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Vrouw in Butaro die kookt op een ecologische oven

Inhoud—Sommaire zie pagina 9—voir page 9
Woord vooraf

Éditorial

Op 18 mei 2011 heeft België een nieuw indicatief
samenwerkingsprogramma (ISP) met Rwanda
ondertekend voor de periode 2011-2014. Met dit
akkoord gaat de ontwikkelingssamenwerking
zich in Rwanda concentreren op drie sectoren:
gezondheidszorg, energie en decentralisering.
Hierbij wordt rekening gehouden met Rwandese
ontwikkelingsprioriteiten en de Belgische expertise. De totale som van het programma beloopt
160 miljoen euro over 4 jaar, dit is 15 miljoen
meer dan het vorige programma.

Le 18 mai 2011, la Belgique et le Rwanda ont
conclu un nouveau programme indicatif de coopération (PIC) bilatérale pour la période 2011-2014.
Par cet accord, la coopération au développement
va se concentrer sur trois secteurs au Rwanda : la
santé, l’énergie et la décentralisation. Il tiendra
compte des priorités de développement rwandaises et de l’expertise belge. Ce programme se chiffre au total à 160 millions d’euros en 4 ans, c’està-dire 15 millions de plus que le programme précédent.

Behalve voor gezondheidszorg, die een traditionele sector is van de Belgisch-Rwandese samenwerking, ziet dit programma er vrij nieuw uit.
Energie zit duidelijk in de lift in België en beantwoordt zeker in Rwanda aan een reëel probleem,
al was het maar door de ontbossing en het probleem van het tekort aan houtskool voor het dagelijkse klaarmaken van de maaltijden. Ook onze
vereniging speelt daar, zoals u weet op in met de
lancering van ecologische oventjes. Zie ook in
deze nieuwsbrief p. 6.

À l’exception des soins de santé – secteur classique de la coopération belgo-rwandaise –, ce programme semble relativement neuf. L’énergie, qui
a clairement le vent en poupe en Belgique, répond indubitablement à un problème réel au
Rwanda, ne fût-ce qu’en raison du déboisement
et de la pénurie en charbon de bois pour la préparation des repas quotidiens. Notre association intervient à ce niveau, comme vous le savez, en installant des petits fourneaux écologiques. Voir
également en page 6 de ce document.

Verder beantwoordt de aandacht voor de decentralisering aan een Rwandese prioriteit en wordt
ze in België gezien als een middel om druk uit te
oefenen op de Rwandese overheid om goed bestuur te realiseren met aandacht voor participatie, transparantie en verantwoording. Hiermee
hoopt men van Belgische kant de mensenrechten
in Rwanda te ondersteunen, want daar is een en
ander omtrent te doen, zeker als men ziet hoe
hardhandig oppositieleiders worden aangepakt.
Bovendien heeft de Rwandese regering ook beslist dat alle huizen in stro tegen het einde van
het jaar moeten de plaats ruimen voor huizen in
duurzame materialen, maar de vernieling van de
huizen door de overheid zorgt soms voor drama’s
aangezien heel wat mensen de middelen niet
hebben om een stenen huis te bouwen. Op deze
wijze worden sommige mensen dakloos of nemen ze opnieuw de vlucht naar de buurlanden,
zoals voor een vijftigtal onder hen reeds werd
gemeld vanuit Burundi.

Par ailleurs, l’attention accordée à la décentralisation répond à une priorité au Rwanda et est
considérée en Belgique comme un moyen de
pression sur les autorités rwandaises afin d’instaurer une bonne gouvernance, mettant l’accent
sur la participation, la transparence et la responsabilité. Ce faisant, on espère du côté belge parvenir à soutenir les Droits de l’Homme au Rwanda, plusieurs choses étant à faire sur ce plan, surtout lorsqu’on voit le traitement réservé aux dirigeants de l’opposition. De plus, le gouvernement
rwandais a décidé que d’ici la fin de l’année, les
habitations en paille devraient toutes être remplacées par des maisons en matériaux durables,
mais la destruction des habitations par les autorités entraîne parfois des drames étant donné
qu’une bonne partie de la population n’a pas les
moyens de faire construire « en dur ». Résultat :
une augmentation du nombre de sans-abris et un
nouvel exode vers les pays voisins. Le Burundi,
par exemple, a déjà signalé une cinquantaine de
cas de réfugiés.

Een andere maatregel die sociale gevolgen heeft
is de afschaffing van een aantal beurzen door de
staat voor studenten die nu verplicht zijn, naast
hun studies, werk te zoeken om hun studies te
kunnen betalen. Voor sommigen lukt dat, maar
voor anderen betekent dit wellicht het einde van
de studies en een onzekere toekomst.
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Autre mesure ayant des répercussions sociales :
la suppression par l’État d’une série de bourses
d’études, de sorte que les étudiants sont à présent contraints de travailler en marge de leurs
études pour pouvoir financer leur cursus. Certains
y parviennent, mais pour d’autres, cela signifie la
fin des études et l’approche d’un avenir incertain.

Wat ook opvalt in de samenwerkingsovereenkomst is dat er geen financiering meer is voor de
landbouwsector waarin België zeer veel expertise heeft opgebouwd en over een jarenlange ervaring beschikt. Dit maakt de acties die onze vereniging, zoals een aantal andere ngo’s ondernemen des te belangrijker, want voedselzekerheid
is ook een van de milleniumdoelstellingen die
van zeer groot belang zijn voor een land als
Rwanda.
Wellicht is het in dit verband wel interessant te
vermelden dat wordt vastgesteld dat de vrouwen
die alleenstaande zijn beter hun kredieten bij de
microfinancieringsinstellingen teruggeven dan de
gehuwde vrouwen, dit omdat de mannen vaak
persoonlijke bezittingen financieren eerder dan
te zorgen voor het doel waarvoor de lening is gevraagd. Onze partner Duterimbere doet het goed.
In heel het land heeft deze organisatie in 2010
voor 2,2 miljard RWF aan kredieten (zo’n
400.000 dollar) aan 3.250 vrouwen uitgedeeld en
de kredieten worden goed terugbetaald, zo meldt
het persagentschap “Syfia grand lacs” in zijn
website op 27-05-2011. En het succes wordt toegeschreven aan het feit dat de klanten voor 78
% vrouwen zijn.
Zoals u kunt zien, is de vorm van dit tijdschrift
dezelfde gebleven niettegenstaande het onze bedoeling was over te stappen op een elektronische
nieuwsbrief met een korte inhoud van teksten en
verwijzing naar achterliggend materiaal en links.
De aanmaak ervan is echter vrij complex en
vraagt meer tijd en voorbereiding zodat wij de
vernieuwing nog even moesten uitstellen. Toch
willen wij daar in de toekomst werk van maken
om de huidige trend te kunnen volgen. Met dank
voor uw begrip en geduld. Uw financiële steun
aan onze werking en aan onze projecten kan
echter zorgen voor een versnelde toepassing ervan. Waarvoor wij u bij voorbaat danken.

Ce qui frappe également dans le contrat de coopération, c’est l’absence de financement de l’agriculture, un secteur où la Belgique a accumulé
beaucoup de savoir-faire et dispose de très nombreuses années d’expérience. Cela rend d’autant
plus importantes les actions entreprises par notre
association et plusieurs autres ONG, parce que la
sécurité alimentaire est un des objectifs du millénaire particulièrement vital pour un pays tel que
le Rwanda.
Dans ce contexte, il est probablement pertinent
de signaler qu’on constate que les femmes célibataires ou isolées remboursent mieux les institutions de microcrédit que les femmes mariées,
parce que les hommes financent souvent des
avoirs personnels plutôt que de consacrer l’argent
à l’objectif pour lequel le crédit a été demandé.
Notre partenaire Duterimbere obtient de bons résultats. Dans tout le pays, l’organisation a accordé en 2010 des crédits à hauteur de 2,2 milliards
RWF (environ 400.000 dollars) à 3.250 femmes,
et ces crédits sont bien remboursés – c’est ce que
rapportait le 27 mai 2011 l’agence de presse
« Syfia grand lacs » sur son site. Ce succès est
attribué au fait que 78% des clients sont des
femmes.
Comme vous le constatez, la forme de ce magazine n’a pas changé, même si nous avions l’intention de passer à un format électronique avec des
résumés des articles associés à des liens vers des
documents plus complets et d’autres sites. La réalisation de ce projet étant assez complexe et requérant davantage de temps et de préparation,
nous en avons quelque peu repoussé l’exécution.
Nous allons continuer à y investir notre énergie
pour suivre la tendance actuelle. Merci pour votre
compréhension et votre patience. En soutenant
financièrement notre travail et nos projets, vous
nous permettrez d’atteindre plus rapidement nos
objectifs. Merci d’avance pour votre contribution.
La rédaction, le 17 juin 2011.

De redactie, afgesloten op 17 juni 2011.

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

UMUBANO | 3

PROJECTEN 2011 MET STEUN DGD—PROJETS 2011 APPUYES PAR DGD

ARDI: bijenteelt en armoedebestrijding
Op 23 mei 2011 vond op DGD de beleidsdialoog plaats over het exitproject “Bijenteelt voor de sociaal-economische
ontwikkeling in Rwanda – ARDI / UMUBANO. Het project dat loopt van 1 juli 2011 tot 30 juni 2013 werd volledig
goedgekeurd en gaat over een totale begroting van 146.9418 EUR, waarvan DGD instaat voor 117.534. De eigen
inbreng van VRV UMUBANO bedraagt 29.384 EUR.
1. Specifieke doelstelling van het project
Via opleiding bijdragen tot het structureren en uitwerken van duurzame en winstgevende productiecircuits en valorisatie van de bijenteeltproducten om bij te dragen tot de armoedebestrijding in het ruraal milieu in Rwanda.
2 Verwachte resultaten
Resultaat 1: De technische capaciteiten inzake productie en valorisatie van de bijenteeltproducten zijn versterkt in
de 25 modelcoöperaties omkaderd door het project
Resultaat 2: De organisatorische en institutionele structuren van de producenten zijn beter georganiseerd en transparant beheerd
Resultaat 3: 25 bijenteeltcoöperaties ontwikkelen een visie inzake ondernemerschap en zelfbeheer
Resultaat 4: De activiteiten van het project zijn gepland, opgevolgd, geëvalueerd en weldoordacht uitgevoerd
3. Doelgroep(en)
25 modelbijenteeltcoöperaties die werken in de
Zuid- en Westprovincies van Rwanda
4 Eindbegunstigden
2.585 gezinnen die over weinig of geen akkerland
beschikken, onder wie 993 weduwen (34,4 %) die
gezinshoofd zijn, leden van de omkaderde coöperaties.
5 Impact op gemiddelde en lange termijn
De koopkracht van de rurale bevolking met weinig of geen landbouwgrond is verbeterd
De moderne technieken inzake productie en valorisatie van de bijenteeltproducten en bijproducten zijn versterkt
6. Voornaamste activiteiten
•
Sessies over opleiding en bijscholing in moderne bijenteelttechniek
•
Sessies voor ondersteuning en technische begeleiding bij de herstructurering en het beheer van de bijenteeltcoöperaties
•
Versterking van de infrastructuren voor verzameling, bewerking en commercialisering van bijenteeltproducten
•
Terbeschikkingstelling van moderne inputs voor verzameling, behandeling, verpakking en commercialisering
van de bijenteeltproducten
•
Ondersteuning van de ontwikkeling van de waardeketen van de bijenteeltproducten (Financial, business and
market linkages)
•
Begeleiding in het landelijk partnerschap en zelfbeheer van de omkaderde bijenteeltcoöperaties
•
Planning, uitvoering, opvolging en evaluatie van de activiteiten van het project
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PROJECTEN 2011 MET STEUN DGD—PROJETS 2011 APPUYES PAR DGD
ABUHUJE: sojateelt
Stand van zaken

Toekomstplannen

“Abahuje” is tien jaar geleden opgestart door Rwandese boerinnen, die te weinig grond hadden om hun gezinnen te laten
overleven. Tot voor kort verwerkten zij, op een eerder primitieve manier, de sojaplant tot tofoe (vleesvervanger). Dankzij
de subsidie van DGD en de Provincie West-Vlaanderen, konden reeds enkele grote investeringen gebeuren. Allereerst werd
de fabriek van Abahuje uitgebreid en gerenoveerd, om te beantwoorden aan de normen van “voedselveiligheid”: nieuwe
vloeren, betegeling van de muren, vernieuwde elektriciteit…
Ten tweede werden machines in roestvrij staal geïnstalleerd.
Deze machines werden ingevoerd vanuit België (CoEnCoOostkamp). De personeelsleden van Abahuje kregen door CoEnCo opleiding aan de moderne machines. De veiligheidsaspecten werden hierin geïmplementeerd, een belangrijk aandachtspunt voor Umubano, hierbij vertegenwoordigd door
Gerdi Ampe. De kwaliteit van de sojamelk, de tofoe en de
bijproducten is zichtbaar verbeterd. Dankzij de nieuwe installatie wordt bovendien heel wat lastige handenarbeid overbodig: in eenzelfde tijd kan een grotere productie worden gemaakt.

Abahuje zal nieuwe producten lanceren zoals tofoebrochettes, sojamelk met vanillesmaak, sojawafels… Om de
afzetmarkten verder uit te breiden, zullen 20 privéhandelaars
opleiding krijgen om proefdemonstraties te kunnen geven.
Het aantal restaurants en grootwarenhuizen uit de hoofdstad
KIGALI dat afnemer is van Abahuje, zal toenemen. In totaal
zullen 200 van de allerarmste boerengezinnen een geit krijgen, wat hen meer mest voor hun veld zal opleveren. Het jaar
erop, zal een lammetje teruggeschonken worden aan het project, dat dan opnieuw geitjes zal uitdelen. Bovendien zal sojamelk uitgedeeld worden aan duizenden lagere schoolkinderen uit hun district RUHANGO. Naast dit sociale aspect,
streeft de coöperatie Abahuje ook naar economische rentabiliteit. In de toekomst zullen zij op eigen kracht verder kunnen
gaan. Dankzij dit project zullen de levensomstandigheden
van zo’n 30.000 mensen uit de “Zuidprovincie” van Rwanda
verbeteren. Dit zijn de gezinnen van de “toeleveranciers”, de
4797 boeren (waarvan 3102 vrouw) van de landbouwcoöperaties waarmee Abahuje samenwerkt. En tegen het einde van
het project zullen 120.000 struiken en fruitbomen aangeplant
zijn, in de strijd tegen de erosie en de klimaatopwarming !

GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING COOPERATION DECENTRALISEE
Projecten gesteund oor de Provincie Oost-Vlaanderen
De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft de actieplannen 2011 van drie partners goedgekeurd:
•
•
•
•

ARDI Bijenteelt voor 24.234 EUR
INGABO Promotie van het fokken van melkvee voor 28.109 EUR
DUTERIMBERE Vrouwelijk ondernemerschap voor 24.271 EUR
Coördinatie partners Oost-Vlaanderen door Ingabo voor 1.500 EUR
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GEDECENTRALISEERDE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION DECENTRALISEE
Bezoek Butaro 18-19 januari 2011: Lorrie Vandeginste
1/ Ecofours: het programma van de verbeterde ovens: NZ-2009 064 (West-Vl.)
In gezelschap van Abbé André van de Paroisse van Runaba, Augustin Munyaneza, president van het vroegere
jumelagecomité, en de techniciens François Nsanzineza
en Thomas Rugerinyange bezochten wij meerdere gezinnen bij wie een oven werd gebouwd :
•
Village Mukeri: 3 gezinnen
•
Village Musongati: 2 gezinnen
•
Village Gatovu: 6 gezinnen
•
Village Kadehero: 5 gezinnen
•
Village Kanyoni: 5 gezinnen
Het spreekt vanzelf dat het onmogelijk is om alle cellen
van de sector te bezoeken.
Overal vinden we eenzelfde type oven:
•
De ovens worden gebouwd in het annex gebouwtje naast het eigenlijke woonhuisje.
•

Meestal zijn die bedekt met stro. De administratie
wil nu alle dakjes van stro weg en komt ze zelfs
zelf weghalen in de dorpen ! Ook rieten huizen
moeten bij tijd overal weg: dat noemt développement’. Wat ze ervoor in de plaats krijgen is niet
duidelijk (?)

•

De ovens zijn gebouwd voor gebruik met hout : de
plattelandsbevolking koopt geen houtskool of hout
maar sprokkelt.

•

De mensen zijn zeer tevreden met deze ovens omdat ze veel minder hout verbruiken en hun de dagelijks zoektocht naar droog bruikbaar hout dus
eenvoudiger wordt.

•

De ovens hebben allemaal 3 kookopeningen waarvan de verbrandingskamer door één centrale houtinvoer wordt gevoed.

•

De ovens hebben kookopeningen volgens de diameter van hun potten. De technicus bepaalt deze
dus individueel. De kookpotten rusten enkele cm in
de kookopening op uitstekende sokkeltjes wat de
kookefficiëntie maximaliseert.

•

De ovens hebben allemaal een centraal afvoerpijpje naar buiten toe: alle keukens die ik bezocht tijdens het koken van het avondmaal waren rookvrij,
wat een zeer grote verbetering inhoudt, want op
de vroegere open vuren stonden de vrouwen altijd
blootgesteld aan de rook.

•

De ovens zijn allemaal op hoogte zodat de vrouwen rechtstaande kunnen koken wat vele voordelen heeft: naast de comfortabelere houding voor
de persoon die kookt is er eveneens minder gevaar op omver stoten door kinderen met brandwonden tot gevolg zoals vroeger dikwijls gebeurde. Verder blijft de onmiddellijke kookomgeving
veel hygiënischer dan indien op grondniveau
wordt gekookt .

•

De oven bevat 3 kookopeningen voor slechts 1
zelfde houtinvoer: met dezelfde energietoevoer
kunnen 3 potten tegelijk worden opgewarmd.

•

De ovens werden bij de meest kwetsbare gezinnen gebouwd en dit in samenspraak zowel met
de lokale administratie als met de parochie. (Ik
bezocht bv een huisje waar een weesmeisje van
12 jaar zorgt en kookt voor jongere zusjes en
broertjes, huisjes met weduwen, weduwnaars en
zieken of zwakken).
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2/ Aardappelproject Runaba: NZ-2010-099

Bezoek Abahuje 20 januari 2011: Project
NZ-2008-088: Bezoek aan tofoe –unit in de coöpera-

Coördinatie en promotie: abbé André
Voorlopig toegekende subsidie door de Stad Kortrijk
1.800 €. Het budget aangevraagd is 9.060 € voor een
totaal project van 10.974 €. Niettemin wordt gestart met
de activiteit op 3,5 ha ipv op de voorziene 8 ha. Er is
hiervoor nog niets van het toegekende bedrag afgenomen (ook niet voor de jaarlijkse huur) Abbé André had
deze landbouwgrond al een tijdje geleden voor het project gereserveerd bij de staat. De staat is eigenaar van
alle ‘marais’ waar zeer vruchtbare grond is, dus ook deze van Kamiranzovu in Butaro. De keuze is gevallen op
het soort ‘’heuvel” in deze moerasvallei omdat de PdT
(pommes de terre) die zo op iets hoger gelegen grond
gekweekt wordt, langer bewaart en omdat er ook nieuw
plantgoed kan van geproduceerd worden. Dit komt
duurzaamheid van het project ten goede. Daags voor
het bezoek zijn een 30 Batwa’s aan de slag gegaan om

tieve Abahuye in Ruhango met Mevr Béatrice Uwarurema en Jean-Pierre Hakizimana

het terrein te beginnen klaarmaken. Er zijn dus voorlopig nog geen kosten gedaan maar er zou normaal moeten plantgoed gekocht worden tegen einde febr/ maart.
De Batwa’s zullen blijvend begeleid worden door Abbé
André en Soeur Béata die het dagelijkse lot van deze
mensen ter harte neemt.
Het bezoek aan de families op de begunstigden in de
heuvels op de grens met Ouganda was op zijn minst
bijzonder te noemen. De plaats en de manier hoe die
mensen leven is niet te vatten in woorden tenzij misschien in één: onmenselijk en de sfeer is er dan ook
grimmig en bitter.

3/ De basisschool van Runaba : NZ-2008107 (Steun: Provincie West-Vlaanderen)
Tijdsgebrek dwingt mij tot het beperken van het bezoek
om enkel foto’s te nemen van de reeds uitgevoerde
dakwerken aan de klasgebouwen. De 2 ° schijf zal aangewend worden om de schrijnwerkerij van ramen en
deuren te vernieuwen, buitenbevloering aan te passen,
en 2 citernes te installeren. Zie foto achterflap.

7 | UMUBANO

Ze werken er met dezelfde sojamelk unit van CoenCo
als Solfa-Ivzw in Kisantu RDCongo. Er is hier eveneens
een tofoepers. De hygiëne in het atelier was onberispelijk alsook de werkkledij van het 4 koppig productie personeel. Er stond geen reserve melk in de koeltanks
maar de koelkasten lagen vol met verse tofoe. Er werd
een demo gedaan hoe de tofoe wordt gemaakt : de coagulatie gebeurt door gewone azijn aan de warme, net
gepasteuriseerde melk toe te voegen. Vroeger gebruikte
met magnesiumchloride maar dit is nog moeilijk te verkrijgen. Een alternatief is citroensap maar dat is iets omslachtiger en de smaak ervan kan niet gestandaardiseerd worden. Het procedé met azijn is snel en neemt
amper 40 min in beslag waarna de pers de tofoe in blokken comprimeert. Ook het overblijvende lacto-serum
wordt gerecupereerd voor de runderen (evenals de okara ).
De verkoop van de melk is in Rwanda zoals in Congo
niet evident maar waarschijnlijk zullen de scholen via
een voedingsprogramma van de staat naast koemelk
ook sojamelk aangeboden krijgen. De verkoop van tofoe
gaat wel goed. Er woont een vegetarische Sri Lankese
gemeenschap in de buurt en dat helpt natuurlijk. De bereiding op brochettes wordt zeer geapprecieerd. Er
wordt bij de verkoop een tekst meegegeven met recepten hoe tofoe te gebruiken. De tofoe blijft natuurlijk een
“vers” product dat in de koelkast maar een 3 tal dagen
conserveert, als het water waarin de blokken liggen dagelijks ververst wordt. Er is voorlopig nog geen mogelijkheid om te conditioneren in gesloten verpakking. Tegen
het WE wordt er altijd iets meer geproduceerd omdat er
dan feesten enz zijn waarop brochettes gegeven worden. Er is ook afzet via een grootwarenhuisketen in Kigali , de Simba supermarket. Onderweg in Gitarama
stopten wij tevens aan een winkeltje waar verse tofoe
kon gekocht worden.
De prijzen van zowel sojabonen als sojamelk liggen duidelijk lager dan in RDCongo: 325 Frw/kg bonen, 150
Frw/l melk, 500 Fr/kg tofoe, 120 Frw/kg droge okara en
50 Frw/kg natte okara)
BERICHT AAN DE LEZERS—AVIS AUX LECTEURS

U kunt de nieuwsbrief gratis ontvangen als u uw e-mailadres
opgeeft. Wij verbinden ons niet langer tot het sturen van een
tijdschrift op een vast tijdstip. Het abonnementsgeld wordt
dan ook afgeschaft. Uiteraard kunt u altijd een vrijblijvende
bijdrage storten op het nummer 068-2406576-33.
Redactiecomité:
Jeannick Vangansbeke, Lorrie Vandeginste, en Jean-Pierre
Roobrouck. Foto’s: Umubano, tenzij anders vrmeld.
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 Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw-ngo. Les articles n’engagent que leurs auteurs.

GETUIGENIS - TEMOIGNAGE
Rwanda, Go English
door Anne Lemaire, Change Consultant
Acht weken in Rwanda, wat een ervaring! Gelukkig kan
ik nog drie weken genieten en leren van dit ongelooflijke
landje en van de Rwandezen.
Het is waarschijnlijk moeilijk uit te leggen, het hoe en
het waarom. Maar kort gezegd : ik wou terugkomen
naar Rwanda (na een korte vakantie, anderhalf jaar geleden) om een bijdrage te leveren in het onderwijs dat
heel plots naar het Engels moest overstappen. En die
bruuske beslissing brengt heel wat moeilijkheden met
zich mee. In dat kader, verblijf ik in een kostschool in
Save (in het Zuiden van Rwanda, dichtbij de universiteitsstad Butare): St-Kizito school, een technisch secundaire school met zo’n 450 leerlingen (waarvan 15-20%
meisjes zijn). Die school wordt geleid door Broeder
Alexander Rutsindintwarana, een neef van mijn partner.
Die was heel enthousiast toen hij hoorde over mijn project en wou mij de kans geven om het te proberen in
zijn school. Hij vertelde me dat alle 32 leraars super
gemotiveerd waren om in de Engelse boot te stappen
en dat deze leerervaring hen een voorsprong zou geven
op andere scholen.

En misschien was dat wel een ‘Europese’ vergissing. Ik
ging vrij snel ontdekken wat ‘commitment’ betekent hier
in dit land. Vrij pijnlijk als er niemand komt opdagen (en
je staat klaar met al je materiaal, je voorbereiding). En
niemand gaf zich de moeite om je op voorhand een seintje te geven…. Wel sms-jes zo’n 40-60 min na het afgesproken uur!!! Ik heb verschillende keer moeten slikken
en op mijn tanden bijten: was het eigenlijk wel allemaal
de moeite waard?

Waarschijnlijk had ik dit wel een beetje verdacht moeten
vinden (echt, allemaal geïnteresseerd?). Ik had ook wat
beter kunnen luisteren naar een zijdelingse commentaar
van een Rwandese vriend in België : ‘Als ze maar niet
verplicht werden…’ Maar nee hoor! Ik heb dit allemaal
mooi naast me neergelegd en ik vertrok vol enthousiasme en ongeduld.

Ik probeerde te begrijpen wat er schuilde achter het absenteïsme en gaf een tiental vragen aan elk van de deelnemers met de vraag om mij hun antwoorden op te sturen via e-mail binnen de vijf dagen. Maar geen reactie. Ik
kreeg allerlei excuses te horen : internet was ‘down’,
geen tijd, ik doe het deze avond,… In totaal kreeg ik vier
antwoorden (4 op 15!!!). Te weinig om echt te weten wat
ik moest veranderen. Ik kon het maar niet begrijpen. En
ik heb waarschijnlijk nog steeds niet door wat er aan de
hand is.

De eerste ontmoeting met de ganse groep verliep vrij
goed. Ik had een reeks korte mondelinge oefeningen
waarbij ze met zoveel mogelijk mensen in contact
moesten komen. De bedoeling was dat ze op die manier zichzelf zouden opsplitsen in twee groepen die hen
zouden toelaten om twee groepen te maken. Eenvoudige vraagjes maar er waren wel wat onder hen die niet
veel begrepen. Uiteindelijk kozen ze voor drie groepen.
Gelukkig was een van de leraars vrij rechtuit toen de
directeur weg was. Hij sprak me aan in het Engels en
vertelde me dat ze allen verplicht waren om te komen
naar de Engelse lessen. Het was dan toch waar wat !!!
Ik kon het met moeite geloven. Hoe kan men iets leren
als men verplicht wordt als volwassene!!! Ik heb heel
vlug die verplichting weggezwaaid.
(1) Cursus Engels voor leerkrachten volgens de methode “silent way””: De
‘Silent Way of de Stille Manier’ die door Caleb Gattegno werd gecreërd is
een pedagogische benadering waar de leerling een volledig actieve acteur
is, verantwoordelijk voor zijn eigen leren en waar de leraar stil is (m.a.w. je
spreekt heel weinig) . Wel wordt actief in het ‘hier en nu’ beslist welke weg,
welke bewustwordingen de leerling nodig heeft om de volledige kaart van
de nieuwe taal te bouwen.
http://une.education.pour.demain.pagespersoorange.fr/materiels_pedago/
sw/swprese.html

Tot op heden blijft het ergens een mysterie voor mij. Na
het weekeinde, als ik terugkom uit Kigali, krijg ik telkens
weer opnieuw een zeer warm onthaal. En ze zijn allemaal bijzonder blij om me terug te zien en ze beschouwen mij als een lid van hun groep en uiten dat telkens
weer opnieuw in kleine gebaren bv. Ik krijg telkens een
kopje (Afrikaanse) thee aangeboden tijdens hun morgenpauze (ondanks het feit dat dit voor velen hun enige
vorm van ontbijt is), ofwel zullen ze aandringen opdat ik
zou deelnemen aan hun lerarenvergaderingen, één van
hen nodigde mij uit bij hem thuis, enz.

Toch heb ik een paar dingen begrepen :
•

Ze vinden de methode (1) en de aanpak heel goed
en het spreekt hen aan omdat ze eindelijk leren
spreken en hun vertrouwen in het Engels opbouwen.

•

Ze weten dat ze het nodig hebben maar velen hebben een andere job in de namiddag (de leraars worden zeer slecht betaald en de meesten komen daar
niet mee rond; velen eten maar één keer per dag).

•

Als ze me niet zien in de school in de loop van de
voormiddag, dan komt er niemand.

•

De meesten geven les van 7u20 to 14u30 met een
korte pauze om 10u30 en als we starten om 15u00
zijn ze eigenlijk te moe om nog echt te leren.
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•

En……. Iemand fluisterde dat er misschien een
spanning was tussen de leraren en de directie (en
aangezien ik hier ben dankzij de directeur…. Dit
werd wel niet gezegd…)

•

Het echt goede nieuws ? Werken met de studenten van de school is een waar plezier. Ze hunkeren naar een interactieve manier van lesgeven,
willen actief deelnemen, willen Engels leren. Hier
zit het potentieel van het land!

En waarschijnlijk nog een hele boel andere dingen die
ik misschien nog niet heb verteerd!!! Alles verloopt hier
op zoveel verschillende niveaus tegelijkertijd. Niet eenvoudig om de Rwandezen te doorgronden –het nietverbale gedrag bij Europeanen/Amerikanen kan ik
goed lezen ; hier heb ik nog vertalers nodig ;-). Kort
gezegd : als je hier iets wil starten, wapen je maar met
heel heel veel geduld want ze geven hun vertrouwen
met mondjesmaat!
Om meer te weten over de ervaring van Mevr. Anne
Lemaire kunt u een kijkje nemen op:
http://rwandagoenglish.blogspot.com/

St-Kizito. Klaslokaal. Foto : Anne Lemaire
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CULTUUR - CULTURE
AFRICA UNITED
Debs Gardner-Paterson. Groot-Brittannië, 2010, 88 min
Engels gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld
Cast: Eriya Ndayambaje, Sanyu Joanita Kintu, Roger
Nsengiyumva, Yves Dusenge, Sherrie Silver en Emmanuel Jal

Africa United vertelt het bijzondere verhaal van
drie Rwandese kinderen en hun kans om een levensgrote droom uit te laten komen - deelnemen
aan de openingsceremonie van het WK Voetbal in
Johannesburg.
Het jonge voetbaltalent Fabrice wordt ontdekt
op een voetbalveldje in Rwanda. Nog maar één
test staat hem in de weg naar de grootse opening
van het WK. Maar onderweg naar die cruciale
test slaat het noodlot toe als hij en z'n vrienden,
de goedlachse 'manager' Dudu en diens zusje Beatrice, in de verkeerde bus stappen. Zonder papieren, geld of een geloofwaardig verhaal belanden ze in een opvangkamp in Congo, waar ze zo
snel mogelijk uit willen ontsnappen. Met behulp
van hun niet te onderschatten slimheid (en een

WK landkaart) vinden de kleine helden hun weg
naar het zuiden, op jacht naar hun droom achter de eindeloze Afrikaanse horizon. Onderweg vormen ze een 'dream team' met ontspoorde kinderen, die ze door een reeks geweldige, gevaarlijke en hilarische avonturen
loodsen.
Tijdens hun ruim 5.000 kilometer lange reis
ontdekken we een Afrika zoals weinig mensen
het gezien hebben. We ervaren een episch
avontuur door zeven landen, voelen het geluk,
de lach en de hoop die ontstaat bij het gezamenlijk beleven van een ongelofelijke reis.
WEBSITE
http://www.africaunitedmovie.com/
TRAILER
http://www.youtube.com/watch?v=JaZ07vU7GjI

http://www.moviemeter.nl/film/70544
Beelden van het AFRIKA FILMFESTIVAL met SHERRIE SILVER (AFRICA UNITED)
http://www.afrikafilmfestival.be/nl/media/beeldgalerij

Sherrie Silver in Kigali
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MATIERE GRISE
Le film MATIERE GRISE au TRIBECA filmfestival in New York
trailer in
http://www.tribecafilm.com/filmguide/
grey_matter-film36510.html?
sortBy=title&curView=browseDetail&c=y&33
11=171561&4314=0&3396=0
a film with Ruth Nirere
GREY MATTER (trailer) FICTION
http://www.vimeo.com/21592366
Grey Matter - Interview with director Kivu
Ruhorahoza
http://www.vimeo.com/21799470
Dankzij David Flies een filmpje in het Nederlands, het Engels en het Frans over het Afrika Filmfestival
http://www.youtube.com/watch?
v=AfKRHxWOxIM

Sherrie Silver

TENTOONSTELLING « 1994 »
« 1994 » zoomt in op een familie uit de Rwandese diaspora. Een eenvoudig familieportret of
een confrontatie met onze gedeelde empathie,
de video-installatie van kunstenaar Laura
Nsengiyumva toont zich als de catharsis van
een samenleving die het drama van een genocide in de schoot geworpen kreeg. Onze plaats
als ‘getuigen’ wordt in vraag gesteld, maar het
is vooral een uitnodiging tot een meer universele herdenking.
Laura Nsengiyumva is een jonge Belgische artieste van Rwandese afkomst. Haar eerste
werk, genaamd "1994" is haar debuut in de artistieke wereld.
De gegevens (tekst en foto’s) over de films
werden ons ter beschikking gesteld door Guido
Huysmans, Afrika Filmfestival, waarvoor onze
oprechte dank.
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PUBLICATIES - PUBLICATIONS

Abubakar Kateregga et Télesphore Ngarambe, La flûte de Kanyamasyo,
Contes du
.
Rwanda, L’harmattan, 2010, 49 p.
Vijf verhalen waarin de dieren bijzonder goed gelijken
op de mensen met hun gaven en hun gebreken. U zult
ontdekken hoe de sluwe haas Bakame de luipaard Rugwe, de grote olifant Nzovu en de sterke leeuw Ntare
voor de gek houdt. En waarom de schildpad Kanyamasyo een fluit fabriceert. En als u nog niet wist waarom
de kinderen van Nyirangwe, moeder luipaard, en van
Nyabakwana de hond elkaar haten, dan komt u dit in
deze verhalen ook te weten.
Dit boekje, mooi geïllustreerd met tekeningen van Emmanuel Nizeyimana, kan als leesmateriaal dienen voor
kinderen van de lagere school in Rwanda om hun eigen
cultuur in het Frans te ontdekken.

Joël Schuermans, Mais ce qui persiste en
moi est ce fragment d'inhumanité, Memory
Press, 2011.
(On)menselijkheid in onmogelijke omstandigheden

Commentaar door Jeannick Vangansbeke
Op 28 januari 1994 landde Joël Schuermans samen
met 300 anderen op de luchthaven van Kigali. Uit idealisme en om zichzelf een identiteit te geven was hij paracommando geworden, schrijft hij zeer eerlijk. Nu stond
hij in dienst van de VN, waarvan de macht berustte bij
vier permanente leden die de grootste wapenhandelaars van de wereld zijn. Naïef maar leergierig verbreedt
de missie zijn kennis van de wereld en vergroot het zijn
afkeer van de ruwe en cynische commentaren van zijn
meer ervaren collega's. Gekomen met een mandaat om
te observeren, is dat precies wat wij hebben gedaan,
suggereert hij. Maar met deze roman overtreft hij zichzelf: het is een eerbetoon aan de slachtoffers én de observatoren.
Bij mijn weten is dit de eerste roman van een gewezen
para over de genocide. Liefde en onmenselijke wreedheid houden elkaar niet in evenwicht, maar tonen la
condition humaine op zijn scherpst, zoals de flap het
aangeeft.

Pauline Kayitare, Tu leur diras que tu es Hutue,
André Versaille, éditeur, 2011, 192 p.
« Un témoignage émouvant mais aussi une véritable leçon de vie. […] Pauline est Tutsi. Elle sera
emportée dans la tourmente, en fuite, traquée
comme tous les Tutsis, témoin de massacres pendant le génocide mais aussi après. […] Pauline va
traverser tout cela, étudier malgré tout, immigrer,
se marier et vivre. Une trajectoire étonnante, des
souvenirs bouleversants dont elle témoigne dans

son livre « Tu leur
diras que tu es Hutue ». Ce titre donné à son livre est
aussi le conseil
que lui a donné sa
maman au moment où la famille
se dispersait pour
tenter d'échapper
aux tueurs. Un
mensonge qui a
sauvé la vie de
Pauline. »
Simone Reumont
–
Af r ik ’Hebdo
(RTBF)
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PUBLICATIES - PUBLICATIONS
La voix du Congo? Over David Van Reybrouck en 'zijn' Congo
Commentaar door Jeannick Vangansbeke
Het verdwenen buitenland, ook Rwanda
'Absence of evidence wordt gelezen als evidence of absence' schreef David Van Reybrouck over de zijn inziens
overtrokken conclusie van vele auteurs dat het de Belgen
steeds aan echte belangstelling voor Congo heeft ontbroken (1). Dat klopt. Daarom is het niet uit ijdelheid, maar
om iets duidelijk te maken dat de recensent verderop graag
zal verwijzen naar zijn eigen bijdrage in het Congo onderzoek zoals dat is doorgedrongen tot David Van Reybrouck.
De auteur van de roman De plaag waarin een vermeend
plagiaat centraal staat, en het met al even veel lof overladen theaterstuk Missie, kreeg voor Congo, een geschiedenis, grote waardering toegezwaaid, onder andere de AKO
literatuurprijs. Congo is, volgens de auteur zelf, “een history from below aan de hand van interviews met mensen
wier perspectief doorgaans niet doordringt tot de geschreven bronnen”.
Maar een waarheidsgetrouwe weergave van de geschiedenis volgens sommige Congolezen is daarom nog geen geschiedenis van Congo. Er worden herinneringen opgehaald
aan Stanley maar niet aan het botsen van Leopolds staat
met de Rwandese staat in 1896. Ludo De Witte herinnerde
er terecht aan dat de internationale rol van Congo, het land
is de afgelopen 125 jaar minder dan dertig jaar van bezetting gespaard gebleven, uit het beeld is verdwenen. De
verdeel-en-heers methode van die decennia bezetting en de
sporen die dit naliet, verdwijnen tegenover een vermeende
overlevingskracht van 'de Congolezen'. Alsof die lange
bezetting niet gebeurde met steun van talloze Congolezen
die de terreur gestalte gaven. Zij waren onmisbaar voor de
blanke overheerser. Zonder hun verhaal kan geen sprake
zijn van een geschiedenis van Congo. De werkwijze van
Van Reybrouck lijkt op de oude diplomatieke geschiedenis, maar dan op zijn kop gezet. Anekdotes, herinneringen
en meningen van tientallen mensen samenbrengen om 'een'
geschiedenisboodschap uit te dragen. Het onderzoek van
Daniel Vangroenweghe over Congo Vrijstaat en hoe het
terreur systeem uitzaaide van Belgisch naar Frans-Congo;
mijn bijdrage over de belangrijke rol van Belgisch Congo
in de Eerste Wereldoorlog, die van Frans Buelens en Guy
Vanthemsche over economie en vakbonden, de excellente
speurtocht van Ludo De Witte in de archieven van de VN,
België en Groot-Brittannië over de Congocrisis van 1960,
die leidde tot het verslag van de commissie-Lumumba van
het parlement, goeddeels uitgegeven bij het Davidsfonds,
al die literatuur die Congo plaatst in de internationale context is er deels in Van Reybroucks bibliografie, maar werd
verzuimd in het relaas zelf. De vlotte vaart van het verhaal
verklaart het succes, maar toch! Niet de voetnoten maar de
geest van boven aangehaalde historici ontbreekt in Congo,
een geschiedenis. Lumumba lijkt zowaar zelf verantwoordelijk voor het botsen met Eisenhower, Eyskens en Boudewijn, Mobutu en Tsjombe. Het is het logisch gevolg van de

13 | UMUBANO

vertelstijl vanuit individuele invalshoeken en het verwaarlozen
van de enorme krachten die op Lumumba inwerkten. De vierendeling van het land wordt zo te veel het gevolg van een mislukte
dekolonisatie, los van de voorgaande kolonisatie en inderdaad
een proces van neokolonisatie.
“htpp://www.apache.be/2010/05/david-van-reybrouck-masseertwesterse-bemoeienisen-in-congo-weg/”\l”fn-5881-2”
Zelf schreef ik studies naar de rol van Duitsland, de VSA en het
Verenigd Koninkrijk in Congo kort na de overname door België
(2). Maar Van Reybrouck maakte enkel gebruik van mijn artikel
over het niet inzetten van de Congolese troepen aan het IJzerfront, om vervolgens het woord te geven aan de nazaten van enkelingen die er wel waren omdat zij toevallig in België verkeerden in 1914. Het is illustratief voor zijn belangstelling en werkwijze. Vangroenweghe en Vangansbeke mag men gerust vergeten, het zijn oude geschiedenissen die zij ophalen, maar wanneer
diezelfde tekortkoming opduikt in het verhaal over 1960 is er wel
degelijk een groot probleem (3). De kritiek over wat Van Reybrouck schreef over de recentere jaren moet dan weer genuanceerd worden.
Verborgen agenda's?
De Witte wees er in zijn studies op dat niet zozeer de Koude Oorlog de VN in de mangel nam, maar een gerichte politiek van neokoloniaal verdeel-en-heersen. De Gaulle en Eyskens vonden elkaar hierin. De ontgoocheling van Ludo De Witte over de
'Koreaanse' koers van de VN in Congo, straalt af op zijn inschatting van de huidige situatie en zelfs van het boek van David Van
Reybrouck.
De Witte wijst er ook op dat de afgelopen jaren een nieuwe pensée unique groeide waarbij een “kritische kijk op koloniale rijken
en neokoloniale interventies niet meer wenselijk is, na een periode van relatieve openheid tussen pakweg 1995 en 2002. De jaren
negentig van de vorige eeuw waren gekenmerkt door het fiasco
van de interventie in Rwanda onder VN-vlag (1994), het verval
van de Congolese staat en de implosie van het regime van Joseph
Mobutu”.
Vandaag echter is er opnieuw interesse voor Afrika, en dat laat
zich in de historische reflectie gevoelen. De Witte verwijst naar
de Senegalese romancier Boubacar Boris Diop: “Die merkt in
zijn L’Afrique au-delà du miroir (2007) terecht op dat voorstellen
voor een selectieve migratiepolitiek om ‘nuttige’ kandidaatmigranten wegens hun expertise ‘uit te kiezen’ en ‘toe te staan’
om het Westen te komen verrijken, herinneringen oproepen aan
de tijd toen ‘negers’ op slavenmarkten werden gekeurd en verkocht” (4). Zelf wijzen we op de merkwaardige studie van Pierre
Péan, Carnages, les guerres secrètes des grandes puissances en
Afrique, (2010) die duidelijk genoeg heeft van de zelfkastijding
van Frankrijk. Frankrijk neemt het voortouw in de neokoloniale
ideologie.

PUBLICATIES - PUBLICATIONS
Hoort Van Reybrouck bij die beweging? In 2005 kapittelde hij
in een essay critici van kolonialisme en neokolonialisme als
mensen die “verlangen naar zelfkastijding” (5). Volgens De
Witte dient historische reflectie bij Van Reybrouck bij voorkeur een politiek doel: “een nieuw engagement tegenover
Congo. Een ‘engagement tegenover Congo’ betekent volgens
Van Reybrouck alvast dat de VN-macht in Congo aanwezig
moet blijven, ondanks het verzet van Kinshasa. Wat betekent
dat Congo de facto onder westerse curatele wordt gesteld. Van
Reybrouck reisde door Congo met ministeriële en VNvliegtuigen. Hij hielp er iemand aan een job en gaf een gsm
weg, verklapte hij in een interview. Voor Congolezen die in de
eerste plaats op zoek zijn naar de volgende maaltijd is Van
Reybrouck een Grote Blanke Man, misschien wel de kortste
weg naar een job, rijkdom, een beter bestaan. Dat in die omstandigheden zijn zwarte gesprekspartners geneigd zijn hem te
vertellen wat ze denken dat hij graag zou willen horen, en zeker niet vlug wat ze denken dat hem zal irriteren, lijkt logisch.
Weinig waarschijnlijk dat ze een hoge Belgische gast lastigvallen met wat Belgen in het land mispeuterd hebben. Politiek
toerisme is doorgaans vooral een ervaring in zelfbevestiging:
de toerist ziet wat hij wil zien en hoort wat hij wil horen. Het
volstaat niet om enkele verklaringen van Congolezen op zak te
hebben om te kunnen spreken van respect voor ‘het Congolese
perspectief’. De asymmetrische verhoudingen tussen de Congolees en de Blanke ondermijnen de geldigheid van het argument”.
Zo ver als De Witte wil ik niet gaan: intentieprocessen zijn
niet aan mij besteed. De historische analyse zoals Van Reybrouck die in KVS-Express vertolkte, is aan te vechten. Terwijl sterke feodale koninkrijken in Congo werden opgedeeld
in eindeloos veel “stammen”, creeërde België een feodale monarchie in Rwanda-Urundi, zo vat Van Reybrouck de koloniale politiek samen. Anderen wijzen erop dat België niet tegelijk kan verweten worden in de verleden de etnische verschillen ofwel veronachtzaamd te hebben bijvoorbeeld in de arbitraire afbakening van landen of provincies, en ze tegelijk juist
bestendigd te hebben bijvoorbeeld door het onderscheiden van
Hutu’s en Tutsi’s in Rwanda. Ik meen dat dit wel degelijk en
soms tegelijk gebeurde vanuit verschillende overheden: de
regering in Boma, het Rwandese koninklijke hof en de Belgische bezettingsautoriteiten, Afrikaanse instellingen, Katanga
met een eigen administratie: België creeërde maar niet ex nihilo. De kritiek van De Witte is soms te striemend, bijvoorbeeld
waar Van Reybrouck de impact van het VN- rapport over de
roof van grondstoffen bespreekt. Dat werd in oktober 2002
voorgelegd aan de Veiligheidsraad en ook in België besproken. De conclusie eruit is een ander paar mouwen: De Witte
wil de VN weg uit Congo, net als president Kabila, Péan bijvoorbeeld ergert zich aan de weigering van Obama om op
basis van dit rapport te breken met Kagame en Kabila.

Fictie geeft soms zeer goed een tijdgeest weer. We verwijzen naar de roman van Erwin Mortier Afscheid van Congo
of de huidige stroom aan publicaties genre Afro-Deutscher
Aktivismus 1919.
Er hebben honderd miljard mensen geleefd. Weinigen hebben sporen nagelaten. Het is de grote verdienste van David
Van Reybrouck enkele stemmen van Congolezen aan de
vergetelheid te ontrukken. Histoire historienne staat haaks
op herinnering. Zij contextualiseert en verklaart. In die zin
schreef Van Reybrouck een bronnenboek van grote literaire waarde. Maar in personages zoals Lieve Joris die opvoerde in De Dans van de Luipaard (2001) heb ik mij
meer kunnen inleven. Niet eens omdat Congo een geschiedenis grotere historische weerhaken bij mij opriep, maar
omdat het optimisme van het boek niet aanstekelijk is. Een
ode aan de reislust en inventiviteit van een Congolese ingenieur die muzikaal een succesnummer wordt in China
overtuigt mij niet van de Wende in de Congolese geschiedenis waar de, in het grijze historische bedrijf overigens
erg kleurrijke en frisse figuur van een Van Reybrouck, wel
in lijkt te kunnen geloven.
Anderzijds begon De Witte zijn eerste boek met een citaat
van Lumumba: 'Hoe zou het kunnen dat een blauw geschilderde helm zou volstaan om denkbeelden van conservatieve officieren uit Zweden of Canada over een Afrika van
leeuwenjachten, slavenmarkten en koloniale veroveringen
uit te schakelen?' Blijkbaar meent De Witte dat hij net zoals Lumumba de gedachten van de VN-officieren las, hij
die van elke Congolese gesprekspartner van Van Reybrouck kan lezen. De striemende kritiek van laatstgenoemde op het schuldbeheer van Congo door het IMF maakt de
verwijten van neokolonialisme door De Witte te gek voor
woorden. Het besluit dringt zich op dat hier een politiek
historicus en een cultuurhistoricus met onbegrip tegenover
elkaar staan. Dat is te betreuren gezien de uitzonderlijke
diepgang van beiden.

Historische kritiek en literatuur
Maarschalk Mobutu had een foto van de koloniale legerchef
Emile Janssens in zijn kantoor hangen en omringde zich graag
met Belgische officieren uit de Technische Bijstand. Vorig
jaar organiseerde die gewezen bijstand nog een prima tentoonstelling in het Legermuseum in Brussel, de sympathie en
nostalgie is oprecht en wederzijds. Toch ben ik het volledig
eens met De Witte dat dit niet wil zeggen dat enkel primaire
bronnen en een feitenrelaas onderworpen aan de historische
kritiek ons iets over de geschiedenis kunnen leren.
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NOTEN
1 David Van Reybrouck, Congo, een geschiedenis, Bezige Bij, 2010. Idem, Congo in de populaire cultuur – V. Viaene, ed. Congo in België,
UP Leuven, 2009, p. 169-181.
2 JeannickVangansbeke, Congo en de Kivu Grenzstreit 1898-1916, - H. Andriessen, De grote oorlog: kroniek 14/18, vol.11, Soesterberg:
Aspekt, 2006, p. 95-119, Idem, Afrikaanse verdedigers van het Belgische grondgebied 1914-1918 - Belgische bijdragen tot de militaire geschiedenis, 2006/4 p. 123-135, Idem, De Grote Oorlog van E. D. Morel - H. Andriessen, De grote oorlog: kroniek 14/18, vol.14, Soesterberg:
Aspekt, 2007, p. 211-227, Idem, - Comrades in arms? Het diplomatieke steekspel tussen België en het Britse Empire 1914-1918 - Belgisch
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (2008) nr. ½, p. 131-158, Idem, De rol van de VSA in Congo 1911-'18 - ed. H. Andriessen, De grote
oorlog: kroniek 14/18, vol.21, Soesterberg: Aspekt, 2010, p. 143-169 en Daniel Vangroenweghe, The Leopold II Concession system exported
to French Congo with as example the Mpoko company – Belgisch Tijdschrift Nieuwste Geschiedenis, XXXVI (2006) 3/4 p. 323- 372.
3 Ook Joris Note vond de behandeling van de figuur van Lumumba benedenmaats en kaderde zijn kritiek in een vermeend politiek project
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/27/david-van-reybrouck-tegen-lumumbavan D. Van Reybrouck. Zie zijn online bijdrage
was-dat-nu-wel-nodig geraadpleegd op 28 maart 2011. Boudewijn keek veel meer dan Lumumba naar het verleden, hoewel uit beider redevoeringen gekwetste trots sprak! Toch kan ook Note het niet laten de rol van het individu te minimaliseren: Mandela werd 'van terrorist tot
teddybeer'. Maar juist hij incarneert toch als je het mij vraagt 'de romantiek van het panafrikanisme' die De Witte en Note zo naar Lumumba
doet opkijken. Maar allicht is dit voor hen, ik citeer Note, 'zielkundig gezever'.
4 Ludo De Witte, Crisis in Kongo, Leuven: Vanhalewyck, 1996, Idem, De moord op Lumumba, Leuven: Vanhalewyck, 1999. Ook van groot
belang is zijn uitgebreide bijdrage geraadpleegd op 3 maart 2011: http://www.apache.be/2010/05/david-van-reybrouck-masseert-westersebemoeienissen-in-congo-weg/
5 David Van Reybrouck Het verlangen naar zelfkastijding, de moeizame omgang met ons koloniaal verleden, - KVS Express, januari 2005.

Het tijdperk van de hagedis? Commentaar door Jeannick Vangansbeke
Het Mobutu tijdperk werd dat van de luipaard genoemd, zoals Kabila senior als de cobra bekend werd. Misschien dat Kabila
junior het tijdperk van de hagedis inluidde? Neen, niet aan een gevaarlijke grotendeels onder water onzichtbare krokodil, maar
aan een hagedis doet het huidige regime denken. Dit staat dan voor een van de zon genietende elite van Kinshasa die zich nauwelijks nog bekommert om de oorlogjes in het binnenland.
Het is een gedachte die je spontaan koestert bij de lectuur van de nieuwste roman van de Canadees Gil Courtemanche. In 2003
schetste hij het onvergetelijke beeld van de Rwandese apocalyps in Een zondag aan het zwembad in Kigali. Ook daarin stond
een gedesillusioneerde journalist centraal. Nu wil hij vooral de machteloosheid van rechtbanken aantonen. Het zich concentreren op formaliteiten terwijl de feiten zo massief weerzinwekkend zijn, maakt dat kindsoldaten het recht in eigen handen nemen.
Niet uit boosaardigheid of psychische misvorming, grotendeels omdat niemand anders hen beschermt nadat zij tevergeefs hebben getuigd in Den Haag tegen de lokale despoot.
Was zijn vorige boek nog opgedragen aan de 'enige obscure helden die nog leven', de wanhoop is nu nog dieper doorgedrongen.
Het hoofdpersonage beseft in feite nooit geleefd te hebben. Won de Afrikaanse realiteit nog ten koste van de mooiste personages, nu lijkt het erop dat Courtemanche ervan overtuigd geraakt is dat de Afrikaanse realiteit het moet halen. Ook deze roman
zal, hoop ik, verfilmd worden en zoveel mogelijk mensen bereiken. Cultuurpessimist of niet, de dilemma's die de auteur schetst
gaan ons allemaal aan.
Gil Courtemanche De wereld, de hagedis en ik, De Bezige Bij, 2010. 220 blz.

Paul Van Wassenhove, "Kroniek over RWANDA 1958-1966 ". Ontstaan van de Huturepubliek. De
Kiem van de genocide. Met op de achterflap:
"Het anekdotisch verhaal van 1958 tot 1966 over een jong gezin in Rwanda, land van zeven vulkanen, duizend heuvels en duizend problemen. De kiem van de genocide groeit uit de latente conflicttoestand die in een hogere versnelling getild wordt in
1959. De onlusten uitgebroken in juni in het onafhankelijk geworden buurland Congo hebben hun weerslag. Het ontstaan van
de Huturepubliek speelt zich af onder hun ogen in het land dat op één juli 1962 zijn onafhankelijkheid realiseert." 209 pagina's.
Kleuromslag. 34 witzwart foto's. Prijs: vanaf 1 februari 2011. 20 € bij afhalen, met verzendingskosten (: 3 €) : 23 €
Te storten op: IBAN: BE 35 4347 0988 8137 — BIC:KREDBEBB van P. Van Wassenhove.

De kinderen van Save. Gestolen of gered? Les enfants de Save. Volés ou sauvés
door Sarah Heynssens. Een stukje koloniale geschiedenis bestudeerd door het SOMA (Studie en documentatiecentrum hedendaagse maatschappij)
http://www.cegesoma.be/cms/rech_encours_fr.php?article=1437
http://www.cegesoma.be/cms/rech_encours_nl.php?article=1436&pagnbr=9&pagofs=0

INFO
De christelijke arbeidersbeweging lanceerde en opmerkelijk initiatief in mei 2011: deelname aan een symbolische wandeltocht Houffalize en Kigali (zo’n 12.600 km heen en terug) kan een inleefreis naar Rwanda opleveren. Zie website:
http://www.olfossedouth.com/index2.php?m=twese_hamwe_nl-5
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Vernieuwing dak school Runaba met de steun van de provincie West-Vlaanderen

Ecologische ovens geïnstalleerd in de sector BUTARO met de steun van stad Kortrijk en
de provincie West-Vlaanderen.
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