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Inhoud—Sommaire zie pagina 15—voir page 15 

In vergelijking met het nieuws uit de buurlanden Congo 
en Burundi waar enerzijds sprake is van moordpartijen 
in Kasaï en anderzijds honderdduizenden vluchtelingen 
en granaatontploffingen wat Burundi betreft, blijft de be-
richtgeving over Rwanda vrij positief. 
 
Uiteraard is ook de toestand daar zorgwekkend gezien 
het land geconfronteerd is met een grote bevolkings-
aangroei (400 inwoners per km²) en een massa 
jongeren (3 op de 5 zijn jonger dan 25 jaar) wiens toe-
komst onzeker is, maar voorlopig blijft het in elk geval 
veilig en rustig. Bovendien duiken tekenen op van hoop 
op verzoening en verstandhouding tussen de grensge-
bieden van Rwanda en Congo. De inspanningen die 
bijvoorbeeld in het kader van de Economische Gemeen-
schap van de landen van de grote meren worden 
gedaan moedigen de grensarbeid aan tussen Congo 
(Kivu) en Rwanda en dat geeft zowel aan heel wat 
Rwandezen werk in Bukavu als aan Congolezen in 
Rwanda en de grensbewoners worden er alleen maar 
beter van. 
 
Rwanda maakt zich overigens klaar voor de presiden-
tiële verkiezingen in augustus en President Kagame kan 
ongehinderd een derde termijn nastreven, want in 
december 2015 werd de grondwet gewijzigd zodat hij in 
principe kan aanblijven tot in 2034 als hij de verkie-
zingen blijft winnen, maar onlangs heeft hij verklaard dat 
hij nu misschien zijn laatste mandaat zou starten.  
 
De ontwikkeling van het land is onbetwistbaar, dat er-
kent ook de opposant van de groene partij, de heer 
Frank Habineza, maar ze behelst vooral Kigali ten 
nadele van de rurale gebieden. 
 
Dit is een van de redenen waarom onze projecten ook 
uitsluitend in deze regio’s te vinden zijn en met vol-
doening stellen wij vast dat onze partners er goed werk 
verrichten. 
 
In dit nummer gaan we verder in op de inspanningen 
van onze partner Pandamu die met de financiering van 
de provincie Oost-Vlaanderen, zich inzet om de voed-
selzekerheid  van de bevolking in de streek van Mushi-
shiro te verbeteren. Verder kunt u een verslag lezen van 
over de inzet van onze partners CPPA KISARO en het 
gehandicaptencentrum te Ngarama met de middelen 
die ze via onze vereniging hebben ontvangen.  
 
Zoals in elk nummer komt ook de Rwandese cultuur 

aan bod via een overzicht over de nieuwe trends in de 

Rwandese film en ook nu presenteren wij een paar boe-

ken die de moeite waard zijn te ontdekken met betrek-

king tot de geschiedenis van Rwanda. 

De redactie dankt u bij voorbaat voor uw blijvende finan-

ciële en morele steun.  

De redactie afgesloten op 16/06/2017 

 

Par comparaison avec des pays voisins tels que le 
Congo avec ses massacres au Kasaï ou le Burundi avec 
ses centaines de milliers de réfugiés et ses grenades qui 
éclatent, les nouvelles en provenance du Rwanda sont 
relativement positives. 
 
Bien sûr, la situation y est également préoccupante : le 
pays doit faire face à une croissance démographique 
galopante (400 habitants par km²) et à une présence 
massive de jeunes (3 personnes sur 5 ont moins de 25 
ans) dont l’avenir est incertain, mais pour l’instant, le 
calme et la sécurité règnent. De plus, on peut percevoir 
des signes d’espoir de réconciliation et d’amélioration 
des relations entre les régions frontalières du Rwanda et 
du Congo. Les efforts effectués notamment dans le ca-
dre de la Communauté économique des pays des 
Grands Lacs encouragent le travail frontalier entre le 
Congo (Kivu) et le Rwanda, ce qui procure de l’emploi à 
de nombreux Rwandais à Bukavu ainsi qu’à des Congo-
lais au Rwanda, ce qui est tout bénéfice pour les fronta-
liers. 
 
Par ailleurs, le Rwanda se prépare aux élections prési-
dentielles d’août prochain et le président Kagame peut 
en toute quiétude briguer un troisième mandat vu que, 
suite à la modification de la Constitution en décembre 
2015, il peut envisager de rester en place jusqu’en 2034 
s’il persiste à remporter les élections, mais il a déclaré 
récemment que le prochain mandat serait peut-être son 
dernier.  
 
Le développement du Rwanda est incontestable, ce que 
reconnaît également l’opposant du parti vert, M. Frank 
Habineza, mais il se concentre principalement sur Kigali, 
au détriment des zones rurales. 
 
C’est une des raisons pour lesquelles nos projets se re-
trouvent exclusivement dans ces zones, et nous nous 
réjouissons de voir le travail de qualité que nos partenai-
res y accomplissent. 
 
Dans ce numéro, nous nous pencherons sur les efforts 
de notre partenaire Pandamu qui, avec l’appui financier 
de la province de Flandre orientale, s’applique à amélio-
rer la sécurité alimentaire de la population dans la région 
de Mushishiro. Vous pourrez également lire un rapport 
consacré à l’action menée par nos partenaires CPPA 
KISARO et le centre pour handicapés de Ngarama avec 
les fonds reçus par l’intermédiaire de notre association.  
 
Comme dans chaque numéro, nous parlerons égale-
ment culture sous l’angle des nouvelles tendances dans 
le cinéma rwandais, et nous présenterons une série 
d’ouvrages à découvrir lorsqu’on s’intéresse à l’histoire 
du Rwanda. 
 
La rédaction vous remercie chaleureusement pour votre 
soutien, à la fois financier et moral.  
 
La rédaction, le 16 juin 2017. 

 

 

 

Woord vooraf Éditorial 



3 | UMUBANO 

“Ik heet MUKAMUGEMA Vivienne. Ik heb een man 
Alphonse KABUKE genaamd met wie ik als sinds 41 jaar 
samen ben en wij hebben 5 kinderen, 3 meisjes en 2 
jongens. Drie ervan zijn reeds gehuwd. 
 
Ik ken de activiteiten van PANDAMU sinds de stichting 
van de organisatie maar in het begin waren de tussen-
komsten bij de begunstigden niet zo tastbaar als 
vandaag. Momenteel zijn de interventies van PANDAMU 
goed zichtbaar bij ons en wat interessant is, is dat ze 
overal in de activiteitenzone plaatsvinden. Nu zeggen wij 
dat de interventies voor zichzelf spreken.  
 
In ons dorp bijvoorbeeld heeft PANDAMU jonge planten 

van advocaatbomen geschonken aan elk gezin. Wij 

hopen dan ook dat elk gezin weldra een boom met volle 

productie zal hebben. Bovendien bevordert PANDAMU 

het kweken van kleinvee in samenwerking met de be-

gunstigden. Aldus worden biggen en kippen onder ons 

verdeeld.  

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

MUKAMUGEMA Vivienne, een moeder die blij is over haar werk met PANDAMU 
 

Door Mevrouw MUKARUTESI Béatrice,  experte in ontwikkelingswetenschappen, vrijwilligster van 

PANDAMU 

Nota van de redactie: Sinds 1 januari 2017 is 
Pandamu de enige partner waarvoor de Vlaams-
Rwandese Vereniging Umubano vzw nog verant-
woordelijk is ten opzichte van de Provincie Oost-
Vlaanderen die jaarlijks voor de financiering zorgt. 
Voor de opvolging en rapportering van de finan-
ciering van ARDI (bijenteelt) en DUTERIMBERE 
(microfinanciering) zijn voortaan respectievelijk 
Veeartsen zonder grenzen en Broederlijk Delen 
verantwoordelijk. De samenwerking met Ingabo 
(veeteelt) werd stopgezet wegens interne 
problemen van de partner. Hieronder volgt een 
relaas van de acties ontwikkeld door onze partner 
PANDAMU. 
 
MUKAMUGEMA Vivienne is een vrouw van 70 jaar 

die in het dorp Nyamatete, cel Gasave, sector 

Rugendabari woont. Hieronder getuigt zij over het 

werk van PANDAMU en de invloed ervan op haar 

gezin en haar omgeving. 

 

Mevr. MUKAMUGEMA Vivienne, bij haar geënte advo-

caatboom 
De kippen van Vivienne. 
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Wij waarderen ook de inspanningen die PANDAMU ont-

plooit om de bananenteelt te bevorderen in ons district. Wij 

kregen bananenloten van de beste variëteiten en het 

personeel van Pandamu brengt ons regelmatig een bezoek 

om ons technisch advies te geven. Dankzij de goede 

productie van bananen hebben wij niet geleden onder de 

hongersnood die elders problemen veroorzaakte in het 

land en wij hebben ook heel wat geld verdiend met de 

verkoop van bananentrossen aan andere streken van het 

land. 

 
De aanwezigheid van groentetuinen (kitchen gardens) blijft 

een aanduiding van de gezinnen die samenwerken met 

PANDAMU. Daardoor is er nooit een gebrek aan groenten 

in hun dagelijkse voedselportie.  

De mensen herinneren zich ook blijvend de bijdrage van 

PANDAMU aan de bescherming van het milieu, vooral in 

haar medewerking met ons district om ons te voorzien van 

inrichtingen van biogas om het kappen van hout te beper-

ken gebruikt voor het klaarmaken van de maaltijden. 

 

 

PANDAMU zet ons voortdurend aan om de beleids-

lijnen van de overheid te volgen die betrekking heb-

ben op onze zelfontwikkeling. In dat kader moedigt 

Pandamu ons aan om spaar- en kredietgroepen 

bekend onder de naam VSL (Village savings and 

laons) op te richten. Dankzij deze VSL-groepen, 

slagen wij erin om de ziekenkas zonder vertraging te 

betalen en te investeren in verschillende activiteiten 

die ten goede komen aan onze gezinnen. Het idee 

van PANDAMU om ons in contact te brengen met de 

andere organisaties van het regionaal overleg werd 

met plezier onthaald. Het stelde ons in staat een 

vennootschap op te richten met de naam IPB/PFO. 

Dankzij onze bijdrage van 10.000 RWF kregen we 

een big van een verbeterd ras ter waarde van meer 

dan 30.000 RWF en dit in minder dan acht maanden. 

Met het vee dat we via PANDAMU verwerven, is mest 

beschikbaar en daardoor brengen onze velden meer 

op. 

Een van de zonen van Vivienne bezig met het onderhoud 

van de groentetuin 

Een buur van Vivienne verzamelt de uitrusting voor de 

bouw van een infrastructuur voor de verbranding met 

biogas 

Vivienne in haar bananenveld, variëteit FHIA 17 ge-
kregen van PANDAMU  
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Een goede productie van bonen, aan het drogen bij 

Mevrouw Vivienne 
Bundels soja die hangen te drogen  

De zoon van Vivienne, bezig met het onderhoud van zijn groentetuin  
 
Ten slotte wil ik vermelden dat PANDAMU behalve vrouwen ook jongeren helpt en gehandicapten. In ons gehucht 
werd Béline geholpen, een gehandicapte vrouw die haar inrichting van ananasverwerking dreigde te verliezen. 
Pandamu zorgde ervoor dat de bank deze inrichting niet bij opbod verkocht. 
 
Dankzij de regelmatige contacten van PANDAMU met haar doelgroep worden verschillende onderwerpen aan-

geboord, zoals evenwichtige voeding, mensenrechten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, vreedzame oplossing 

van conflicten, opvoeding van de kinderen, hygiëne, ziektepreventie, geboortespreiding, en gezien  ons bewustzijn 

toeneemt, ondervinden onze buren meer en meer de invloed van onze prestaties. Stilaan verandert aldus heel het 

dorp. 

Wanneer ik vaststel dat zelfs de overheid van de gedecentraliseerde instanties fier is over onze realisaties, durf ik 
stellen dat PANDAMU bezig is van ons gemeenschappelijke leiders te maken inzake ontwikkeling. Ik feliciteer de 
organisatie PANDAMU, en al haar partners die haar helpen haar opdracht concreet gestalte te geven. Dank u. 
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 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

 Planken voor banken: Anzegem bezorgt werk aan de 
beroepsopleiding van KISARO 

 
Gerard MOERMAN, bestuurslid VRV UMUBANO VZW 

De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano 
vzw stuurde aan CPPA KISARO eind decem-
ber 957 € van de gemeente ANZEGEM voor 
de nieuwe secundaire scholen van Sayo 
(Sector Kisaro). De klassen werden uiteindelijk 
gebouwd door een plaatselijke aannemer voor 
rekening van het Ministerie van Onderwijs. De 
schrijnwerkerij van ons Centrum kon met de 
subsidie van Anzegem 40 lessenaars maken 
voor de meubilering van de nieuwe klassen. 
Dat paste ook perfect in het kader van de 
beroepsopleiding van de jongeren te Kisaro. 
 
Onze eerste zorg voor deze opdracht was het 

aankopen van minstens 300 cipresplanken. 

We konden die hoeveelheid bij een handelaar 

kopen aan 1500 RFR per stuk. Onze schrijn-

werker Rurangwa kent al de boomzagers uit 

de omgeving en bood hen 800 RWF per stuk. 

Dat was blijkbaar meer dan wat de handelaars 

hen aanboden. Het gevolg was dat we weke-

lijks bij de houtzagers planken mochten opha-

len zodat we na een paar maanden ons aantal 

in voorraad hadden.  

In de schrijnwerkerij is Emmanuel Rurangwa 

de “moniteur”, Nzabamwita Boniface is zijn 

helper en zij begeleiden 2 leerlingen uit de 

groep van 30 die een jaar beroepsopleiding 

volgen. Samen zijn ze nu bezig aan de 

fabricatie van de 40 lessenaars. Terzelfdertijd 

moeten natuurlijk ook de andere courante 

opdrachten uitgevoerd worden: gootplanken, 

ramen en deuren voor de sociale woningen in 

eucalyptushout, lijkkisten in grevilleahout 

(gemiddeld 1 per week). Af en toe is er een 

bestelling van een tafeltje, stoelen en een bed. 

We hopen in juni de lessenaars te kunnen 

leveren. 

Het dorp Sayo ligt aan de westkant van de 

sector Kisaro. Ons Centrum bouwde er 20 jaar 

geleden de klassen voor de lagere school. Van 

2014 tot 2016 bouwden we er een kerk/

polyvalente zaal. In dezelfde periode werd er 

een “Poste de Santé” gebouwd. Met de nieuwe 

klassen voor de middelbare afdeling erbij is 

Sayo een modeldorp geworden. 

 

Houtzager  

Fabricatie van schoolbanken te Kisaro 
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Sinds het centrum WIKWIHEBA 

MWANA in 2007 zijn humanitaire acties is 
gestart om kinderen met een handicap te 
helpen, werd het nooit voldoende uitgerust 
met materiaal op het vlak van fysiotherapie, 
maar dankzij de moderne uitrusting die via de 
VRV Umubano kon worden aangeschaft, 
genieten zowel de kinderen van het centrum 
als zij die door middel van verplaatsing worden 
geholpen van een uitrusting die aangepast is 
aan hun handicap. Ook hun ouders zijn er heel 
blij mee. 

 
Bij gebrek aan financiële middelen be-

schikte het centrum WIKWIHEBA MWANA 
over basis-fysiotherapeutisch materiaal, dat 
niet voldoende aangepast was aan kinderen 
die regelmatige zorgen nodig hebben. Momen-
teel komen veel kinderen in contact met het 
centrum via de inrichting van het nieuwe mo-
biele systeem van verzorging op het terrein. 
Kinderen worden verzorgd door de fysiothera-
peut in hun dorp terwijl kinderen met een 
zware handicap naar het centrum voor een 
regelmatige opvolging worden verwezen. Bei-
de categorieën worden geholpen met de nieu-
we uitrusting. 

 
De kinderen worden geholpen met het 

nieuwe materiaal, zoals de gel die de pijn ver-

mindert, “tens” (Transcuteneous Electrical 

Nerve Stimulation): apparaat om zenuwen en 

spieren te stimuleren, “static bike” (hometrai-

ner) om de spieren van de benen te ver-

sterken, hot park (verwarmingselement om de 

pijn te verzachten en de bloeddoorstroming te 

stimuleren) en “cold park” (om pijn weg te 

nemen onmiddellijk na het stoten van het 

orgaan of een ontsteking van de huid), 

infrarood licht om de ontsteking of de spierpijn 

te verlichten, “standing frame” om de kinderen 

te helpen rechtop te staan en rolstoelen die de 

kinderen helpen te stappen in de inclusieve  

 

DE FYSIOTHERAPIE IN HET CENTRUM WIKWIHEBA MWANA 
 

Mukasharangabo Médiatrice, verantwoordelijke van het centrum 

Wikwiheba Mwana, te Ngarama 

 

opvoeding, zodat ze naar de kerk en naar het 

hospitaal kunnen gaan, indien nodig, en een 

tapijt voor de therapeuten om gemakkelijk te 

kunnen werken.  

 

 

De nieuwe uitrusting versterkt de capa-

citeit van het centrum WIKWIHEBA MWANA. 

Dit is een troef voor het centrum want de 

regering zal enkel samenwerken met centra die 

goed werken en de centra sluiten die geen 

materiaal hebben en niet goed kunnen werken 

zonder geschikt materiaal, aangepast aan de 

gehandicapte kinderen. Dit materiaal dat de 

sport- en speluitrusting van het centrum WI-

KWIHEBA MWANA aanvult net als de aan-

koop van de groentetuin, de geneesmiddelen,  

“Standing frame” om recht te leren staan 
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de aanplanting van bananen, de inbreng in de 

aankoop van de molen en de herinrichting van 

de keuken werd gefinancierd door de Vlaams-

Rwandese Vereniging UMUBANO vzw/België. 

“Hometrainer” om spieren te versterken 

 

De organisatie WIKWIHEBA MWANA 
dankt de VRV UMUBANO zeer hartelijk omdat 
zij zich ten dienste stelt van de kwetsbare 
kinderen. De organisatie dankt ook de VRV 
UMUBANO voor de financiering van de bouw 
van een voorraadschuur voor de opslag van 
mais. Dit versterkt onze autonomie als geen 
donoren beschikbaar zijn. Rwanda kent 2 
oogsten per jaar voor de mais (februari en 
juni) en soms duurt het droge seizoen lang.  
Daarom werd aan deze voorraad gedacht om 
het centrum te behoeden tegen hongersnood 
door de mais, basisvoeding in Rwanda, te 
verkopen of te consumeren. 
 

Wij danken ook de VRV UMUBANO voor het 

fonds van de medische zorgen, vooral voor de 

kinderen met verstandelijke handicap. Dankzij 

dit fonds kunnen wij gemakkelijker instaan 

voor het vervoer, de maandelijkse medische 

prestaties, de medische testen en de onvoor- 

ziene gevallen te wijten aan de gezondheid van 

de kinderen die in het centrum worden ver-

zorgd. 

Tens-apparaat 

Rolstoel 
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 REPORTAGE :  De laatste wensen van Broeder Cyriel  

Gerard Moerman, coördinator CPPA KISARO 

De laatste wensen van Broeder Cyriel:  

 Het voortbestaan van zijn “Centre de Perfec-
tionnement et de Promotion Agricole”, CPPA 
KISARO. 

 Bouwen van hoevetjes voor jonge boeren in 
opleiding naar zelfstandigheid. 

 Van Kisaro een parochie maken. 
 
De eerste twee wensen hebben we in een tijdspanne van 
2 jaar kunnen realiseren. VRV Umubano en de provincies 
West-Vlaanderen en Limburg hebben daar een groot 
aandeel in gehad. 
MAAR… wordt Kisaro ook eindelijk een parochie 
binnen het bisdom Byumba? 
 
Tientallen jaren heeft mijn oom en voorganger Broeder 
Cyriel geijverd om al de kleinere geloofsgemeenschappen 
(succursales en centrales) rond de heuvels van Kisaro te 
verenigen in een nieuwe parochie Kisaro. Het is mis-
schien nuttig de situatie van Kisaro binnen het bisdom 
Byumba even te situeren. 

In Rwanda zijn er 9 bisdommen waarvan het bisdom 

Byumba in het noordoosten het meest uitgestrekt is. De 

residentie van de bisschop bevindt zich in de stad 

Gicumbi (vroeger ook Byumba genoemd). Deze stad ligt 

in de Zuidwesthoek van het bisdom en is tevens de 

hoofdstad van de Noordprovincie. Het bisdom heeft de 

naam Byumba behouden. Het is verdeeld in een tiental 

parochies met onder andere de parochie Byumba. De 

centrale Kisaro is er een deel van. Het is een parochie 

van zowat 150 km², verdeeld in verschillende centrales 

die dan verder onderverdeeld zijn in succursales. De 

centrales worden geleid door een comité van catechisten 

en een van de parochiepriesters komt er zowat om de 

maand de zondagsmis opdragen. De meeste zondagen 

worden één of meerdere gebedsdiensten geleid door één 

van de catechisten. De centrale Kisaro heeft de leiding 

over 5 succursales met een comité van catechisten. In die 

dorpskernen gaan ook wekelijks één of twee gebeds-

diensten door. Sommige gelovigen van die afgelegen 

dorpen komen naar de centrale kerk van Kisaro als er 

door een parochiepriester een mis wordt opgedragen. 

Twee zaterdagen per jaar wordt daar ook een huwelijks-

plechtigheid gehouden voor al de koppeltjes uit de 

verschillende succursales. De doopplechtigheden gaan 

wel eenmaal per jaar door in de succursales zelf. Voor het 

vormsel moeten de vormelingen en hun familie naar de 

parochiekerk in Byumba. Voor de mensen van Kisaro 

spreken we dan over voettochten van gemiddeld 25 tot 40 

km. De vraag van Broeder Cyriel om aan zijn Kisaro het 

statuut van parochie te geven met permanente aanwezig-

heid van een priester was dus zeker gerechtvaardigd.  

In 1997 bouwde hij een grotere kerk in Kisaro. De 

nieuwe kerk werd op 8 januari 1998 door de bisschop 

ingezegend en staat in de omgeving van de school 

waarvan de klassen voor de oorlog ook door hem 

gebouwd werden.  

Bouw van de pastorie voor de nieuwe parochie 
KISARO 
Rond de kerk liggen nog enkele hectaren grond die 

aan het bisdom toebehoren. Na jarenlang gepalaver 

kreeg Broeder Cyriel in 2010 de toelating om voorbe-

reidende werken uit te voeren voor het bouwen van 

een pastorie op die gronden. Het probleem was echter 

dat de planvereisten van het bisdom en de mogelijk-

heden van Broeder Cyriel niet in overeenstemming 

waren. Volgens het bisdom moest er plaats voorzien 

worden voor bewoning door 4 priesters en enkele ka-

mers voor bezoekers. Broeder Cyriel zag het een stuk 

beperkter en was wel bereid een pastorie te bouwen 

met 2 kamers met sanitair, bureau, kleine kapel, ont-

vangst, woonplaats, keuken en dienstlokaal. In 2010 

werden de funderingen volgens zijn plan uitgevoerd en 

werd een ondergrondse regenwaterput gebouwd van 

30 m³. De toenmalige parochiepriester en het bisdom 

bleven vasthouden aan een uitbreiding van het project 

met als gevolg dat de werken werden stopgezet. De 

gelovigen van Kisaro, Rubona, Muhihi, Rutabo, Rusa-

sa bleven hopen en spaarden de geldinzamelingen op 

om hun droom te helpen verwezenlijken. 

In januari 2015 overleed Broeder Cyriel en in de onge-

schreven erfenis die hij me naliet bleef de pastorie van 

Kisaro een blijvend verlangen. In juni 2015 aanvaard-

de de Bisschop om de bouwplaats te bezoeken en om 

met ons de hervatting van de bouwwerken te bespre-

ken. Het resultaat was: ”als de Centrale Kisaro met 

eigen middelen en met hulp van ons Centrum (giften 

uit België) erin slaagde de pastorie te bouwen zou 

Kisaro het statuut van “Quasi Parochie” krijgen. Met 

het gespaarde geld van de gelovigen en onder leiding 

van ons Centrum werd het plan van Broeder Cyriel 

verder uitgevoerd. De bijdragen van de gelovigen vol-

stonden natuurlijk niet. De middelen werden aangevuld 

met particuliere giften uit België en met particuliere 

giften van handelaars uit Kisaro en omgeving. Het was 

de eerste keer dat ik een beroep deed op de goodwill 

van plaatselijke handelaars en met succes. Er blijft 

echter nog een lening af te lossen die nodig was om 

de eerste fase af te werken en het gebouw bewoon-

baar te maken tegen Pasen 2017. 
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In april 2017 was de pastorie klaar om in de Goede 
Week voor Pasen de pastoor te huisvesten. We 
nodigden de bisschop uit en op zondag 2 april kwam hij 
de mis opdragen in Kisaro. Na de mis werd hem de 
nieuwbouw voorgesteld. We kregen de toezegging dat 
Kisaro als eerste in aanmerking zal komen als het 
aantal parochies uitgebreid wordt.  
 
De laatste jaren zijn er 3 centrales in heel het bisdom 
die zich als “kandidaat-parochie” opwerken. Kisaro is de 
enige van de 3 die erin geslaagd is een mooie pastorie 
te bouwen en krijgt daarvoor als beloning slechts het 
statuut van “Quasi-parochie” omdat de pastorie slechts 
huisvesting voorziet voor 2 personen. Hoe frequent de 
aanwezigheid van een priester zal voorzien worden 
hangt nu af van de bisschop.  
 
Het gebouw is een grote L-vorm en één been van de L 

is dubbel met twee daken naast elkaar. Deze twee 

hebben een open gevel naar de straat gericht. Dit is zo 

voorzien om deze twee te kunnen verlengen en zo het 

gebouw te vergroten in een tweede fase. Wordt 

vervolgd!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek bisschop aan de pastorie van Kisaro 
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CULTUUR - CULTURE 

 

Nieuwe trends in Rwandese filmcultuur 
Guido Convents,  Voorzitter Afrika Filmfestival 

Media Project) en dan worden twee van haar films door 
het Pan African Film Festival te Los Angeles vertoond. 

Filmfestivals : Opbouw van filmcultuur en eigen film-
producties 
 
Er is het Hillywood Film Festival dat zich als het grote 

Rwanda Film Festival afficheert. Het krijgt erg veel inter-

nationale steun en vindt al meer dan 12 jaar plaats in 

Kigali en in de dorpen in de omgeving met een ambulant 

filmluik. De oprichter in 2005 is Eric Kabera, die toen ook 

het Rwanda Cinema Center, vandaag het Kwetu Insti-

tuut leidt. Hij is de man achter de financiën, maar het is 

de bekende Rwandese acteur Ayuub Kasasa Mago die 

zowat het Hillywood filmfestivalproject in goede banen 

leidt. Hij is ook de protagonist in de Amerikaanse docu-

mentaire over het filmfestival Finding Hillywood van 

Leah Warshawski en Chris Towey (2014). Hillywood wil 

de eigen productie aan bod laten komen zoals de kort-

film Ishaba van Yves Amuli (2015) maar ook de inter-

nationale. De idee is dat er een cultuur van goede film 

moet worden gecultiveerd. In het najaar van 2016 kon-

den de Rwandezen kennis maken met Franse films als 

Intouchables van Olivier Nakache, Éric Toledano en 

Monsieur Chocolate van Roschdy Zem. In beide films is 

de bekende acteur Omar Sy de hoofdacteur, een 

Fransman met Mauritaanse en Senegalese roots. Het 

festival schuwt ook geen maatschappijkritische film zoals 

de Keniaanse documentaire van Ng’endo Mukii The 

Migrant Business over de structuren die achter de 

migratie van Afrikanen naar Europa en het Midden-Oos-

ten schuilen ! 

Het 22ste Afrika filmfestival in Leuven had een aantal 
nieuwe Rwandese films op het programma. Hiermee is 
het de enige plaats in ons land waar deze films te zien 
zijn. Het gaat hier niet alleen om de films maar ook om 
de nieuwe jonge filmmakers te ontdekken. De revelatie 
was natuurlijk Marie Clementine Dusabejambo met haar 
beklijvende film A place for myself (21 min) waarin ze 
de eerste schooldag van een albinomeisje brengt en op 
die wijze ook de problemen van discriminatie in Rwanda 
(maar in heel Afrika inzake albino’s) aankaart. De films 
Hora Mama van Shenge Ndimbira en Mahiu van Ceke 
Mathenge die vorig jaar in Berlijn werden vertoond 
kenden ook in Leuven de nodige bijval (cf. vorig 
nummer december 2016). 
 
Deze jonge filmmakers hebben al een parcours achter 

de rug waaruit duidelijk wordt dat bepaalde aspecten 

van de realiteit in Afrika en zeker in Rwanda bij de 

meeste Europeanen gewoon onbekend zijn. De jonge 

Rwandese cineaste Ndimbira Claudine (Shenge) werd 

in  april 1990 geboren. Als vijftienjarige begon ze met 

verhalen te schrijven en ze was gefascineerd door film. 

De Amerikaanse film Home Alone van Chris Columbus  

uit 1990 had bij haar als kind een diepe indruk 

nagelaten. Ze meldde zich in 2012 dan na haar middel-

bare studies aan bij het nieuwe Kwetu Film Institute van 

Erik Kabera om er een aantal cursussen over het 

maken van films te volgen.  In maart 2013 ging ze naar 

het nieuwe internationale Afrika Film Festival in Luxor 

(Egypte) om er een workshop over animatie te volgen. 

Enkele maanden later neemt ze deel aan een workshop 

“meisjes maken films” die tijdens het Rwanda Film Fes-

tival (Hillywood) werd georganiseerd. Op basis van haar 

scenario draait ze dan haar eerste kortfilm 'My mother-

My Hero’, het leven van een alleenstaand moeder-

meisje dat als prostituee voor het levensonderhoud van 

haar kind zorgt. Er is dan de relatie met de genocide 

van 1994 toen de vader van het meisje werd ver-

moord... enige tijd later sterft ook haar moeder. Een 

voorbeeld hoe meer en meer gekeken wordt in Rwanda 

naar de gevolgen van de genocide op de tweede gene-

ratie die ze als kind vaak onbewust heeft meegemaakt. 

Overigens een gelijkaardige evolutie kon ook worden 

vastgesteld met de tweede en de derde generatie 

kinderen van Joodse overlevenden van de Holocaust 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een voorbeeld daar-

van is Aviya's Summer uit 1988 van de Israëliër Eli 

Cohen. Een jaar later werkt ze als coördinator aan het 

korfilmproject "Scherp op je rechten" waar ze 2 fictie-

films (Impuruza en She) produceerde. Ze regisseerde 

zelf ook She. In 2015 draait ze Hora Mama (Rwanda  

Claudine Shenge, foto ter beschikking gesteld door Guido 

Convents 

https://www.google.be/search?biw=1280&bih=623&q=Olivier+Nakache&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEgvLC_IUoKw441TMtK1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAVZFjhDIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiq_vv-9MDUAhVNZFAKHdtoBDgQmxMIswEoATAY
https://www.google.be/search?biw=1280&bih=623&q=%C3%89ric+Toledano&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yEgvLC_IUoKw441TUkq0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEACrskljIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiq_vv-9MDUAhVNZFAKHdtoBDgQmxMItAEoAjAY
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Sinds enkele jaren is er in Kigali een nieuw filmfestival 
uitgebouwd nl. het Mashariki African Film Festival of 
MAFF.  Mashariki komt van het Swahili en betekent 
“Oosten” waarmee het verwijst naar de filmproductie uit 
Oost-Afrika waartoe deze van Rwanda natuurlijk in de 
eerste plaats behoort. Doel van dit meer artistieke film-
festival was en is om de eigen Rwandese filmmakers 
nog een grotere zichtbaarheid te bezorgen en ook de 
onafhankelijke filmproductie te ondersteunen. Vorig jaar 
was het thema van het MAFF dat in maart plaats vond 
“Cinema verenigt Afrika”. Hiermee wil het MAFF duide-
lijk maken dat het in de eerste plaats Afrikaanse films 
voor een Afrikaans publiek wil brengen. De leiding van 
het festival is in handen van Tresor Senga, en hij is de 
Rwandese verantwoordelijke voor het East African Film 
Network (EAFN). Dit jaar was het thema van het MAFF 
iets intimistischer met “My Story, My Journey”. Toepas-
selijk werd de Senegalese regisseur Moussa Toura van 
La Pirogue uitgenodigd. Er werden een 33-tal produc-
ties uit zowat heel de wereld geselecteerd. Naast Rwan-
dese films (en dat is de meerderheid) worden er films uit 
een groot aantal landen vertoond en tal van workshops 
voor jongeren over film maken gegeven. Een van de op-
merkelijke documentaires was deze over de eerste 
vrouwelijke Rwandese wielrenner Jeanne d'Arc Giru-
buntu (Fastest Woman in Africa) van Faustin Niyigena. 
Ook hier een verwijzing naar de genocide en de veer-
kracht van een overlevende die als kind de gruwelijkhe-
den overleefde. Zij maakt ook internationaal naam. 
Faustin is een jonge Rwandese filmmaker en hij stu-
deerde journalistiek en massacommunicatie aan de 
Universiteit van Rwanda. Hij vertelt verhalen als filmma-
ker, videograaf, fotojournalist, screenwriter en grafisch 
ontwerper. Hij werkt momenteel met het enige Engelse 
dagblad / online als videofotograaf. Hij is een goed op-
geleide filmmaker die weet dat het vertellen van eigen 
verhalen belangrijk is. 
 
De beste Rwandese kortfilm op Masharika African Film 
Festival was It works van Munezero Emmanuel Harris 
en de prijs voor de beste documentaire ging naar Habib 
Kanobana’s film, Football For Peace.   

 

Foto en logo’s ter beschikking gesteld door Guido Convents 
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Henri Neel, Mijn jonge jaren in Afrika 
 

Als jonge landbouwingenieur vertrok Henri Neel in 
1966 naar Rwanda, in dienst van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. Hij werd aangesteld 
om als bodemkundige voor het Nationale land-
bouwonderzoeksinstituut ISAR (Institut des Scien-
ces Agronomiques du Rwanda) te Rubona de 
Rwandese gronden in kaart te brengen. Hij ver-
bleef er met zijn gezin veertien jaar, eerst als veld-
werker en de laatste vier jaar als projectleider. Van 
1980 tot 1989 was Neel actief op Samenwerkings-
sectie van de Belgische Ambassade te Kigali, waar 
hem uiteraard de landbouwdossiers werden toege-
schoven. Via de landbouwsectie op de Ambassade 
van België te Kinshasa (Congo, 1989-1990) en het 
Kabinet voor Ontwikkelingssamenwerking te Brus-
sel (1991-1992) vertrok Henri Neel in 1992 naar de 
Belgische Ambassade te Bujumbura (Burundi). 
Daar wachtte hem een ongemeen zware taak  als 
hoofd van de Belgische Samenwerking tijdens de 
bloedige burgeroorlog die het land van 1993 tot 
1998 teisterde. Henri Neel beëindigde zijn onge-
meen rijke carrière bij de Directie van de Belgische 
Technische Coöperatie (BTC) te Brussel, van 1999 
tot 2000. 
Met een biografisch verhaal van meer dan vierhon-
derd bladzijden vertelt de auteur zijn belevenissen 
als landbouwingenieur, wetenschapper, sector-
hoofd, zendingsleider, familievader en reiziger in 
zijn boek “Mijn jonge jaren in Afrika”. Geen enkel 
onderwerp gaat hij uit de weg: zin en onzin van de 
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen, de 
landbouwproblematiek in Afrika in het bijzonder, de 
soms moeilijke relaties met politieke en administra-
tieve verantwoordelijken, met collega’s, de succes-
sen en tegenslagen. Hij geeft ons met diepgaande 
beschouwingen zijn eigen visie op ontwikkeling en 
maatschappij, nu en in de toekomst. 
Het boek is chronologisch opgevat, wat de auteur 
de gelegenheid biedt zijn verhaal te doorspekken 
met al dan niet grappige anekdotes en familiale 
nieuwtjes en ook reportages van de uitstappen in 
Rwanda, Congo en Burundi: naar de Virungavulka-
nen, de gorilla’s, de Afrikaanse wildparken, reizen 
naar India, China, Cuba, Bolivië ( ...) die hij uitge-
breid beschrijft. Dit alles zorgt voor aangename af-
wisseling, wat een vlotte leesbaarheid van het 
boek ten goede komt. 
De mooiste bladzijden, althans wat mij betreft, zijn 

die waar de auteur vertelt over zijn avonturen en 

ervaringen als bodemkundige en de belevenissen  

 
PUBLICATIES – PUBLICATIONS  

van de familie tijdens hun verblijf te Rubona: zowel de 
prospectietochten in het binnenland als het leven binnen 
de kleine gemeenschap van het landbouwstation. Deze 
jaren lijken mij dan ook de mooiste jonge jaren van de 
familie Neel. De meest aangrijpende passages in het 
boek zijn de gebeurtenissen tijdens de burgeroorlog in 
Burundi, waar de auteur zich als zendingsleider inzet, 
soms op gevaar van zijn leven, voor de food for work-
programma’s van de Belgische Samenwerking. Als 
afsluiter geeft de auteur ons enkele beschouwingen 
over ontwikkelingssamenwerking in Afrika nu en in de 
toekomst. 
“Mijn jonge jaren in Afrika” is beslist aan aanrader voor 
al wie begaan is met ontwikkelingshulp in  het algemeen 
en in Afrika in het bijzonder, voor al wie ooit eens in Afri-
ka werkzaam was, er nu werkt of droomt van er ooit 
eens te werken. 
 
A. Afschrift 
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MARIE-CHANTAL NYIRANEZA, GÉRARD 
NETTER, Témoignage d’une petite fille 
rwandaise. De l’exode à l’exil, Paris, L’Harmat-
tan, 2017, 158 p.  

Commentaar: Jean-Pierre Roobrouck 

Deze getuigenis van een Hutu-meisje dat door het 
uitbreken van de genocide verplicht wordt Rwanda 
te ontvluchten werd te boek gesteld met de hulp 
van Gérard Netter. 

Sinds haar geboorte wordt ze opgevoed door haar 
grootmoeder die haar verzorgt en beschermt. Bij 
het uitbreken van de genocide ontsnapt ze door de 
tussenkomst van haar grootmoeder aan de dood 
omdat zij door haar uiterlijk verdacht wordt Tutsi te 
zijn. Het gevaar verplicht echter beiden het land te 
ontvluchten en ze komen samen in het kamp 
Kashusha in Congo terecht, van waaruit ze na een 
verblijf van ongeveer 2 jaar opnieuw moeten 
vluchten omdat het kamp door het FPR wordt aan-
gevallen. Na een tocht van enkele maanden door 
het oerwoud komen ze aan in een ander kamp, 
maar ook dit kamp wordt aangevallen en ze 
moeten opnieuw hun weg te voet voortzetten niet-
tegenstaande de hitte, het gebrek aan voedsel, 
aan schoeisel. José, de broer van Nyiraneza, die 
ze hier hadden ontmoet, verliest ze uit het oog 
tijdens de vlucht en ze zal hem nooit meer 
terugzien.  

Intussen zijn ze aangekomen in het kamp van 
Tintui-Tingui, maar daar is ook veel ellende en 
sommigen sterven door het uitbreken van cholera 
of gewoon door ondervoeding, want de voedselbe-
diening is zeer ontoereikend, ook al komen het 
HCR, het Rode Kruis en het UNICEF tussenbeide. 
Ook haar grootmoeder wordt ziek, maar ze 
overleeft het tot grote vreugde van Nyiraneza, 
maar haar gemoedsrust duurt niet lang, want 
weldra valt ook dit kamp ten prooi aan bombarde-
menten die de massa vluchtelingen verder het 
woud injagen. Bij deze nieuwe uittocht verliest het 
meisje haar grootmoeder en moet alleen verder. 
Gelukkig voor haar vindt ze later twee tantes terug 
met wie ze samen met hun gezinnen het oerwoud 
intrekt. Na veel moeilijkheden en tegenslag slaagt 
het meisje erin samen met een tante en haar 
zoontje de Congostroom over te steken tot zij in 
Congo-Brazaville terecht komen in het vluchtelin-
genkamp van Loukoléla. Uiteindelijk kan zij het 
kamp verlaten om in te trekken bij haar tante in 
Pokola. Dankzij de financiële steun van een oom 
die in Frankrijk woont  kan zij met de hulp van haar 
tante naar Kameroen reizen waar ze snel aan het 
werk kan als kindermeid bij een rijke familie. 

En plots komt het bericht van haar tante dat ze 
samen naar Frankrijk kunnen vertrekken waar ze 

hebben school te lopen en de verloren jaren terug 
in te halen. En dat lukt vrij snel. Zij treedt in het 
huwelijk met een Rwandees die ook veel te lijden 
heeft gehad onder de oorlog en samen hebben ze 
3 kinderen.  Ondertussen had Nyiraneza vernomen 
dat haar grootmoeder nog in leven was en in Mo-
zambique woonde. Zij wilde haar dan ook terugzien 
en besefte dat ze daarmee niet langer mocht 
wachten want haar grootmoeder was 98 jaar 
geworden. Uitstellen was geen optie. Samen met 
haar kinderen besloot ze het vliegtuig te nemen en 
het is natuurlijk voor beiden een gelukkig weerzien.  
 
In de laatste hoofdstukken van het boek vernemen 
we hoe Nyiraneza in contact gekomen is met de 
schrijver Gérard Netter die het boek vorm heeft 
gegeven. Het was naar aanleiding van een televi-
sieuitzending als waardering aan leerkrachten die 
een bijzondere rol in iemands leven hebben ge-
speeld.  Nyrianeza was enorm gecharmeerd door 
de dame die haar haar eerste Franse lessen had 
gegeven bij haar aankomst in Frankrijk en via het 
televisieplateau kwam ze dan in contact met de 
auteur.  Het boek wilde ze schrijven voor haar kin-
deren en voor al diegenen die dezelfde trauma’s in 
Congo hebben meegemaakt. 
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LÉONARD NDUWAYO, Histoire du collège Saint-André de Kigali 
au Rwanda - De Monseigneur André Perraudin à l’abbé Réginald 
Greindl, Paris, L’harmattan, 2017 
Léonard Nduwayo, dokter in geneeskunde gespecialiseerd in en-
docrinologie en diabetes, die te werk gesteld is in het hospitaal 
Saint-Dizier in Franrkijk, is een van de laureaten van de 13de 
promotie latijn-wetenschappen 1976-1977. Hij vertelt de geschie-
denis van de oprichting en de gloriejaren van het college Saint-
André, het eerste college met moderne humaniora dat in Rwanda 
werd gesticht. Hij brengt hulde aan de stichters, de Zwitserse 
monseigneur André Perraudin, voormalig aartsbisschop van Kab-
gayi die het college naar zijn patroonheilige noemde, en vooral aan 
de tweede Belgische directeur, Réginald Greindl, bouwer van het 
college in Nyamirambo en priester van het bisdom Namen dat het 
college van bij het begin tot in 1980 heeft gesteund.  
Het college werd opgericht in 1957 te Rwamagana om later te 

verhuizen naar Kigali. Toen het in 2007 zijn vijftigste verjaardag 

vierde telde het 830 leerlingen. Het boek gaat echter voornamelijk 

over de beginjaren en de studiejaren van de auteur. Het bevat een 

overzicht van de directies die elkaar zijn opgevolgd en van de leer-

krachten uit die tijd met hun kwaliteiten en gebreken en een aantal  

anekdoten die aan elke school verbonden zijn. 

Uiteraard wordt de klas van de auteur zelf uitvoerig 

beschreven. Ook de naschoolse activiteiten worden in 

de verf gezet zoals die op het vlak van de sport die 

voor een uitstraling van het  college zorgden. Voorts is 

er een indrukwekkende lijst van laureaten die de 

hoogste diploma’s hebben behaald en de meest 

prestigieuze beroepen hebben uitgeoefend of nog 

uitoefenen, zodat het college zijn doelstelling heeft 

waargemaakt om “arme kinderen tot genieën” om te 

vormen. Interessant weetje voor de Belgische lezer, 

het boek bevat ook een foto van de vader van de alom 

bekende zanger Stromae, Pierre Rutare. Hij is ook 

een oud-leerling van het college en was hoofd van de 

scouts “slaande trommen”. Hij was een van de 

slachtoffers van de genocide van 1994. 

Jean-Pierre Roobrouck 

UITNODIGING 
 
Op 27 augustus aanstaande kunt u van 15 uur 
tot 19.30 uur onze stand komen bezoeken op 
het jaarlijkse multiculturele festival MABATO-
BATO te Waregem.  
Kom kennis maken met onze projecten en 
proeven van de lekkere Rwandese honing die 
wij te koop aanbieden.  
 
Plaats: stadspark Casier, Stationsstraat 34 te 
Waregem 



 

www.umubano.be 

Onze partner PANDAMU draagt bij tot voedselzekerheid dankzij het aanleggen van groentetuinen 


