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In ons vorig nummer van december 2012 hadden
we het over de toestand in Noord-Kivu en de rol
van Rwanda in dit conflict. Intussen vond heel wat
diplomatieke en politieke actie plaats en
ondertekenden elf landen van de Regio van de
Grote Meren waaronder Rwanda en de DRC op 24
februari te Addis Abeba een vredesakkoord
bedoeld om de rust te herstellen in Oost-Congo en
de gewapende troepen die er al twintig jaar actief
zijn uit te roeien. Deze keer met de interventie, zo
nodig, van een troepenmacht van de UNO met een
offensief mandaat.

Dans notre précédent numéro de décembre 2012,
nous parlions de la situation au Nord-Kivu et du
rôle du Rwanda dans ce conflit. Entre-temps, beaucoup d’actions diplomatiques et politiques ont eu
lieu, et onze pays de la région des Grands Lacs –
dont le Rwanda et la RDC – ont signé le 24 février
à Addis Abeba un accord de paix censé rétablir la
paix dans l’Est du Congo et faire disparaître les
troupes armées qui y sévissent déjà depuis vingt
ans. Cette fois avec l’intervention, si nécessaire, de
forces armées de l’ONU disposant d’un mandat offensif.

Nu heeft ook de nieuwe Belgische minister van
Ontwikkelingssamenwerking, de heer Jean-Pascal
Labille, Rwanda bezocht in het kader van de
bilaterale samenwerking die geconcentreerd is
rond gezondheidszorg, decentralisatie en energie.
Met het indicatief samenwerkingsprogramma dat
door België wordt gefinancierd blijft ons land de
derde donor van Rwanda: 160 miljoen EUR en 40
miljoen EUR voorwaardelijke steun, verbonden
aan goed bestuur op politiek en economisch vlak.

Le nouveau ministre belge de la Coopération au
Développement, M. Jean-Pascal Labille, a depuis
visité le Rwanda dans le cadre de la collaboration
bilatérale axée sur les soins de santé, la décentralisation et l’énergie. Avec le programme indicatif de
coopération financé par la Belgique, notre pays reste le troisième donateur au Rwanda : 160 millions
d’euros et 40 millions à titre de soutien conditionnel, lié à la bonne gouvernance sur le plan politique
et économique.

De Belgische minister had op het einde van zijn
bezoek een contact met president Kagame, met
wie hij uiteraard over de toestand in Congo heeft
gepraat. Volgens de Belgische minister is de
Rwandese president de mening toegedaan dat de
DRC te maken heeft met een bestuursprobleem
niet enkel in het oosten van het land. Steeds
volgens onze minister ondersteunt hij volledig de
initiatieven van de UNO om de gewapende
groepen eens en voor goed in Oost-Congo uit te
schakelen. Verder ontweek hij de kwestie van een
dialoog met de FDLR (Forces démocratiques de
libération du Rwanda) zoals de Tanzaniaanse
president Kikwete had voorgesteld. Hij toonde zich
echter bereid mee te werken aan de relance van
de Economische Gemeenschap van de Grote
Meren (CEPL) als de andere partners een deel
van het werk op zich nemen. Met dit gesprek lijken
de spanningen tussen beide landen enigszins
afgenomen.

À la fin de sa visite, le ministre belge a eu un
contact avec le président Kagame, avec qui il s’est
bien entendu entretenu de la situation au Congo.
Selon le ministre belge, le président rwandais
considère que la RDC a affaire à un problème de
gouvernance, pas uniquement à l’Est du pays. Toujours selon notre ministre, il soutient totalement les
initiatives de l’ONU visant à faire disparaître une
fois pour toutes les groupes armés dans l’Est du
Congo. Par ailleurs, il a éludé la question d’un dialogue avec les FDLR (Forces démocratiques de
Libération du Rwanda), comme proposé par le président tanzanien Kikwete. Il s’est toutefois montré
disposé à collaborer à la relance de la Communauté économique des Grands Lacs (CEPL) pour autant que les autres partenaires prennent également
en charge une part de la tâche. Par cette discussion, les tensions entre nos deux pays semblent en
tous les cas s’être apaisées.

Wat het algemene nieuws betreft over Rwanda,
stellen we vast dat het land ook meer en meer te
maken heeft met de gevolgen van de
klimaatveranderingen die heel onze planeet
treffen. Niet alleen zijn er soms lange perioden van
droogte, maar ook de regens kunnen lelijk
huishouden. Zo veroorzaakten de stortregens in
2012 de dood van minstens 72 mensen en werden
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S’agissant des nouvelles plus générales concernant le Rwanda, nous constatons que le pays est
de plus en plus confronté aux conséquences des
changements climatiques qui touchent toute la planète. Au-delà des longues périodes de sécheresse
qui peuvent s’éterniser, les pluies occasionnent
parfois d’importants dégâts. C’est ainsi qu’en 2012,
à la suite de précipitations diluviennes, on a déploré minimum 72 morts et 120 blessés.

er meer dan 120 gekwetst. Sommige mensen
wonen op zeer scherpe hellingen die als
risicozones worden beschouwd. Ook de teelten
gaan dikwijls verloren omdat ze door de regens
worden verzopen. Dit is voornamelijk het geval van
moerassen waar soms te lang wordt geplant en de
mensen verrast worden door te vroege of
onregelmatige regens.
Rwanda is dan weer goed geplaatst wat de
perceptie van de corruptie betreft. Het stond in
2012 op de 50ste plaats van 176 landen van de
corruptiemeter, op kop van de landen van de regio.
Het is gestegen vanop de 102de plaats in 2008, wat
dus een aanzienlijke vooruitgang betekent. Toch
blijkt dit een perceptie naar buiten toe, want over
de kleine corruptie in het binnenland wordt nog
geklaagd. Vooral bij de politie, de banken en de
basisoverheden zouden nog kwalijke praktijken
bestaan. Ook voor het krijgen van kredieten bij
banken, wat heel vervelend is voor onze partners
die financieringen zoeken, zou het soms nodig zijn
sommen onder de tafel aan bedienden te geven.
Intussen wordt in België de wetgeving met
betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking
grondig aangepast en met name de wet op de
NGO’s, waardoor ook onze vereniging tegen eind
2014 een nieuwe erkenningsaanvraag moet
indienen. Het ontwerp van koninklijk besluit
daaromtrent moet nog herschreven worden maar
het ziet er naar uit dat kleine ngo’s als de onze het
zeer moeilijk zullen krijgen om verder over
financiering te kunnen beschikken. Het zal er
onder meer op aankomen om de financiële
autonomie te kunnen waarborgen en daarvoor
zouden we op meer privésteun en eigen inbreng
moeten kunnen rekenen.
Ongeacht deze moeilijkheden blijven we zo goed
mogelijk onze Rwandese partners steunen en
focussen op de voedselzekerheid van de rurale
gebieden. Aangezien de landbouw niet langer deel
uitmaakt van de bilaterale steun van België is dit
zeker niet overbodig. Wel integendeel en onze
contacten met onze partners tonen aan dat onze
steun lonend is. Lees hierover een artikel over
onze nieuwe partner PANDAMU (pp. 4-7) en dat
van het overleg tussen de partners van de
Provincie Oost-Vlaanderen waarvan enkele via
onze vereniging worden omkaderd (pp. 8-9).
Verder zijn we blij dat de samenwerking tussen de
werkgroep rond KISARO (die broeder Cyriel
Wieme ondersteunt) en UMUBANO eindelijk van
start gaat (zie p. 10). Alle steun van onze lezers is
dan ook bijzonder welkom.
De redactie, afgesloten op 21 juni 2013

Certaines personnes vivent sur des pentes très escarpées, considérées comme zones à risques. Les
récoltes, elles aussi, sont souvent perdues, détruites par les pluies. C’est surtout le cas des marécages, où les plantations sont parfois effectuées sur
de trop longues périodes, les cultivateurs étant
alors surpris par les pluies précoces ou irrégulières.
Au niveau de la perception de la corruption, le
Rwanda s’en sort plutôt bien. En 2012, il occupait
la 50e place de l’indice de perception de la corruption sur 176 pays, caracolant en tête des pays de la
région. Il était à la 102e place en 2008, ce qui traduit donc un progrès considérable. Pourtant, il semble que ce progrès soit surtout perçu de l’extérieur,
parce qu’il y a encore de nombreuses plaintes relatives à la petite corruption à l’intérieur du pays. Ces
pratiques seraient surtout le fait de la police, des
banques et des autorités locales. Pour l’obtention
de crédits bancaires, il serait parfois nécessaire de
proposer des dessous de table aux employés – ce
qui est très gênant pour nos partenaires à la recherche de financements.
Entre-temps, la législation belge relative à la coopération au développement a été adaptée en profondeur, plus spécifiquement la loi sur les ONG, de
sorte que d’ici fin 2014, notre association doit introduire une nouvelle demande d’agrément. Le projet
d’arrêté royal à ce sujet doit encore être réécrit,
mais il semblerait que les petites ONG telles que la
nôtre auront désormais beaucoup de difficultés à
obtenir des financements. Il va notamment falloir
être en mesure de garantir l’autonomie financière
de l’organisation, c’est-à-dire faire davantage appel
aux aides privées et aux apports propres.
Indépendamment de ces difficultés, nous continuons à soutenir le mieux possible nos partenaires
rwandais en nous concentrant sur la sécurité alimentaire en régions rurales. Étant donné que l’agriculture ne fait plus partie de l’aide bilatérale de la
Belgique, cette action n’est pas superflue. Bien au
contraire, et les contacts que nous avons avec nos
partenaires nous démontrent que cette aide est
plus que justifiée. À ce propos, vous lirez l’article
consacré à notre nouveau partenaire PANDAMU
(pages 4-7) et celui traitant de la concertation entre
les partenaires de la Province de Flandre orientale
dont certains sont encadrés par notre association
(pages 8-9). Nous nous réjouissons en outre que la
collaboration entre le groupe de travail proche de
KISARO (soutenu par le frère Cyriel Wieme) et
UMUBANO puisse enfin démarrer (voir p. 10). Le
soutien de chacun de nos lecteurs et bien entendu,
plus que jamais, le bienvenu.
La rédaction, le 21 juin 2013.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
PANDAMU op de bres voor de armoedebestrijding en de voedselzekerheid in Rwanda
Door Innocent TELIMBERE, coördinator en Eustache HABIMANA, lid raad van bestuur
I. INLEIDING
PANDAMU (Porgramme d’Appui Nutritionnel et de
Développement Agricole de Muhanga) is een nietgouvernementele organisatie naar Rwandees recht
opgericht in 2000. Haar sociale zetel is gevestigd in de
Cel Munazi, Sector Mushishiro, District Muhanga, in de
Zuidprovincie van Rwanda. Deze organisatie heeft als
doel het bevorderen van de “voedselzekerheid voor
allen” door steun te verlenen aan het gezin op basis van
zelfontwikkeling. Haar realisaties zijn op vier
doelstellingen gebaseerd, zijnde:

verhoging van de landbouwproductie in de
interventiezone;

verbetering van de economische rechten en andere
mensenrechten;

toename van zelfontwikkeling van vrouwen en
jongeren in respect voor het milieu ;

verbetering van het welzijn van de families in de
interventiezone van de organisatie.
PANDAMU werkt met een doelgroep van 32
landbouwgroeperingen, waaronder 25 coöperaties en 7
verenigingen die 5.438 personen omkaderen, van wie
3.824 (70 %) vrouwen of meisjes zijn, en 1.614 (dit is 30
%) jongens of mannen. De doelgroep van PANDAMU is
hoofdzakelijk samengesteld uit armen, volgens de
klassering van de techniek van “diamant van de
armoede”. Het zijn de leden van de groeperingen die
beslissen over de prioriteiten om de steun ontvangen
van PANDAMU te valoriseren. 70 % van de
begunstigden van PANDAMU zijn vrouwen. Dit toont aan
dat de interventies voornamelijk aan de vrouwen ten
goede komen, ook al worden de mannen nooit
uitgesloten.
Er dient ook verduidelijkt te worden dat PANDAMU in
principe de rijken niet afwijst. De interventies beogen de
inspanningen te concentreren op de doelgroep om hem
te helpen van het ene niveau naar het andere over te
gaan waarbij het tweede uiteraard begerenswaardiger is
op het vlak van welvaart en welzijn. En om efficiënt te
zijn wil PANDAMU voordeel halen uit de expertise en de
capaciteit van sommige landbouwers die een goed
kennisniveau behalen om ze als voorbeelden te laten
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dienen voor de andere en om de zelfvoorziening van de
landbouwers in de zone te stimuleren.
II. Een innoverende ontwikkelingsorganisatie van het
landelijk gebied
Sinds 2002, heeft PANDAMU verschillende innoverende
activiteiten gelanceerd die daarna nationale prioriteiten
zijn geworden op het sociale en economische vlak.
Dit is namelijk het geval van de radicale terrassen in het
kader van de strijd tegen de erosie veroorzaakt door de
regen en de invoering van de keukentuintjes (kitchen
garden) voor de promotie van de groententeelt.
Bovendien was Pandamu een van de eerste organisaties
die geprobeerd hebben het programma van verdeling van
koeien ten voordele van arme families te promoten en
later heeft dit aanleiding gegeven tot het nationaal
programma: « One cow per familly ».
III. PANDAMU, een samenwerkende organisatie
PANDAMU is een belangrijke partner van het Ministerie
van landbouw en veeteelt, vooral in de activiteiten met
betrekking tot het behoud en de valorisatie van de grond,
de promotie van het kleinvee bij de arme families en de
promotie van het gebruik van kwaliteitsvolle zaden. Dit
komt tot uiting in de talrijke opleidingen georganiseerd
door MINAGRI, waartoe PANDAMU uitgenodigd is en
door een samenwerkingsakkoord aangaande de
vermeerdering van zaaigoed.
Wat het onderzoek betreft met betrekking tot de
introductie van nieuwe variëteiten van teelten in de zone
(stokboon en aardappel), is PANDAMU dichtbij een
samenwerkingsakkoord met een team onderzoekers van
het RAB (Rwanda Agriculture Board) en het ISAE (Hoger
instituut van landbouw en veeteelt van Busogo), voor het
leiden van onderzoek in het domein van landbouw en
veeteelt en vooral voor het introduceren van nieuwe
teeltvariëteiten, het gebruik van plantaardige pesticiden in
de strijd tegen de ziekten en de vernielers van de
gewassen, IPM (Integrated Pest Management) enz.

IV. Realisaties in het kader van het partnerschap
tussen PANDAMU en de provincie Oost-Vlaanderen
via UMUBANO
PANDAMU richt haar actie op de versterking van de
voedselzekerheid, het vrouwelijk ondernemerschap en
het basisinkomen die als verticale assen worden
beschouwd. Bovendien verleent PANDAMU steun aan
kwetsbare groepen voor de preventie van ziektes (aids,
malaria, gebreksziektes), geboorteplanning, promotie
van mensenrechten, van de familie en van gender en dit
zijn de transversale assen van haar beleid.
In 2013 kreeg PANDAMU voor het eerst de financiële
steun van de Provincie Oost-Vlaanderen via de Vlaamse
NGO UMUBANO. Met deze steun van 15000 EUR,
onderneemt PANDAMU verschillende activiteiten in de
voedselzekerheid, het basisinkomen en het vrouwelijk
ondernemerschap.
PANDAMU organiseert de verkoop van maïszaad, de
oogst van het seizoen 2013A. Momenteel wordt nog
gewacht op de resultaten van de laboratoriumanalyse
van het Rwanda Agricultural Board aangaande de
kwaliteit van het zaad.
Er werd een samenwerkingssysteem opgesteld met
producenten van plantgoed om de fruitteelt in de zone te
versnellen. Aldus worden voortdurend nieuwe
tomatenbomen en
a n a n a sp la n t e n
aangeplant. Dit
heeft te maken
met de sterke
marktvraag zowel
lokaal als op het
nationale niveau.
Overigens stimuleert PANDAMU de jongeren om
coöperaties op te zetten die zich met fruitteelt
bezighouden en ze biedt hen daarvoor technische
bijstand aan.
PANDAMU blijft de coöperatie COVAM ondersteunen
omdat ze de nodige fondsen zou vinden om op de markt
producten te vinden voor haar transformatie-eenheid
(sap, gedroogd fruit, confituur en wijn). Het nodige kapitaal wordt op tweeëntwintig miljoen (22.000.000) RWF

geraamd.
Veeteelt is een van de veelbelovende activiteiten die
PANDAMU kunnen helpen haar visie omtrent
voedselzekerheid voor allen te bereiken. Zo gaat
PANDAMU voort met de verdeling van koeien (vaarzen)
afkomstig van koeien die in het verleden werden
verdeeld. Haar programma van genetische verbetering
van het vee hetzij via het mobiliseren van de
begunstigden ten voordele van de techniek van
kunstmatige inseminatie hetzij via het natuurlijke proces
met het dekken door een stier van een exotisch ras,
maakt het mogelijk te beschikken over koeien van
gekruist bloed die productiever zijn op het vlak van melk
en vlees. Ook kleinvee (varkensteelt, kippenkweek,
bijenteelt en visteelt) neemt een belangrijke plaats in in
de lopende activiteiten, aangezien het nog het best
bijdraagt tot de aanvoer van proteïnen in de arme families
in vergelijking met de kweek van groot vee.

Ananasveld– De foto’s in dit artikel zijn van Pandamu.

PANDAMU heeft zopas een samenwerkingscontract
gesloten met een vrouw uit het centrum Kabadaha ( Zone
Mushishiro), MUSHIMIYIMANA Odette geheten, om
radicale terrassen aan te leggen te Ndiza, een
demonstratieterrein van landbouwtechnieken.
Om de ontwikkelde vrouwen van de activiteitenzone van
PANDAMU aan te moedigen om landelijke vrouwen te
omkaderen in een geïntegreerde aanpak, aanvaarde
MUKARUTESI Beatrice, die net haar universitaire studies
in ontwikkelingswetenschappen heeft afgewerkt, deze
activiteit voor rekening van PANDAMU te leiden.
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Gezien zij zeer samenhangende onderzoeken heeft
gevoerd bij de begunstigden van PANDAMU, hopen wij
dat haar bijdrage de organisatie zal helpen om betere
steun te verlenen aan nieuwe activiteiten die inkomen
verwerven voor de vrouwen en de jongeren (naaiwerk,
schoonmaak, handel, veeteelt, enz …), alsook bij de
organisatie van maandelijkse vergaderingen van
uitwisseling voor het goede beheer in de gezinnen, de
opvoeding tot familieplanning, de hygiëne van de
woningbouw, het gebruik van biogas in de gezinnen, de
omkadering en de voeding van de kinderen, het
spaarwezen en het krediet, gender en zelfontwikkeling bij
de landbouwers, rechten van vrouw en kind.
PANDAMU zet haar activiteit voort met betrekking tot de
aanmoediging van de begunstigden om toe te treden tot
de beschikbare systemen van spaarwezen en krediet, en
om het krediet goed te beheren in samenwerking met de
instellingen van microfinanciering en de banken met het
oog op de economische groei.
De nieuwe groepen waarvan de leden nog geen toegang
hebben tot de diensten die door de klassieke
banksystemen zijn aangeboden (bank en microfinanciering) maken deel uit van “tontines” in de
werkgroepen van begunstigden en na verloop van tijd
verwerven deze groepen ook geloofwaardigheid bij de
banken en microfinancieringsinstellingen.
Stokbonen

Visteelt
eronder
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PANDAMU ondersteunt coöperaties van gehandicapten
die zich inzetten voor inkomensgenerende activiteiten. Zij
onderneemt deze actie door de gezonde personen aan te
zetten de gehandicapten in de coöperaties niet uit te
sluiten. Op deze wijze zijn de gehandicapten ook in staat
even goed te presteren als de gezonde personen.
Aangezien de financiële middelen het echter niet mogelijk
maakten om over een permanent centrum te beschikken
voor de omkadering van de gehandicapte kinderen, werd
gekozen voor de opschorting van dit luik en bleef de
interventie beperkt tot het geven van informatie aan de
ouders met gehandicapte kinderen en ze door te
verwijzen naar de diensten die door het centrum HVP
Gatagara worden gegeven.
In samenwerking met de plaatselijke instanties van de
activiteitenzone, is PANDAMU gestart met de identificatie
van de families van wie de kinderen nog tekenen van
ondervoeding vertonen. Voor die kinderen worden, in
samenwerking met de gezinshoofden, activiteiten
ingericht die de uitroeiing van de ondervoeding in de
gezinnen beogen (groenten- en fruitteelt, kleinvee,
klaarmaken van een volledige maaltijd, familieplanning,
enz). Uiteraard wordt ook de strijd tegen de ondervoeding
voor de families met ondervoede kinderen opgevolgd en
de lokale bevolking wordt daarbij zoveel mogelijk
betrokken. Een groep jongeren heeft alvast besloten zich
in te zetten om samen te werken met PANDAMU in de
verdeling van konijnen aan de gezinnen die niet over
koeien beschikken.
Door middel van vergaderingen over planning waarop de
leden van PANDAMU worden uitgenodigd nemen de
begunstigden actief deel aan het nemen van beslissingen
die hen aangaan en wordt de bevolking betrokken bij het
proces van planning, opvolging, evaluatie en de
communicatie over de lessen die uit de ervaringen
worden geleerd.

Door de uitwisseling van ervaringen met de
ontwikkelingspartners van het district en de
begunstigden van PANDAMU en de andere actoren,
dragen de leden van PANDAMU bij tot het leveren van
informatie aan de vorsers over de resultaten die zij
bereikt hebben met het gebruik van biologische
pesticiden in de strijd tegen de ziekten en de vernielers
van de gewassen, in de toepassing van de principes van
landelijke zelfontwikkeling, in de praktijk van sommige
prioritaire teelten (zoals maïs, bananenbomen en fruit),
veeteelt van groot en klein vee, de praktijk van de door
de technici aanbevolen technieken in de landbouwproductie, enz. Dit vindt plaats in de workshops of
opleidingssessies waartoe de begunstigden van PANDAMU worden uitgenodigd of tijdens bezoeken die door
de verschillende onderzoekers bij PANDAMU worden
uitgevoerd. Er zijn ook uitwisselingen van ervaringen bij
bezoeken tussen begunstigden die leren van elkaar.
PANDAMU blijft haar acties voeren in het kader van het
maatschappelijk middenveld in haar activiteitenzone. In
dit verband nemen de leden deel aan vergaderingen die
georganiseerd worden door het platform van de
Burgermaatschappij in Rwanda, samen met de
Rwandese Kiescommissie, voor de voorbereiding van de
parlementsverkiezingen die gepland zijn in september
2013. PANDAMU is van plan sommige leden te sturen
om een rol van waarnemer te spelen bij de verkiezingen.
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V. Toekomstperspectief van PANDAMU
Als toekomstige projecten overweegt PANDAMU:

De bouw van droogplaatsen van de productie
van maïs en soja

De versterking van veeteelt voor groot en klein
vee

De intensivering van de schoolvelden

De intensivering van de fruitteelt en de
transformatie van fruit

Het creëren van toegevoegde waarde voor de
productie van maïs, soja, ananas, banaan en
koffie

Het bevorderen van initiatieven van vrouwen
en jongeren voor hun zelfontwikkeling

Het bijdragen tot het zoeken naar oplossingen
voor het gebrek aan water bij de bevolking van
de zone Mushishiro

De bevordering van de toegang van de
begunstigden tot de markt voor hun productie,
en opleiding in goed beheer van
bankkredieten.

De opleiding van de begunstigden over hun
e co n o misch e re ch t e n e n a n d e re
mensenrechten.
Foto hieronder: varkenssteelt Pandamu

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
VERSLAG OVER HET VERLOOP VAN DE ACTIVITEITEN AANGAANDE HET OVERLEG VAN DE PARTNERS
VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN OP DE OPENDEURDAG GEORGANISEERD DOOR JOINT
ACTION / DISTRICT VAN MUHANGA VAN 15 TOT 18 JANUARI 2013
Door Désiré NZAYISENGA, coördinator CEFAPEK/ KAMONYI

De Provincie Oost-Vlaanderen engageert zich sinds jaren, om binnen de perken van de
begroting die door de Raad wordt goedgekeurd, een jaarlijks bedrag te voorzien van 200.000
EUR voor het geheel van de projecten in Rwanda. Deze subsidie komt ten goede aan een
aantal partners uit de voormalige provincie Gitarama, nu Muhanga, in de Zuidprovincie en wordt
door Vlaamse organisaties opgevolgd. De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano is
verantwoordelijk voor de begeleiding en follow-up van ARDI, DUTERIMBERE, INGABO en
PANDAMU (zie daaromtrent het vorige artikel). PROTOS volgt de activiteiten van COFORWA
op. CARAES zorgt voor de omkadering van het HVP te Gatagara en de Zusters Bernardinnen
zijn in contact met CEFAPEK. De partnerorganisaties worden gestimuleerd om samen te
werken en in dit kader vonden de opendeurdagen plaats waarover hier wordt gerapporteerd
door CEFAPEK, momenteel verantwoordleijk voor de coördinatie van het overleg.
Waren aanwezig voor rekening van het overleg de
vertegenwoordigers en de begunstigden van de
partnerorganisaties van de Provincie OostVlaanderen: ARDI— CEFAPEK—COFORWA—
DUTERIMBERE— HVP/GATAGARA—PANDAMU
SYNDICAAT INGABO.
Behalve deze leden van het overleg, hadden
andere organisaties die lid zijn van het Joint Action
Forum van het District van Muhanga aan deze
opendeurdagactiviteit meegewerkt.
Deze opendeurdag werd gelanceerd door de
Gouverneur van de Zuidprovincie, de heer
MUNYENTWALI Alphonse, op 15 januari 2013. Hij
sprak zijn sterke waardering uit voor de
verschillende producten die de begunstigden,
leden van het overleg, hadden gepresenteerd. De
Gouverneur feliciteerde de organisaties voor de
realisaties die dankzij het overleg mogelijk werden
gemaakt.

Voor het overleg had de deelname aan deze
activiteit als doelstelling het beleid van de regionale
samenwerking van de Provincie Oost-Vlaanderen
en bepaalde resultaten in dit verband aan het grote
publiek kenbaar te maken.
Deze activiteit vindt plaats in het kader van het
gemeenschappelijk programma van het overleg en
in samenwerking met het Joint Action Forum van
het District Muhanga waarvan de partners zich
verbinden om hun bijdrage tot de ontwikkeling van
de bevolking van dit District op economisch, sociaal
vlak en op het vlak van het goede bestuur voor te
leggen. Om de aandacht te trekken beslisten de
zeven organisaties van het overleg hun realisaties
te tonen in een grote tent die niet in stands was
opgesplitst. De realisaties werden aan de talrijke
bezoekers voorgesteld die ze naar waarde konden
schatten: de prothesen bij HVP/GATAGARA, de
groenten en de natuurlijke pesticiden van
CEFAPEK, de kunstobjecten van DUTERIMBERE,
het mengvoer voor het vee van het Syndicaat
INGABO, een grote tros bananen, een konijn, de
soja en de ananassen van PANDAMU

Foto’s
Opendeur
PANDAMU
en
CEFAPEK
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Op de derde dag van de activiteit hielden de leden
van het overleg een openbare conferentie om het
ontstaan, het doel en de doelstellingen van het
overleg uit te leggen. Het publiek was talrijk
aanwezig en had veel aandacht voor de informatie
die op deze conferentie werd meegegeven. Voor
de conferentie begreep het publiek immers niet
hoe een instelling als HVP Gatagara kan samenwerken met een organisatie als PANDAMU die
zich bezighoudt met de ontwikkeling in het domein
van landbouw en veeteelt…

Provincie Oost-Vlaanderen die niet voor ieder
bekend was, administratieve dienst gegeven
door de overheid van de sector Nyamabuye om
de 5 dagen,……)
De leden van het overleg kwamen overeen dat ze
elk jaar aan de opendeurdag zullen deelnemen
met een beurtrol (district per district).

Bij de sluiting op de laatste dag had de
onderburgemeester belast met sociale zaken
waardering voor het volgende:

Het aantal deelnemers: 56, wat heel wat meer
is dan het jaar ervoor (41)

De aanwezigheid en de nauwgezetheid van
eenieder

Verschillende innovaties van de opendeurdag
(Werk in synergie van de partners van de
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
KISARO ondertekent een samenwerkingsakkoord met de Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano vzw-ngo – door Jean-Pierre Roobrouck, voorzitter VRV UMUBANO VZW-NGO
Reeds jaren volgen wij het werk van Broeder Cyriel Wieme op het terrein in Kisaro, ten noorden van Rwanda, dichtbij
Byumba. Hij is vooral bekend voor het invoeren van de radicale terrassen zoals te zien is op de foto van het voorblad
van dit nummer. Verder heeft hij een varkenskwekerij opgezet die prachtige resultaten heeft bereikt. Bovendien bouwde
hij ter plaatse een opleidingscentrum uit waar heel wat jonge Rwandezen van zijn ervaringen konden leren.
Vorig jaar nam ik tijdens de vakantie deel aan een hulde die Cyriel werd gebracht te Kerselare ter gelegenheid van zijn
90ste verjaardag. Gezien de gevorderde leeftijd vroeg de Rwandese werkgroep die Cyriel ondersteunt te Kisaro ons of het
niet mogelijk was broeder Cyriel een handje te helpen bij de realisatie van zijn nieuwste projecten en wij gingen daar
dan ook graag op in.
Ondertussen werd een samenwerkingsakkoord ondertekend en zoeken wij financieringen ten voordele van dit prachtige
opleidingscentrum in de eerste plaats voor het vestigen van een aantal door de broeder opgeleide boeren op de radicale
terrassen zodat zij de grond ervan op een permanente manier kunnen bewerken en er een inkomen mee kunnen
verwerven voor hun familie. En eventueel ook voor de inrichting en de ondersteuning van het onderwijs in de lokale
school. Dit zijn de punten die de broeder ons zelf tijdens ons bezoek van november 2012 aan zijn centrum heeft
gevraagd te ondersteunen.
Wie belangstelling en sympathie heeft voor de activiteiten van Broeder Cyriel kan ons hierbij ook helpen door een gift te
storten op ons nummer 068-2406576-33 (Iban: BE79 0682 4065 7633. Bic: GKCCBEBB) met de vermelding “project
KISARO”. Vanaf 40 euro sturen wij u in elk geval een fiscaal attest. Waarvoor onze bijzondere dank.

Broeder Cyriel Wieme, november 2012 te KISARO
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GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING
COOPERATION DECENTRALISEE
VLAAMSE VZW ASOR BOUWT SCHOOL IN KIGALI (RWANDA)
door Omer Verbeke, gedelegeerd bestuurder van ASOR vzw

In 1996 werd de vzw ASOR gesticht :
Action pour Scolariser les Orphelins du
Rwanda. Onder het voorzitterschap van een
Rwandese vluchteling wilde de vzw iets
doen voor de honderdduizenden weeskinderen die achterbleven na de volkerenmoord
van 1994 in Rwanda.
Aanvankelijk bleef alles beperkt tot wat
materiële en logistieke hulp aan weeskinderen, voogden en familie, tot in 2003
besloten werd een school te steunen die een
beroep aanleerde aan weeskinderen en
kansarme jongeren in Kicukiro (Kigali,
Rwanda). De nood aan een gebouw voor die
school deed zich voelen en in 2005 werd
begonnen met de bouw van de school die op
de foto hiernaast te zien is. We kregen
logistieke hulp van het bureau voor
gebouwen van het aartsbisdom Kigali en er
werd ook ijverig gezocht naar fondsen om
de bouw te financieren. Hierbij kregen wij
steun van o.a. het Provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen, maar het gros van de
fondsen
kwam
toch
van
enkele
privépersonen die hielpen met aanzienlijke
bedragen, van een andere Vlaamse vzw en
van talrijke weldoeners die enthousiast
waren voor het project.
De moeilijkheden waren daarbij niet gering.
Regelmatig moesten de werken onderbroken worden door gebrek aan fondsen,
maar het ergste was dat wij het slachtoffer
werden van oneerlijke praktijken van een
belangrijke Rwandese medewerker.
Dit leidde tot de sluiting van de
beroepsschool die wij steunden en tot een
paar gerechtszaken die ons veel tijd en geld
11 | UMUBANO

Foto’s Omer Verbeke—ASOR

kostten. Als Belgische vzw procederen in
Rwanda tegen een Rwandees is geen
evidente zaak. Daarom lagen de werken stil
van januari 2008 tot oktober 2010. Maar
uiteindelijk werd toch gerechtigheid verkregen en konden we weer verder werken. Het
duurde nog tot april 2013 vooraleer de
school helemaal af was.
Enkele foto’s als illustratie op de volgende
pagina.

VLAAMSE VZW ASOR BOUWT SCHOOL IN KIGALI (RWANDA)
De Rwandese vzw BAHO MISSIONS uit
Ruhengeri (Noordprovincie) vroeg ons het
gebouw te mogen gebruiken om er een
“Kicukiro Technical and Professional
School” in onder te brengen. Gezien de
doelstellingen van die vzw grotendeels
samenvielen met de onze, konden wij een
overeenkomst bereiken en kon de school
haar deuren openen in het gebouw van
ASOR op 1 februari 2013.

We hopen het onderwijs in de school nog
verder te steunen. Voor een technische- en
beroepsschool is heel wat materiële uitrusting
vereist. Bovendien is de directie van bij de
start begonnen met een internaat. Er moet nog
gezorgd worden voor een degelijke keuken en
andere voorzieningen.
Veel meer foto’s en uitleg is te vinden op de
website van de vzw ASOR: www.asor-vzw.be.
Deze realisatie is een voorbeeld van intense
samenwerking tussen een Vlaamse en een
Rwandese vzw, tussen ASOR en BAHO
MISSIONS.

In 2006 werkten wij soms met
arbeiders tegelijk

meer dan 100

In 2007 werd het dak op het gebouw gelegd
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Alle waardering voor deze realisatie gaat uit
naar de vrijgevigheid van talrijke Vlaamse
weldoeners en van een zeer degelijke
belangeloze Rwandese medewerker in Kigali.
Kansarme jongeren die geen werk hebben en
niet naar school gaan krijgen op deze wijze de
mogelijkheid een beroep te leren, een
toekomst uit te bouwen en nuttig te zijn voor
de ontwikkeling van Rwanda.

Eén van de negen afgewerkte klaslokalen

CULTUUR - CULTURE
RWANDESE FILMS OP HET AFRIKA FILMFESTIVAL (AFF)
door Guido Huysmans, directeur Afrika Filmfestival

Sinds 2007 besteedt het AFF jaarlijks aandacht aan
films uit Rwanda. Het publiceerde het boek
IMAGES ET PAIX, organiseerde een conferentie
over film in Rwanda en Burundi ism het ACPsecretariaat, vertoont jaarlijks Rwandese films in
Leuven maar organiseerde ook drie keer een
filmfestival in Brussel, eerst onder de naam
UMUBANO, later AMAHORO. Het gaf de kans om
veel onbekende films te vertonen, het publiek op
te zoeken.
Ook het 18de Afrika Filmfestival van 15-30 maart
2013 vertoonde een selectie van de producties van
Almond Tree Films Rwanda: KIVUTO, LYIZA,
SHEMA, BURDEN OF MY HEART.
Ook op zaterdag 17 maart de aangrijpende
documentaire SWEET DREAMS (Rob Fruchtman)
en BONS BAISERS DE LA COLONIE (Nathalie
Borgers).
MUSEUM M – za 16 en zo 17 maart
NOTA BENE

Richard Mugwaneza, Rw, 17 min
Poupoune Sesonga, Rw, 8 min
Clementine Dusabejambo, Rw, 21‘
Kayambi Musafiri, Rw, 17 min
BURDEN OF MY HEART Yves Niyongabo-Iris Olsson, 45 ‘
SWEET DREAMS Rob Fruchtman, US/Rw, 88 min
BONS BAISERS
Nath Borgers, B, 74 min
DE LA COLONIE

KIVUTO
LYIZA
SHEMA

NOTA BENE
Richard Mugwaneza
Rwanda, 2012, 17 min
Engels ondertiteld
In Rwanda is er een grote migratie van het
platteland naar de hoofdstad in de hoop op een
beter leven. Ondanks een vredig en goed leven in
zijn dorp, heeft een jongen toch als wens te weten
wat er zoal gebeurt in de hoofdstad. “Nota Bene”
is de titel van een briefje dat hij vindt in de bus die
hij genomen heeft om naar de grote stad te
vertrekken. Maar de inhoud van dit briefje
verandert zijn busreis en hij wordt uit de bus gezet
voor hij zijn doel bereikt.
Deze film analyseert de verschillen tussen dorp en
stad en komt tot een conclusie die misschien niet
iedereen bevalt maar waarmee de jongen kan
leven.
Foto’s ter beschikking gesteld door het AFF Guido Huysmans
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SWEET DREAMS
Lisa Fruchtman - Rob Fruchtman
VS, 2011, 88 min
Engels gesproken/ ondertiteld
Sweet Dreams is het verhaal van de vrouwen van
Ingoma Nshya. Het is het eerste en het enige
vrouwelijke tamboerensemble in Rwanda. Ze zijn
ook de enigen die zich inspannen om het eerste
lokale ijssalon uit te baten. Ze gaven het de naam
van Inzozi Nziza (Sweet Dreams). In 1994 kenden
de Rwandezen één van de ergste genocides in hun
geschiedenis.
Tien jaar later richte Odile Kiki
Katese, een baanbrekende Rwandese theaterdirecteur, Ingoma Nshya op. Dit ensemble biedt
geborgenheid en genezing voor vrouwen die het
conflict van beide zijden meemaakten. De film
volgt deze opmerkelijk groep van Rwandese
vrouwen en de wijze waarop ze hun eigen unieke
weg naar de toekomst van vrede en mogelijkheden
hebben gecreëerd.

BONS BAISERS DE LA COLONIE
Nathalie Borgers
België, 2011, 74 min
Frans gesproken, Engels ondertiteld

LYIZA
Marie-Clementine Dusabejambo
Rwanda, 2011, 21 min
Engels ondertiteld

In 1926 wordt Suzanne geboren uit de
buitenechtelijke relatie van een Belgische
koloniale ambtenaar en een Rwandese vrouw.
De twee andere kinderen uit de affaire, twee
jongens met dezelfde voornaam als zijn twee
Belgische zonen, interesseren hem niet, maar
Suzanne erkent hij wel. Wanneer ze vier jaar
oud is, zet haar vader haar op de boot naar
België om haar een Europese opvoeding te
geven. Suzanne wordt zo één van de vele
kinderen die toen in de betere milieus
omschreven werden als "Metissekinderen gered
van een negerbestemming". Haar vader waakt
erover dat zijn dochter een goede opvoeding
krijgt en stuurt haar naar een kostschool. Maar
wanneer de oorlog uitbreekt, wordt Suzanne
ondergebracht in zijn Belgische gezin. Maar
daar is maar weinig ruimte voor een vreemd
kind met een andere huidskleur…

De 18 jarige Lyiza leeft met de herinneringen aan
de genocide toen haar familie voor haar ogen
werd vermoord. Wanneer ze ontdekt dat de
ouders van één van haar klasgenoten
verantwoordelijk waren voor de moord, grijpt
haar leraar in om haar op de weg naar de
vergeving te leiden.

KIVUTO
Sesaonga Poupoune
Rwanda, 2012, 10min
Kivuto is een gehandicapte jongen, en zijn ouders
zorgen niet voor hem zoals de andere kinderen.
Hij mocht nooit buiten het hek komen, maar op
een dag was de oppas vergeten het hek te
sluiten. Kivuto ontsnapt en volgt de andere
kinderen naar school.
Sesonga Poupoune volgde cursussen in film, aan
het Rwanda Cinema Center en werkte voor veel
films in Rwanda, zoals ‘Kinyarwanda’ gemaakt
door Alrick Brown in 2010. Tegenwoordig is ze
scenarioschrijfster en een moedig filmliefhebber.
SHEMA
Kayambi Musafiri
Rwanda, 2011, 17 min
Engels ondertiteld
Het verhaal van Shema, die door de Rwandese
genocide wees en gehandicapt wordt. Shema
strijdt met depressies omdat hij zijn been verloor
en zijn zuster overleed. Dankzij het gesprek met
zijn adoptieouders besluit Shema zich op zijn
toekomst te richten en op zijn studies. Op die
wijze probeert hij het verleden te verwerken.
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BURDEN OF MY HEART
Iris Olsson - Ives Niyongabo
Rwanda/ Finland, 2011, 45 min
trailer
http://vimeo.com/30635438#
Zestien jaar na de genocide in Rwanda, heeft het
land nog altijd moeite om zich te herstellen van de
verschrikkelijke gebeurtenissen die in een tijdspanne van amper honderd dagen aan 800 000
mensen het leven kostten. Iris Olsson schetst met
zijn camera aangrijpende en erg persoonlijke
portretten van Rwandezen die ieder op hun manier
ernaar streven hun verdriet te verwerken; door te
vertrekken, door weg te vluchten in drugs of
godsdienst, of door te praten, ook met de nieuwe
generatie, over datgene wat gebeurd is.

Ambassadeur Robert Masozera brengt een
bezoek aan het Afrika Filmfestival. Foto
Stefaan Cordier, ter beschikking gesteld door
het Afrika Filmfestival.
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
Nathalie Borgers krijgt de Prijs voor de Beste
documentaire van het Rwanda Filmfestival 2012:
Bons baisers de la colonie. Zie pagina 14.

Vanaf een gift van 40 EUR voor een van
onze projecten ontvangt u een fiscaal
attest. IBAN: BE79 0682 4065 7633
BIC: GKCCBEBB
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PUBLICATIES – PUBLICATIONS
ANDRE GUICHAOUA, Seth Sendashonga 1951—1998 Un Rwandais pris entre deux feux, L’harmattan
2013

Commentaar door Jeannick Vangansbeke

Twee en een half miljoen vluchtelingen in het
buitenland, twee miljoen ontheemden in eigen land.
Onder deze omstandigheden minister van Binnenlandse
Zaken worden is geen sinecure. Maar Seth
Sendashonga deed dit toch in juli 1994. Zijn
belangrijkste verwezenlijking was een akkoord met zijn
Zaïrese collega over repatriëring. Maar toen ging het
fout. Het geweld van de APR (armée patriotique
rwandaise, dat zich daarna omvormde van gewapende
arm van de politieke partij FPR tot nationaal leger) in de
kampen van teruggekeerden lokte van de minister en
zijn premier Faustin Twagiramungu steeds meer kritiek
uit. Beiden namen ontslag in augustus 1995. Seth
keerde terug naar Nairobi waar zijn vrouw Cyrie voor de
VN werkte. Hij werd er in 1998 vermoord.
André Guichaoua, professor aan de Sorbonne, was geen
politiek medestander van Seth. Hij verwijt hem zelfs
onvrijwillig mee verantwoordelijk te zijn voor de dood
van MDR politicus Emmanuel Gapyisi. Want Seth was
FPR-politicus. Hij geloofde in revolutie, de noodzaak
met geweld het MRND regime omver te moeten gooien.
Toch nam de professor het op zich een bundel met
bijdragen van tien auteurs, waaronder Cyrie en
Twagiramungu, alsook drie interviews met Seth zelf
samen te stellen. Waar de weduwe schreeuwt om
opheldering van de omstandigheden rond zijn moord,
waarvan zij de Rwandese president verdenkt, pogen
anderen zijn historische belang te duiden. Dat via de
interviews de man zelf zijn ongezouten mening kan
kenbaar maken, draagt fors bij aan de waarde van deze
biografie.
Sendasongha blijkt een erg consequent man geweest te
zijn. Zijn kritiek als studentenleider op Habyarimana
deed hem in 1975 naar Nairobi vluchten. Later
studeerde hij aan de ULB in Brussel om daarna voor de
VN te werken, opnieuw in Nairobi. Hij engageerde zich
voor het FPR naar eigen zeggen omdat het regime
hoogstens over de Oegandese vluchtelingen uit Rwanda
wilde praten, nooit over de hele problematiek. De
'eeuwige rebel' en 'Rwanda's hoop' zoals Gérard Prunier
hem noemt, koos ongelukkig genoeg voor ballingschap
in Nairobi waar talloze mede-verantwoordelijken van de
genocide zich ophielden en onder president Arap Moi de
hand boven het hoofd werden gehouden. Onder zijn
moordenaars werden er eveneens afrekeningen
vereffend.
De heropbouw van de lokale democratie was voor hem
de grootste uitdaging.

INFO
Les Editions SCRIBE viennent de publier Les 'Mémoires du
Ruanda - tome 1' de Monsieur Louis Jaspers, ancien
administrateur territorial au Ruanda-Urundi.
Louis Jaspers y raconte sa vie d'Administrateur de Territoire de
1952 à 1956 qu'il a sous-titrée 'Les années heureuses'
Le livre coûte 20 Euro et peut être commandé en ligne http://
www.editions-scribe.com/
Het boek ook besteld kan worden op www.amazon.com en
gekocht kan worden in het boekenwinkel UOPC, 14-16
Gustave Demeylaan te 1160 Brussel.

BERICHT AAN DE LEZERS—AVIS AUX LECTEURS
UMUBANO Nieuwsbrief verschijnt tweemaal per
jaar. U kunt de nieuwsbrief gratis ontvangen als u
uw e-mailadres opgeeft. Redactiecomité:
Jeannick Vangansbeke, Lorrie Vandeginste en
Jean-Pierre Roobrouck. Foto’s: Umubano, tenzij
anders vermeld.
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Pierre
Roobrouck. E-mail: JeanPierre.Roobrouck@telenet.be
De inhoud van de gepubliceerde artikels geeft
niet noodzakelijk de opinie weer van de VlaamsRwandese Vereniging Umubano vzw-ngo. Les
articles n’engagent que leurs auteurs.
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MARION PAULET, Mambo du Rwanda - Le choix d’une destinée, Ed. L’harmattan, 2013
Commentaar door Jean-Pierre Roobrouck
Deze korte roman van een zeventigtal bladzijden, vertelt
het verhaal van Mambo, een jongentje dat in het jaar 1959
geconfronteerd wordt met de sociale tegenstellingen in
Rwanda en wiens moeder niet alleen verkracht werd, maar
bovendien de twee handen afgehakt. Ook het dorp van de
jongen wordt niet gespaard en vier jaar later zijn er
opnieuw onlusten waardoor Mambo samen met zijn vader
de vlucht moet nemen naar het naburige Congo. Op
twaalfjarige leeftijd wordt Mambo bijna noodgedwongen
ingelijfd als kind soldaat. Drie jaar later wordt hij echter
bevrijd dankzij een interventie van Unicef en als
achttienjarige komt hij terug naar zijn dorp. Hij brengt er
een gelukkige tijd door samen met zijn vader die hem de
verhalen leert uit de overlevering en hem inwijdt in de
prachtige natuur die hen omringt. Net als zijn vader wordt
hij de verteller van het dorp. Weldra wordt hij assistent van
een parkwachter in het Virunga-park (in Congo) waar hij
instaat voor de bescherming van de dieren tegen de
stropers. Gesteund door de vrouw die hij daar ontmoet,
slaagt hij voor het examen van conservator van het park
en wordt hij benoemd als verantwoordelijke voor het
noorden van het park. Hij woont intussen in Bukavu, maar
de mooie jaren blijven niet duren. Mambo komt immers
terug met zijn familie terecht in het conflict van de grote
meren vanaf het jaar 1990 en bij het vernemen van de
volkenmoord in Rwanda, beslist hij zijn vaderland binnen te
trekken om zoveel mogelijk kinderen van de moordpartijen
te redden. Niettegenstaande een reeks avonturen en
moeilijkheden slaagt hij in deze gevaarlijke opdracht. Deze
roman gaat dus niet alleen over het geweld, maar
evenzeer over de veerkracht waarmee de Afrikaanse mens,
dankzij de vriendschap, liefde en solidariteit ondanks alle
ellende, uitzicht heeft op een hoopvolle toekomst.
Marion Paulet is geboren in Belgisch Congo in 1958. Door de perikelen van de onafhankelijkheid moest zij met haar
familie, van Franse oorsprong, het land verlaten, maar in haar jeugd heeft zij van haar vader de verhalen gehoord
waarmee zij haar roman doorspekt. Dat maakt hem ook zeer leesbaar en aantrekkelijk voor kinderen vanaf 14 jaar.

L’Afrique des grands lacs, Annuaire 2011-2012 sous la direction de F. Reyntjens, S. Vandeginste et M. Verpoorten, L’Harmattan 2012. Het jaarboek 2011-2012
behandelt de toestand in Burundi, Oeganda, RDC en in Rwanda.
Voor Rwanda, komen volgende onderwerpen aan bod:
 Chronique politique du Rwanda 2011-2012 - Filip Reyntjens
 Sur un emballement médiatique : l’attentat du 6 avril 1994 contre le président
Habyarimana – Comment la presse française a fait dire à un rapport d’expertise
ce qu’il ne dit pas – Claudine Vidal
 Paris-Bruxelles, Rwanda 1994 : rivalités géopolitiques et polémiques médiatiques
– Emmanuel Murhula A. Nashi
 De la prospérité à « Saoudi » à la noyade au « Darfour » : l’histoire d’un marais
au Rwanda – An Ansoms et Jude Murison
 The Rwandan Coffee sector : out of the ordinary – Marijke Verpoorten
In de bijlagen worden ook de instellingen van Burundi, Rwanda en Kivu onder de
loep genomen.
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ANNE FROMONT, BRUNO DUJARDIN, KAREL GYSELINCK, ALAIN IYETI, INA KALISA, REMO MELONI, Renforcement des systèmes de santé—Capitalisation des interventions de la Coopération
Belge au Burundi, en République Démocratique du Congo et au Rwanda, L’Harmattan 2013
Commentaar door Bert Sagaert, tandarts
Versterking van gezondheidssystemen in
Rwanda, Burundi en de Democratische
Republiek Congo
Dit interessante boek bevat de samenvattingen
van de interventies van de Belgische coöperatie
tijdens een vierdaags seminarie gehouden in
Rubavu (Rwanda), van 12 tot 15 september
2011.
Dit seminarie werd georganiseerd door de
Belgische coöperatie, het be-Health platform
voor internationale gezondheid, in samenwerking
met de school public health van de Nationale
Universiteit van Rwanda (UNR-ESP).
De belangrijkste doelstelling was de ervaringen,
en de verworven kennis uit te wisselen, en te
bundelen. (Dit in verband met versterking van
het gezondheidssysteem in de drie betreffende
landen.)
Aanbevelingen doen om de effectiviteit, de
ondersteuning en de prestaties van de
gezondheidssystemen te verbeteren was de
finale doelstelling.
Het
seminarie
werd
bijgewoond
door
afgevaardigden
van
de
ministeries
van
gezondheid van de drie betreffende landen,
afgevaardigden van de Belgische universiteiten
van Brussel, Leuven en Luik, en de betrokken
NGO’s, waaronder ook Memisa (die ijvert voor
kwalitatieve gezondheidszorg).
Deze zes thema’s kwamen aan bod :
1. De primaire gezondheidszorg
2. Versterking van het gezondheidssysteem door
bilaterale samenwerking tussen NGO's en
specifieke ondersteuning in het domein van
geestelijke gezondheidszorg, aids, tuberculose
en mazelen.
3. Versterking van het gezondheidssysteem door
motivatie van het personeel.
4. Versterking van het gezondheidssysteem door
de betaalbaarheid.
5. De betrokken instanties en hun interacties.
6. Hoe kunnen netwerken van internationale
gezondheidszorg in België de versterking van de
gezondheid ondersteunen?
Het zesde en belangrijkste thema werd behandeld door Véronique Zinnen (UCL) en Jessica
Martini (ULB) van de groep Grap-pa.

Grap-pa – gezondheid is een onderzoeksgroep
beleidsondersteuning over het uitvoeren van de
agenda voor de doeltreffendheid van de hulp.
Deze
groep,
gefinancierd
door
en
ter
ondersteuning van de Belgische politiek, wordt
gecoördineerd door de vrije universiteit van
Brussel (ULB) en bevat ook teams van de
Katholieke universiteit van Leuven (ULC) en de
universiteit van Luik (ULg).
Deze groep bestudeert de concrete impact van
het beleid van internationale samenwerking op de
werking van de gezondheidszorgen in ontwikkelingslanden.
Zij maakte uitgebreide evaluaties over de doeltreffendheid van de hulp in deze landen.
In Afrika vindt dit onderzoek vooral plaats in vier
landen, Mali, Benin, de Democratische Republiek
Congo en Rwanda. (www.grap-pa.be).
Dit boek is geen ‘page-turner’, maar heel
interessant voor wie zich bij dit thema,
gezondheidszorg in de Sub-Sahara regio’s
betrokken voelt.

BRICE POREAU, Rwanda, Une Ere Nouvelle –
Comprendre le travail de reconnaissance,
L’harmattan, 2012, 99 p.
In 2012 heeft Rwanda heel wat wijzigingen ondergaan. De
maanden juni en juli waren rijk aan gebeurtenissen en
herdenkingsplechtigheden, zoals het einde van de lokale
volkstribunalen, de Gacaca’s. Tien jaar lang maakten ze het
mogelijk de genocidaires te berechten. Bij het beëindigen van
de Gacaca’s, werd de verzoening van het land uitgeroepen. Is
die reëel op het terrein ? Wat denken de nieuwe generaties
erover ? 2012 was het jaar van de voortzetting van de
herdenkingsplechtigheden van de genocide die plaats vonden
van april tot in juli. Dit boek is een foto van de toestand van
het land in 2012. Het stelt de vraag over de erkenning van de
genocide, achttien jaar na de feiten. Het stelt de vraag over het
verleden, maar ook over de
toekomst van dit prachtige land.
Het is een uitloper van de theorie
van de erkenning die de auteur in
een vorig werk had voorgesteld.
Hij voegt aan de universitaire
visie een terreinvisie toe, zoals
hij de toestand heeft ervaren in
juni en juli 2012.
De auteur Brice Poreau zet zijn
onderzoek voort in geschiedenis,
filosofie en politieke wetenschap
over de genocide in Rwanda, de
erkenning ervan op het nationale
niveau en de impact op het leven
van de Rwandezen.
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JEAN-LUC GALABERT, Les enfants d'Imana.

Histoire sociale et culturelle du Rwanda ancien. Ed. Izuba. ISBN: 978-2-84405-248-3
Entièrement revu et augmenté de trois chapitres inédits,
ce livre richement illustré vous fait parcourir l’histoire de
la société rwandaise avant sa transformation sous l’emprise de la colonisation. La déconstruction des clichés
liés à l’histoire pré-coloniale et une appréhension intelligente du patrimoine immense des sources orales de
l’histoire du pays des mille collines donne naissance à
un portrait foisonnant et sensible des relations sociales,
économiques, culturelles et politiques au sein de l’espace rwandais ancien. L’auteur restitue avec finesse les
dynamiques de leurs évolutions historiques avant 1900.
Le lecteur curieux de cette histoire ressort de ce livre
ravi, avec le sentiment d’avoir fait un passionnant périple dans le temps accompagné par un guide érudit et
pédagogue.

KOEN PEETERS en JEROEN JANSSENS, Drie
mandjes uit Rwanda - een uitgave gratis
verspreid door BRS.
Koen Peeters (°1959) schreef eerder de roman 'Duizend
heuvels' over Rwanda (De Bezige Bij, 2012). In 2009, 2011 en
2012 reisde hij naar Rwanda met Wim Moens, BRS-adviseur
microfinanciering. Op 28 maart mocht hij de Du Perronprijs in
ontvangst nemen voor zijn roman ‘Duizend heuvels’.
Jeroen Janssen (°1963) bleek sinds de kleuterschool in de
wieg gelegd voor tekenen. Maakte in 1997 zijn debuut met
'Mzungu-Sluipend gif'. Hij werkte van 1990 tot 1994 in Rwanda.

Inhoud - Sommaire
Woord vooraf — éditorial, pp. 2-3
ONTWIKKELINGSS AMENWERKING
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


METHODE GAHUNGU, Burundi et Rwanda:

réconcilier les ethnies – Lumières du 2e synode pour l’Afrique, L’Harmattan, 2013, 291 p.

Burundi en Rwanda zijn helaas bekend door de
conflicten die er sinds hun onafhankelijkheid regelmatig
opduiken. Deze conflicten worden vaak als
burgeroorlogen beschouwd die de burgers van
eenzelfde land tegen elkaar opzetten. De opgegeven
oorzaak is vaak de etnische tegenstelling. Volgens de
auteur zijn de echte redenen van een andere orde:
verwerven van een machtsmonopolie, corruptie, slecht
beheer, marginaliseren van sommige bevolkingsgroepen, extreme armoede van de bevolking. De
etnische identiteit wordt gebruikt als een middel om de
macht te verkrijgen of te behouden door de anderen uit
te sluiten en op die wijze leidt zij tot geweld.
Na een kritische analyse van de etnische kwestie in
deze landen, stelt dit boek een scherpzinnige lezing
voor van de gemeenschappelijke geschiedenis, een
eerlijke studie van het collectieve geheugen. De
Burundese en Rwandese entiteit is het resultaat van
eeuwen structuur, ontmoeting, beïnvloeding,
belangenstrijd en wederzijdse contacten. De identiteit is
dus dynamisch en veelzijdig, nooit verstard. Om tot een
vredescultuur te komen, moet deze evidentie vooraf
worden aanvaard. Dit boek stelt een pedagogie van de
verzoening voor die stoelt op waarheid,
rechtvaardigheid en vergeving. Het is gebaseerd op een
christelijke visie en is de vrucht van jarenlange
onderwijs van de auteur aan de faculteit van onderwijs
aan de Pauselijke Universiteit van de paters Salezianen
te Rome.
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PANDAMU op de bres voor de armoedebestrijding en de
voedselzekerheid in Rwanda,
Door Innocent
TELIMBERE, coördinator en Eustache HABIMANA, lid
raad van bestuur, pp. 4-7
Verslag over het verloop van de activiteiten aangaande
het overleg van de partners van de Provincie OostVlaanderen op de Opendeurdag georganiseerd door
Joint Action/ District Muhanga van 15 tot 18 januari
2013, door Désiré NZAYISENGA, coördinator
CEFAPEK/ KAMONYI pp. 8-9
KISARO ondertekent een samenwerkingsakkoord met
de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw-ngo –
door Jean-Pierre Roobrouck, voorzitter VRV UMUBANO
VZW-NGO, p. 10

GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING —
COOPERATION DECENTRALISEE
VLAAMSE VZW ASOR BOUWT SCHOOL IN KIGALI,
Omer Verbeke, gedelegeerd bestuurder van ASOR, p. 11

CULTUUR — CULTURE
Rwandese films op het Afrika Filmfestival,
door Guido Huysmans, directeur Afrika Filmfestival, pp. 13-15
PUBLICATIES — PUBLICATIONS






INFO

De redactie meldt dat een bewerking van de
doctoraatsthesis van onze medewerker Jeannick
Vangansbeke verscheen onder de titel “Monnaie
d’échange”? Belgisch-Congo en Centraal-Afrika in
de internationale politiek, 1909-1919”. Wettelijk
Depot: D/2012/Jeannick Vangansbeke, uitgever.
Prijs: 18 EUR. E-mail: jeannick28@hotmail.com
Misschien later meer daarover.
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ANDRE GUICHAOUA, Seth Sendashonga 1951—
1998 Un Rwandais pris entre deux feux, L’harmattan
2013, Commentaar door Jeannick Vangansbeke, p.
16
MARION PAULET, Mambo du Rwanda - Le choix
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