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De gebeurtenissen in Burundi (demonstraties, verijdelde poging tot staatsgreep, vluchtelingenstroom
naar de buurlanden) ten gevolge van de aankondiging dat de huidige president, Pierre Nkurunziza,
een derde ambtstermijn wil veroveren, doen vrezen voor een herhaling van dezelfde scenario’s in
Congo en in Rwanda die na verloop van tijd met
dezelfde problematiek te maken zullen hebben.
Nochtans is de toestand in elk land verschillend
naargelang van de context waarin de politiek zich
afspeelt. In Rwanda heeft het parlement twee
miljoen handtekeningen ontvangen die pleiten voor
een wijziging van de grondwet om president
Kagame de kans te geven zich in 2017 een derde
keer voor te stellen. En blijkbaar zet deze beweging zich voort.

Les événements au Burundi (manifestations, tentative déjouée de coup d’État, réfugiés en fuite vers
les pays voisins) qui ont suivi l’annonce selon laquelle l’actuel président, Pierre Nkurunziza, veut
rester à la tête du pays pour une troisième législature font redouter que le scénario ne se répète au
Congo et au Rwanda qui, au fil du temps, seront
confrontés à la même problématique. Pourtant, la
situation varie d’un pays à l’autre, selon le contexte
dans lequel se joue la politique. Au Rwanda, le Parlement a reçu une pétition de deux millions de signatures demandant un changement de la constitution afin de permettre au président Kagame de se
présenter pour un troisième mandat en 2017. Et
apparemment, ce mouvement s’étend.

Intussen heeft Rwanda wel te kampen met de toevloed van 12.000 nieuwe vluchtelingen vanuit Burundi. Dit toont aan hoe broos de rust blijft in onze
vorige mandaatgebieden en hoe snel de toestand
opnieuw uit de hand kan lopen. De vraag is hoe de
legitieme aspiraties van democratisering met de
nodige stabiliteit kunnen worden verzoend. Enkel
de toekomst zal dit utiwijzen, maar van onze kant
moeten we opletten onze overtuigingen niet zomaar op te dringen, niet wetende of ze aangepast
zijn aan de lokale mentaliteit en aan de Afrikaanse
cultuur. Er zijn in het verleden voorbeelden genoeg
van vergissingen als men met de plaatselijke opvattingen geen rekening houdt.
In dit nummer geven wij opnieuw het woord aan
onze lokale partners. Op de eerste plaats geven
wij een overzicht van de activiteiten van een
nieuwe partner HUMURA die in de Oostprovincie
(regio Kibungo) een landbouwcentrum opricht en/
of renoveert ten voordele van jonge vluchtelingen
die uit Tanzania teruggekeerd zijn en geen of
weinig onderricht hebben genoten door hun
jarenlang verblijf in ballingschap. Door hen een
opleiding te geven in landbouw en veeteelt hoopt
men hen kansen te geven op re-integratie in de
Rwandese maatschappij. Het project krijgt vorm
met een subsidie van de Provincie WestVlaanderen en dankzij de bezieling van een zeer
gemotiveerde stuurgroep ter plaatse. Lees meer
hierover pp. 4-6.
Verder geven we een fotoverslag van de realisaties
van onze partner Pandamu uit de streek van Mushihiro (ten westen van Muhanga, het voormalige
Gitarama). Pandamu (Programme d’appui nutri–
tionnel et de développement agricole de Muhanga
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Entre-temps, le Rwanda doit faire face à l’afflux de
12.000 nouveaux réfugiés en provenance du Burundi. Tout cela prouve que le calme qui règne
dans nos anciens territoires sous mandat est fragile, et à quel point la situation peut à nouveau dégénérer. On se demande dès lors comment arriver à
concilier les légitimes élans de démocratie et l’indispensable stabilité. Seul l’avenir nous le dira,
mais de notre côté, nous devons veiller à ne pas
imposer nos convictions, sans savoir si elles sont
adaptées à la mentalité locale et à la culture africaine. L’histoire regorge d’exemples d’erreurs commises pour ne pas avoir tenu compte des réalités locales.
Dans ce numéro, nous donnons une fois encore la
parole à nos partenaires locaux. Pour commencer,
nous présentons un aperçu des activités d’HUMURA, nouveau partenaire qui crée et/ou rénove un
centre d’agriculture dans la province de l’Est
(région de Kibungo) en faveur des jeunes réfugiés
revenus de Tanzanie et n’ayant que peu ou pas du
tout été scolarisés pendant leurs longues années
d’exil. En leur donnant une formation en agriculture
et élevage, on espère leur donner une chance de
se réintégrer dans la société rwandaise. Le projet
prend forme grâce à un subside de la Province de
Flandre occidentale et, sur place, grâce à l’énergie
d’un groupe d’experts très motivés. Plus d’infos aux
pages 4-6.
Vous pourrez également découvrir des images des
réalisations de notre partenaire Pandamu, dans la
région de Mushihiro (à l’ouest de Muhanga, anciennement Gitarama). Pandamu (Programme d’appui
nutritionnel et de développement agricole de Muhanga) soutient les agriculteurs et les personnes
handicapées afin de favoriser la sécurité alimentai-

- ondersteuning van voeding en landbouwontwikkeling) helpt landbouwers en gehandicapten om de
familiale voedselzekerheid te bevorderen. Dit is
een van de projecten die door de Provincie OostVlaanderen worden gefinancierd. Nieuws ook over
de voortzetting van de installatie van jonge landbouwers op de terrassen aangelegd door wijlen
Broeder Cyriel Wieme te Kisaro.

re des familles. C’est un des projets financés par la
Province de Flandre orientale. Ici aussi, nous constatons que la volonté d’avancer est particulièrement grande et que le projet tient à cœur des responsables. Nous faisons également le point sur la
poursuite de l’installation de jeunes agriculteurs sur
les terrasses aménagées à Kisaro par feu le Frère
Cyriel Wieme.

Een project dat we sinds 2014 ondersteunen is
WIKWIHEBA MWANA” (Blijf hoopvol mijn kind)
voor jongeren met een beperking. Het centrum
gelegen te NGARAMA (GATSIBO, een district
waarmee stad Waregem een stedenband heeft),
werd opgericht in 2007. Het helpt 40 kinderen en
begeleidt /omkadert meer dan 150 jongeren met
een beperking (in afspraak met hun ouders of
voogden) om hun levensvoorwaarden te verbeteren. De Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO heeft in 2014 uit eigen middelen de aankoop gefinancierd van een bananenplantage en
een installatie voor de verwerking van maïs.

Depuis 2014, nous soutenons également le projet
WIKWIHEBA MWANA (Garde l’espoir mon enfant)
pour les jeunes avec une déficience. Situé à NGARAMA (GATSIBO, un district jumelé à la ville de
Waregem), le centre a été fondé en 2007. Il vient
en aide à 40 enfants et accompagne/encadre plus
de 150 jeunes avec une déficience (en concertation
avec leurs parents ou tuteurs) pour améliorer leurs
conditions de vie. La responsable est Médiatrice
MUKASHARANGABO. En 2014, l’association Flamando-Rwandaise UMUBANO a financé de ses
propres deniers l’achat d’une plantation de bananes et une installation de traitement du maïs.

Nu koppelen we de verkoop van het boek RWANDA High jumping/Saut en hauteur – GUSIMBUKA
URUKIRAMENDE van Emmanuel BUGINGO en
Lode VAN PEE, waarvan we de uitgave hebben
ondersteund, aan de inrichting van het voornoemde gehandicaptencentrum in spel -en sportmateriaal om bij te dragen tot een beter welzijn en tot
de revalidatie en lichamelijke ontwikkeling van deze kinderen.

À présent, nous couplons la vente du livre «RWANDA High jumping/Saut en hauteur – GUSIMBUKA
URUKIRAMENDE» d’Emmanuel BUGINGO et Lode VAN PEE, dont nous avons soutenu l’édition, à
l’installation de matériel de jeu et de sport dans le
centre pour handicapés susmentionné, afin d’améliorer leur bien-être et de contribuer à la revalidation
et au développement physique de ces enfants, ces
éléments étant essentiels pour leur future intégration dans la société.

Nieuws is er ook over de stedenband WaregemGatsibo en in het bijzonder over de kinderen in
Ngarama die studiebeurzen ontvangen van een
aantal families uit Waregem in het kader van de
actie “Wie helpt Eric?”
Een bijdrage van het Afrikafilmfestival brengt u
nieuws over de ontwikkeling van de film in Rwanda
en onze rubriek publicaties geeft u informatie over
boeken die een licht werpen op wat omgaat in de
gedachtenwereld van onze Rwandese vrienden.
Ten slotte willen wij onze lezers eraan herinneren
dat onze nieuwsbrief open staat voor de publicatie
van onafhankelijke initiatieven met betrekking tot
de ontwikkeling van Rwanda. De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano heeft er altijd naar
gestreefd zoveel mogelijk een open venster te zijn
op de Rwandese samenleving en alle mogelijke
positieve ontwikkelingen van dit land en volk te
stimuleren en er informatie over te geven. Aarzel
dus niet uw initiatief via deze weg kenbaar te
maken.

Nous vous donnons en outre des nouvelles du jumelage Waregem-Gatsibo, et en particulier des enfants de Ngarama, qui reçoivent des bourses d’étude d’une série de familles de Waregem dans le cadre de l’action « Wie helpt Eric? » (Qui aide Eric?).
Un article sur le Festival du Film africain vous informera de l’évolution du cinéma au Rwanda, et notre
rubrique Publications vous recommandera des ouvrages qui font la lumière sur la pensée de nos
amis rwandais.
Pour conclure, nous rappelons à nos lecteurs que
notre bulletin d’information est ouvert à la publication d’initiatives indépendantes liées au développement du Rwanda. L’association Umubano s’est toujours efforcée d’être une fenêtre ouverte sur la société rwandaise, de stimuler tous les développements possibles dans le pays et sa population, et
d’informer sur ce qui s’y passe. N’hésitez donc pas
à faire connaître vos initiatives via ce canal.
La rédaction, le 27 juin 2015

De redactie, afgesloten op 27 juni 2015
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Opleiding in landbouw en veeteelt van niet-schoolgaande jongeren, KIBUNGONGOMA, Rwanda
Initiatiefnemer van het project : HUMURA vzw
Financiering : Provincie West-Vlaanderen
De vereniging HUMURA (wanhoop niet) werd
opgericht in 2003 te Karembo, District Ngoma, in
de Oostprovincie van RWANDA. Haar voornaamste doelstelling is bij te dragen tot de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking waar ze gevestigd is en meer in het bijzonder van de armsten. De vereniging heeft vooreerst
te Karembo een medisch-sociaal centrum geopend
waar de bevolking, in geval van ziekte, zich kan
laten onderzoeken en advies ontvangen over de
preventie tegen besmettelijke ziektes.
Na de opening van dit centrum heeft de vereniging
HUMURA er zich rekenschap van gegeven dat ze
de bevolking niet kon helpen haar levensomstandigheden te verbeteren enkel door de toegang tot de
gezondheidszorg te verbeteren. De bevolking moest
ook worden geholpen in haar strijd tegen de armoe-

de, voornaamste oorzaak van het gebrek aan toegang tot de gezondheidszorg. Het probleem moest
dus bij de bron worden aangepakt en HUMURA
zou daarbij helpen.
Aangezien de armoede verbonden is aan een gebrek
aan opleiding, heeft HUMURA beslist een beroepsopleiding in te voeren in haar activiteiten gericht op
de niet-schoolgaande of gebrekkig opgeleide jongeren, zodat zij zich financieel zouden kunnen behelpen en de armoede bestrijden waarvan zij het slachtoffer zijn. Dankzij deze opleidingen leren de jongeren een stiel aan en kunnen ze werken voor hun rekening of als loontrekkenden worden te werk gesteld. Zo zullen ze gemakkelijker toegang hebben
tot gezondheidszorg, hun kinderen naar school kunnen sturen, een mooi huis bouwen…

Foto van het medisch-sociaal centrum van HUMURA en maatschappelijke zetel van de vereniging
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De opleidingen hebben betrekking op landbouw,
veeteelt, timmerwerk, metselwerk, snit en naad,
vlechtwerk, pottenbakkerij en lassen.
Het beroepsopleidingscentrum HUMURA van
Gisaya is gelegen in de cel Rugese, Sector
Rurenge, District Ngoma, Oostprovincie, Rwanda.
Lokalisatie van het district Ngoma

De opleiding in landbouw en veeteelt is van start
gegaan dankzij de steun van de Vlaams-Rwandese
Vereniging UMUBANO vzw, terwijl de opleiding
in metselwerk en in vlechtwerk plaatsvindt door
middel van de eigen inbreng van de vereniging
HUMURA.
Het project komt ten goede aan de bevolking van
het district Ngoma, voornamelijk de mensen uit de
sectoren Rurenge, Karembo en Mugesera. Deze bevolking telt 19.752 personen.

District Ngoma

Lokalisatie van het Opleidingscentrum Gisaya

Aanplanting van verschillende groenten op een rij

Verschillende groenten op de kiemplaats

Opleidingscentrum Gisaya

Het centrum is gevestigd in de oude gebouwen van
een « Centre d’Enseignement Rural et Artisanal
Intégré » (CERAI) (landelijk opleidingscentrum)
dat gesloten was sinds de dramatische gebeurtenissen van 1994.

De geografische sector Rurenge herbergt ongeveer
driehonderd families (2400 personen) vluchtelingen die onlangs uit Tanzania werden teruggedreven. Zij werden geïnstalleerd op de boorden van het
Mugeserameer. Er werd voor hen een dorp gecreëerd.
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Zij waren koeherders in Tanzania en vonden hier
geen plaats om hun kudden te kunnen houden. Dit
project richt zich in het bijzonder tot hen, want er is
geen andere organisatie die zich met hen bezighoudt.
Het partnerschap tussen de organisatie HUMURA
en de Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO
vzw is gestart in 2013.
De VRV UMUBANO vzw vroeg steun aan de
Provincie West-Vlaanderen en verkreeg 12.500
EUR ten voordele van dit project dat een beroepsopleiding verzekert met het oog op de verbetering
van de landbouw en de veeteelt. 90 % van de
Rwandese bevolking leeft nog steeds van de
landbouw. Nochtans wordt de vermindering van
het beschikbare akkerland een fundamenteel
probleem voor de Rwandese bevolking. Er moet
dus aan de Rwandese bevolking worden aangeleerd
hoe veel kan worden geproduceerd op een kleine
oppervlakte. Dit is wat de vereniging HUMURA
doet via dit project van beroepsopleiding van nietschoolgaande jongeren of jongeren die een gebrekkige opleiding hebben gehad.

Binnenkant van de geitenstal/schaapskooi

Binnenkant van het kippenhok

Bezoek van de heer Bert Sagaert van de VRV UMUBANO VZW bij HUMURA op 13/10/2014

Met de door de VRV UMUBANO VZW verleende
financiering is de opleiding in landbouw en veeteelt
van start gegaan op 21 oktober 2014. Stilaan komt
aldus een modelhoeve in landbouw en veeteelt tot
stand waar de opleidingen plaatsvinden. Een
moestuin werd door stagiaires aangelegd (zie
foto’s), alsook stallen voor de dieren. Ook werden
bomen geplant om het milieu te beschermen en
gewassen die als voer voor de dieren moeten
dienen.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
REALISATIES VAN ONZE PARTNER PANDAMU IN 2014
Financiering: Provincie Oost
Oost--Vlaanderen
TELIMBERE Innocent, coördinator van Pandamu, mei 2015
Personen met een lichamelijke beperking nemen deel aan de activiteiten met betrekking tot
het telen van verbeterde variëteiten van bananenbomen in de zone Rugendabali.

Het veld is klaargemaakt voor het aanplanten
van jonge bananenscheuten. PANDAMU verleent assistentie aan de betrokken bevolking
zowel bij het aanplanten van de loten als tijdens de teelt.

Ook de vrouwen hebben zich ingezet in het
telen van betere cultivars van bananenbomen.
Mevrouw NYIRANIZEYIMANA Alphonsine in
haar bananenveld, variëteit FHIA.

Het personeel van PANDAMU bezoekt regelmatig de doelgroepen in de velden om de
boerinnen met raad en daad bij te staan.
Mevrouw Vivienne spreekt met de technicus
van PANDAMU in haar veld stokbonen.

Foto’s ter beschikking gesteld van onze partner PANDAMU
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Het personeel van PANDAMU bezoekt de
varkentelers om na te gaan of de varkens
goed worden verzorgd, of de stal net is en of
de voeding van de varkens correct is.

PANDAMU zet zich voornamelijk in voor de
promotie van de tuinbouw waarvan de productie wordt verkocht op de fruitmarkt Kabadaha in de zone Mushishiro.

PANDAMU blijft de varkens opvolgen die het
uitdeelt en stelt vast dat de varkensmest bijdraagt tot de verbetering van de landbouwteelten op de velden in de nabijheid.

De verkoop van de fruitproductie was een bron
van inkomen voor de meisjes en vrouwen die
het fruit aan de man brengen op de markt van
Kabadaha in zone Mushishiro.

Een van de jonge begunstigden van PANDAMU, NDAHAYO uit de zone KABACUZI, verkoopt zijn productie kookbananen die hij met
behulp van zijn fiets naar de stad Gitarama
vervoert.

De vrouwen en hun echtgenoten nemen deel
aan de opleidingen georganiseerd door PANDAMU met betrekking tot het klaarmaken van
een evenwichtige maaltijd in het kader van de
promotie van gelijkheid tussen man en vrouw.
In de ontwikkelingsterminologie heeft men het
dan gewoonlijk over “gender”-promotie.
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Vaders en moeders nemen samen deel aan
de opleidingen over evenwichtige voeding van
hun kinderen.

PANDAMU ondersteunt de groenteteelt. Hier
kolen bij een begunstigde.

PANDAMU organiseert sessies praktische opleiding bij de begunstigden. Vrouwen van het
dorp Kivumu in de Zone Mushishiro bij het
aanleggen van een tuintje (kitchen garden).

De leden van de coöperatie KODIMU van de
zone Mushishiro zijn tevreden over de goede
oogst van rode uien en bieten.

PANDAMU ondersteunt de groenteteelt. Hier
amarantes bij een begunstigde van PANDAMU.
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In het kader van uitwisseling van ervaringen
met andere interveniënten bij de ontwikkeling,
heeft PANDAMU deelgenomen aan de verkooptentoonstelling van Kamonyi.

Besluit

PANDAMU heeft een aantal verwezenlijkingen
in de tuinbouw voorgesteld, zoals de valorisatie van ananas en de productie van wijn “Vinas”, een product van de coöperatie van jongeren en vrouwen COPRODEMU.

PANDAMU is tevreden over de acties die tot
een goed einde werden gebracht in de vier
administratieve sectoren Mushishiro, Kabacuzi,
Muhanga en Rugendabali van het District Muhanga in partnerschap met de provincie OostVlaanderen, een solidaire provincie, via de
Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO.
Haar inspanningen zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan, want Pandamu is niet enkel voorzitter van de economische commissie van het
Joint Action Forum van het District Muhanga,
maar werd ook verkozen als steunpunt van het
programma ter bevordering van de voeding in
Rwanda (Scalling Up Nutrition /Rwanda).

Tijdens de tentoonstelling van Kamonyi, hebben de vrouwen de producten van hun breiwerk gepresenteerd. Zie foto hiernaast, boven.

Bovendien, ingevolge het aanhoudend pleidooi
van PANDAMU voor toegang tot water van de
bevolking van de sector Mushishiro, heeft het
project FONERWA zonet de nodige fondsen
toegekend om dit probleem te regelen in partnerschap met het District Muhanga en Caritas
van het Diocees van Kabgayi, waarbij PANDAMU werd aangeduid als lid van het stuurcomité
van dit project.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
HOEVENBOUW VOOR KANDIDAAT
KANDIDAAT--BOEREN TE KISARO
Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO VZW
Broeder Cyriel koesterde al lang het idee om de
jonge mensen die vanaf hun zestiende landbouwopleiding volgden op het Centrum de kans te
geven om zich te vervolmaken om zelfstandig
landbouwer te worden. Het plan was om binnen de
bestaande concessie van 50 ha, kleine hoeven te
bouwen voor een jong gezin met een halve hectare grond en enkele stallen voor enkele varkens en
kleinvee. Deze entiteiten kunnen de kandidaten
pachten voor 10 jaar. Dit plan werd mogelijk
gemaakt door Umubano die het project voorlegde
aan het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en
aan de Nationale Loterij. Het project werd door
beide instanties aanvaard en de eerste jonge
boeren hebben hun hoevetje in gebruik genomen
in 2014. Dat heeft Broeder Cyriel gelukkig zelf nog
kunnen beleven.

hun hoevetje komen ze verder in loondienst werken
op het Centrum, dat bepalen ze zelf.
Nu blijkt dat er zich verder nieuwe kandidaten aanmelden en we onderzoeken de mogelijkheden om
het project uit te breiden.
Vorige week kregen we het bezoek van de Burgemeester van ons district Rulindo en de Staatssecretaris voor Landbouw. De Staatssecretaris stelde aan
de burgemeesster voor om na te gaan welke staatsterreinen nog ter beschikking zouden kunnen worden
gesteld. Het is zonder meer een succesvol project
maar het zal natuurlijk van de jonge boeren zelf
afhangen of het doel wordt bereikt.

In 2015 is de tweede fase in uitvoering en 6 jonge
boeren wonen in hun nieuwe fermette. Momenteel
zijn er nog 2 in uitvoering. In 2016 wordt de derde
en laatste fase afgewerkt. De boeren die nog
moeten wachten op hun hoevetje zijn wel al 2
seizoenen aan het werk op de terrassen die aan
hen werden toegewezen. Ze hebben al een paar
oogsten binnen. De ene heeft al meer succes dan
de andere en zo ervaren ze dat de begeleiding van
onze monitoren nodig blijft. De eerste bewoners
hebben ook al enkele vetgemeste varkens kunnen
leveren aan het Centrum. Als er minder werk is op
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CPPA KISARO : EEN OVERZICHT VAN DE SOCIALE WERKEN IN 2015
Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO VZW
Onderwijs
Het centrum betaalt het schoolgeld voor 14 hulpbehoevende studenten waarvan de helft getroffen zijn door
een of andere handicap. Twee studenten volgen de afdeling bouw, zijn zeer begaafd, kinderen van een arm
gezin. Ze wonen in de omgeving van het centrum en
komen tijdens de vakanties meewerken op het centrum.
Ze komen in aanmerking om voor de opvolging te zorgen in onze bouwploeg. Vijf zijn kinderen van onze huidige medewerkers die geholpen worden om universitaire studies te doen. De jeugd uit de omgeving kan
toegelaten worden tot onze “armenschool” in Kirenge tot
het derde middelbaar. We bieden ook jaarlijks aan 20
jongeren een doorgedreven beroepsopleiding aan. We
bedelen ook tweedehands-laptoppen die ons aangeboden worden.

werking met de gemeentelijke autoriteiten.
Tewerkstelling
Jongeren van 16 jaar die niet verder kunnen studeren,
weduwen, mindervaliden, werklozen in het algemeen,
allemaal komen ze aankloppen op het centrum. Wekelijks kunnen we er een vijftigtal gelukkig maken. Een
tiental mindervaliden behoren tot de vaste werknemers.
Evenveel weduwen kunnen ook op een vaste job rekenen. Verder hebben we 40 vaste werknemers in dienst.
Alle werknemers kunnen rekenen op ondersteuning van
het Centrum bij uitzonderlijke omstandigheden.

Soepbedeling op zaterdag
De zaterdag wordt soep gemaakt van de groenten die
niet verkocht werden op de markt of van een overaanbod. De armen uit de omgeving komen in de voormiddag naar deze soepbedeling. Terzelfdertijd krijgen ze af
en toe wat kledij mee. Af en toe wordt er ook een bedeling van bloem aan toegevoegd. Het is een traditie
geworden op Kisaro.

Ziekenvervoer
We voorzien tussenkomst in de kosten voor vervoer
naar het ziekenhuis van Byumba, Kigali of andere
gespecialiseerde inrichtingen in het land. Als gebruik van
het openbaar vervoer onmogelijk is, zetten we ons eigen
voertuig in. Voor sommige zeer hulpbehoevende patiënten is er ook tussenkomst in de medische kosten. Bij
overlijden voorzien wij ook in het kisten, het afhalen uit
het ziekenhuis en het vervoer naar de begraafplaats. De
gerecupereerde kosten zijn afhankelijk van de draagkracht van de familie.

Deuren en dakbedekking
Heel wat mensen wonen in mensonwaardige omstandigheden. Een veel te klein huisje uit gedroogde kleiblokken met een dak waar het door regent en soms
zelfs zonder buitendeuren. We hadden begin 2015 een
lijst van 50 huisjes zonder buitendeuren. Daarvoor
hebben we 100 deuren gemaakt en bedeeld. Drie
woningen hebben een nieuw dak gekregen en er volgen
er nog 2 dit jaar. We moeten ons noodgedwongen
beperken tot de ergste gevallen.

Parochiale werken
In Sayo, een ver afgelegen cel van Kisaro wordt in samenwerking met plaatselijke vrijwilligers een kerk –
polyvalente zaal gebouwd met afmetingen 20m op 10m.
Momenteel is de bevloering in uitvoering maar het gebouw is al in gebruik genomen. In Kisaro-Murama is
begonnen met een parochiaal huis en feestzaal. Dit zal
ook met plaatselijke vrijwilligers in 2015-2016 uitgevoerd
worden.

Citernes
Met de steun van de Provincie Limburg worden 10 ondergrondse citernes gebouwd van 10 m³. De woningen
met pannendak krijgen meteen een dak van golfplaten.
Er worden dakgoten geplaatst en aangesloten op de
citerne en we voorzien een handpomp. De watervoorraad blijkt voldoende voor de droge periode door te
komen. Dit project wordt ook al meerdere jaren herhaald zodat al een vijftigtal gezinnen geholpen zijn.
Woningen:
In 2015 hebben we de bouw van 3 woningen voorzien
voor echt hulpbehoevende gezinnen. De nood is uiteraard veel groter maar we doen wat we kunnen. We
hebben 4 leerlingen in de opleiding bouw. Met hun
opleider bouwen ze deze huisjes. De nodige kleiblokken
worden gemaakt door een groep werklozen die ons
door de gemeente ter beschikking gesteld worden gedurende 1 dag per week. Dit is een initiatief van samen12 | UMUBANO

Bouw van een sociale woning

RWANDAREIS EIND MEI 2015
Jozef Caudron, penningmeester van VRV Umubano VZW
Op dinsdag 26 mei is het zover. Om 04.45u opstaan
want we nemen de trein van 05.53u naar de
luchthaven en deze wacht niet op langslapers. Het
vliegtuig neemt de vleugels om 10.35 en na 8 uur
vliegen, dalen we af naar Kigali. Het is 18.35u en de
duisternis heeft al haar intrede gedaan. De administratieve problemen waren vlug afgehandeld, dat
duurt een uurtje, en dan kan ik de vrienden begroeten, die me staan op te wachten. Bertin en Célestin
komen me tegemoet.

Woensdag 27 mei
Na een flink ontbijt en wat administratieve taken te
hebben vervuld, vertrek ik, samen met Célestin,
naar Ngarama. Maar onderweg eerst nog een
bezoek brengen aan een ngo Humura die gelegen
is in het district NGOMA, sector Karembo. Ik had
me wel wat misrekend want door de aardewegen in
slechte staat duurde deze omweg wel enkele uren.

De NGO Humura werd opgericht in 2003 te
Na een eerste gesprek, vertrekken we naar het ho- Karembo. Haar voornaamste doel is de bevolking
tel de “Auberge Beau séjour” waar ik een kamer van Kibungo, waar de NGO gevestigd is, te helpen
voor de eerste nacht had gereserveerd.
om toegang te krijgen tot gepaste gezondheidszorg.
De vereniging heeft reeds een medisch-sociaal
Rwanda – Ngarama – Gatsibo
centrum geopend te Karembo waar de bevolking, in
geval van nood, de nodige medische hulp kan
Rwanda, een land in Centraal-Afrika, bijna even krijgen. Er wordt ook raad gegeven ter preventie
groot als Belgïe, met meer dan 11 miljoen inwoners, van besmettelijke ziekten.
waar de dagen even lang zijn als de nachten, waar
men spreekt over droog- en regenseizoen, waar Zeer snel is de NGO tot de conclusie gekomen dat
duizend heuvels de horizon afbakenen, met de de gezondheidszorg nauw verbonden is met de
grootste bevolkingsgroep tussen 10 en 25 jaar, waar strijd tegen armoede. Armoede is de grootste
de notie “TIJD” een andere betekenis heeft, waar oorzaak waarom mensen geen toegang hebben tot
vrouwen een korf bananen als hoofddeksel dragen gezondheidszorg. Vandaar de poging om de
en mannen een paternoster als halssnoer, waar in bevolking te helpen in haar strijd tegen armoede.
1994 verschrikkelijke zaken gebeurden.
Ngarama en Gatsibo, twee sectoren in het noordoosten van dit land, te bereiken na 4 uur rijden
vanaf Kigali. De laatste 35 km is wel een hobbelige
aardeweg. Er is geen post of krant, geen bioscoop.
Geen luxe te vinden. Alleen kleine familiale
woningen, dikwijls in aardeblokken opgetrokken.
Een land door God vergeten, maar niet door
Waregem. Waregem heeft een hechte band met
Ngarama-Gatsibo. In 1987 tekende burgemeester
M. Coucke een charter dat de verbroedering bevestigde tussen beide steden. De oorlogsjaren en
de genocide van 1994 hebben wel een kloof geslagen in de contacten, maar vanaf 2001 zijn die hernomen en versterkt. Regelmatig komt een Rwandese delegatie naar Waregem of trekt iemand van hier
naar Ngarama. De laatste jaren is er een echte
band met de plaatselijke bevolking. Waregem is
gekend in Ngarama en Gatsibo. Het is niet meer uit
te wissen.

Een land waar mannen een paternoster als
halssnoer dragen. Foto’s in dit artikel: Jozef Caudron
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Armoede is gebonden aan een gebrek aan
opleiding. Humura heeft dan ook beslist om een
programma van jongerenopleiding in haar curriculum op te nemen. Het doel is dat jongeren een
beroep leren en zo toegang krijgen tot de arbeidsmarkt of een eigen zaak beginnen.
De vorming gaat over landbouw, schrijnwerkerij,
bouw, richtingen meer in de lijn van jongens en
over naaien, broderen, kunstartikels maken, richting meer in de lijn van de meisjes. Umubano werkt
samen met de ngo Humura om een opleiding te
starten in de landbouw. (Lees hierover meer in het
artikel pp. 4-6)
Na het bezoek zetten we onze weg verder. In
Kayonza, nemen we de richting Uganda en rond
14.30u nemen we een pauze in Rukara om een
middagmaal te nemen langs het Muhazimeer. Het
is één van de mooiste plekjes op onze weg. Het
duurt dan ook niet lang of we krijgen gezelschap
van een vaste gast namelijk de “Grue Royale” of
‘Grijze kroonkraan”.

“Wie helpt Eric?”
Wat houdt deze actie in? Even voorstellen.
Is er iemand die kan helpen? Eric is een jongen
zoals heel wat kinderen in Ngarama. Eric leeft op
één van de heuvels rond Ngarama. Zijn ouders,
indien ze nog leven, bewerken een lapje grond. Ze
kweken bonen of zoete aardappelen om te overleven. Misschien hebben ze ook nog een paar konijnen en zelfs misschien een geit. Maar naar
school gaan, dat gaat niet voor Eric. Want Eric
heeft ook nog broers en zussen. En het schoolgeld
kan er niet meer af. Dus gaat Eric ook wegblijven
van school en later ook in armoede leven.
TENZIJ, tenzij er iemand is die zich het lot van Eric
aantrekt. Dan heeft hij geluk. Hij kan schoollopen
en later kans maken op een beter leven.
In Waregem zijn er veel families die Eric willen
helpen. 72 kinderen krijgen nu steun van een peter of meter uit Waregem om naar school te gaan.
Ze zijn hun peter of meter daarvoor zeer dankbaar.
Maar er zijn nog veel Ericjes die wachten op een
peter of meter die zich om hen willen bekommeren.
Door een klein maandelijks bedrag, dat trouwens
fiscaal aftrekbaar is, kan JIJ ook peter of meter
worden van een kindje in Ngarama. Wil je meer
info? Neem dan contact met het inrichtend comité:





Dan zetten we onze weg verder. Het laatste uur
rijden we over een zeer hobbelige aardeweg en
rond 18.00u bereiken we Ngarama. Het begint
dan al duister te worden.

Jozef Caudron. E-mailadres:
jozefmcaudron@hotmail.com
Karel Platteau
Christa Meersman
Benedikt Vandewalle

De peters of meters storten hun bijdrage maandelijks op de rekening van Umubano. Om de 3
maanden wordt het geld opgestuurd naar Ngarama
waar een comité verantwoordelijk is voor de
verdeling ervan. Daarnaast, heeft het comité ook
nog volgende taken: brieven ophalen en verzenden
naar Waregem, eventueel eerst de brieven vertalen, de brieven vanuit Waregem bezorgen aan het
kind eventueel ook na de vertaling, de kinderen
aanduiden die in aanmerking komen voor steun,
toezien of de kinderen wel regelmatig naar school
gaan, ook hulp bieden in geval van gezondheidsproblemen.
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Ten huize van …..
In de heuvels vindt men nog veel huizen opgetrokken in klei. Dikwijls woont er een grote familie.
De armoede is daar groot en veel hoop op
verbetering is er niet op korte termijn.

Joseph Kalinda brengt een
steunende meter in Waregem

brief

voor

zijn

Realisaties
In dit huis opgetrokken in klei, amper 2 meter op 5,
woont Anastasia met haar vier kinderen. Haar man
is 2 jaar geleden overleden. Er zijn geen meubelen, geen verharde vloer, gewoon niets.

Dit is haar keuken. Een klein houtvuurtje buiten de
woning. Hopelijk regent het niet wanneer ze moet
koken.
De 4 vaste
leden
van
het comité:
Vlnr: Faustin
Bucyana,
Médiatrice
Mukasharangabo,
Athanase
Nkerabigwi
en Illuminée.

In de loop van de 27 jaar verbroedering is er heel
wat uitgewisseld en gerealiseerd. Wij hebben veel
kunnen leren van de Rwandezen. Die zijn
vriendelijk en gastvrij. Ze hebben altijd tijd om een
babbeltje te slaan. Hun gezegde “Nous n’avons pas
l’heure mais nous avons le temps” zegt genoeg. Zij
kunnen ook veel leren van ons, Belgen. We hebben
nooit veel tijd, maar we zijn efficiënt.
Op vandaag is de situatie veel verbeterd. Ook
dankzij de hulp van Waregem. Waregem heeft veel
projecten helpen realiseren op gebied van
onderwijs, gezondheidszorg, wateropvang, enz.
Om er enkele te noemen:
 heropbouw van de lagere school in Katabagemu
 dispensarium en apotheek in Katabagemu
 sectorhuis in Mimulli
 sectorhuis in Ngarama
 overdekte markt in Ngarama
 10 waterciternes van 10.000L in Ngarama.
Waregem mag terecht fier zijn op zijn realisaties
van de laatste jaren. Zo heeft Ngarama nu ook een
technische school waar jongeren een beroep
kunnen leren. Er zijn nu 6 studierichtingen: loodgieterij, constructie, soldering, elektriciteit, houtbewerking en naad. In 2013, waren er 145 leerlingen
in opleiding waarvan 93 een certificaat hebben
behaald.
Daarnaast werd ook het centrum “WIKWIHEBA
MWANA” afgewerkt. Dit centrum geeft opvang aan
38 gehandicapte kinderen. Het is een initiatief van
de Rwandezen zelf en werkt grotendeels op basis
van vrijwilligers. Een Duits meisje werkt daar nu als
vrijwilliger orthopedist voor een jaar.
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Het centrum WIKWIHEBA
MWANA

Godsdienst

Verwelkoming op de technische school

De processie gevolg door talrijke groepen

Rwanda is hoofdzakelijk katholiek. En het is niet
anders in Gatsibo en Ngarama. Maar ook hier zijn
veel andere religies aanwezig: de Anglikaanse
Kerk, de Evangelisten, de getuigen van Jehovah.
In Ngarama zijn er op zondag 2 diensten voor de
katholieken in de centrumkerk “Immaculée Conception”, om 7.30u en om 10.00u. Een dienst kan
meer dan 2.30 uur duren. Laatkomers vinden nog
moeilijk een plaats. De dienst begint met een
processie. Er zijn een twintigtal misdienaars en
helpers. Het koor zingt “a capella”. Ieder heeft zijn
rol. Er wordt uitbundig gezongen en gedanst door
meerdere groepen en het volk. Tijdens de elevatie,
wordt er geapplaudisseerd. De preek kan gerust
een 40 minuten duren en niemand die zich
verveelt. Er wordt niet rondgegaan voor de collecte
maar op een bepaald ogenblik kan je zelf naar
voren gaan met je gift.
Als blanke ben je onmiddellijk opgemerkt en word
je uitgenodigd op het einde van de dienst om je
voor te stellen aan de aanwezigen en een woordje
te zeggen. Het was nu aan onze beurt, Marc Bilau
en ikzelf. Marc heeft dan ook het volk getrakteerd
op 2 strofen van het lied “We shall overcome
someday”. Een daverend applaus volgde.
In de mis van 10.00u had er een collectieve doop
van talrijke jonge kinderen plaats. Zo duurde deze
mis tot 13.20 uur. En dan begon de processie van
het Heilig Sacrament. Allerlei groepen en zangkoren waren aanwezig. De plechtigheid duurde tot
ongeveer 15.00 uur.
UMUBANO | 16

INFO

Mevrouw,
Mijnheer,
Graag nodig ik u uit op de boekvoorstelling

Gusimbuka Urukiramende,
Hoogspringen in Rwanda.
Deze voorstelling gaat door op donderdagavond 2 juli om 19 uur in
de Banketzaal van het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
PROGRAMMA

19u00
19u15
19u25
19u35
19u45

Ontvangst en verwelkoming;
Situering van het totaalproject door Lode VAN PEE;
Historisch-etnografisch perspectief door
Jean-Baptistea NKULIKYINKA;
Biomechanische bewegingsanalyse door
dr. Ine VAN CAEKENBERGHE en Prof. Dr. Dirk DE CLERCQ van Universiteit Gent;
Historische sprongen gerelateerd aan het hoogspringen op olympisch niveau door Tia HELLEBAUT;
Sociaal luik door Jean-Pierre ROOBROUCK van vzw UMUBANO;

Receptie, doorlopend projectie
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op volgend e-mailadres:
jean-pierre.roobrouck@telenet.be
Het project “Gusimbuka Urukiramende” is een
initiatief van architect-antropoloog Lode VAN
PEE in samenwerking met Emmanuel BUGINGO, directeur van Sport aan het Rwandese
Ministerie van Sport en Cultuur MINISPOC.
Het project bestaat mogelijks uit meerdere fasen,
waarvan de eerste is afgerond, namelijk een interdisciplinaire studie van het historische hoogspringen in Rwanda.
De historisch-etnografische benadering van de
Rwandese cultuurkenner Jean-Baptiste NKULIKIYINKA enerzijds, en de bewegingsanalyse van het
Gusimbuka Urukiramende hoogspringen door de
UGent, Vakgroep ‘Beweging- en Sportwetenschappen’, vormen een ongekende symbiose tussen Cultuur en Sport. Een diepgaand onderzoek
over dit fenomeen in het verleden biedt uitdagende mogelijkheden voor de toekomst.
Dit alles resulteert in een prachtig geïllustreerd
boek waarvan de uitgave mede mogelijk is dankzij
de Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO.
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In een vorige samenwerking met dhr Lode Van
Pee organiseerde de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw eind 2004 - begin 2005 in het
Caemersklooster in Gent een tentoonstelling
“Imigongo uit Rwanda – van mest tot design” met
de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Met
de verkoop van de beschilderde panelen werd de
bouw van het kunstatelier Kakira (in de streek van
Kibungo) gefinancierd.
Deze keer zal de opbrengst van de uitgave van het
boek “RWANDA High jumping/Saut en hauteur –
GUSIMBUKA URUKIRAMENDE” van Emmanuel
BUGINGO en Lode VAN PEE worden besteed aan
het project “WIKWIHEBA MWANA” (Blijf hoopvol
mijn kind) voor jongeren met een beperking.
Het centrum gelegen te NGARAMA (GATSIBO,
een district waarmee stad Waregem een stedenband heeft), werd opgericht in 2007. Het helpt 40
kinderen en begeleidt /omkadert meer dan 150
jongeren met een beperking (in afspraak met hun
ouders of voogden) om hun levensvoorwaarden te
verbeteren.
De verantwoordelijke is Médiatrice MUKASHARANGABO.
Het centrum ondersteunt kinderen met een beperking en hun familie. Het tracht hun levensvoorwaarden te verbeteren door aangepaste zorg en
professionele training van de ouders en kinderen.
Het wil de ouders zoveel mogelijk betrekken bij zijn
interventies en de kinderen leiden tot meer
zelfstandigheid. De kinderen, waar mogelijk, worden begeleid via inclusief onderwijs. Het centrum
wil ook een ontmoetingscentrum zijn met een
nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten.
Tot op vandaag heeft het centrum gezorgd voor
een permanente verbetering van de infrastructuur
en van de professionele begeleiding, voor een
verhoging van de eigen inkomsten, een verbetering van de gezondheidszorg en het bestrijden
van armoede en kindersterfte. Kinderen met een
beperking moeten extra hulp en begeleiding
krijgen omdat ze een groot risico lopen de eerste
slachtoffers te zijn van de armoede en/of onvoldoende gezondheidszorgen, zowel psychisch als
fysisch. Aandacht wordt besteed aan voedselvoorziening, vandaar de aankoop van akkers voor de
teelt van maïs en groenten. Het voorbije jaar heeft
de Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO uit
eigen middelen de aankoop gefinancierd van een
bananenplantage en een installatie voor de verwerking van maïs.

Uiteraard beogen we de duurzaamheid van het
project. Umubano is gestart met WIKWIHEBA
MWANA (te Ngarama) als project in 2014 maar
was al in contact met de verantwoordelijke van het
centrum in verband met studiebeurzen. Met deze
nieuwe actie (uitgave van het boek over hoogspringen) en bijkomende giften willen we sport- en
spelfaciliteiten financieren.
Doel: Via uitbouw van de spelfaciliteiten bijdragen
tot een beter welzijn van deze kinderen en via
uitbouw van sportfaciliteiten bijdragen tot de revalidatie en lichamelijke ontwikkeling van deze kinderen. Elementen die essentieel zijn voor de latere
integratie in de samenleving.
We gaan uit van een minimumbudget van 5.000 €.
Uiteraard zal de aankoop en de installatie van het
materiaal gebeuren in overleg met het centrum.
Prioritair zullen de volgende toestellen worden
aangeschaft: schommels, glijbaan, wippen, trampolines, thera-banden (elastische banden voor bewegingstherapie), rolstoelen, voetbalgoals, volleybalnet, basketringen op voet, pingpongtafel +
accessoires, boksbal voor kinderen + handschoenen, opblaasbare zwembaden, aangepaste fietsen
en aangepaste uitrusting voor hoogspringen.
Kinderen met een beperking zijn een kwetsbare
groep die gemakkelijk wordt vergeten. We rekenen
erop dat het centrum door deze publicatie meer
erkenning krijgt en verder zal slagen met de
integratie van deze jongeren in de normale
samenleving. Het centrum ijvert voor de realisatie
van inclusief onderwijs voor deze kinderen. Het
uiteindelijk doel is het verkrijgen van een gelijke
behandeling niet alleen van mannen en vrouwen
maar ook van jongeren met een beperking.
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CULTUUR - CULTURE
Rwandese film “Crossing Lines” wint Leuvense Young African Filmmakers
Dr. Guido Convents, Voorzitter Afrika Filmfestival
In juli 2014 werd de 10de editie van het filmfestival
Hillywood in Kigali georganiseerd. Het is de plaats
om nieuwe Rwandese films te ontdekken en ook
met de filmmakers in contact te komen. Guido
Huysmans, artistiek directeur van het Leuvens
Afrika filmfestival, was er lid van de internationale
jury, maar hij was er in de eerste plaats om nieuwe
filmtalenten te ontdekken. In de telefonische contacten die hij tijdens Hillywood met het thuisfront
had, meldde hij dat hij verbaasd was over de kwaliteit die hij op het festival had gezien. Hij vond dat
deze 10de editie duidelijk had gemaakt dat de
filmwereld in Rwanda zich kwalitatief ontwikkelde.
Hij zou een aantal van die films naar Vlaanderen
brengen. Twee jaar voordien had hij samen met
het bestuur van het AFF het plan opgevat om films
van jonge Afrikaanse filmmakers, niet alleen uit
Rwanda, samen te brengen om aan de meest
getalenteerde een prijs te geven die voor hen een
steun in de rug zou moeten betekenen. Bij zijn
thuiskomst eind juli nam hij de tijd om een aantal
van de films klaar te leggen voor het filmfestival
2015 in Leuven. Hij had ze in een briefomslag
gestoken met de vermelding : “voor mogelijke selectie 2015”. Guido overleed twee dagen na zijn
terugkomst uit Kigali op 1 augustus 2014.

Het Afrika Filmfestival besloot voor de 20ste editie
in 2015 de plannen van Guido om jonge getalenteerde filmmakers te ondersteunen te verwezenlijken. De Young African Film Makers Awards (Yafmas) werd opgericht. Uit de 60 films die voor deze
competitie in aanmerking kwamen, werden een
tiental films uit zowat heel Afrika geselecteerd en
op 22 maart 2015 aan een internationale jury voorgelegd. De eerste grote YAFMA award ging naar
de Rwandese film Crossing Lines van de jonge
Karemangingo Ishimwe Samuel. Het was pas achteraf dat het duidelijk werd dat het één van de films
was die Guido uit Kigali had meegebracht. Samuel
had hem de film overhandigd vlak voordat hij het
vliegtuig naar België nam.
De jonge filmmaker Samuel werd in 1991 geboren.
Drie jaar later verloor hij zijn ouders in de genocide.
Samen met zijn broer behoorde hij tot de overlevenden. Als wezen werden ze in hun jeugd door
verscheidene families opgevangen. Samuel zat op
de lagere school Apaper in het Kicukiro District en
zijn humaniora studies voltooide hij op het College
Saint-André in Nyamirambo. Als goede student met
aanleg voor techniek studeerde hij nog aan de Hermann Gmeiner Technical High
School afdeling elektriciteit. Na
zijn studies in 2011 werkte hij
als verslaggever en fotograaf
voor de meest geraadpleegde
website in Rwanda (igihe.com).
Dat jaar in oktober zette hij zijn
eerste stappen in de film. Hij
draaide de kortfilm Paying
Debts (5 min). Een maand later
in november 2011 nam hij deel
aan de workshop voor documentaire filmmakers in Kampala
in Uganda. Deze workshop
werd opgezet door het Maisha
Film Lab. Als assistent regisseur
kon hij zo nog meewerken aan
de korte documentaire Invisible
souls van de Ugandees Emmanuel Munisi. Een film over

Karemangino Ishime Samuel, foto ter beschikking gesteld door Guido Convents
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straatkinderen die via straatkunsten toch een
toekomst kunnen uitbouwen. Een half jaar later
nam hij deel aan de workshop over documentaire
film k-dox, geleid door de bekende Amerikaanse
filmmaker James Longley. Dan begon de echte
filmstudie met een intensieve cursus aan het
Kwetu Film Institute in Kigali, geleid door Erik
Kabera. Hier schreef hij het scenario van Crossing
lines.
Crossing Lines werd zijn project waarmee hij een
heel jaar actief zal zijn. Hij vertelt hierin het verhaal
van Kayihura, een jonge arts en een getraumatiseerde overlevende van de genocide. Op het
ogenblik dat de 20ste herdenking van de genocide
plaatsvindt, verzinkt hij in een diepe depressie.
Kayihura voelt zich schuldig aan de dood en aan
de verkrachting van zijn zus. Door een toevalligheid en zonder het te willen heeft hij haar lot
bezegeld. Zij offerde zich op om zijn leven te redden. Voor Kayihura is een onverdraagbare situatie. Bij toeval redt hij die zelfde dag van de herdenking een man die zelfmoord wilde plegen. Hij
ontdekt later dat het hier gaat om een genocide
dader die pas is vrijgelaten maar ook zijn trauma’s
niet kan verwerken. Samen zullen ze een uitweg

zoeken. Over deze film zei hij in een interview
"De film gaat meer over verzoenen met jezelf en
met je verleden, met de nadruk op het heden, en
ik denk dat het belangrijk is bij het herdenken
van de tragedie die Rwanda 20 jaar geleden
heeft gekend." Hij wou met deze film ook het
debat onder Rwandezen bevorderen om de trauma’s die er aan beide zijden bestaan te berde te
brengen.
De film won in 2014 al een prijs voor de beste
kortfilm op het Hillywood filmfestival en kreeg in
maart 2015 de eerste Yafma award te Leuven.
Hij liet weten dat hij met deze prijs eindelijk aan
zijn nieuwe langspeelfilm Bloody Speech kon
beginnen. De film gaat over een propagandaspeech van een Rwandese intellectueel in 1992
die twee jaar later een grote impact zal hebben
op de gewelduitbarsting die tot de genocide
leidde. Overigens in 2014 draaide hij overigens
nog zijn derde kortfilm “Uruzi/Nile Symphony”
tijdens de Haile Gerima workshop in Luxor/
Egypte. Al zijn films worden door Kalinga Wave
Pictures, een filmproductiehuis dat hij mede
oprichtte, geproduceerd.

Foto Samuel Ishimwe: opname van de film Crossing Lines.
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PUBLICATIES – PUBLICATIONS
F.-X. M. GASIMBA, Ibiruhuko (Vacances),
Recueil de poèmes, Prix Kadima 2013, Livre
entièrement en kinyarwanda, Paris: l’Harmattan, 2015
Commentaar door Pélagie MUREBWAYIRE

De Rwandese dichter François-Xavier Munezero Gasimba heeft voor de vierde maal de
Kadimaprijs gekregen voor zijn bundel “Ibiruhuko (Vacances)” die 17 gedichten bevat.
Deze gedichten hebben gevarieërde thema’s
die gaan over de levensomstandigheden maar
ook over de pracht van Rwanda en over de
liefde.
Naarmate de lectuur vordert, ontdekt de lezer
onderwerpen als de universele existentiële
bekommernissen (geboorte, leven, dood, geluk, voeding). De dichter verwoordt zijn gehechtheid aan zijn geboorteland en zijn
bewoners. Hij benadrukt het belang van de
opvoeding (Ku Mana) die trouwens een heel
leven lang duurt (Uburere). Hij geeft aan zijn
medeburgers ook aanbevelingen mee voor
een beter leven (Umurage w’ingenzi) en
berispt sommigen die door hun onverantwoordelijk gedrag het welzijn, de gezondheid
en het milieu schade toebrengen.
De dichtbundel pleit ook voor een degelijk
natuurbeheer (Umurage w’ingenzi) en veroordeelt sociale kwalen als alcoholisme (Rumanikambabura), lanterfanten en parasitisme
(Icyivugo cy’umupagasi) of gebrek aan hygiëne (Icyivugo cy’umubu), dit alles onder de
mom van bedekte humor.
Met emotie getuigt de dichter van zijn heimwee naar de afwezige geliefde (Uzaze, Nzaza,
Umaze kugenda,...), van zijn ontoering bij het
zien van de bezige moeder die haar baby
verzorgt (Umumero) of bij het overlijden van
een onderwijzer die veel heeft betekend voor
hem (Ku Mana). Hij benadrukt ook de onafwendbaarheid van de dood maar tevens de
zekerheid van het eeuwig leven. Dat geeft aan
zijn dichtbundel een spirituele toets die aan-

sluit bij het geloof van de voorvaders (Indoro
y’iminsi, Ku Mana).
Het laatste gedicht (Ruragendwa) rechtvaardigt
de titel van deze bundel want wie van vakantie
droomt denkt meestal ook aan reizen. Gasimba
bezingt de pracht van het landschap, van de
flora en de fauna die de bezoekers van Rwanda begeesteren, zonder belangrijke historische
elementen te vergeten.
Tenslotte volgt een laatste aanbeveling voor
het Rwandese volk: de gastvrijheid intact bewaren zodat de buitenlandse bezoeker zich altijd echt thuis kan voelen in het mooie Rwanda.
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THARCISSE SEMANA, Aux origines de la morale
rwandaise. Us et coutumes: du legs aux
funérailles, Paris, L’Harmattan, 2015
Commentaar: Jean-Pierre Robrouck
Zowel in Rwanda als in de andere Afrikaanse
landen die in contact kwamen met het westen, blijft
de traditie een houvast waar de mensen steeds
naar terugkeren: de gewoonten en gebruiken zijn
gebaseerd op relaties tussen personen en gemeenschappen en regelen het culturele geheugen,
zij het op het indivuele of collectieve vlak.
De Rwandese journalist en theoloog Tharcisse
Semana die in Zwitserland verblijft, analyseert in dit
relatief dunne boekje (113 p.) de ritussen die gepaard gaan met het overlijden en geeft ons daarbij
een inzicht in de gedachtenwereld en het wereldbeeld van de doorsnee Rwandees. In de traditie
vindt hij aldus de grondslag van de moraal en de
ethiek die het dagelijkse handelen van de Rwandezen kenmerkt. In de Rwandese context speelt de
familie (in de ruime zin), een bijzondere rol en wordt
veel aandacht geschonken aan de interpersoonllijke
solidariteit. Een extreem voorbeeld ervan is het
bloedpakt dat tussen vrienden werd gesloten en zeer
verstrekkende gevolgen had voor de wederzijdse
trouw en ondersteuning.
In zijn wereldbeeld onderscheidt de Rwandese
mens drie delen: hemel (met de aanwezigheid
zowel van God (Imana) als van de bliksem en de
maan en de sterren), de aarde waar de mensen
leven samen met planten en dieren en de onderwereld of de plaats van de geesten, « Abazimu ».
Dit laatste niveau heeft veel invloed op het leven
van de Rwandese mens die er heilig van overtuigd
is dat de geesten van de overledenen in contact
blijven met de levenden die er daarom alles moeten aan doen om ze goed te stemmen. De psyche
van de Rwandees wordt dan ook dikwijls gekweld
door de angst voor kwade geesten. Dit is een van
de redenen waarom de overleden met zoveel
schroom en met een hele reeks rituelen worden
begraven. Zelfs de aankondiging van een overlijden is niet vrijblijvend en omringd met de nodige
verplichtingen en zorgen.
De beschrijving van de rituelen leert ons onder
meer dat het tijdsbesef van de Rwandees een heel
andere invulling krijgt dan in de westerse wereld.
Bovendien komen tal van symbolen aan bod, zoals
bijvoorbeeld de symboliek van de getallen, bv. het
getal acht («Minani») dat zowel bij de geboorte als

bij de dood veel aandacht krijgt omdat het als een volkomenheid, een volledigheid wordt aangezien. Ook de
witte kleur van het kaolien waarmee, gemengd met
water, het huis van de overledene en de aanwezigen
worden besproeid, betekent de zuivering aan het einde
van de rouwplechtigheid.
De nauwe communicatie tussen doden en levenden
werd in het traditionele Rwanda benadrukt door het
begraven van de dode in de kraal of in de aangrenzende bananenplantage, naast het huis. Het sterven en
begraven worden ver van zijn familie werd beschouwd
als een groot gevaar voor de familiale harmonie. Het is
duidelijk dat de dood deel uitmaakt van het leven in de
traditionele cultuur. Het is geen einde, maar een overgang naar een andere staat en de rituelen houden
daar rekening mee.
Ook de regeling van de erfenis en de erfrechten van
de overlevenden komen aan bod in dit boekje dat een
schat aan informatie bevat. Een aanrader voor de aandachtige lezer op zoek naar duiding voor gebruiken die
hoe vreemd ze soms lijken bijzonder zinvol zijn.
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Inhoud - Sommaire

Pandamu: bananenteelt, zie pagina’s 7-10
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Het boek “Rwanda High jumping Saut en hauteur Gusimbuka Urukiramende” van Emmanuel Bugingo en Lode Van Pee (zie p. 17) is
verkrijgbaar op de zetel van de vereniging
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Het boek is een tweetalige uitgave: Frans en
Engels.
UMUBANO | 23

Foto’s: : PANDAMU — REALISATIES IN 2014, zie

pp. 7 - 10

www.umubano.be

