdens de genocide onnoembare 
gebeurtenissen meemaakte en in hetzelfde krank-
zinnigengesticht terecht komt als een man die als 
dader van deze gruwelijkheden ook zijn verstand 
verloren heeft. Maar de geldschieters voor dit 
project vinden het te zwartgallig en te pessimis-
tisch en vragen hem veeleer een film te maken 
over seksueel misbruik en aids. Maar Balthazar 
weigert zijn project op te geven en zet zijn werk 
zonder financiering en zonder technische onder-
steuning verder.  
Dit is zowat het verhaal niet alleen van Ruhora-
hoza zélf maar van vele andere jongeren. Ze 
willen films maken over de genocide. Dat is een 
deel van hun leven en velen zitten met nog met 
heel veel trauma’s. Vele jongeren verwijzen voor 
hun eerste film naar de genocide. Maar ze willen 
er niet op vastgepind worden. Stilaan komen ook 
andere thema’s aan bod. 
 
In juli 2012 was ik in Kigali voor het festival. En ik 
zag interessante kortfilms van een nieuwe gene-
ratie. Zoals POUPOUNE SESONGA. Ze volgde 
cursus bij het Rwanda Cinema Center en werkte 
mee met de Amerikaanse productie 
‘KINYARWANDA’ van Alrick Brown in 2010. Ze 
vertoonde haar eerste kortfilm ‘KIVITO’. Het 
verhaal van een gehandicapte jongere die niet 
naar school mag gaan.  
 
KAYAMBI MUSAFIRI is een andere cineast. 
Geboren in 1986 studeerde hij computerwe-
tenschappen en werkt in de elektronicasector. En 
combineert dit met de productie van kortfilms. Zijn 
film ‘SHEMA’ (17 min) vertelt het verhaal van een 
jongere die zijn been verloor, met depressies 
sukkelt maar dankzij zijn adoptieouders er toch 
bovenop probeert te komen.  

 

CULTUUR - CULTURE 

EEN NIEUWE GENERATIE CINEASTEN OP KOMST  

door Guido Huysmans, directeur Afrika Filmfestival 
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AIMÉ PHILBERT MBABAZI studeerde scriptwriting 
in Kigali en Zanzibar en won in 2012 de SIGNIS-
award op het festival ZIFF in Zanzibar voor zijn 
kortfilm ‘RUHAGO’, het verhaal van een jonge 
voetballer.  
 
Een andere jongere is MARIE-CLEMENTINE 
DUSABEJAMBO, elektronicastudente en lid van  
Almond Tree Films Collective. Haar eerste kortfilm 
‘LYIZA’ (21 min) werd al op tal van Europese 
festivals vertoond. 
 
En bij de documentaires mogen we zeker SONIA 
UWIMBABAZI niet vergeten. Bekend als actrice 
realiseerde ze haar eerste documentaire ‘BEYOND 
THE SIGHT’ waarmee ze op het festival de eerste 
prijs won. 
 
Een van eregasten op dit festival was de Belg Jaco 
Van Dormael wiens vertoning van de film ‘MR 
NOBODY’ een groot succes werd. De jury met 
ondergetekende als voorzitter koos de volgende 
winnaars: de Belgische film ‘MR NOBODY’ (Jaco 
Van Dormael) won de prijs van de Beste Film op het 
8ste Rwanda Filmfestival dat plaatsvond van 14 tot 
27 juli in Kigali en vele andere steden van het land.  
Andere Awards gingen naar 'BEYOND THE SIGHT 
'(Sonia Uwimbabazi),  'JUSTICE FOR SALE ' (Ilse 
Van Velzen), 'A SMALL ACT' (Jennifer Arnold), 
'BONS BAISERS DE LA COLONIE' (Nathalie 
Borgers),... 
 
Al deze films zijn te zien op het volgende Afrika 
Filmfestival van 15 tot 30 maart 2013  
 

INFO 
 
U bent uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring van VRV UMUBANO op zaterdag 23 
maart 2013 te Waregem, zaal De Roose, 
Smedenstraat, wijk Den Biest.   

 

BERICHT AAN DE LEZERS—AVIS AUX LECTEURS 
 

UMUBANO Nieuwsbrief verschijnt tweemaal per 
jaar.  U kunt hem downloaden van het internet. 
Redactiecomité: Jeannick Vangansbeke, Lorrie 
Vandeginste en Jean-Pierre Roobrouck. Foto’s: 
Umubano, tenzij anders vermeld.  
Verantwoordelijke uitgever : Jean-Pierre 
Roobrouck.  
E-mail: Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be 
De inhoud van de gepubliceerde artikels geeft niet 
noodzakelijk de opinie weer van de Vlaams-
Rwandese Vereniging Umubano vzw-ngo. Les 
articles n’engagent que leurs auteurs. 

 

WORD LID VAN UMUBANO 

In overeenstemming met onze statuten, moet 
wie lid wenst te worden van onze VZW een 
aanvraag richten tot het bestuur en jaarlijks 
lidgeld betalen.  
 
U kunt lid worden door € 20 over te schrijven 
op de rekening nr. 068-2406576-33 met 
vermelding AANVRAAG LIDMAATSCHAP. Vul 
ook uw NAAM, VOORNAAM en ADRES in. 
 
Vanaf een gift van € 100 wordt u erelid en dan 
wordt uw naam toegevoegd aan de lijst van de 
ereleden op onze website: 
www.umubano.be 
 
Vanaf een gift van 40 EUR voor een van 
onze projecten ontvangt u een fiscaal 
attest.  

Opening Rwanda filmfestival 2012 — Foto Peter Bennett 
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eindigen met de dood van 12 mensen, waaronder 
de presidenten van Burundi en Rwanda op 6 april 
1994. De eerste berichten zijn afkomstig van 
Oegandese opposanten in de VSA, die het 
Pentagon, Museveni en de FPR beschuldigen. 
Later komen berichten over mogelijke radicalen uit 
de presidentiële omgeving. De weduwe van de 
president beweert via VN-man Booh Booh 
doodsbedreigingen van Paul Kagame zelf 
gekregen te hebben drie dagen voordien. De lokale 
verkiezingen in de gedemilitariseerde zone in 
september '93 waren verloren door het FPR. Op de 
panafrikaanse top in Kampala drie dagen later zegt 
Museveni dat 'het tijd werd de zaak op te lossen'. 
Het enige wat vaststaat is dat sommigen in de 
Amerikaanse ambassade erg naïef dachten dat de 
dood van Habyarimana de politieke impasse kon 
doorbreken en dat het Rwandese leger niet 
beschikte over SAM-raketten waarmee de aanslag 
werd uitgevoerd. Wie profiteert van de misdaad 
vragen assissenhoven zich af, meent Mendy. Van 
niemand is de schuld tot op heden bewezen. 
 
Het anti-Belgisch sentiment en 'la démission', 
letterlijk het ontslag van de VN komen uitgebreid 
aan bod. Ontslag is een interessante woordkeuze, 
alsof de VN opereerden als onderaannemer van 
Belgische neokoloniale heersers. Met de Franse 
unilaterale tussenkomst, Opération Turquoise, 
heeft de auteur geen enkel moeite. Rwanda mist 
tegenwoordig drie kwart van zijn bevolking, is het 
opmerkelijke besluit van het boek. 
 

 
PUBLICATIES – PUBLICATIONS  

 

Marcel Mendy, Crise Rwandaise: enjeux et perspectives, Paris: L'Harmattan, 107 blz. 

Commentaar door Jeannick Vangansbeke 

 

Rwanda, een geschiedenis 
 
Eén salvo volstond om het Duitse gezag in 
Rwanda te vestigen. Duitsers en daarna Belgen 
steunden op de omvorming van de sociale etnie tot 
een politieke eenheid om het land te besturen. 
Hoewel de huidige sterk marxistisch gekleurde 
Rwandese geschiedschrijving de afzetting van 
koning Musinga in 1931 verklaart vanuit een 
machtsgreep van de kerk, klopt dit niet. Musinga 
weigerde zich inderdaad te bekeren, maar vooral 
ook zijn recht op leven en dood van zijn 
onderdanen af te staan. Dat kon men hem niet 
vergeven. 
 
Linkse priesters speelden overigens een grote rol 
in de revolutie van 1959, die volgens de cijfers van 
Reyntjens 10 000 Tutsi's op de vlucht joeg. Dat 
auteur Marcel Mendy, een politiek oudgediende, 
zich op dit uit 1985 daterende werk plus bijdragen 
van o.a. Charles Ntampaka in Dialogue steunt, zou 
vooringenomen lezers kunnen doen afhaken. We 
raden hen dit af. 
 
Mendy brengt immers een strak chronologisch 
verhaal van Rwanda tot en met 1994 (voor dit 
laatste jaar brengt hij zelfs voor de fatale maand 
april een dagelijkse opsomming van feiten). Hij 
schetst de afgebroken medicijnen studie van 
Juvénal Habyarimana in Kinshasa, de rol van de 
Congolese Force Publique en van Guy Logiest in 
de drie jaren tussen de revolutie van '59 en de 
Rwandese onafhankelijkheid, en de groeiende 
tegenstelling tussen voorstanders van opsplitsing 
van het land en 'republikeinen' onder de eerste 
president Kayibanda. Verder komt de vorming van 
de FAZ aan bod, de Force Armée Rwandaise, en 
de eenheidspartij MRND, twee jaar na de 
staatsgreep van 1973. Aanvankelijk was een 
diversiteit binnen die partij nog mogelijk, meent 
Mendy. 
 
Wanneer in oktober 1990 de FPR het land 
binnenvalt, is de president in New York voor de top 
over kinderrechten. In een vliegtuig met een 
Franse minister, keert hij via Parijs, Brussel en 
Ndjamena terug naar Kigali. Met Franse en 
Zaïrese steun worden de FPR troepen 
teruggedreven. De moeizame onderhandelingen  
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De linguïste Pélagie Murebwayire was in de jaren 
1980 verantwoordelijk voor de programma’s en de 
handboeken Kinyawanda van het secundair onderwijs 
in Rwanda. In dit boek geeft ze in een 
etnolinguïstische benadering een overzicht van de 
agressieve communicatie in Rwanda waarbij ze 
uitgaat van de grammaticale analyse en de 
semantische interpretatie. Zij baseert zich voor een 
deel op de uitdrukkingen die de jonge koewachters 
zonder schroom gebruikten om elkaar te plagen of te 
pesten. Maar het boek beperkt zich niet tot deze 
soms rauwe maar ook vaak humoristiche plagerijen. 
Het geeft een beeld van de gewoonten en tradities 
van de Rwandese maatschappij. Het is een 
aaneenschakeling van spreekwoorden, raadsels en 
gezegden die een goed idee geven van wat er in het 
gemoed van de doorsnee mensen omgaat en van de 
dagelijkse bekommernissen. Ook de toestand van de 
vrouw (gehaat en geliefd) komt ruimschoots aan bod, 
samen met opvattingen over de opvoeding en de 
cultuur in het algemeen. Bijzonder interessant is het 
hoofdstuk over de taboes die heel dikwijls met de 
vrouw te maken hebben en die een goed beeld geven 
van de complexiciteit van de traditionele samenleving. 
 
Bovendien is de grens tussen het dagelijkse 
taalgebruik vaak in contact met de literatuur en bevat 
het boek heel wat verwijzingen naar de mondelinge 
overlevering. Het toont dat het creatieve taalgebruik 
van de spot en de agressie soms heel dicht aanleunt 
bij dat van de dichterlijke vindingrijkheid. Het gebruik 
van stylistiche middelen zoals de vergelijking, de 
metafoor, de ritmiek en de welluidendheid zijn dus 
schering en inslag in het hanteren van de agressieve 
taal. Wel is dit voor de Europese lezer moeilijk te 
doorgronden aangezien het over uitdrukkingen gaat 
die in de moedertaal, het Kinyarwanda, zijn 
uitgedrukt. Ook al heeft de auteur geprobeerd de 
teksten zo goed mogelijk in het Frans te vertalen om 
de basisidee ervan weer te geven, toch gaat de 
typische dubbelzinnigheid ervan voor ons jammer 
genoeg dikwijls verloren. 
 
Wat het boek voor Westerse lezers echter het meest 
bijbrengt zijn de opvattingen over leven en dood, de 
godsdienstige en magische praktijken en misschien 
vooral de verwensingen en de beledigingen die een 
idee geven van de grenzen van het welvoegelijke en 
die de armoede, de ziekte, de dood en het gebrek 
aan nageslacht als de ergste kwalen afschilderen. 

 
 

PAULINE KAYITARE,  Tu leur diras que tu es 
Hutue, A 13 ans, une Tutsie au coeur du 
génocide rwandais 
 
GRIP André Versaille éditeur, 2011 
 
Pauline is 13 jaar als de Rwandese genocide 
losbarst. Om aan de moorden te ontsnappen geeft 
de moeder van Pauline haar de raad zich als Hutu 
voor te doen: ze is nog te jong om een identiteits-
kaart te hebben en ze heeft geen markante 
etnische trekken. Drie maanden lang is Pauline 
getuige van de moordpartijen maar ze slaagt er wel 
in te ontsnappen aan de beulen. De oorlog neemt 
een einde en Pauline vindt haar vader terug. Na 
een gedwongen ballingschap in Zaïre komt ze 
opnieuw aan in haar dorp. Haar moeder, broers en 
zusters vindt zij echter niet meer thuis. Zij neemt 
het leven zo goed en zo kwaad als het kan terug op  

 

PELAGIE MUREKBWAYIRE, Modes d’expression agressive dans le contexte socioculturel 
rwandais – Essai de définition et d’interprétation — Ed. P.I.E. Peter Lang, Buxelles 2012 

 
Commentaar door Jean-Pierre Roobrouck 
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en stort zich op haar studies die ze behoorlijk afwerkt. 

Zij is echter ambiteus en hoopt op een betere toekomst 

door naar Europa te gaan  Zij knoopt terug aan met haar 

leugen en gaat als Hutu politiek asiel vragen in 

Frankrijk. Zij slaagt erin maar plots meldt haar vader 

haar dat de stoffelijke resten van haar familieleden 

gevonden zijn. Zij wil terugkeren om ze waardig te 

begraven maar als politiek vluchtelinge kan ze niet terug 

naar haar land. Eerst moet ze de Franse nationalteit 

verkrijgen om haar familieleden een waardige begra-

fenis te geven.  Deze getuigenis voert ons terug naar de 

horror  van de volkenmoord maar doet ons nadenken 

over de lessen die wij eruit moeten trekken. 

 

Het boek is geschreven in samenwerking met Patrick 

May, coauteur van het boek van Yolande Mukagasane, 

La mort ne veut pas de moi. 
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De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano was 

aanwezig op het symposium GAPSYM6, te Gent, 
georganiseerd door het Afrikaplatform van de Universiteit 

van Gent ism de Provincie Oost-Vlaanderen. Rwanda 

kwam er ruimschoots aan bod niet alleen  in de ronde tafel 

met de medewerking van Protos en Caraes, maar ook in 

sommige universitaire panels waar studies gepresenteerd 

werden onde meer over de groene revolutie en een studie 

over de motorbestuurders in Kigali.  
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Een beeld van het moderne Kigali dat het Singapore van Afrika wil worden.  


