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NIEUWSBRIEF

De winnende foto van de fotowedstrijd georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen. Gemaakt in een
hoevetje van ons project “Vestiging van jonge boeren in Rulindo, sector Kisaro, Rwanda”, uitgevoerd door onze
partner CPPA KISARO.
Fotograaf: Frederic Deprez, bestuurder en ondervoorzitter van de VRV UMUBANO VZW.
De prijs van 1.000 EUR wordt besteed aan het project “bouw kleuterschool te Gitatsa,” uitgevoerd door onze
partner CPPA KISARO. Lees meer daarover pp. 8-9.
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Woord vooraf

Éditorial

Op 12 september jl. stelde EU-commissievoorzitter
Jean-Claude Juncker in zijn laatste State of the
Union voor te investeren in een nieuw EuropeesAfrikaanse partnerschap gebaseerd op handel
eerder dan op hulp. Ook premier Michel hield op
27 september 2018 te New York op de 73ste
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
een pleidooi voor een “heilig verbond” tussen
Afrika en Europa.

Le 12 septembre dernier, dans son dernier discours
de l’état de l’Union, le président de la Commission
UE Jean-Claude Juncker proposait d’investir dans
un nouveau partenariat européo-africain basé sur
le commerce plutôt que sur l’aide. Le 27 septembre
2018 à New York, à la 73e Assemblée générale des
Nations unies, le premier ministre Michel tenait lui
aussi un plaidoyer pour une « alliance sacrée » entre l’Afrique et l’Europe.

Beide interventies, zowel van de EU-commissievoorzitter als van onze premier komen niet te
vroeg, want Afrika en Europa zijn door de geschiedenis met elkaar verbonden. Alle burgers van
beide continenten hebben er belang bij tot een
nauwe samenwerking te komen op basis van wederzijds respect en uitwisseling.

Ces deux interventions n’arrivent pas trop tôt, vu
que l’Afrique et l’Europe sont liées entre elles par
l’histoire. Les citoyens des deux continents ont tout
intérêt à développer une étroite collaboration basée
sur l’échange et le respect mutuel.

In het Rwandese Kigali werd in maart 2018 de
Afrikaanse Vrijhandelsovereenkomst door meer
dan 40 landen ondertekend. Dat betekent dat
Afrika nu sterk op weg is om een gigantische vrijhandelszone te worden waaraan potentieel 55
landen met 1,2 miljard consumenten kunnen
deelnemen. Volgens de VN-Economische Commissie voor Afrika (ECA) is dit goed voor een bbp
van 2500 miljard dollar. Dat houdt in dat er een
handelsblok zou komen van Caïro tot Kaapstad en
van Dakar tot Mombasa. Uiteraard zal de overeenkomst vooral de interne Afrikaanse markt ten goede komen, maar ze is op zijn minst een signaal dat
er verandering op til is en dat Afrika in de toekomst
ook een grotere rol zal spelen in de intercontinentale handel.
Het is precies in deze vernieuwde context dat
Europa (en België in het bijzonder) zijn rol te spelen heeft en zijn troeven op basis van de historische contacten en de jarenlange ervaring opnieuw volledig moet benutten.
Onze vereniging tracht met de beperkte middelen
waarover zij beschikt een rol te spelen zowel in de
ontwikkeling van Rwanda (onder meer door het
stimuleren van koopkracht in landbouwprojecten
en de realisatie van infrastructuurwerken die het
onderwijs een duw in de rug geven) als in de bewustwording in België door de organisatie van
sensibiliseringsactiviteiten. De huidige nieuwsbrief
geeft u er een relaas over en hoopt op uw verdere
steun te mogen rekenen in het komend jaar.
Het bestuur en het redactiecomité wensen alvast
aan al onze trouwe lezers een zalig Kerstfeest en
een Gelukkig Nieuwjaar.
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En mars 2018, dans la capitale rwandaise de Kigali, plus de 40 pays ont signé le Traité africain de
Libre-Échange. Cela signifie que l’Afrique est à présent bel et bien en passe de devenir une gigantesque zone de libre-échange à laquelle 55 pays, soit
1,2 milliard de consommateurs, peuvent potentiellement prendre part. Selon la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), cela
représente un PIB de 2.500 milliards de dollars. Il y
aurait donc un marché allant du Caire au Cap, et
de Dakar à Mombasa. Bien entendu, ce traité bénéficiera principalement au marché interne africain,
mais il constitue à tout le moins un signal indiquant
qu’un changement est en marche et que l’Afrique
est appelée à jouer à l’avenir un rôle accru dans le
commerce intercontinental.
C’est précisément dans ce nouveau contexte que
l’Europe (et en particulier la Belgique) a un rôle à
jouer et doit à nouveau utiliser tous ses atouts sur
la base des contacts historiques et de son expérience de plusieurs années.
Notre association tente, avec les modestes moyens
dont elle dispose, de jouer un rôle tant dans le développement du Rwanda (notamment en stimulant
le pouvoir d’achat dans des projets agricoles et la
réalisation de travaux d’infrastructure qui soutiennent l’enseignement) que dans la conscientisation
en Belgique, en organisant des activités de sensibilisation. Vous trouverez dans ce bulletin des informations à ce sujet. Merci d’avance de continuer à
nous apporter votre soutien.
Le conseil d’administration et le comité de rédaction souhaitent d’ores et déjà à leurs fidèles lecteurs un joyeux Noël et une excellente année !

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
De valorisatie van melk in Mushishiro, een samenwerking tussen Hogeschool Gent en PANDAMU
Seppe Van der Haegen, Hogeschool Gent — Agro- en biotechnologie—Voedingsmiddelentechnologie

PANDAMU is een niet-gouvernementele organisatie werkzaam in de voeding en de landbouwontwikkeling in de zuidprovincie van Rwanda, in het bijzonder in het district Muhanga. Deze
partner wordt financieel gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen en de opvolging ervan is in
handen van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw. Sinds dit jaar werkt de Provincie
Oost-Vlaanderen nauw samen met Hogeschool Gent.
In het kader van deze samenwerking heeft Hogeschool Gent een stagiair naar Pandamu gestuurd
om afgeleide producten uit melk te fabriceren en op de markt te brengen. Hier volgt een verslag
van Seppe Van der Haeghen over zijn stage.

Inleiding
Als laatstejaarsstudent aan de Hogeschool Gent in de agro- en
biotechnologie met afstudeerrichting voedingsmiddelentechnologie heb ik een stageplaats gekozen in Rwanda. Bij
een organisatie genaamd PANDAMU heb ik de opdracht
gekregen om melk op verschillende manieren te valoriseren.
De hoofdzetel en het werkveld van PANDAMU is in
Mushishiro gelegen. Deze sector of deelgemeente van het
disctrict Muhanga wordt hoofdzakelijk bevolkt door
landbouwers. De taak van PANDAMU is eigenlijk deze
landbouwers en initiatiefnemers te ondersteunen met kennis,
eventuele financiële steun en het leggen van contacten. Met
mijn kennis die ik door de jaren heen heb opgedaan tijdens
mijn studies was het nu tijd om deze kennis toe te passen in
de praktijk. Met hulp en begeleiding van mijn stagementor,
Frank Van Boxstael, hebben we geprobeerd verschillende
zuivelproducten te produceren van goede kwaliteit volgens
een gestructureerd proces. Deze producten kunnen dan in
lokale winkels worden verkocht voor een correcte prijs. Deze
technieken aanleren aan de collega’s van PANDAMU is het
duurzame aspect van deze stage. Door de kennis door te
geven die ik heb opgedaan kunnen ze dit project blijven
voortzetten.

Eenmaal aangekomen in Rwanda zijn de eerste dagen goed
verlopen, de ontmoetingen met de lokale boeren van Mushishiro waren hartelijk en ook zij waren benieuwd naar de
resultaten. Dit ging gepaard met het ontmoeten van de andere
partners van PANDAMU waarmee ze nauw samenwerken.
Met betrekking tot het daadwerkelijke verwerken van melk
had het niet zoveel te maken maar deze partners spelen een rol
in de promotie van deze producten. De benodigde materialen
voor de realisatie van dit project zijn vooraf aangekocht en
reeds afgeleverd op de bureau van PANDAMU. De werkplek
was ook reeds ingericht zodat alles vlot kon verlopen. Tijdens
de eerste week zijn dan ook de verschillende mogelijkheden
tot verwerking besproken en werd gekeken wat er allemaal
haalbaar was. Het project zou starten met het produceren van
yoghurt en enkele smaakvariaties met als basis-ingrediënt

Voorbereiding
De voorbereidingen voor het project zijn al enkele maanden
voor de stage begonnen. Het opzoeken van verschillende
methoden om melk op verscheidene manieren te verwerken
en te gebruiken verliep vlot. Enkele bedrijfsbezoeken vooraf
aan verscheidene zuivelverwerkers waren ook van groot
belang. Het verwerken van zuivel in theorie lijkt misschien
makkelijker dan de praktijk met zich meebrengt. De knepen
van het vak leren kennen speelt hier een grote rol. Met de
grote voorkennis kon ik aan een uitdagende maar uitgestippelde stage beginnen.

Bord Pandamu — Foto’s Seppe Van der Haegen
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deze yoghurt. Boter is een tweede mogelijkheid voor de
verwerking van de melk. Met deze informatie kon een
duidelijk werkplan opgesteld worden voor de eerste week.
Een derde optie is de productie van verse kaas, hier komen we
verder op terug.

Experimenteren
De eerste week van de stage was het vooral
experimenteren met de mogelijkheden die we hadden.
Veel over Rwanda wist ik niet, het is eens subtropisch
land met vele inheemse gewassen en fruitsoorten die we
mogelijkerwijs konden gebruiken in onze producten. De
eerste maand hebben we enkel yoghurt en boter kunnen
produceren, vanwege het gebrek aan stremsel hebben
we pas verse kaas in het tweede deel van de stage kunnen produceren. Maar met yoghurt en boter konden we
al veel doen, dus gingen we meteen aan de slag met experimenteren.

Nu voor de toekomst van de yoghurt staan er nog grote
plannen klaar. Er valt een prijs van 50.000 dollar te winnen bij
de Rwandan Security Board voor een goed doordacht initiatief
dat goed is voor de ontwikkeling van het land. De mensen van
PANDAMU zouden ook graag deelnemen met de yoghurt.
Het kader van dit project is om de ondervoeding van kinderen
in de scholen aan te pakken. Door verse, kwaliteitsvolle
yoghurt aan te bieden boordevol smaak, vitaminen en vers
fruit. En dit natuurlijk tegen een scherpe prijs. Dat geld zouden
ze kunnen gebruiken om te investeren in een uitbreiding van
de productie en optimalisatie van het proces. Het is zeker
mogelijk om deze prijs binnen te halen. Ik zelf zal ook samen
meeschrijven aan het initiële idee en meehelpen bij de
omkadering van het project.

Yoghurt
Het basisprincipe van yoghurt maken kan makkelijk uitgelegd
worden in 4 kleine stappen. De melk moet gepasteuriseerd
worden, geënt met yoghurtcultuur bij een bepaalde
temperatuur, geïncubeerd bij 43°C gedurende 8 uur en
vervolgens verwerkt of in de koelkast geplaatst worden. Niet
zo heel ingewikkeld maar hygiënisch werken is altijd aan de
orde. De eerste dag bekeken we de mogelijkheden tot
verschillende soorten fruityoghurt en kwamen tot de
beslissing twee soorten uit te proberen, de combinatie ananaspassievrucht en boomtomaat. Die laatste fruitsoort is niet zo
gekend bij ons in België maar daarom niet minder lekker. We
probeerden verschillende verhoudingen uit, zowel tussen de
vruchten als de suiker. Ze vertelden mij dat de yoghurt hier
meestal geen fruitstukjes bevatte, daarom hebben we geopteerd om alles te mixen en te zeven. De tweede dag nadat de
yoghurt geïncubeerd was hebben we natuurlijk geproefd. De
reacties waren bijzonder enthousiast. Na het afvullen van de
eerste producten lieten we ook andere mensen proeven, mededorpelingen, boeren, verkopers luisterden naar de adviezen en
pasten die dan ook toe.
Uit die adviezen bleek dat een degelijk product gecreëerd was
dat lekker en kwaliteitsvol was, maar de verpakking bleek
nog niet helemaal in orde te zijn. Na lang zoeken hebben we
toch een goede verpakking gevonden die voor iedereen
voordelig is. Bij de verpakking hoort dan ook een passend
etiket en productnaam. Wij hebben gekozen voor Kuraneza,
dit is Kinyarwanda voor “groeien”. Tot op de dag van
vandaag produceren ze nog steeds yoghurt zoals ik het hen
heb aangeleerd. Doorheen de maanden dat ik hier verbleef
zijn heel wat interessante mensen gepasseerd met goede tips
voor het verder ontwikkelen van dit product. Op het einde van
de stage hebben we uiteindelijk drie soorten yoghurt op de
markt gebracht. De drie smaken die de testen hebben
doorstaan zijn: ananas-passievrucht, boomtomaat en mangopassievrucht.
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3 soorten fruityoghurt

Boter
Een tweede mogelijkheid voor de verwerking van de melk is
het produceren van boter. Inhoudelijk is dit proces niet zo
ingewikkeld maar in de realiteit bleek toch dat dit tot enkele
problemen kon leiden. Bij de productie van boter worden twee
producten gecreëerd, boter en karnemelk. Twee producten die
rijk zijn aan proteïnen en vetten, zeer voedzaam. De eerste
stap is het afscheiden van de magere melk, het apparaat dat wij
hiervoor gebruikten was primitief maar efficiënt. Door de
zwaartekracht was er oproming en de magere melk tapten we
af. Dit kan enkel met verse melk die niet gepasteuriseerd is.
Dit bleek echter een probleem na enkele pogingen. Nadat de
melk overnacht had in de koelkast om op te romen kwamen
we vaak te weten dat de melk was verzuurd en slecht was
geworden. Dit was jammer voor de melk die we niet meer
konden gebruiken natuurlijk. De oorzaak hiervan lag aan de
melk zelf die van minder goede kwaliteit was. Een oplossing
hiervoor hebben we dan samen met mijn professor, Frank Van
Boxstael, uitgewerkt.

Toen de conclusie kwam dat de kwaliteit van de melk beter
moest zijn, gingen we terug naar de bron, de boer vanwaar de
melk kwam. Na een bezoek werd het duidelijk dat het niet de
meest ideale omstandigheden waren. Daarom heb ik samen
met mijn collega’s een sensibiliseringsplan uitgewerkt. Om de
boeren uit te leggen waarom hygiënisch werken van belang is,
hoe je dit dan toepast en welke voordelen er uit te halen zijn.
Hierbij hebben we enkele workshops uitgewerkt waarbij we
dit dan voorstelden en waar Félin, een collega, mij bijstond
om het nodige te vertalen. Hierdoor verkregen we kwaliteitsvollere melk en boeren die wisten wat ze deden en vooral ook
waarom. Hierna verliep de productie van boter vlot maar met
de volumes melk waarmee we werkten was dit slechts een
nichemarkt.

Verse kaas
Pas na 1 maand konden we beginnen met het experimenteren
rond verse kaas. Toen mijn leerkracht op bezoek kwam,
bracht hij stremsel mee, waardoor we van start konden gaan
met het produceren van verse kaas. Bij de eerste poging was
het al gelukt. De smaak was puur en lekker, voor de
medewerkers was het de eerste keer dat ze zoiets geproefd
hadden. Het gebruik van verse kaas is niet echt gekend in
Rwanda. Met het product op zich was niets mis, maar de
opmerking dat het niet echt goed zou verkopen kwam er wel.
Vooral met de reden dat de mensen het product niet kennen
en ook niet echt wisten hoe ze het konden gebruiken. Daarom
is er niet echt verder onderzoek gedaan naar het zoeken naar
varianten met verse kaas. De medewerkers weten wel hoe ze
het moeten produceren en behandelen; dus mochten ze het
nog op de markt willen brengen, dan kan dit altijd.

Commercialisering
Na de experimentele fase konden we met het team beginnen
aan het op de markt brengen van onze producten. We begonnen eerst met de yoghurt, de recepten stonden op punt en de
smaken waren goed. De verpakkingen waren nog niet helemaal optimaal maar deze konden we steeds veranderen.
Om te beginnen hadden we een etiket nodig dat in een
oogopslag vertelde waarover het ging. Als naam hebben we
“kuraneza” gekozen. Dit is Kinyarwanda voor “groeien”. De
doelgroep is dan ook vooral jongeren. Maar het is niet omdat
het voor jongeren is dat volwassenen er niet van kunnen
genieten. Zodra de naam gekend was, begon ik aan het
ontwerp van de etiketten. Doorheen de weken is er nog wat
aan gesleuteld maar uiteindelijk is een basissjabloon gecreëerd
voor de verschillende yoghurtproducten en een voorbeeld
hiervan is de afbeelding hieronder.
Tussendoor zocht Innocent, de verantwoordelijke van PANDAMU, naar verscheidene verkooppunten zowel in Mushishiro als in Muhanga, de tweede grootste stad in Rwanda.
Uiteindelijk is ons eerste verkooppunt een bevriende vrouw
geworden van de familie die vlak aan het busstation in
Muhanga is gevestigd. De verkoop hier loopt ondertussen vlot.
Voor de andere producten zijn we nog wat aan het experimenteren met productiemogelijkheden en verpakkingen. De commercialisering hiervan laten we over aan de mensen van PANDAMU zelf. Ze kunnen natuurlijk nog altijd vragen stellen.
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Duurzaamheid

Besluit

Het duurzame aspect van dit project is vooral dat de mensen
van PANDAMU, mijn collega’s, de verschillende technieken
aanleren. Dit is de basis van alles, de technieken die ik
aanbreng en op punt zet zodat het project kan doorgaan als de
stage voorbij is. Bij het aanleren van deze basistechnieken
hoort ook het bijbrengen van goede praktijken tijdens het
verwerken van de melk. Hieronder valt dan de persoonlijke
hygiëne, proper en veilig verwerken en enkele principes die
niet vergeten mogen worden. Mocht het zijn dat er een
onzekerheid voorkomt, is doorheen het proces een map aangelegd met de nodige documenten, op vlak van voedselveiligheid, protocollen voor het bereiden van ieder product en
registratiedocumenten. Dit is het begin van het uitbouwen van
een goede productie, deze map kan aangevuld worden met
registratiedocumenten, specificatiefiches en andere. Zodra
onze producten ingeburgerd zijn in de markt, kan de productie
uitgebreid worden en deelgenomen worden aan eventuele
sociale projecten tegen ondervoeding bij kinderen bijvoorbeeld.

Het was een heuse onderneming maar met voldoende inzet en
hulp van vele mensen binnen en buiten de organisatie, zijn we
er toch in geslaagd een stabiel en kwaliteitsvol product op de
markt te brengen. De yoghurt kan altijd uitgebreid worden met
andere zuivelproducten zoals verse kaas en boter, deze moeten
nog wat beter uitgewerkt worden maar er zit natuurlijk ook
potentieel in. We hopen vooral dat dit project kan blijven
bestaan en kan worden voortgezet, voor de mensen van
PANDAMU maar ook voor de inwoners van Mushishiro. Zij
kunnen makkelijk een product aanschaffen voor een eerlijke
prijs dat de levenskwaliteit kan verhogen. We vonden dat de
yoghurt zeker aansloeg bij de jongeren, dat is een zeer
belangrijke doelgroep. De volgende stap is het behalen van het
internationaal kwaliteitslabel en dan naar scholen stappen, hen
ons product aanbieden voor een kleine prijs om lokaal de
ondervoeding van kinderen in een lagere of middelbare school
aan te kaarten. Maar ons hoofddoel is bereikt en nog meer
zelfs, er zit zeker een verdere toekomst in dit project. Het zijn
de juiste mensen die eraan werken met een positieve
ingesteldheid, engagement en doorzettingsvermogen die dit
project net nodig heeft.

Aanleunend bij de verwerking van zuivel, is de productie van
melk. Samen met de heer Telimbere hebben we een sensibiliseringsactie op poten gezet waarbij we enkele bevriende
boeren hebben uitgenodigd om naar ons te luisteren. Het doel
van het plan is om een informatieve cursus te geven over het
melken van een koe om de kwaliteit van de melk te optimaliseren. Door enkele simpele maar doeltreffende maatregelen
en gewoontes aan te leren kan de kwaliteit van de melk sterk
verhogen. Deze actie is voor de lange termijn, de kwaliteit
van de melk stijgt, niet voor iedereen is dit de belangrijkste
zaak. Maar de kwaliteit van onze producten stijgt, na verloop
van tijd zullen de mensen dit ook meer gaan appreciëren,
waardoor de waarde ook stijgt. Er komen meer en meer inzamelcentra voor melk om industrieel te verwerken en deze
stellen hoge kwaliteitseisen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze
boeren de eersten zullen zijn die aan deze eisen kunnen
voldoen.

Omgeving
sector
Mushishiro
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Sensibilisering van de samenwerkende boeren bij Pandamu

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Activiteiten uitgevoerd in 2017-2018 dankzij de financiële steun van de Vlaams-Rwandese
Vereniging Umubano op basis van acties gerealiseerd in het kader van Music for life ten
gunste van het centrum Wikwiheba Mwana
MUKASHARANGABO Médiatrice, coördinatrice van het centrum
Het centrum WIKWIHEBA MWANA is een van de
organisaties in Rwanda die ten dienste staan van
gehandicapte kinderen en die hun taken in de best
mogelijke omstandigheden proberen te vervullen.
Loods voor opslag
Het centrum Wikwiheba Mwana beschikt over machines
om maïsmeel voor te bereiden dat ter plaatse wordt
gebruikt en verkocht om het centrum tot autofinanciering te leiden in de toekomst. Vroeger beschikte het
centrum niet over een loods om de maïs en het meel
afzonderlijk op te slaan en werden op eenzelfde plaats
de maïs, het meel en de kledij van de kinderen bewaard
met als gevolg dat er soms insecten afkomstig uit de
oogst in de klederen terecht kwamen. Door de bouw
van de loods is dit probleem opgelost en is alles netjes
gescheiden.
De opvang van het regenwater van het dak van de
loods dient voor de besproeiing van de groentetuin die
naast het verblijf van de kinderen ligt. Bovendien kunnen wij voortaan vermijden dat het teveel aan regenwater de buren van het centrum onder water zet.
Moderne uitrusting fysiotherapie
Deze uitrusting beantwoordt het meest aan de
behoeften van het centrum want ze maakt de mobiliteit
van de gehandicapte kinderen mogelijk. Vroeger
konden de kinderen niet stappen, maar nu kunnen ze
voortbewegen met hun achterwerk, 3 kinderen kunnen
zelf in hun moderne stoel kruipen zonder hulp, 2 kunnen
zichzelf aankleden en 2 kunnen rechtzitten (ervoor
moesten ze blijven liggen). Dankzij de aanwezigheid
van dit materiaal ontvangt het centrum meer ambulante
kinderen dan voorheen.
Inrichting droogruimte en aanleg parking
De inrichting van de droogruimte heeft gezorgd voor
meer netheid in de loods en de propere parking voor de
loods draagt daar ook toe bij.
Afwerking van de afsluiting
De afsluiting heeft ervoor gezorgd dat verwarde
kinderen veilig in het centrum blijven. Het centrum is
aldus ook beter beschermd tegen diefstal.
Bevloering van het centrum
De bevloering binnen het centrum zorgde voor de netheid en vermijdt stilstaand water dat malariamuggen
aantrekt. Ook de toegang tot het droogrek is netjes.

Metalen goten
De metalen goten zorgen voor de opvang van het regenwater in de watertanken en zijn duurzaam.
Nieuwe toiletten
Tijdens de bouw van de nieuwe toiletten stortten de
oude in, wat de noodzaak van de vervanging bewijst. Dit
had voor incidenten kunnen zorgen die aldus werden
vermeden. De nieuwe toiletten zijn hygiënischer dan de
oude omdat buizen de stoelgang naar de septische put
voert. Aldus zwermen geen muggen rond de toiletten.
Bouw van een oven voor het bakken van brood
De gehandicapte kinderen zijn zeer blij met het eten van
vers brood iedere morgen. Brood is een basisvoedsel en
heeft de voorkeur van de kinderen. Een ziek kind dat
weigert te eten richt zich op als je hem brood toont. Dit
vergt echter bijkomende inkomsten, want wij moeten
tarwemeel aankopen.

Verkoop van kerstkaartjes
Umubano vzw zal een som van 500 EUR storten
verkregen door de verkoop van Rwandese kerstkaartjes
gemaakt uit gedroogde bananenbladeren. Dit bedrag zal
worden aangewend om enkele problemen op te lossen
met betrekking tot de werking van het maïsproject en de
aankoop van geneesmiddelen voor kinderen met een
mentale handicap.
Al deze verbeteringen en aanpassingen werden mogelijk
dankzij de acties die de Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano vzw heeft ondernomen in het kader van Music
for life.
In naam van de leden van de organisatie Wikwiheba
Mwana en in naam van de gehandicapte kinderen die
door deze organisatie worden omkaderd danken wij de
Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano zeer hartelijk
en hopen op een duurzame samenwerking te mogen
blijven rekenen.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
TEKST IN DE VALLEI VAN GITATSA
CPPA KISARO BOUWT 3 KLASLOKALEN
(vervolg)
Gerard Moerman, Coördinator CPPA KISARO en bestuurslid van VRV UMUBANO vzw
In de vorige nieuwsbrief beëindigden we onze
verslaggeving over dit project met: “We hopen
tegen januari blok 1, bestaande uit 3 klassen,
in ruwbouw klaar te hebben en 1 klas afgewerkt”. Alles wijst erop dat het doel gehaald
wordt.
Zoals te zien is op de foto genomen op 29 november, is de ruwbouw af, de ramen geplaatst, de voegwerken uitgevoerd. Wekelijks
stuurt Caroli me zijn rapport over de werf.
Begin december wordt de ondervloer, een
laag steenslagbeton van 10 cm dikte, ge-
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plaatst. Daarna wordt de eerste klas afgewerkt.
Op 8 december vertrek ik terug voor 3 maanden naar daar om de werken ter plaatse op te
volgen. De financiering van en via VRV UMUBANO is dus zeer nuttig geweest om deze
werken mogelijk te maken. DANK U WEL. Ook
in 2019 zal er in Gitatsa nog heel wat moeten
gedaan worden: de afwerking van de 3 klassen, de bouw van het administratief bureau en
de keuken, de aanleg van de speelplaats, het
meubilair. We hopen dat we verder op uw
steun kunnen rekenen.

Bij de Provincie West-Vlaanderen zullen we
een nieuwe projectaanvraag indienen voor de
renovatie van 16 bestaande klassen. De
klassen werden 40 jaar geleden gebouwd door
Broeder Cyriel met beperkte middelen. De
klassen hebben onvoldoende verluchting, zijn
beperkt in hoogte. Het skelet dat het dak
draagt moet verhoogd worden, er moeten
grotere ramen met beglazing geplaatst worden
en boven de ramen een rij claustrablokken

voor permanente ventilatie. Ook de deuren
moeten vervangen worden.
De samenwerking van de VRV UMUBANO en
het Comité KISARO-Genk maakt deze werken
mogelijk. Deze klassen zullen gerenoveerd
worden om aan de nieuwe normen te voldoen.
Wij danken jullie voor de steun.
Gerard Moerman, Coördinator CPPA KISARO
en bestuurslid van VRV UMUBANO vzw
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WATERVOORZIENING IN MUTETE

Op 8 december organiseerde de Vlaams-Rwandese Vereniging een Rwandese maaltijd in de zaal
“De Roose”, Smedenstraat 4 te Waregem.
De bedoeling was fondsen te verzamelen ten voordele van de basissschool te Mutete (in de streek
van Byumba, in de Noordprovincie van Rwanda).
1500 scholieren zullen door onze actie dagelijks
toegang krijgen tot drinkbaar water.
Vijfenzestig mensen namen aan de maaltijd deel
en steunden onze actie op deze wijze.
Op 9 december was de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw aanwezig in chalet nr. 2 bij de
ijspiste in Waregem en verkocht daar naast allerhande warme (Hasseltse koffie, glühwein, warme
chocolademelk, soep) en koude dranken ook lekkere sambusa’s, kerstkaartjes en Rwandese honing. Honderden passanten konden aldus kennis

maken met onze vereniging en onze actie steunen.
Ook uw financiële steun is welkom in het kader van
de Warmste Week ten gunste van deze Rwandese
schoolkinderen.
Mochten de giften het mogelijk maken, dan kunnen
wij niet alleen het waterproject in de basisschool
financieren, maar ook helpen bij de realisatie van
een algemeen project van waterbouwkunde in twee
kerndorpen van de parochie Mutete. U kunt er
meer over lezen op pagina 11.
Aarzel niet en stuur ons vandaag nog uw gift op
ons nummer: IBAN: BE79 0682 4065 7633
Met vermelding: bijdrage Music for life.
Let wel: een bijdrage voor Music for life geeft geen recht op
een fiscaal attest.

Kinderen van de basisschool te Mutete
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WATERBOUWKUNDIGE ACTIVITEITEN IN MUTETE
Faustin MUNGARURIYE

Het Hydraulic Program (PH) van de parochie
Mutete is een van de activiteiten van de parochie
Mutete op het vlak van ontwikkeling. Dit project
dat nog niet van start is gegaan werd geconcipieerd
om de hygiëne en de sanitatie voor de bevolking
wonende in de parochie Mutete te verbeteren. Het
sluit aan bij de inspanningen van de regering die
niet in staat is alle noden van de arme bevolking, in
het bijzonder in de meest afgelegen gebieden, te
lenigen.



Watervoorziening: dit gebeurt door watercaptatie, aanleg waterleidingen en distributie bij de
betrokken partijen, in het bijzonder in de afgelegen zones van de rurale gebieden.



Promotie van hygiëne en sanitatie: de voornaamste activiteiten in dit domein zijn:
 Bouw van moderne en duurzame toiletten in
het bijzonder op broze gronden of rotsgronden, bij arme gezinnen en openbare centra.
Afvoer van de
toiletten wordt
gebruikt
als
grondbemester.

Visie
Het komt erop aan gunstige levensvoorwaarden te
creëren door in te staan voor duurzame en rechtvaardige infrastructuren die de bevolking toegang
geven tot drinkbaar water, hygiëne en sanitatie, in
het bijzonder in de rurale gebieden.
Hoofddoelstelling
Watertoevoersystemen verbeteren om de hygiëne
en de sanitatie in de parochie Mutete te verbeteren.
De doelgroep van het project
 Gezinsverenigingen en besturen voor waterbeheer
 Opvoedkundige instellingen (Basisscholen en
secundaire scholen)
 Centra voor gehandicapte kinderen
 Gezondheidscentra
 Parochiale instellingen
 Verenigingen voor mensen die leven met AIDS.
Interventiedomein van het project
 Menselijke capaciteitsversterking: dit domein
legt de klemtoon op het verhogen van het bewustzijn van de mensen door hen te mobiliseren, door workshops, trainingen, vergaderingen
te organiseren omtrent gezondheidsvoorwaarden, problemen verbonden aan water (Belang
van het gebruik van zuiver water, beheer van de
waterinfrastructuur), promotie van hygiëne, sanitatie en bescherming van het milieu.
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Installatie van vuilnisbakken en van toestellen om de handen te wassen
 Distributie van waterfilters voor waterbehandeling in de gezinnen, scholen en gezondheidscentra




Bescherming en beheer van het milieu: de
voornaamste activiteiten in dit domein zijn :
 Planten van bomen op steile hellingen en op
oevers van waterpartijen om de gevolgen van
erosie te bestrijden en om grondverschuivingen en afbrokkelen van rotsen te voorkomen
die de gewassen beschadigen en de landbouwproductie verminderen, huizen of andere infrastructuur (wegen, bruggen en scholen)
beschadigen en bovendien mensen- en dierenlevens bedreigen.

Kweken van bomen die zullen worden aangeplant op de
steile hellingen.
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Opvang van regenwater:
 Installatie van dammen om de snelheid van
het regenwater te verminderen en de impact
van de erosie te vermijden of te verminderen.
Anderzijds wordt het opgevangen water gebruikt voor bevloeiingsdoeleinden in het
bijzonder tijdens het droog seizoen om de
productie van gewassen te verhogen, vooral
van fruit en groenten.



Installatie van waterreservoirs voor het
gebruik van regenwater door de gezinnen

Verslag netwerkdag ‘Word wereldburger 2018’ en
Fotowedstrijd ‘Sprekende beelden uit het Zuiden’ te Brugge
Op zaterdag 13 oktober vond in het provinciehuis
Boeverbos te Brugge het netwerkevent ‘Word
wereldburger 2018’ plaats. Tijdens dit event werden ook de winnende foto’s bekend gemaakt die
werden ingezonden in kader van de fotowedstrijd
‘Sprekende beelden uit het Zuiden’, waar ook
Umubano vzw aan had deelgenomen.
Na een korte introductie door Gedeputeerde Jean
de Bethune volgde de bekendmaking van de
winnende foto’s. Groot was de verrassing en blijdschap bij aanwezige bestuursleden Jean-Pierre
Roobrouck en fotograaf Frederic Deprez, toen
werd aangekondigd dat Umubano met de ingezonden foto ‘Hoeve jong landbouwersgezin in Kisaro,
Rwanda’ de hoofdprijs, zijnde een geldsom ter
waarde van 1.000€, had gewonnen.
De foto kreeg lovende kritiek van de jury omwille
van originaliteit, scherpte-diepte contrast, lijnenspel, vlakverdeling en belichting. Bovendien is de
inhoud van de foto, zijnde de hoeve waarin de
mensen staan, een project dat gefinancierd werd
door de Provincie West-Vlaanderen. De volledige
toelichting met ook uitleg omtrent hoe beelden uit
het zuiden idealiter gebracht worden, zoals de
winnende foto van Umubano, kan worden geraadpleegd via de website van de Provincie: https://
webshop.west-vlaanderen.be

Tijdens het verdere verloop van de dag kon worden
deelgenomen aan diverse workshops in kader van
wereldburgerschap. Eén daarvan had bv als thema
het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en hoe deze
gemotiveerd te houden. Een verhelderende toelichting, een thema waar ook Umubano sterk aandacht moet aan schenken, teneinde de vereniging
in de toekomst verder te kunnen uitbouwen.
Ook de evocerende en uiterst interessante lezing
gebracht door schrijfster Yasmien Naciri, bracht
inzichten vanuit een ander perspectief omtrent de
invulling van het thema ‘wereldburgerschap’.
Tijdens de lunch was er een interessant netwerkmoment, met tafels opgedeeld per landenregio. De
leden van Umubano namen plaats aan de tafel van
Centraal-Afrika. Ook daar werden er heel interessante contacten gelegd en werden ideëen, visies
uitgewisseld.
Kortom, een heel interessante dag, die in schoonheid begon met het winnen van de hoofdprijs, die
een verdere motivatie geeft om ons nog meer in te
zetten voor de projecten in Rwanda. Het prijzengeld wordt daarbij besteed aan de bouw van de
kleuter- en lagere school in Gitatsa, waar u in deze
nieuwsbrief nog meer over kunt lezen. (Zie p. 8)
FD 13/12/18
Overhandiging
winnende foto door
gedeputeerde Jean De
Bethune, Provincie
West-Vlaanderen aan
Frederic Deprez,
bestuurslid VlaamsRwandese Vereniging
Umubano vzw
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INFO

i.s.m.
- Het land van de duizend heuvels
- Taferelen op en langs het Kivumeer
- Architectuur met een Vlaamse tint
- De gorilla’s van het Parc des Volcans
In samenwerking met BRS maakt het
Davidisfonds een beleefreis naar het land
van duizend heuvels, een land met een
zeer bewogen geschiedenis.
Wim Moens, reisleider en lid van de
Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO
schrijft ons het volgende:
We bezoeken de cultuurhistorische hoogtepunten van Rwanda, gaan kijken naar de gorilla’s
(optioneel), hebben oog voor de architectuur met een Vlaamse tint (architect Lode Van Pee) en
bezoeken enkele projecten waar microfinanciering in de praktijk wordt gebracht. We ontmoeten
ondernemers die via microkredieten hun lot in eigen handen nemen en bouwen aan een betere
toekomst van hun gezin.
We bezoeken de nieuwe oogkliniek van Dr. Piet Noë.
We brengen ook een bezoek aan het “UMUBANO”-project –“Vestiging van jonge landbouwers
op de terrassen van Kisaro”.
Uiteraard hebben we ook aandacht voor de recente genocide.

De reis wordt begeleid door WIM MOENS, sinds 15 jaar via BRS, als vrijwilliger actief
betrokken bij de begeleiding van microfinancieringsinstellingen in Rwanda. Hij begeleidde voor
dezelfde organisaties al 15 inleefreizen door Rwanda.
Voor verdere informatie en inschrijving kun je terecht op:
http://www2.omniatravel.be/tabid/808/language/nl-NL/Default.aspx

Je mag ook de reisleider Wim Moens contacteren: wmoens@telenet.be
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REPORTAGE
DE WINNING VAN COLTAN IN HET DISTRICT MUHANGA, BRON VAN

RIJKDOM OF OORZAAK VAN ELLENDE ?
MUKARUTESI Béatrice, experte in ontwikkelingswetenschappen en vrijwilligster van PANDAMU
In onze vorige nieuwsbrief van juni 2018 was er sprake van verkoop van eieren aan de
mijnwerkers in de streek van Mushishiro waar het project van Pandamu gevestigd is. Wij vroegen
aan de organisatie ons meer te vertellen over het coltan dat in Rwanda wordt gewonnen en dat
een erts is waarmee onze gsm’s worden gemaakt. Het relaas hieromtrent stemt tot nadenken.
Inleiding
In de jaren 1997-2000 openden de eerste coltan
(columbiet-tantaliet)-mijnen een beetje overal in Rwanda. Bij de aanvang ontvingen de mensen die in deze
mijnen werkten veel geld dat ze verspilden door bier uit
te gieten over de grond als dank voor de gift die de
grond hen bood. Toen was de prijs op de wereldmarkt
vrij hoog, omdat dit erts wordt gebruikt voor het maken
van communicatietoestellen, zoals mobiele telefoons,
computers, enz.
Tijdens de jaren die daarop volgden is de prijs van de
Rwandese coltan gedaald omdat volgens de internationale opinie alle coltan verkocht door Rwanda zou gestolen zijn van de Democratische Republiek Congo, onze
grote buur aan de westkant. Momenteel wordt de coltan
nog altijd gedolven in sommige Rwandese bergen,
onder meer in de heuvels van het district Muhanga in de
zuidprovincie, waar op 12 administratieve sectoren er
11 over dergelijke mijnen beschikken.
Wat staat er op het spel bij de winning van coltan in
het district Muhanga ?
Sinds de jaren 1997, is de opening van coltanmijnen in
het district Muhanga niet gestopt. Wanneer men met de
landbouwers praat die dichtbij de mijnen wonen, dan
stelt men vast dat er veel kritiek is met betrekking tot
deze winning. Hierna geven we u er een idee van.
De onteigening van de grondeigenaars
In de meeste gevallen zijn de eigenaars van de mijnen
niet diegenen die er eigenaars van waren voordat de
coltan werd ontdekt. Het zijn eerder investeerders die
van elders komen die de grond van de landbouwers
aankopen. Vaak gebeurt de aankoop van de grond niet
op een loyale wijze. Met het weinige geld dat de boer
ontvangt kan hij zich niet elders gaan installeren. Aldus
blijft hij ter plaatse zonder het land dat hij nodig had om
van landbouw en veeteelt te leven zoals hij dit vroeger
deed, maar de grond die hij bezat is door de
opdelvingswerken verwoest. De oorzaak van deze
toestand is te wijten aan het feit dat er geen wet bestaat
die de standaardprijzen vaststelt voor de onteigening
van de plaatsen waar grondstoffen worden gewonnen.

De investeerders van de winning van coltan
Meestal zijn de investeerders in coltanmijnen grote
miljonairs komende uit Kigali of andere steden van het
land. Zij zijn niet bezorgd over het leed van de lokale
bevolking of over de risico’s die de bevolking zal lopen
zodra de coltan zal opgedolven worden in hun grond. Na
de winning vertrekken zijn met hun geld en de bevolking
blijft achter in een toestand van extreme armoede en
ellende. Met reden vraagt men zich af waarom de lokale
bevolking de winning niet voor haar eigen rekening zou
kunnen uitvoeren, in plaats van te werken voor de grote
bazen van de steden.
Wie wint en wie verliest?
Sinds men met de winning van coltan in ons district is
gestart, stellen wij vast de investeerders zeer veel geld
verdienen, terwijl de toestand van de mensen die in de
mijnen werken voortdurend achteruit gaat. Niet alleen
zijn de opdelvingswerken van coltan zeer moeizaam,
maar de delvers consumeren ter plaatse al wat ze
verdienen terwijl hun bazen de productie soms verkoopt
aan het dubbele of zelfs het drievoudige van de prijs die
ze aan hun werknemers betalen.
De gevaren bij de winning van coltan
De mijnwerkers zijn aan veel risico’s blootgesteld in de
coltanmijnen. Soms sterven zij door mijnen die
ineenstorten, anderen worden invalide. Dit komt vaak
voor omdat de winning niet in open lucht gebeurt. De
arbeiders moeten steeds dieper graven om coltan te
vinden, met alle mogelijke risico’s op dood ingevolge
asfyxie, vooral als ze clandestien te werk gaan.
Hoe leven de families die in de buurt van de
coltanmijnen wonen ?
De families die in de omgeving van de mijnen wonen
lijden een onstabiel leven door het feit dat de jonge
mannen die in de mijnen werken dikwijls naar huis terug
keren platzak. De vrouwen en personen die alleen
thuisblijven kunnen dan hun gezin niet onderhouden met
als gevolg ruzies en echtscheidingen. Bovendien gaan
kinderen soms in plaats van school te lopen naar coltan
zoeken die in de omgeving van de mijnen in het zand
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verloren ligt. Jonge meisjes en vrouwen gaan water
halen dat gebruikt wordt om coltan te reinigen zodat zij
met ongewenste zwangerschappen te maken krijgen.
Het milieubederf van de plaatsen waar coltan wordt
gewonnen
De wet houdende de winning van coltan bepaalt dat na
het opdelven van het erts het terrein moet worden heringericht en dat er bomen moeten worden geplant. Wanneer men echter kijkt wat er in ons district gebeurt, dan
stelt men vast dat deze praktijk nergens wordt nageleefd. Het terrein wordt opengelaten en de erosie
slaat toe, zodat de mensen die het land bewerkten
onderaan de plaatsen waar coltan gewonnen wordt
niets meer kunnen doen.
De initiatieven om het hoofd te bieden aan deze
toestand
Het is waar dat de aanwezigheid van coltan in de grond
van Muhanga een economische kans is, maar de
ontwikkelingsactoren moeten elk hun verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat deze kans een
oorzaak van ellende wordt voor de bevolking. Zo moet
de overheid niet enkel denken aan het innen van
belastingen met betrekking tot de winning van coltan,
maar er ook voor zorgen dat de bevolking die in de
omgeving van de mijnen woont er het maximum
voordeel uithaalt.
Andere initiatieven m.b.t. projecten moeten worden
genomen om de families in de buurt van de mijnen te
helpen zodat ze niet in de armoede terecht komen door
het feit dat hun mannen en jonge mannen in de
coltanmijnen werken.
Ook moeten de winningstechnieken worden verbeterd
met een voorkeur voor methodes van winning in dagbouw om de sterftegevallen te beperken.
Besluit
De winning van coltan is een levende realiteit in het
district Muhanga. Nochtans zijn de gunstige gevolgen
van deze activiteit niet billijk verdeeld onder de eigenaars van de grond, de mijnwerkers en de investeerders in de winning en de verkoop van coltan.
De families die in de omgeving van de mijnen wonen
zouden moeten worden begeleid om niet het risico te
lopen meer en meer door deze activiteit die anderen
verrijkt te worden verwoest.
Foto links:
Mijn op vindplaats
Kasemakende (sector
Mushishiro)
Rechts: mijn op
vindplaats Nyamirama (sector Muhanga)

16 | UMUBANO

Wat de organisatie PANDAMU doet voor
de bevolking wonend in de omgeving van
de coltanmijnen in het district Muhanga

Na het onderhoud dat PANDAMU had met de bevolking
die in de omgeving van de coltanmijnen woont heeft
PANDAMU aan de overheid van het gedecentraliseerd
bestuur gevraagd waarom de eigenaars van de gronden
die zouden samenwerken om de mijnen te ontginnen
niet zelf de uitbating zouden kunnen op zich nemen
door belastingen ervoor aan de staat te betalen. Het
antwoord was dat de landbouwers niet in staat zouden
zijn de fondsen te vinden die nodig zijn om de mijnen
uit te baten met de vereiste technologie en dat de
uitbating moet gebeuren met firma’s die gespecialiseerd
zijn in de winning van ertsen.
PANDAMU heeft het initiatief genomen kippen uit te
delen aan sommige arme families die in de omgeving
van de mijnen wonen in de sector Muhanga. Dit was
voor hen een alternatieve oplossing om geld te
verdienen zonder daarom in de risicovolle coltanmijnen
te moeten gaan werken. De families die de kippen van
PANDAMU hebben gekregen hebben de gekookte eieren
aan de mijnwerkers kunnen verkopen; dit was voor hen
een kans op vermarkting. Het initiatief om het kweken
van kippen te promoten zou ook het “Bureau Social de
Développement” (BSD) hebben geïnspireerd want ook
deze organisatie heeft in haar project 10 kippen per
arme familie in deze zone gegeven.
Gezien de invloed van dit project van BSD, heeft de
organisatie PANDAMU haar stem laten horen opdat
initiatieven van dezelfde soort zouden worden genomen
in de andere sectoren waar de winning van coltan
plaatsvindt, omdat de bevolking daar met dezelfde
problemen te maken heeft.
PANDAMU doet inspanningen bij de omwonenden van
de coltanmijnen om ze aan te zetten veeteelt en
landbouw te verrichten die gericht is op handel (maïs,
soja, groenten, bananenbomen en fruitbomen) zodat ze
hun brood kunnen verdienen zonder hun leven op het
spel te zetten in de mijnen.
PANDAMU houdt niet op de stem te laten horen van
diegenen die verarmd zijn door in de nabijheid van de
coltanmijnen te wonen zodat al wie er voordeel haalt uit
de winning van coltan zich ook zou bekommeren om het
welzijn van de omwonenden van de mijnen.

CULTUUR - CULTURE

Kijken naar het recent verleden in Rwanda
Dr. Guido Convents, Voorzitter Afrika Filmfestival
In september 2018 startte de nieuwe tv-serie van tenminste acht afleveringen Black Earth Rising in GrootBrittannië. Het is een fictiereeks die door de Britse
schrijver en filmmaker Hugo Blick tot stand is gekomen.
Het is een coproductie tussen BBC en Netflix. Hetgeen
betekent dat de serie wereldwijd te zien zal zijn. Het is
een verhaal waarin het Britse gerechtsapparaat een
Afrikaanse militieleider die van oorlogsmisdaden wordt
beschulldigd voor de rechtbank wil brengen. Blick heeft
met deze serie een opvoedkundige bedoeling. Centraal
staat het verhaal van een meisje Kate (gespeeld door
de Ghanese actrice Michaela Coel) dat tijdens de
Rwandese Volkenmoord van 1994 gered wordt. Het
komt terecht bij de familie Ashby. De moeder werkt in
England in internationale strafzaken. Kate volgt haar in
haar voetsporen en helpt haar adoptiemoeder. Meer
dan twintig jaar na haar aankomst in Europa wordt ze
geconfronteerd met de oorlogsmisdaden die in Rwanda
plaatsvonden. Het meisje en de toeschouwer worden
plots met een gruwzaam verleden geconfronteerd waaraan heel wat mensen niet meer denken en waarvan de
nieuwe jonge generatie vaak zelfs niet meer een idee
heeft dat zo iets heeft kunnen plaatsvinden.

De aangehouden Rwandees blijkt een generaal te zijn
die als huurling in DRCongo dood en verderf zaait. Wanneer de Rwandees vroegtijdig en op gruwelijke wijze aan
zijn einde komt, wordt Kate gecontacteerd door een andere Rwandese generaal die gearresteerd is omdat hij
een Frans priester in 1994 zou hebben vermoord. Het is
niet de eerste keer dat de kijker geconfronteerd wordt
met de juridische, politieke en historische spanningen
die bestaan tussen het Westen en Afrika in hun gezamenlijke streven internationale oorlogsmisdadigers te
berechten. De film van Raoul Peck, Sometimes in April
met Carole Karemera is daarvan een mooi voorbeeld
waar het Internationaal Gerechtshof van Arusha centraal
staat. Zelfs in Afrika en voor Afrikaanse gerechtshoven
is het geen gemakkelijke zaak. De film L’Oeil du Cyclone
van Sékou Traoré uit Burkina Faso is er een mooi voorbeeld van. Hier blijkt een rebellenofficier één van de
wreedaardigste monsters aller tijden te zijn, voor wie een
rechtszaak en proces totaal niet nodig zijn omdat zijn
schuld vanzelfsprekend is. Maar de realiteit is ook hier
complex. De man zelf blijkt in feite een slachtoffer te zijn.
Als kindsoldaat werd hij ingezet en door anderen gemanipuleerd. Hij dacht dat hij een rechtvaardige zaak
verdedigde.
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Black Earth Rising — Foto’s ter beschikking gesteld
door Hugo Convents
De Rwandese genocide vergeten bij het grote
(Westerse) publiek
In een interview vertelde schrijver en cineast Blick dat
hij tijdens zijn onderzoek om een “eenvoudige” film te
maken over oorlogsmisdaden en Rwanda ontdekte dat
de meeste formele aanklachten van het Internationaal
Strafhof in Den Haag tegen Afrikanen en wel zwarte
Afrikanen werden gevoerd. Hij trok naar Congo en bemerkte toen dat het Hof in de vervolging van de Rwandese genocide, ook individuen vervolgde die hadden bijgedragen aan het beëindigen van de genocide. Groot
was zijn verbazing en die van tal van zijn vrienden dat in
feite beide zijden van de Rwandese genocide door het
ICC gezocht werden voor vermeende wreedheden begaan in de Democratische Republiek Congo na de genocide in het midden van de jaren 2000. Het verwarde
hem en hij besefte dat het niet gemakkelijk zou zijn om
genuanceerd over de Rwandese genocide een tv-serie
te maken. Hij wilde begrijpen waarom schijnbare schurken en helden voor de rechtbank werden gedaagd. Het
intrigeerde hem mateloos. Het gevolg is dat hij een verhaal bracht dat erg complex van aard is omdat het de
mainstream percepties van "Afrika" probeert te ontrafelen. "Het blijft dan ook niet louter bij de genocide", zegt
Blick. "De serie gebruikt de genocide als ontstekingspunt voor onrechtvaardigheden die nog steeds bestaan
aan beide kanten. Maar het gaat daarbij niet alleen over
Hutu’s en Tutsi’s, maar ook over het Westen.”
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Opnieuw dit verhaal uit Rwanda en DRCongo brengen
blijkt erg belangrijk, merkte ook de dertigjarige hoofdactrice Coel op. Zij is Britse van Ghanese origine en wist
vooraleer ze met de film begon niet eens dat dit was
gebeurd. Zij besefte dat ze echt niets over de recente
geschiedenis van Afrika wist en zij blijkt de enige niet te
zijn, zoals bleek uit de reacties na het uitzenden in
Groot-Brittannië van de eerste episodes. Voor Coel en
voor Blick is het vergeten van deze conflicten verschrikkelijk. Coel bekent dat ze de Britse en Amerikaanse
geschiedenis kent, maar niets weet over Afrika, terwijl zij
zelf als Afro-Britse toch ook automatisch belangstelling
voor het continent van haar ouders en voorouders zou
kunnen hebben. De opnamen van de film en het filmverhaal hebben althans haar kennis terdege aangevuld. Hopelijk gebeurt dit ook bij de kijkers van de film.

Black Earth Rising seizoen 1 episode 7
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