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We vieren 50 jaar onafhankelijkheid van Rwanda!

Nous fêtons les 50 ans d’indépendance du Rwanda !

Ook in België wordt de onafhankelijkheid gevierd.
Onderdeel van de viering in Brussel (in Zinnema,
Rue Veeweide 24-26, 1070 Anderlecht), op
zaterdag 30 juni is de tentoonstelling "Belangrijkste
vrouwelijke figuren in de Rwandese geschiedenis",
waar ook een stand van boeken te vinden zal zijn.
Presentatie en getuigenissen over de evolutie van
de vrouwen voor en na de onafhankelijkheid, o.a.
van voormalig ambassadeur Ildefonse
Munyeshyaka die spreekt over "Rwanda, voor,
tijdens en na de onafhankelijkheid” vervolledigen
de viering. We nemen ook kennis van het boek
over de mars naar onafhankelijkheid "La Marche
vers l’indépendance 1952-1962" door Innocent
Nsengimana, historicus. Er is een getuigenis van de
heer Julien Nyssens, voormalig beheerder bij
Rwanda 1948-1961, auteur van "A pied d’oeuvre
au Rwanda : Bahutu, Batutsi et Batwa ne sont que
des prénoms, Banyarwanda est notre nom”.
Traditionele dans met o.a. Kazadi en zijn band uit
Rwanda sluiten af. Zondag, 1 juli is er het
traditionele Rwandese ballet Umutsama (Afribel),
ballet Langi (DRC), Cadence Mandingue (GuineeBelgië-Frankrijk), theater Jua, (Kenia). Thema is
eveneens: het beeld van vrouwen in de cultuur.

Cette indépendance est également célébrée en Belgique. Une partie des festivités se déroulera à
Bruxelles (au Zinnema, Rue Veeweyde 24-26, 1070
Anderlecht), le samedi 30 juin, avec l’exposition
« La femme dans l’histoire du Rwanda », où le visiteur trouvera également un stand de livres. La fête
se clôturera par une présentation et des témoignages
consacrés à l’évolution des femmes avant et après
l’indépendance, notamment par l’ex-ambassadeur
Ildefonse Munyeshyaka, qui parlera du « Rwanda
avant, pendant et après l’indépendance ». Nous découvrirons également le livre intitulé « La Marche
vers l’indépendance 1952-1962 » de l’historien Innocent Nsengimana. Il y aura en outre un témoignage de Monsieur Julien Nyssens, ancien administrateur territorial au Rwanda 1948-1961, auteur de
l’ouvrage « À pied d’œuvre au Rwanda : Bahutu,
Batutsi et Batwa ne sont que des prénoms, Banyarwanda est notre nom ». Le tout se terminera par des
danses traditionnelles, notamment avec Kazadi et
son orchestre du Rwanda. Le dimanche 1er juillet :
ballet traditionnel rwandais Umutsama (Afribel),
ballet Langi (DRC), Cadence Mandingue (GuinéeBelgique-France), théâtre Jua (Kenya). Le thème
sera également consacré à l’image de la femme dans
la culture.
Pour commémorer cette occasion, nous publions
dans ce numéro une émission d’un timbre-poste belge représentant un petit panier typiquement rwandais, également intégré à notre logo.

Als herinnering aan deze viering publiceren wij in
dit nummer een uitgifte van een Belgische
postzegel die het typische Rwandese mandje
voorstelt dat ook deel uitmaakt van ons logo.
De situatie van de Rwandese vrouw is fors
veranderd in die 50 jaar. Zo is het aandeel vrouwen
dat anticonceptiva gebruikt, gestegen tot een derde.
Het aantal geboorten is sinds 1992 volgens de
officiële statistieken dan ook fors gedaald. Ouders
wilden vroeger zoveel mogelijk kinderen, maar nu
beginnen ze te beseffen dat de kosten voor
onderwijs en gezondheidszorg enorm zijn.
Louis de Lacger beschreef als historicus de
verrassende pluraliteit van de maatschappij en
tegelijk het sterke nationale besef van de
Rwandezen. De toekomstige generaties zullen beter
gevormd zijn en beter samenwerken.
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La situation de la femme rwandaise a fortement
changé au cours de ces 50 ans. Par exemple, un tiers
des femmes a aujourd’hui recours à la contraception. Selon les statistiques officielles, le nombre de
naissances a considérablement baissé depuis 1992.
Dans le temps, les parents voulaient le plus d’enfants possible. Aujourd’hui, ils commencent à réaliser que les coûts liés à l’enseignement et la santé
sont énormes.
L’historien Louis de Lacger a décrit l’étonnante
pluralité de la société en même temps que la forte
prise de conscience des Rwandais à l’échelle nationale. Les futures générations seront mieux formées
et pourront mieux collaborer.

Ooit stond Rwanda voor het arme maar kroostrijke
gelukkige gezinsmodel. Die tijd is definitief
voorbij. Vastbesloten wil Rwanda het AmerikaansEuropees of ultiem zelfs Chinees gezinsmodel
overnemen, van één tot twee kinderen.

Jadis, le Rwanda n’avait comme modèle de référence que des familles pauvres et très nombreuses. Cette période est révolue. Le Rwanda est résolu à adopter le modèle américano-européen, voire le modèle
familial extrême des Chinois, avec un à deux enfants.

In haar boek “Webs of violence in Rwanda”
beschrijft de Canadese Lee Ann Fujii hoe vriendschapsbanden mensen meesleurden zowel in de
bendevorming die het geweld verklaart als in de
heroïsche redding van buren en vrienden. Wat geldt
voor individuele mensen, is vaak ook waar voor
hele volkeren.

Dans son livre « Webs of violence in Rwanda », la
Canadienne Lee Ann Fujii décrit la manière dont les
liens d’amitié ont autant entraîné les Rwandais dans
la formation de bandes que dans le sauvetage héroïque des voisins et amis. Ce qui est valable pour les
individus, l’est souvent pour des peuples entiers.

België werd ervaren als te onverschillig op het
pijnlijkste moment uit Rwanda's geschiedenis. Het
zou daarom goed zijn dat de viering van 50 jaar
onafhankelijkheid ook een moment van bezinning
is over de vrienden die in de steek gelaten zijn.

La Belgique a été perçue comme trop indifférente
aux moments les plus pénibles de l’histoire du
Rwanda. Il serait donc bon que la célébration des 50
ans d’indépendance soit également un moment de
prise de conscience des amis qu’on a laissé tomber.

Er zijn ook positieve verhalen te vertellen; denken
we aan de solidariteit met de bevolking van de
overbevolkte gevangenissen. De overheid weigerde
sinds 2008 dat er hen spontaan voedsel werd
gebracht. In Kigali, Nsinda en op andere plaatsen
voorkwam de aandacht van de bevolking voor de
gedetineerden dat het tot opstanden kwam zoals in
Cyangugu en Remera. Doodstraf en eenzame
opsluiting zijn al enkele jaren afgeschaft, ook al
blijft rechtsbijstand natuurlijk vooral een zaak van
de stedelingen.

Il y a aussi des histoires positives à raconter, par
exemple à propos de la solidarité avec les occupants
des prisons surpeuplées. Depuis 2008, les autorités
refusaient que de la nourriture soit spontanément
apportée aux détenus. À Kigali, Nsinda et ailleurs,
l'attention portée par la population aux détenus a
permis d’éviter les émeutes, comme à Cyangugu et
Remera. La peine de mort et l’isolement cellulaire
ont été abolis voici quelques années, mais l’assistance juridique reste évidemment surtout une affaire
de citadins.

Excuses en verwerking van het verleden zijn op
gang gekomen. Maar de verjaardag van de
onafhankelijkheid vormt bij uitstek een geschikt
moment om vooruit te blikken. Zoals Umubano
zelf trouwens ook van plan is!

Les excuses et le processus d’acceptation du passé
sont en bonne voie. Mais l’anniversaire de l’indépendance est avant tout un moment idéal pour se
tourner vers l’avenir. C’est également l’intention
d’Umubano !

Op 14 juli organiseren wij een reflectiedag over
onze toekomst in het kader van de herstructurering
van DGD. Wie wil meedenken met het bestuur is
welkom van 9 uur tot 16.30 uur in zaal “De Ark”
de Zuiderlaan 44, 8790 Waregem, maar wordt
verzocht ons een seintje te geven.

Le 14 juillet, nous organisons une journée de réflexion sur notre avenir dans le cadre de la restructuration de la DGD. Bienvenue à tous ceux qui ont
envie de participer à la réflexion avec les administrateurs, de 9 h à 16h30 à la salle « De Ark », de
Zuiderlaan 44, 8790 Waregem. Merci de nous prévenir de votre présence.

De redactie afgesloten op 26 juni 2012.

La rédaction, le 26 juin 2012.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
ANANASTEELT, een nieuw project van onze partner DUTERIMBERE
Door Damien Linziziki, contactpersoon DUTERIMBERE vzw, Regio MUHANGA

De provincie Oost-Vlaanderen financiert sinds
jaren onze partner DUTERIMBERE om opleidingen te organiseren ten voordele van kleine
ondernemingen die door vrouwen worden opgericht met behulp van microfinanciering. Hier geven
wij een overzicht van een project met betrekking
tot de ananasteelt dat vrouwen aan een inkomen
helpt.
REGIO MUHANGA
In het kader van het ondernemerschap heeft Duterimbere een project gelanceerd met betrekking tot de
vermeerdering van ananas in het district Muhanga in
vier sectoren die gekozen werden voor deze teelt.
Algemene doelstelling van het project:
Het economische leiderschap van de vrouw in de tuinbouw ontwikkelen door de productie en verspreiding
van ananasplanten op lokaal en nationaal niveau.
Specifieke doelstellingen en actviteiten:
400 vrouwen starten met de vermeerdering van ananas
en leveren ananasplanten aan de landbouwers van eigen
bodem of van andere groepen of coöperaties :
1 Opleiding van 500 vrouwen in de vermeerdering
van ananas
 400 vrouwelijke ondernemingen ondersteunen en in
contact brengen met instellingen van microfinanciering om kredieten te verkrijgen
 50 vrouwen opleiden om hun collega’s te helpen de
prijs van hun product vast te stellen
 Opleiding over het bevloeiingssysteem en het verkrijgen van regenwater zodat de vrouwen zich zouden kunnen aanpassen aan de negatieve invloed van
de klimaatverandering op de landbouw




Een technisch kantoor oprichten om de vrouwen te
ondersteunen die de ananas vermeerderen.
De oprichting van een coöperatie van vrouwen die
ananas vermeerderen helpen tot stand brengen.

4 De andere NGO’s contacteren om de vrouwen die
ananas vermeerderen te verdedigen.
 Twee vergaderingen organiseren met de andere partners om het programma uit te leggen.
 Het contact tussen de vrouwen die ananas vermeerderen en de microfinancieringsinstellingen organiseren.
Vandaag is men nog aan het begin van het project. De
vrouwen zijn reeds gestart met de vermeerdering van
ananas. Deze techniek wordt toegepast door de ananaskruin in vier gelijke delen te verdelen. Daarna wordt elk
deel geplant. Na 4 maanden ontstaan 4 nieuwe plantjes
uit deze deeltjes. Deze planten worden overgeplant in
een tweede kweekbed waar ze 6 maanden blijven
ontwikkelen. Daarna worden ze op de daartoe klaargemaakte velden geplant. Het voordeel daarvan is dat
men planten verkrijgt die niet door ziektes worden
aangetast en die op een vrij beperkt landbouwoppervlak
een hoge productie leveren tegen een bepaalde termijn
die dezelfde is voor alle planten die tegelijk werden
behandeld. Al 10 vrouwen hebben in 2011 dit werk
aangevat en meer dan 150.000 ananasplanten op deze
wijze gekweekt die tegen 25 RWF per plant werden
verkocht. Zij zijn tevreden over het resultaat en andere
vrouwen willen deze vrouwen nabootsen omdat ze
vaststellen dat het project voor een inkomen zorgt.

2 Zes vrouwen treden op als facilitator om te
helpen bij de verkoop van de gekweekte ananasplanten
 Opleiding met betrekking tot de marktanalyse, het
verkrijgen van de nodige documenten en de marktuitbreiding
 De vrouwen die ananas vermeerderen worden in
contact gebracht met de landbouwers
3 De markt van de ananasaanplanting is in
ontwikkeling op het lokale en nationale niveau
 De markt bevorderen via de media
Ananasteelt — Foto’s Duterimbere
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Francine NYIRAKAZIGA, in de sector MUSHISHIRO,
is een van die vrouwen die geslaagd zijn in de
vermeerdering van ananas. Vandaag heeft ze meer dan
60.000 planten aan de sector Mushishiro kunnen
verkopen. Zij omkadert meer dan 40 andere vrouwen
die hetzelfde werk verrichten. Zij is bereid om dit werk
voort te zetten en er haar beroep van te maken. Dankzij
dit werk, heeft ze een melkkoe kunnen aankopen tegen
400.000 RWF en het schoolgeld van haar dochter voor
de secundaire school zonder probleem kunnen betalen.
Zij heeft verklaard dat dit allemaal te danken is aan dit
werk.
Het is DUTERIMBERE IMF (instelling van microfinanciering gescheiden van de vzw die zorgt voor de
opleiding) die de kredieten aan de ananaskweeksters en
aan de producenten van fruitsap toekent. Dit maakt het
mogelijk te zorgen voor een commercialisering van de
producten in het kader van de tuinbouw. De kredieten
die de landbouwers van Duterimbere ontvangen konden
worden verleend dankzij de financiële steun van
OXFAM UK. De opleiding van de vrouwen die door de
vzw Duterimbere wordt gegeven om te komen tot een
project van ondernemerschap is gefinancierd door de
Provincie Oost-Vlaanderen die via de VlaamsRwandese Vereniging UMUBANO aan Duterimbere
wordt toevertrouwd.
Er wordt ook samengewerkt met andere partners van de
Provincie Oost-Vlaanderen, bv PANDAMU (boerenorganisatie gesteund door Broederlijk Delen) en het
Syndicaat INGABO voor de opleidingen, want de
begunstigden zijn dezelfde in de zone waar het project
operationeel is. Een van de voordelen van het project is
dat er niet zoveel grond moet voor beschikbaar zijn.
In alle activiteiten leert Duterimbere aan de begunstigden rekening te houden met de samenwerking tussen
de geslachten (gender). Alfred en zijn vrouw vullen
elkaar aan in al hun activiteiten. Zij werken samen op
hun velden waar ananas wordt vermeerderd.

Tijdens de opleiding toont een van de vrouwen die door
Duterimbere werd opgeleid hoe de plant moet worden
behandeld voordat ze kan worden geplant.

Op het terrein werd dan een coöperatie bezocht, samengesteld uit 25 leden, onder wie 15 vrouwen en 10 mannen die de vermeerdering van ananas momenteel toepassen.
Belina Karubera produceert ananaswijn. Zij deed dat op
een vrij archaïsche wijze en haar atelier vormde een
geheel met haar woning. Na een opleiding te hebben
ontvangen en een krediet van 15 miljoen RWF van
DUTERIMBERE IMF is zij bezig met de bouw van een
moderne fabriek waar zij moderne machines zal kunnen
gebruiken die op elektriciteit werken en die tussen 15 en
30 werklieden zal kunnen tewerkstellen.
Het project loopt goed maar toch doen zich enkele
problemen voor:
Het gebrek aan ananaskruinen voor de vermeerdering.
Ze worden gehaald uit een fabriek waar fruitsap wordt
gemaakt in Kigali, maar het transport is duur. Om dit
probleem op te lossen werd de tussenkomst van
OXFAM gevraagd, maar vandaag kunnen niet alle
vrouwen die ananas willen kweken worden ondersteund,
zij zijn te talrijk. Duterimbere beperkt zich dan ook tot
opleidingen, studiereizen, opvolging en evaluatie en
beïnvloeding van de lokale autoriteiten.
Een ander probleem heeft te maken met de grilligheid
van het klimaat die Rwanda steeds meer treft, met
periodes van zware stortregens en te lange droogte.
Ananas zou in overdekte bedden met moderne besproeiingsmiddelen moeten kunnen worden gekweekt.
Overigens is de productietijd van ananas zeer lang,
minstens 12 maanden. Deze wachttijd is bijzonder lang
voor de begunstigden en daarom heeft Duterimbere
beslist weldra andere teelten te introduceren zoals
passievrucht en “prune du Japon” die na 9 maanden
reeds vruchten opleveren.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Rijstteelt, een project in het kader van MVO (Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen)
Els Peeters (zaakvoerder van edeps, www.edeps.be)
werd door Share People (www.sharepeople.nl)
gevraagd om een businessplan op te maken voor Union
Twibumbe in Rwanda. Share People verbindt sociale
ondernemers in ontwikkelingslanden met Europese
professionals. Door kennis te delen lokaal en ervaring
uit te wisselen kunnen beide partijen zich professioneel
en persoonlijk ontwikkelen en inspireren.
Het kantoor edeps, dat huist in het bedrijvencentrum
Wevelgem, helpt bedrijven hun “employer branding” te
versterken. Een goede employer branding is een
combinatie van marketing, human resources, strategie
en persoonlijke ontwikkeling. De opdracht in Rwanda
leunde perfect aan bij de missie en visie van edeps.
Els Peeters vertrok naar Rwanda op 18/2/2012 –
8/3/2012 om haar missie te volbrengen in Rwamagana.
Els groeide op in Rwanda in de jaren ’80. Haar
doelstelling was: “niet naar Rwanda gaan als toerist,
maar iets “terug kunnen doen” voor het land dat voor
haar zoveel heeft betekend.
Over Union Twibumbe
Union Twibumbe is een coöperatie met een hoofdzetel
in het district van Rwamagana, Kigabiro in Rwanda. De
unie verzamelt rijst bij de leden en verkoopt hem aan
een verwerkingsbedrijf om de leden ervan te betalen. De
vereniging is momenteel samengesteld uit 11
coöperaties gelegen in drie districten (gemeenten) die
rijst telen in de Oostprovincie. De Unie telt 3.114
landbouwers.

Aanpak en analyse
De gegevens van de analyse waren gebaseerd op
veldonderzoek en er werden verschillende documenten
opgesteld: een probleemboom, een doelstellingenboom,
een plan voor financiële analyse, een actieplan, enz. Het
belangrijkste besluit was dat er nood was aan een
verbetering van de infrastructuur, aan waterbeheersing
voor de bevloeiing van de rijst, verbetering van de
meststoffen en het organiseren van opleidingen.
Resultaat
Het af te leveren product van de studie was een volledig
businessplan met aanbevelingen met betrekking tot het
lobbyen en het netwerken, alsook tijdbeheer en kennis
van personeelsmanagement.
Het businessplan van
Union Twibumbe werd overhandigd aan RDW (Rwanda
Development Board) in Kigali.
Persoonlijke en professionele ervaring
Els Peeters: “ik heb geleerd stapsgewijze te werken en
geduldig te zijn, problemen op te lossen, relaties te
ontwikkelen en rekening te houden met de betrokkenen,
veldonderzoek te doen, de communicatie en Engelse
vaardigheden te verbeteren en samen te werken in een
grote verscheidenheid van omstandigheden met een open
geest en flexibiliteit”.
Follow-up van het project
Inbreng en feedback zullen verder worden geleverd aan
Union Twibumbe door edeps.
Meer info: Els Peeters Zaakvoerder edeps bvba
www.edeps.be

Opdracht
De Unie had een volledig
businessplan en een financiële
analyse voor de coöperatie nodig
om de leden in staat te stellen
aandeelhouders te worden van
het rijstverwerkings-bedrijf. De
expert hiervoor werd gekozen
voor haar flexibiliteit en haar
uitgebreide kennis. Els Peeters
werd ondersteund door haar
zakenpartner in België, Eric
Debacker, tijdens het opstellen
van het dossier.

Foto: Els Peeters
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GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING
COOPERATION DECENTRALISEE
WAREGEM — GATSIBO
Door Rita Kestier
Beleidsmedewerker Internationale Samenwerking
Dit jaar vierden stad Waregem en het District Gatsibo in
Rwanda de 25ste verjaardag van de jumelage en de
stedenband.
Tijdens een jubileumweek ontving Stad Waregem de burgemeester van Gatsibo, dhr. Ambroise Ruboneza en de
communicatieverantwoordelijke voor de stedenband, dhr.
Célestin Twagiramahoro. Tijdens het bezoek werden de
samenwerkingsbanden geëvalueerd en werd de toekomstige
samenwerking voor de periode 2012-2013 uitgewerkt.
Een van de hoogtepunten van de viering was de officiële
receptie in aanwezigheid van de Rwandese ambassadeur, SE
Robert Masozera, de consul-generaal, Mevr. Micheline
Vandooren, en de burgemeester van Waregem, dhr. Kurt van
Ryckeghem, de schepen van ontwikkelingssamenwerking,
dhr. Jo Neirynck, en diverse schepenen van de stad. Ook de
heren Paul Kindt en Jozef Caudron waren aanwezig als leden
van het jumelagecomité. Op de receptie werd druk over en
weer gepraat over het verleden en de toekomst van de
stedenband.
De eerste 25 jaar
De stedenband tussen Gatsibo (toenmalig Ngarama) en
Waregem dateert van 1987. In de periode tot 1990 waren de
contacten vrij intensief en werden een achttal klaslokalen
gebouwd voor de lagere school van Katabagemu. Na de
genocide werd de jumelage hervat en geleidelijk aan verdiept.
Een jumelagecomité werd opgericht zowel in Waregem als in
Gatsibo. Dit comité staat in voor de vriendschapsband tussen
beide steden.

Sinds 2009 werken Waregem en het District Gatsibo samen
aan de verdere uitbouw van het beroepsonderwijs. Er wordt
een multifunctionele beroepsschool gebouwd met
mogelijkheden voor opleiding loodgieterij, elektriciteit en
bouw. Na hun opleiding zullen jongeren ingeschakeld worden
in bestaande coöperaties die instaan voor onderhoud en
herstelling van de waterstructuren in de verschillende dorpen.
Een 60-tal leerlingen volgen momenteel 1ste jaar loodgieterij.
En de volgende 25 jaar……
Vorig jaar werd Gatsibo aangesloten op het landelijke
elektriciteitsnet. Het bestuur en de bevolking zagen direct de
voordelen: allerlei nieuwe bedrijfjes rijzen als paddenstoelen
uit de grond: garages, internetcafés, bars met een frigo doen
booming business door het verkopen van koud bier….
Voorlopig werden er afspraken gemaakt voor de
samenwerking in 2012 en 2013. De burgemeester wil deze
opportuniteit dan ook ten volle gebruiken om nieuwe
bedrijven aan te trekken en de lokale economie verder te
ontwikkelen. Daar ligt een echte mogelijkheid om met
Waregem samen te werken en ervaringen uit te wisselen rond
city marketing, de rol van een stad bij de ondersteuning en
uitbouw van de lokale economie en lokale tewerkstelling.
Ook ICT staat op de agenda: nu de elektriciteit er is, kan
Gatsibo ook gebruik maken van moderne ICT technieken.
En natuurlijk worden de vriendschapsbanden blijvend
onderhouden en aangescherpt door beide jumelagecomités.

Vanaf 2006 werd de jumelage uitgebreid tot een stedenband
met een samenwerking tussen beide stadsbesturen. Dit
gebeurde met ondersteuning van het VAIS (Vlaams
Agentschap voor Internationale Samenwerking). Tijdens de
laatste jaren werd vooral gewerkt rond de beleidsdomeinen
water en onderwijs.
Met een jaarlijkse financiële steun van stad Waregem werden
heel wat projecten verwezenlijkt voor de bevolking in
Gatsibo.
Door de bouw en/of renovatie van 22 schoollokalen met
diverse toiletten in Ngarama en Gatsibo sector kunnen een
800-tal leerlingen van het lager onderwijs nu les volgen in
een echte klas ipv onder de bomen.
De installatie van 20 plastieken watertanks aan scholen, op de
markt en bij openbare gebouwen heeft heel wat betekend voor
een verbetering van de hygiëne en de bevoorrading van
proper drinkwater.
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Dhr. Ambroise Ruboneza, Burgemeester van Gatsibo en dhr.
Kurt Van Ryckeghem, burgemeester van Waregem — Foto
stad Waregem

WAREGEM—GATSIBO: 25 JAAR SAMENWERKING
Een overzicht van realisaties die het leven van de doorsnee inwoner van Gatsibo hebben verbeterd
Door Jozef Caudron
Sedert 1987 is Waregem gejumeleerd met GatsiboNgarama, een gebied in het noord-oosten van Rwanda.
Het begon allemaal op een schuchtere manier met een
bezoek van een Waregemse delegatie die bestond uit
een aantal vrijwilligers oa: Paul Kindt, Jean Huits, Willy
Decavel, Pierre Mugabo en nog enkele anderen.

Scholen zijn van vitaal belang voor de ontwikkeling van
een land. Waregem heeft veel geïnvesteerd in de scholen
van haar jumelage district. In 2001, werden de lokalen van
de lagere school in Katabagemu (sector binnen Ngarama)
gerenoveerd. In 2009, werd de lagere school van Ngarama
zelf uitgebreid met enkele klaslokalen.

Tijdens de donkere periode van de genocide is de relatie
op een laag peil verlopen. Maar vanaf het jaar 2000 is
de band weer volledig opgenomen en aan het bloeien.
Nu is het 25 jaar dat de jumelage bestaat en dat is een
jubileumjaar. Hierna enkele beelden over het leven in
Gatsibo-Ngarama en over de realisaties van Waregem.
Er is geen waterverdeling. Water is er kostbaar en
zeldzaam. Mensen moeten water ophalen aan een bron
soms honderden meters van hun woning. Daarvoor
gebruiken ze gele jerrycans.

Technisch onderwijs is ook van zeer groot belang. Zo werd
in 2009 een technische school opgericht in samenwerking
met Waregem.

Met de hulp van Waregem, zijn er nu verschillende
waterciternes van telkens 10.000 liter geplaatst op
strategische plaatsen waar de bevolking water kan
ophalen. Hier kan u zo 2 exemplaren zien aan de
overdekte markt die trouwens ook met steun van
Waregem gerenoveerd en gerealiseerd werd.

Wist je dat er reeds 52 kinderen financieel gesteund
worden door een familie uit Waregem of omgeving om
naar school te kunnen gaan? Dit in het kader van de actie
“Wie helpt Eric?” die opgestart werd in januari 2008.
Vanaf dan kan iedere familie een kind steunen door een
kleine maandelijkse bijdrage te storten. Het tweede kind
links op de foto op de volgende bladzijde kan naar school
gaan dankzij deze maandelijkse steun.
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Een delegatie van de Rwandese regering en van het
district Gatsibo is op 20 december 2011 het centrum
komen bezoeken ter gelegenheid van Internationale Dag
van Gehandicapten.
Gezondheidszorg is ook altijd een domein waar
Waregem veel samenwerkt met het district GatsiboNgarama. In 2004 waren er 2 dokters voor een bevolking
van 75.000 inwoners. Op de foto, kan u het dispensarium
zien dat gebouwd werd in 2005-2006, met hulp van
Waregem, en waar de bevolking de eerste zorgen kan
krijgen.

“Basisonderwijs is het begin van alles“, zegt Hans De
Greve van de ngo Plan Begië. Waregemnaars kunnen er
iets aan doen door hun medewerking toe te zeggen aan
deze actie.
In 2011, heeft Waregem op een zeer doeltreffende
manier, geholpen bij de afwerking van het centrum
WIKWIHEBA, een centrum voor gehandicapte kinderen.

Foto’s: Jozef Caudron
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CULTUUR - CULTURE
EEN NIEUWE RWANDESE FILM - KINYARWANDA
door Guido Huysmans, directeur Afrika Filmfestival

Foto uit de film Kinyarwanda doorgestuurd door Guido Huysmans
KINYARWANDA
Alrick Brown
VS/Rwanda, 2011, 96 min
Engels gesproken – Engels ondertiteld
Cast: Edouard Bamporiki, Cassandra Freeman, Cleophas Kabasiita, Kennedy Mpazimpaka, Jean Mutsari
Het met veel inzicht en waarachtige emoties gemaakte “Kinyarwanda” is één van de eerste speelfilms die volledig in Rwanda
zelf werd gerealiseerd. Alhoewel het andermaal over de genocide van 1994 gaat, slaagt de regisseur erin dit onderwerp te
verbreden tot een weerspiegeling van de complexe Rwandese samenleving tijdens de genocide en het nog complexere thema
van de waarheidscommissie en de daaruit voortvloeiende verzoening. De regisseur en tevens scenarist Alrick Brown samen
met de producent Ishmael Nithabase gebruiken daartoe zes verhalen, gebaseerd op ware feiten, over een Tutsi-Hutu
echtpaar, een kind, een soldaat, twee geliefden, een priester en een iman. Zo komen we meer te weten over het tot nu toe
vrijwel onbekende verhaal van de Mufti van Rwanda, de meest gerespecteerde leider van de moslims, die zijn volgelingen
verbood mee te doen aan de slachtingen. Terwijl het land veranderde in een slachthuis werd zijn moskee de plaats waar
zowel christenen als moslims, Hutu’s en Tutsi’s bescherming konden vinden.
“Kinyarwanda” is een zoektocht in het somber menselijk gebeuren om toch humanisme te vinden en te begrijpen wat het
betekent om een onbeschrijfelijke terreur te overleven en de mogelijkheid om tot genezing en vergiffenis te komen.
Un récit extraordinaire qui élargit le rapport conventionnel victime / agresseur pour éclairer le tissu complexe de la vie pendant un événement tragique et la démarche du « rachat », encore plus compliquée, durant le processus vérité et réconciliation…. Entrelacs de six histoires basées sur des témoignages véridiques…
De film werd vertoond op vrijdag 30 maart in de Kineopolos te Leuven
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BELGISCHE POSTZEGELS
Belgische postzegels die onlangs werden uitgegeven in samenwerking met Lode Van Pee (Consultant
Instituut Nationale Musea van Rwanda) en Koen Peeters, auteur van de roman “Duizend heuvels”.
Herinnerig aan de Rwandese cultuur ter gelegenheid van 50 jaar Rwandese onafhankelijkheid. Dit mandje is
ook afgebeeld in het eerste hoofdstuk van de roman van Koen Peeters. Zie verder in dit nummer.
Wie de nieuwsbrieven van Umubano heeft bewaard kan een artikel over het Rwandese vlechtwerk lezen in
het nummer van het vierde kwartaal 2003, geschreven door Mevr. S. Pollefort.

BERICHT AAN DE LEZERS—AVIS AUX LECTEURS

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

PUBLICATIES – PUBLICATIONS
Matthew G. Stanard, Selling the Congo: a History of European pro-Empire Propaganda and
the Making of Belgian Imperialism, Nebraska UP, 2011, 387 blz.
Commentaar door Jeannick Vangansbeke

Koloniale propaganda
De Franse ambassadeur in België schreef dat op

koloniale tentoonstellingen vanaf 1897 en het

de wereldtentoonstelling van Gent in 1913 alle

Tervuurse Afrikamuseum vanaf 1910 bijdroegen

ogen op de Belgische kolonie waren gericht, tot

aan het 'maken van het Belgische imperialisme'.

grote verlegenheid van de regering. Zonder het

Dat

goed te beseffen had zij zelf de Congolese

Olbrechts slechts kort voor zijn dood voor het

kwestie opnieuw op de internationale agenda

eerst Congo bezocht, is een indicatief detail dat

geplaatst in 1908, door een annexatie die de

toont hoezeer het versterken van het Belgische

Britten aanvankelijk niet erkenden, meende de

bewustzijn primeerde op het Congolese belang in

Fransman. Het waren in realiteit echter meer de

de werking van het museum.

Britse

en

Amerikaanse

regeringen

dan

een

directeur

van

Tervuren

als

Frans

de

Belgische die hiervoor verantwoordelijk waren.

Dat de dragende krachten van dat imperialisme,

Uiteindelijk namen de Fransen zelfs zo massaal

kerk, staat en grote ondernemingen, nauwelijks

deel

de

bijdroegen aan het herdenken via monumenten

Vlaamsgezinden in de stad er een exposition

in de metropool van de opbouw van Congo, is

française in zagen en dreigden de boel kort en

één van de ontdekkingen van de auteur. Pas erg

klein te slaan. In 1912 ontstond het Vlaams

laat, en vooral via de film, zou de overheid zich

Comité voor de tentoonstelling te Gent. De

inspannen voor het propageren van de kolonie in

bezwaren

die

binnen- en buitenland. Maar het waren vaak

betroffen

geenszins

Afrikanen,

maar
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de

Gentse
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tentoonstelling

Congo
de

dat
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van
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Muller,

die

onvermoeibaar het tijdschrift Vétérans coloniaux
leidde,

taalwetgeving op de kolonie.

zoals

die

deze

taak

op

zich

namen.

In

provinciesteden als Aarlen en Namen stonden
De propagandadienst die onder aansporing van

(staan?) zij het sterkst. Hun oorlogservaringen

Leopold II was opgestart

met het oog op de

verhinderden dat in die herdenking de belangrijke

verdediging van zijn kroonkolonie, verdween

rol van enkele Duitsers in de beginfase van

kort voor de oorlog in 1913. Anderzijds vond het

Congo's en Rwanda's koloniale geschiedenis tot

derde internationaal koloniaal congres eveneens

zijn recht kwam. Misschien was 'Empire and the

in Gent plaats, in augustus 1913. Matthew G.

Making

Stanard van het Berry College beschrijft hoe de

geschikte titel geweest?

of

Belgian

nationalism'

een

beter

UMUBANO | 12

Duizend heuvels – Roman door KOEN PEETERS
Commentaar door Jean-Pierre Roobrouck
Het is een krachttoer om de geschiedenis van Rwanda en de
cultuur van dit land in een roman te gieten. En daar is Koen
Peeters in “Duizend heuvels” wonderwel in geslaagd.
De achterflap geeft ons reeds de aanzet: “De twaalfjarige Louis,
een doodgewone Belgische jongen, droomt dat hij in Rwanda
leeft en de taal van het land van duizend heuvels spreekt.
Jarenlang koestert hij die dromen tot ze werkelijkheid worden.
Als volwassene in Brussel leert hij Rwandese vluchtelingen
kennen. Hij volgt een van hen, een kind, op diens zoektocht naar
gerechtigheid in het verre, betoverende Afrika.”
Het eerste hoofdstuk is bijzonder omdat er heel wat interessante
informatie wordt gegeven over de taal, het Kinyarwanda, een
Bantoetaal gekenmerkt door tonaliteit of toonhoogte van de
lettergrepen die een fonologische functie hebben zodat twee
woorden met dezelfde lettergrepen maar met een verschillende
toonhoogte een andere betekenis krijgen. Zo kan een woord
alleen maar worden begrepen door het te zingen of door de juiste
toon, het ritme en de duur van de lettergrepen te vatten. Op deze
principes is de transmissie van orale boodschappen via de
tamtam in het naburige Congo trouwens gevestigd.
Wat het verhaal echter zo levendig maakt is het frequente gebruik
van raadsels (zo typisch Rwandees en zeker bij de jonge
bevolking die daar een echt communicatiespel van maakt) en
spreekwoorden. Zonder van de verhalen te spreken, zowel de
volksverhalen over de slimme haas Bakame die aan onze vos
Reynaert doen denken, als de historische verhalen waarop de
“oude” geschiedenis van Rwanda grotendeels is gebaseerd.
De auteur heeft zijn roman ook prima opgebouwd. In het begin
brengt hij de jonge Louis (geïnspireerd op Lode van Pee, de
architect die het Museum van Butare ontwierp, met wie
Umubano eind 2004 – begin 2005 de tentoonstelling Imigongo in
het Caermersklooster organiseerde) in contact met twee vrienden,
een Hutu (Janvier) en een Tutsi (Tomas) die op een bepaald
moment met de genocide worden geconfronteerd. Aan het einde
van het verhaal zien we dan hoe een van hen voor de volksrechtbank, gacaca, verschijnt, veroordeeld wordt en vergiffenis
vraagt voor de moord op Tomas, diens vrouw en zoontje. De
spanning wordt aldus opgebouwd vanaf het begin en,
niettegenstaande de talrijke intermezzo’s van zeer gevarieerde
aard, in stand gehouden. Het boek blijft leesbaar ondanks de
antropologische en geschiedkundige benadering.
In hoofdstuk twee gaat de auteur een centrale figuur uit de
Rwandese cultuur belichten, de priester Alexis Kagame. Hij is
door zijn talrijke publicaties een echte mijlpaal geweest voor de
kennis van de Rwandese geschiedenis en van de gebruiken uit de
bijzonder rijke mondelinge overlevering. Hij was het die de
fameuze esoterische code van de dynastie heeft genoteerd. De
auteur weidt uit over de manier waarop dit uitzonderlijke
document uiteindelijk bij Belgische vorsers terechtkwam, die het
uitgaven en commentarieerden. Het ongenoegen dat hierdoor
werd veroorzaakt is een pijnlijke pagina in onze relatie met
Rwanda waarop de auteur via interviews en onderzoek vrij diep
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is ingegaan en dat zeker de aandacht van de lezer verdient.
In het derde hoofdstuk lezen wij het levensverhaal van
Alexis Kagame die het vertelt aan Tomas, de gezel van
Louis met wie het verhaal begon. Wij maken de laatste
uren mee van de illustere man die voor zijn dood Samuel
doopt, het kind van Tomas, in de volgende hoofdstukken
op zoek naar zijn wortels in Rwanda.
In hoofdstuk vier reist Louis samen met de jonge Samuel
naar Rwanda. In het vliegtuig vertelt deze jonge man aan
Louis over zijn contacten in België met de Witte paters die
hier op rust zijn na jarenlang actief te zijn geweest in
Rwanda. Zo krijgen wij een zeer uitvoerige en
genuanceerde visie over de evangelisatie en over de
politiek met zeer uiteenlopende visies over de etnische
problematiek.
In dit hoofdstuk komt ook de Rwandese mentaliteit zeer
goed aan bod met een uiteenzetting van de deugden of
waarden die in de cultuur het hoogst worden geacht:
ubugabo (mannelijke moed, zelfbeheersing), ubwenge
(wijsheid, list) en ubupfura (adel van de ziel, respect
afdwingen door je verzorgde verschijning).

Deze waarden spelen uiteraard een zeer grote rol in de
Rwandese samenleving en het is dan ook een grote verdienste
ze op een zeer subtiele wijze in deze roman te hebben
verwerkt. Wat de achterflap benadrukt, kunnen wij dan ook
enkel bevestigen: het is een even subtiele, hartverscheurende
als stoutmoedige roman over de kunst van het verhullen en het
zwijgen.
De roman sluit in hoofdstuk vijf af met een bezoek aan enkele
bijzondere plaatsen in Rwanda: Kigali, Kibuye, Remera,
Butare, een dorp in de omgeving van Butare waar Janvier (uit
het begin van het verhaal) terechtstaat voor de gacaca. Ook
Save wordt nog bezocht en dan gaat het terug naar Kigali voor
het vertrek naar België.
Het boek leest als een trein. Toch kan ik niet nalaten ook een
paar randopmerkingen te noteren.
Hoe genuanceerd de presentatie van de Rwandese geschiedenis
en werkelijkheid ook is, toch zijn er hier en daar, wellicht voor
het vlotte verloop van het verhaal, enkele vereenvoudigingen
die niet met de werkelijkheid overeenstemmen. Ik lees
bijvoorbeeld op pagina 54 waar het gaat over de regering van
president Habyarimana “Alle middelbare scholen in het land
waren katholiek.” Dat klopt niet, want vanaf het begin waren
protestantse scholen aanwezig in Rwanda, die soms fel concurreerden met de katholieke scholen. Bovendien waren er ook
scholen van adventisten. Naast het katholiek onderwijs waren
er eind de jaren 80 trouwens ook heel wat privéscholen die
door ouderverenigingen waren opgericht en die niet verbonden
waren aan een confessionele strekking. Enige nuancering zou
hier dus op zijn plaats geweest zijn.
Op pagina 57 lees ik met wat verwondering dat de Fransen hun
afgeschreven schoolboeken stuurden. Ze hebben echter duizenden nieuwe, moderne romans en boeken over literatuur
uitgedeeld in alle secundaire scholen. Frankrijk stuurde die gul
om zijn taal en cultuur te promoten. Bovendien heeft de Franse
coöperatie zeer veel geïnvesteerd om het onderwijs van het
Frans in het basisonderwijs te moderniseren. Ik verwijs naar de
methodes “Ma colline” (met figuurtjes en flanelpaneel) en
“Horizons” die zeer modern waren, want gebaseerd op de
destijds nieuwste theorieën over communicatie. De negatieve
perceptie van de Franse aanwezigheid is blijkbaar getekend
door de Franse politiek tijdens en na de genocide en dit is niet
volkomen terecht.
Tenslotte verrast het mij te lezen op pagina 99 dat de linguïst
André Coupez, die Alexis Kagame bestempelde als een
“apprenti-sorcier” of tovenaarsleerling, een Romaanse filoloog
zou zijn. Hij heeft me zelf nog gezegd dat hij klassieke
filologie had gestudeerd. De ritmes en de verhalen die hij in
Rwanda vond deden hem trouwens vaak terugdenken aan zijn
opleiding van classicus.
Deze randopmerkingen doen echter niets af van de bijzondere
waarde van dit boek dat volgens mij het beste is dat over
Rwanda in het Nederlands is geschreven sinds de “De
kraanvogel op de vulkaan” van Albert van Hoeck, in 1966.

De criminalisering van de oorlog
door Jeannick Vangansbeke
Het was Madeleine Albright die in het vredesakkoord
van Dayton liet vastleggen dat er nooit ofte nimmer
amnestie kon verleend worden aan daders van
oorlogsmisdaden of genocide. David Scheffer was één
van haar naaste medewerkers die belast werden met
de uitvoering van het strafbeleid voor wie van
dergelijke daden verdacht werd. Zijn memoires
beperken zich echter niet tot ex-Joegoslavië, maar
behandelen ook de genocide in Rwanda, Cambodja,
Sierra Leone en last but not least, het Amerikaanse
'exceptionalism': de reden waarom de VSA de op
gang gebrachte logica niet wenst toe te passen op zijn
eigen militairen.
In het aan Rwanda gewijde deel valt op hoe de
enorme trots van de Rwandese overheid zowel een
probleem als een steunpilaar vormde voor
voortvarende rechtvaardige rechters als Richard
Goldstone. Toch was het de ploeg van Paul Kagame
die de internationale gemeenschap, die zo jammerlijk
gefaald had in het voorkomen of stoppen van de
genocide, opjoeg om werk te maken van een
internationaal gerechtshof. Terwijl Rusland er een
soort Neurenberg voor enkel de kopstukken van wilde
maken, en China het helemaal niet zag zitten, bewijst
Scheffer hoe Amerikanen en Rwandezen ernstig
samenwerkten om te bewijzen dat niet enkel Europese
slachtoffers van genocide op juridische steun konden
rekenen.
Ook Frankrijk was hevig voorstander van de
juridisering van genocide. Tot grote verbazing
overigens van Hillary Clinton, die wees op de 'Franse
perikelen terzake in Afrika' en voor deze materie
blijkbaar insprong voor haar presidentiële echtgenoot,
die op dat moment zelf in een juridisch gevecht van
een heel ander soort verwikkeld was (de Lewinsky
affaire). Hoewel sommige van haar collega's als
senator, zoals Christopher Dodd, zich bleven inzetten
voor Amerikaanse steun voor een permanent strafhof,
trok onder president Bush tot grote ontgoocheling van
de auteur senator Clinton haar aanvankelijke steun in.
Frankrijk en Rwanda als gangmakers van
internationaal recht: geschiedschrijving kan soms
regelrecht ingaan tegen reputaties. De rol van de VSA
onder Clinton in de jaren negentig doet denken aan
die van de VSA onder Woodrow Wilson, de oprichter
van de Volkenbond, maar die in zijn politieke val de
medewerking van zijn eigen land aan zijn geesteskind
meesleurde.
David Scheffer, All the missing Souls: a personal
History of the War Crimes Tribunals, Princeton UP,
2012, 533 blz.
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ROLAND DUYCK, De rode aarde die blijvend aan

je hart kleelft. Een terugreis naar Congo en de
relatie België – Congo in een historisch perspectief
Commentaar: Em. prof. dr. Johan Hoornaert, Project
Schoolmanagement & Onderwijsaangelegenheden
K.U.Leuven
Roland Duyck schreef een knap overzichtswerk over de
geschiedenis van Congo met reflecties over zijn
Congolese jeugdjaren en over zijn terugkeer ter
gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid. Dankzij
Affinité en Asteria Expeditions beleefde hij samen met
collega's oud-leerlingen en andere reisgenoten Congo
opnieuw na 50 jaar. Zij bezochten met vele emoties hun
eigen school en woonst en reisden naar Kinshasa,
Kisantu, Kikwit, Gungu met het vermaarde dansfestival,
Goma en Bukavu. Het boek leest aangenaam vanwege
de sterk verhalende en bondige stijl. De reflecties en de
commentaren zijn uiterst genuanceerd en getuigen van
vriendschap en respect voor al wie er zich met hart en
ziel inzette en zich nog blijft inzetten niettegenstaande
de vele onnoemelijke moeilijkheden. Dit boek kiemde
vele jaren en kreeg vaste vorm en inhoud na de
Congoreis van juni 2010. Congo laat Roland nooit meer
los en blijft in zijn warme hart (k)leven. Hij blijft er
over lezen, verzamelen, raad vragen, spreken en
publiceren.
De winst die het boek eventueel opbrengt zal besteed
worden aan een project in de provincie Beneden-Congo
waarvan Roland Duyck het peterschap heeft aanvaard.
Roland Duyck - Tel.: 056 75 78 94 - e-mail:
roland.duyck@telenet.be
Johan Hoornaert-Tel.: 016 25 18 51 -e-mail:
johan.hoornaert@,rec.kuleuven.b
Project Universitaire Pedagogiek op meerdere
plaatsen in Congo van 1980 tot 1988, in 2009 en
2010
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Woord Vooraf – Editorial
Ontwikkelingssamenwerking - Coopération au
développement: Ananasteelt, een nieuw project
van onze parnter DUTERIMBERE, door Damien
Linziziki
Rijstteelt, een project in kader van MVO
(maatschappelijk verantwoord ondernemen) in
Rwanda – Els Peeters
Gedecentraliseerde samenwerking - Coopération
décentralisée
Waregem — Gatsibo, door Rita Kestier, beleidsmedewerker internationale samenwerking
Waregem — Gatsibo: 25 jaar samenwerking
Een overzicht van realisaties die het leven van de
doorsnee inwoner van Gatsibo hebben verbeterd,
door Jozef Caudron
Cultuur - Culture: Een nieuwe Rwandese film,
Kinyarwanda, door Guido Huysmans, directeur
Afrika Filmfestival
Belgische postzegels. 1962 Rwanda 2012, door
Lode Van Pee en Koen Peeters
Publicaties - Publications
 Matthew G. Stanard, Selling the Congo: a
History of European pro-Empire Propaganda
and the Making of Belgian Imperialism,
Nebraska, commentaar door Jeannick Vangansbeke
 Koen Peeters, Duizend heuvels, commentaar
door Jean-Pierre Roobrouck
 David Scheffer, All the missing Souls: a personal History of the War Crimes Tribunals,
Commentaar door Jeannick Vangansbeke
 Roland Duyck, De rode aarde die blijvend aan
je hart kleelft. Een terugreis naar Congo en de
relatie België – Congo in een historisch perspectief, Commentaar: Em. prof. dr. Johan
Hoornaert.

ACTIVITEITEN
De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano was
aanwezig op de Reflectie- en uitwisselingsdag
Internationale solidariteit – op 16 juni, te Gent,
georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen,
waar de projecten gefinancierd door de Provincie
werden voorgesteld. Bovendien nam TV OOST te
Sint-Niklaas een interview op van de voorzitter en de
secretaris van VRV UMUBANO over onze
partnerwerking. U kunt een kijkje nemen op
volgende link: http://www.tvoost.be/nl/2012-06-21/
umubano-strijdt-voor-voedselzekerheid-in-rwanda/

Foto: Paul Kindt, met kalf als dank voor zijn rol in jumelage, zie p. 7-9
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Recente Belgische postzegel waaraan Lode Van Pee en Koen Peeters hebben meegewerkt

www.umubano.be

