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Woord vooraf – Éditorial

De lezer van onze nieuwsbrief weet dat de redactie van Umubano de 
ontwikkelingsproblematiek in Rwanda en in de Regio van de Grote Meren 
telkens in het kader van de sociale en politieke context van de betrokken 
landen probeert te benaderen. Ook over de laatste vier maanden is opnieuw 
heel wat nieuws te melden.

Wat Congo betreft, kwam de sluiting van de Belgische consulaten van Bukavu 
en Lubumbashi nogal hard aan in België een paar maanden nadat drie 
ministers (Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie) 
het land hadden bezocht en hoge verwachtingen hadden gekoesterd met 
betrekking tot de heropleving van de samenwerking tussen onze beide 
landen. De sluiting kwam als een reactie op de beweringen van minister Karel 
De Gucht inzake de morele plicht van België om de Congolezen terecht te 
wijzen als de zaken niet correct verlopen, waarbij onder meer de corruptie 
in het land werd geviseerd. Deze uitspraken werden door Kinshasa als een 
inmenging in interne aangelegenheden van een soeverein land beschouwd 
en niet geduld. 

De Belgische politici doen er alles aan om de relaties tussen onze landen te 
normaliseren. Zo werd bijvoorbeeld een samenwerkingsakkoord tussen 
de parlementen van beide landen verlengd en woonden de voorzitters 
van Kamer en Senaat de Congolese onafhankelijkheidsfeesten bij. Toevallig 
of niet, werd in deze periode de opposant van Kabila, Bemba, in België 
opgepakt en naar het Internationale Strafhof van Den Haag overgebracht om 
er verantwoording af te leggen voor misdaden van zijn rebellenbeweging in 
de Centraal Afrikaanse Republiek.

De goede verstandhouding tussen Congo en ons land is van groot 
belang voor de verdere stabilisering van het land dat twee oorlogen heeft 
meegemaakt. De toestand in het Oosten van Congo blijft overigens zeer 
precair en er werden opnieuw gevechten tussen het Congolese leger en een 
Rwandese Huturebellengroep FDLR (Forces démocratiques de libération du 
Rwanda) gesignaleerd in de streek van Rutshuru. Nochtans heeft een deel 
van dezelfde groep aanvaard de wapens neer te leggen (300 van zo’n 7.000). 
Sinds de akkoorden van Nairobi zouden een kleine 500 ex-Huturebellen 
ontwapend zijn, wat een kleine vooruitgang betekent. Ook in de streek 
van Bunia werden gevechten gemeld tussen militieleden van de Ituri, het 
FRPI (Force de Résistance Patriotique de l’Ituri), en het Congolese leger. 
Overigens zouden nog 7.000 kindsoldaten actief zijn in de Kivustreek en is er 
zelfs sprake van nieuwe rekruteringen van kindsoldaten. Als men weet dat 
er zich bovendien meer dan 1 miljoen verplaatste personen in Noord-Kivu 
bevinden, dan beseft men dat de miserie in Oost-Congo verschrikkelijk blijft 
en dat de steun van België meer dan nodig is.

In Burundi vond op 17 april nog een aanval tegen de hoofdstad 
Bujumbura plaats door de laatste rebellengroep, het FNL (Forces nationales 
de libération), maar op 26 mei 2008 werd beslist de vijandelijkheden te 
stoppen. De Burundese regering ondertekende samen met de rebellen een 
gemeenschappelijke verklaring in aanwezigheid van een Zuid-Afrikaanse 
bemiddelaar. De tekst doet verhopen dat “de oorlog eindelijk gedaan is en 
dat alle Burundezen voortaan kunnen genieten van een duurzame vrede en 
stabiliteit”.  

De nieuwsberichten omtrent Rwanda die het meest onze aandacht trokken 

Les lecteurs de notre bulletin d’information savent que la rédaction 
d’Umubano tente d’approcher la problématique du développement 
au Rwanda et dans la région des Grands Lacs sous l’angle du contexte 
sociopolitique des pays concernés. Et à cet égard, beaucoup de choses se 
sont passées au cours des quatre derniers mois.

Au Congo, la fermeture des consulats belges de Bukavu et Lubumbashi a 
été ressentie comme un épisode douloureux, quelques mois après que trois 
ministres (Affaires étrangères, Coopération au Développement et Défense) 
aient visité le pays et placé des attentes élevées quant à la reprise de la 
coopération entre nos deux pays. Cette fermeture est survenue en réaction 
aux propos du ministre Karel De Gucht sur l’obligation morale qu’a la Belgique 
de remettre les Congolais sur le droit chemin lorsque les événements 
prennent une mauvaise tournure, visant notamment la corruption qui sévit 
dans le pays. Ces déclarations ont été perçues et rejetées par Kinshasa comme 
une ingérence dans les affaires internes d’une nation souveraine. 

Les représentants politiques belges font tout pour rétablir des relations 
normales entre les deux pays. C’est ainsi que, par exemple, un accord de 
coopération a été prolongé entre les parlements des deux pays et que les 
présidents de la Chambre et du Sénat ont assisté aux fêtes de l’indépendance 
du Congo. Hasard ou coïncidence, c’est à cette période que Jean-Pierre 
Bemba, l’opposant de Kabila, a été arrêté en Belgique et transféré devant 
la Cour pénale internationale de La Haye pour y répondre d’accusations 
relatives aux crimes commis par son mouvement rebelle en République 
centrafricaine.

La bonne entente belgo-congolaise est essentielle pour la poursuite de 
la stabilisation de ce pays qui a connu deux guerres. La situation dans l’Est 
du Congo reste par ailleurs très précaire et de nouveaux combats ont été 
signalés dans la région de Rutshuru entre l’armée congolaise et un groupe 
de rebelles hutus rwandais, les FDLR (Forces démocratiques de Libération 
du Rwanda). Pourtant, une partie de ce même groupe a accepté de déposer 
les armes (300 sur les quelque 7.000 rebelles). Depuis les accords de Nairobi, 
un peu moins de 500 ex-rebelles hutus seraient désarmés, ce qui constitue 
une petite avancée. Dans la région de Bunia également, des combats ont été 
signalés entre des membres des milices de l’Ituri, la FRPI (Force de Résistance 
Patriotique de l’Ituri), et l’armée congolaise. En outre, 7.000 enfants soldats 
seraient toujours actifs au Kivu et il serait même question de nouvelles 
recrues parmi leurs rangs. Lorsque l’on sait par ailleurs que plus d’un million 
de déplacés se trouvent au Nord-Kivu, on se rend compte que la misère reste 
très présente dans l’Est du Congo et que le soutien de la Belgique est plus que 
nécessaire.

Le 17 avril dernier, Bujumbura, la capitale du Burundi, a également été la 
cible d’une attaque du dernier groupe rebelle, les FNL (Forces nationales 
de Libération) ; l’arrêt des hostilités a toutefois été décidé le 26 mai 2008. Le 
gouvernement burundais a signé avec les rebelles une déclaration commune 
en présence d’un médiateur sud-africain. Le texte laisse espérer que “la guerre 
s’arrête enfin et que tous les Burundais profitent d’une paix durable et de la 
stabilité”.  

Au Rwanda, les nouvelles qui ont retenu notre attention concernaient d’une 
part la décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies de mettre un terme 
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hadden betrekking enerzijds op de beslissing van de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties een einde te maken aan het wapenembargo dat aan 
Rwanda werd opgelegd en anderzijds op de aanklacht van Kigali aan het 
adres van Frankrijk inzake deelname aan de genocide. 
Het einde van het wapenembargo mag dan als normaal worden beschouwd 
in een land dat sinds 1994 de orde en de veiligheid op zijn grondgebied 
bijzonder goed heeft hersteld, toch roept het vragen op in verband met de 
mogelijkheid om (nog meer dan vroeger) bevriende rebellengroepen die 
nog steeds in Oost-Congo actief zijn, te ondersteunen. 

De aanklacht omtrent de deelname van Franse troepen aan de genocide, 
onder meer door de opleiding van Interahamwe, kan wellicht als een 
reactie gezien worden van Kigali tegen de beschuldigingen van het Franse 
(en Spaanse) gerecht tegen de huidige Rwandese machthebbers, maar 
het zo lijvige, gedocumenteerde verslag van de Mucuyo-commissie stelt 
veel pertinente vragen over de Franse verantwoordelijkheid en geeft de 
slachtoffers van de genocide beslist het recht de waarheid te kennen. 
Vanzelfsprekend moet de gerechtigheid over heel de lijn doorgetrokken 
worden en hebben ook de slachtoffers van de misdaden in Kibeho en 
Byumba of in de Kivustreek recht op waarheid.

Aangaande de landbouwontwikkeling in Rwanda, is er eerder 
onrustwekkend nieuws omdat steeds meer vrouwen alleen moeten instaan 
voor de voedselwinning. De ontwikkeling van de steden neemt zodanige 
proporties aan dat veel mannen naar de steden trekken om er te werken in 
de bouwsector of te leven van de ambulante kleinhandel. Dit brengt meer 
op dan het werk op het land. De landbouw zou voor 86 % door vrouwen 
worden verricht, waardoor de productie van voedingsgewassen daalt. Ook 
al is de armoede gedurende de afgelopen vijf jaar globaal gedaald, toch 
zou ze voor de vrouwen toenemen, vooral in het Zuiden van het land. Dit 
werd vastgesteld in een enquête over de toestand van de gezinnen. Het is 
duidelijk dat hier voldoende aandacht moet worden aan besteed want deze 
ontwikkeling is zorgwekkend. 

Door de stijging van de aardolieprijzen zijn de voedselprijzen wereldwijd 
enorm gestegen, waardoor veel gezinnen voor zeer grote problemen 
dreigen te staan. Onze vereniging heeft ervoor gekozen zich toe te leggen 
op de voedselveiligheid in de rurale gebieden in Rwanda en schenkt daarom 
ook in dit nummer speciale aandacht aan het project van veredeld zaaigoed 
dat sinds jaren gesteund wordt door de Belgische overheid en dat hierin wat 
soelaas kan brengen.

Een ander bericht dat onze lezers zal interesseren betreft de winning van het 
gas uit het Kivumeer. Eindelijk zal het methaangas uit het Kivumeer worden 
ontgonnen en gebruikt voor de productie van elektriciteit. Een extractie-
eenheid werd in mei geïnstalleerd door een onderneming uit Israël en er 
zal 4,5 tot 5 megawatt aan elektriciteit worden geproduceerd. Er wordt ook 
reeds gewerkt aan een tweede centrale door een Franse maatschappij in 
samenwerking met een Rwandese firma. Niet alleen de brouwerij Bralirwa, 
de eerste die ooit het Kivugas gebruikte, zal van de nieuwe energie gebruik 
kunnen maken, maar ook de inwoners van Gisenyi en Ruhengeri zullen ervan 
kunnen genieten.
Sinds lang weet men dat de gasreserves enorm zijn. Er zouden 39 miljard 
m³ kunnen worden gewonnen en bovendien zou het gas als een soort 
katalysator werken en zichzelf vernieuwen zodat het haast onuitputtelijk is. 
Met het aanboren van deze nieuwe energiebron gaat Rwanda misschien 
wel een nieuwe positieve ontwikkeling tegemoet en zullen de nu reeds 
vrij beperkte houtreserves op termijn wellicht minder moeten worden 
aangesproken.

De redactie, afgesloten op 11 augustus 2008

à l’embargo sur les armes imposé au Rwanda et, d’autre part, sur la plainte de 
Kigali accusant la France d’avoir participé au génocide. 
Si la fin de l’embargo sur les armes peut être considérée comme normale dans 
un pays qui, depuis 1994, est particulièrement bien parvenu à rétablir l’ordre 
et la sécurité sur son territoire, elle soulève néanmoins des questions quant à 
l’éventualité que les armes (encore plus qu’avant) puissent servir à soutenir les 
groupes rebelles amis toujours actifs dans l’Est du Congo. 

La plainte relative à une participation des troupes françaises au génocide, 
notamment par la formation donnée aux Interahamwés, constitue peut-
être une réaction de Kigali aux accusations portées par la justice française (et 
espagnole) contre les dirigeants rwandais actuels, mais le volumineux rapport 
de la commission Mucuyo pose de nombreuses questions pertinentes quant 
à la responsabilité de la France et donne incontestablement aux victimes du 
génocide le droit de connaître la vérité. Si toute la lumière doit être faite à ce 
sujet, il est vrai aussi que la justice doit être impartiale et que les victimes des 
crimes de Kibeho et Byumba ou de la région du Kivu ont également droit à la 
vérité.

En ce qui concerne le développement de l’agriculture au Rwanda, les 
nouvelles sont plutôt inquiétantes étant donné que les tâches agricoles sont 
de plus en plus assumées par des femmes seules. L’urbanisation prend des 
proportions telles que de nombreux hommes se rendent dans les villes pour y 
travailler dans la construction ou le commerce ambulant, plus rémunérateurs 
que le travail au champ. Quelque 86 % des activités agricoles seraient assurés 
par des femmes, avec pour conséquence une baisse de production des 
cultures vivrières. Même si globalement, au cours des cinq dernières années, 
on constate un recul de la pauvreté, elle semble avoir augmenté parmi les 
femmes, surtout dans le Sud du pays, comme l’a révélé une enquête portant 
sur la famille. Cette évolution est préoccupante et appelle bien évidemment 
à la vigilance. 

Suite à la hausse du coût du pétrole, les prix des aliments ont considérablement 
progressé au niveau mondial, ce qui met de nombreuses familles dans une 
situation précaire. Notre association a choisi de se concentrer sur la sécurité 
alimentaire dans les régions rurales du Rwanda ; ce numéro se consacre donc 
plus particulièrement au projet de semences améliorées, soutenu depuis des 
années par les autorités belges et qui, dans le contexte actuel, apporte un peu 
de réconfort.

Par ailleurs, nous avons appris une autre nouvelle qui intéressera nos lecteurs, 
celle concernant l’exploitation du gaz du Lac Kivu : du méthane va enfin en 
être extrait pour produire de l’électricité. L’unité d’extraction installée en mai 
par une entreprise israélienne produira de 4,5 à 5 mégawatts d’électricité. En 
outre, une entreprise française a déjà entamé la construction d’une seconde 
centrale, en association avec une société rwandaise. Cette nouvelle énergie 
alimentera non seulement la brasserie Bralirwa, qui fut la première à exploiter 
le gaz du Kivu, mais profitera aussi à la population de Gisenyi et de Ruhengeri.
On sait depuis longtemps que les réserves de gaz au lac Kivu sont énormes: 
quelque 39 milliards de m³ exploitables. Le gaz fonctionnerait également 
comme une sorte de catalyseur et se renouvellerait, de telle sorte qu’il 
serait quasiment inépuisable. Grâce à cette nouvelle source d’énergie, le 
Rwanda est peut-être à l’aube d’un nouvel essor et pourra, à terme, réduire sa 
consommation de bois, dont les réserves sont relativement restreintes.

La rédaction, le 11 août 2008
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door Daniel Binart, coöperant
(vrij uit het Frans vertaald door Umubano)

Nationale politiek inzake landbouwontwikkeling

De regering beschouwt de landbouwsector als haar belangrijkste 
motor naar groei en ontwikkeling. De landbouwsector omvat 
ongeveer 85 % van de bevolking en levert de helft van het BIP van 
het land. Het ontbreken van bodemgrondstoffen, de geografische 
insluiting van het land, het beperkte niveau van industrialisatie en 
de lage koopkracht van de bevolking zijn factoren die verklaren 
waarom de landbouw en de veeteelt ook nog in de komende jaren 
de hoofdactiviteit en de basis zullen blijven voor groei en duurzame 
ontwikkeling. In zijn richtinggevende documenten stelt de overheid 
dat deze ontwikkeling maar kan bereikt worden via een proces van 
transformatie en modernisering van de landbouw dat het moet 
mogelijk maken de belangrijkste problemen in deze sector op te 
lossen.

De ontwikkeling in de landbouwsector zal zich vooral situeren in het 
opdrijven van de productie door middel van moderne inputs zoals 
meststoffen en verbeterd zaaigoed. In dit proces van intensifiëren 
van de landbouw is de toegang tot deze beide elementen dan ook 
een essentiële factor. Het beleid dringt dus aan op:

een progressieve en definitieve terugtrekking van de    
 regering uit het productieproces en de commercialisering   
 van voedingsproducten, uit de distributie van de inputs en   
 daar tegenover het ontwikkelen van gunstige institutionele   
 omgevingsfactoren voor de landbouwontwikkeling (wetgeving,  
 arbitrage en reglementering) ;

een financiering van de landbouw door de  financiële    
 instellingen en de lokale instellingen van microfinanciering;

en ten slotte het ontwikkelen van alle landbouwtakken en de   
 regionalisatie van de teelten.

Wat de ontwikkeling van de verschillende landbouwtakken betreft, 
overweegt de regering om vooral deze takken te bevoordelen die 
onmisbaar zijn om de voedselveiligheid van het land te verzekeren, 
alsook deze die daarin het meest beloftevol zijn, of over een 
sterk economisch potentieel beschikken. Het ontwikkelen van 
de verschillende takken zal noodzakelijkerwijze steunen op de 
ontwikkeling van de zaaigoedsector die als toelevering voor de 
productie dient door het ter beschikking stellen van verbeterd zaai- 
of plantgoed aan de landbouwers. 

Het is in dat kader dat het project van de Belgisch- Rwandese 
coöperatie zich situeert : «Steun aan de sector ‘Bevordering Zaaigoed 
voor Rwanda’ (Appui à la Filière Semencière du Rwanda (AFSR) ». 

•

•

•

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING – COOPERATION AU 
DEVELOPPEMENT

VEREDELD zAAIGOED

De Belgische coöperatie en de zaaigoedsector in Rwanda
De landbouw is een van de vijf interventiesectoren van de Belgische 
coöperatie en heeft tot doel de verbetering van de voedselzekerheid 
en de bestrijding van de armoede door middel van de promotie 
van de landbouwontwikkeling in een langetermijnvisie betreffende 
het beheer van de beschikbare middelen en dit in respect voor het 
leefmilieu.
De Strategische Nota die deze doelstelling definieert, onderlijnt 
de doorslaggevende rol van de landbouw in de economie van 
vele arme landen en dringt aan op de noodzaak deze sector te 
ontwikkelen, vooral in de landen waarbij andere mogelijkheden 
voor ontwikkeling vrij beperkt zijn, zoals dit het geval is in Rwanda.

Het project « Appui à la Filière Semencière du Rwanda 
(AFSR) » 
startte zijn activiteiten in juni 2005. Het moet er toe bijdragen de 
voornaamste hinderpalen die op de ontwikkeling van verbeterd 
zaaigoed in Rwanda wegen, te bestrijden en duurzaam bijdragen 
tot het beschikbaar stellen ervan aan een grote meerderheid van 
de landbouwers. 

Het project is gefinancierd zowel door België als  door Rwanda 
en wordt uitgevoerd door de Belgische Technische Coöperatie 
(BTC) en het Rwandese Ministerie van landbouw en Veeteelt 
(MINAGRI). Ter ondersteuning van het project ‘verbeterd zaaigoed’ 
werd een eenheid opgericht in de Rwandese Dienst voor 
Landbouwontwikkeling (RADA) in Kigali. Deze is ter beschikking 
van de actoren binnen de sector ‘zaaigoed’ met name de private 
zaaigoedproducenten. Een reeks steunmaatregelen is voorzien 
zowel betreffende de organisatie, de opleiding, de financiering 
van de productie, als de opvolging en de kwaliteitscontrole.

Het project komt enkel tussen in voedselproducten die door de 
regering als prioritair worden beschouwd: aardappelen, maïs, 
tarwe, rijst, bonen, soja, erwten en sorghum.

Sorghumveld
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Een bijdrage in dit programma van ‘zaaigoed’ vindt dus haar 
rechtvaardiging niet alleen in de context van deze hoger vermelde 
doelstellingen maar ligt eveneens in de lijn van de doorslaggevende 
rol van de Belgisch-Rwandese coöperatie in deze sector sinds vele 
jaren. België is immers sinds meer dan veertig jaar actief in de 
Rwandese zaaigoedsector. Door de continuïteit van deze bijdrage 
te verzekeren volgt de coöperatie haar langetermijnstrategie en zal 
zij resulteren in de oprichting van een zaaigoedsector van goede 
kwaliteit, toegankelijk voor heel de bevolking. Het AFSR-project is 
aldus een schakel in de coöperatie in dit specifieke domein en is een 
voortzetting van vroegere projecten uit het verleden, weliswaar met 
een eigen specifieke visie en filosofie.

De Belgische coöperatie komt via dit AFSR-project tussen in de teelt 
van voedingsgewassen. Nieuwe projecten gaan momenteel van 
start en spitsen zich vooral ook toe op andere, voor de ontwikkeling 
van Rwanda belangrijke gewassen zoals tuinbouw en fruitteelt 
(dessertbananen, passievrucht, ananas, citrusvruchten) wortel- en 
knolgewassen (maniok en zoete aardappelen).

Productiefasen van verbeterd (veredeld) zaaigoed 
Verbeterd zaaigoed garandeert kwaliteit die tijdens het ganse 
productieproces wordt gecontroleerd. Het voordeel is dat het 
in vergelijking met gewoon zaaigoed, meestal afkomstig van 
producenten op de lokale markten, een beter rendement verzekert 
in adequate productieomstandigheden.

Dit zaaigoed is vooreerst het resultaat van lange en ernstige research 
door gespecialiseerde onderzoekers voor het op punt stellen van 
nieuwe variëteiten met interessante kenmerken (betere weerstand 
tegen bepaalde ziektes, betere tolerantie tegen droogte, betere 
aanpassing aan bodemkenmerken, betere opbrengst enz.). Het 
op die manier ontwikkeld zaaigoed wordt dan eerst gebruikt over 
meerdere teeltseizoenen om de kwantiteit ervan nog te laten 
toenemen vooraleer het gecommercialiseerd en verdeeld wordt bij 
de landbouwers voor de productie met het oog op de consumptie.

In Rwanda is het Instituut voor Landbouwwetenschappen (ISAR) 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe variëteiten. Het 
is altijd in deze instelling dat de eerste generatie van het nieuwe 
zaaigoed wordt aangekweekt. Daarna staan het ‘Office Rwandais 
de Développement de l’Agriculture (RADA) ‘en de privésector 
in voor de verdere vermenigvuldiging ervan tot ‘gecertificeerd 
basiszaad’. Uiteindelijk wordt het ter beschikking gesteld van de 
eindproducenten als een zogenaamd gezond handelsproduct 

van technologisch en landbouwkundig kwalitatief hoogstaande 
kwaliteit. Dit zaaigoed moet een product opleveren dat geschikt 
is voor rechtstreekse menselijke of dierlijke consumptie of voor 
industriële verwerking.
Via laboratoriumtesten en bezoeken op het veld is elke fase 
van het productieproces onderworpen aan kwaliteitscontroles 
uitgevoerd door de controle- en erkenningsdiensten. Stalen 
die niet beantwoorden aan de onontbeerlijke criteria leiden tot 
een uitsluiting van de productievelden van afkomst zodat de 
productiekwaliteit binnen de reglementaire proporties behouden 
blijft. De producten van velden die wel aan de minimumcriteria 
voldoen worden in zakken geborgen en van een officieel certificaat 
voorzien. 

De Rwandese zaaigoedsector 
Zoals hoger uitgelegd wil Rwanda nu vooral dat de privésector de 
productie en het vermenigvuldigen van het kwaliteitsvol zaaigoed 
op zich neemt zodat de staat zich hieruit kan terugtrekken om 
zich eerder te concentreren op de aspecten van kwaliteitscontrole, 
reglementering en coördineren van de betrokken actoren.

De overgrote meerderheid van de Rwandese landbouwers 
gebruikt weinig of geen verbeterd zaaigoed. Slechts ongeveer 
3 % van het gebruikte zaaigoed in ruraal gebied is afkomstig 
van het gecertificeerde zaad uit het formele systeem van het 
vermenigvuldigde kwaliteitszaad. De grote meerderheid van 
het gebruikte zaaigoed is afkomstig uit eigen voorraad van de 
landbouwer die een deel van zijn oogst gebruikt als zaaigoed voor 
het volgende seizoen, of via uitwisseling onder landbouwers of via 
de aankoop op lokale markten zonder enige kwaliteitsgarantie.

Het ‘stamzaad’ is het moederzaad waaruit het andere zaad van 
een gewas wordt gekweekt. Het wordt gezaaid en de aldus 
verkregen opbrengst levert het zogenaamde ‘basiszaad’. Op 
hun beurt zullen deze zaden vruchten produceren die het 

‘gecertificeerde’ zaad zullen leveren. Op die manier kan men 
vanuit een kleine hoeveelheid stamzaad van heel goede kwaliteit 
grote hoeveelheden gecertificeerd zaad van superieure kwaliteit 
verkrijgen.

Het stamzaad: of ‘moederzaad’ :
het eerste in de productieketen. ’ISAR is het Rwandese instituut 
verantwoordelijk voor de productie van dit zaaigoed dat het 
onmiddellijk resultaat is van de research. Het RADA is heden de 
enige afnemer om het daarna te vermenigvuldigen.

Het basiszaad :
wordt geproduceerd door het RADA door het stamzaad te 
vermenigvuldigen. Vandaar gaat het naar de privésector die 
door het vermenigvuldigen ervan het gecertificeerde zaaigoed 
aanmaakt. 
Privéproducenten: 
zij produceren het gecertificeerde zaaigoed met aangegeven 
kwaliteit. Tot op heden is het RADA de enige toeleveringsbron 
van basiszaad in Rwanda maar er worden binnenkort acties 
ondernomen om andere actoren te interesseren zodat het 
beschikbare aanbod (aardappelen vooral) kan toenemen. Dit 
gecertificeerde zaad wordt ter beschikking gesteld van de 
landbouwers.

Aardappelpoters
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In Rwanda, is de privésector in het domein van zaaigoed nog in 
een embryonaal stadium vooral wat voedingsgewassen betreft. 
Stilaan zien men ook meer en meer privé-actoren in de tuinbouw 
die hoogwaardig plantgoed produceren (ananas, dessertbanaan 
en passievrucht). Wat de teelt van voedingsgewassen betreft, 
bestaat de privésector vooral uit privéproducenten van zaaigoed 
(private promotoren en boerenorganisaties). Zij zorgen voor 
het vermenigvuldigen van het basiszaad voor de productie van 
gecertificeerd zaad om het bij de landbouwers te commercialiseren. 
De privéproducenten investeren vooral in het zaai-en plantgoed 
van de meest rendabele teelten zoals aardappelen, maïs en tarwe. 

De andere teelten worden ondertussen wel niet verwaarloosd 
(bonen, soja ..) want ze zijn belangrijk voor het rotatiesysteem 
van teelten, onmisbaar in de strijd tegen ziektes. Deze krijgen wél 
speciale aandacht van de overheid omdat zij, vooral de bonenteelt 
dan, essentieel zijn voor de voedselzekerheid van het land. Bonen 
zijn een essentieel voedselbestanddeel voor de bevolking en is 
ook de belangrijkste bron van eiwit (volgens sommige bronnen 
tot 65 %). Voor de armste bevolkingslagen die geen vlees of vis 
kunnen betalen zijn bonen zelfs de enige bron van eiwit. Daarom 
is de teelt van bonen van kapitaal belang in de voeding van de 
Rwandese bevolking en moet er dus bijzondere aandacht aan 
worden besteed. De productie van veredeld zaaigoed is de laatste 
jaren in Rwanda toegenomen. Het aanbod van dit kwaliteitszaaigoed 
kan grotendeels de vraag beantwoorden wat betreft maïs en tarwe, 
maar er moeten nog grote inspanningen geleverd worden voor de 
bonen en aardappelkweek. 

De Rwandese zaaigoedsector organiseert zich. De voorbije twee 
jaar werd o.a. een overlegkader opgericht, de vzw CCAFSR (Cadre 
de Concertation des Acteurs de la Filière Semencière du Rwanda) 
waarvan de juridische identiteit nog moet worden erkend. Deze 
vereniging groepeert alle institutionele en niet- institutionele, 
directe en indirecte actoren van de sector. 

Via het RADA ontplooit de regering een aanzienlijke 
activiteitenwaaier ter ondersteuning van de privéproducenten van 
zaaigoed met de bedoeling ze te verstevigen in de verschillende 
strategische domeinen waarvan de ontwikkeling onmisbaar is om 
efficiënt de rol te spelen die van hen wordt verwacht in het kader 
van de globale ontwikkeling van het land. 

Deze activiteiten hebben betrekking op:

de versteviging van de technische capaciteiten van de   
 producenten (opleidingen, opvolging-ondersteuning-advies,   
 …) en van het beheer (zakenplan, kredietbeheer, …) ;

de versteviging van de organisatorische- en     
 beheerscapaciteiten van de landbouwverenigingen die   
 kwaliteitszaad produceren en verdelen;

de structurering van de zaaigoedsector door steun te verlenen   
 aan het CCAFSR ;

het vergemakkelijken van de toegang tot het krediet ten   
 voordele van de privéproducenten ;

de versterking inzake landbouwuitrusting voor de fytosanitaire   
 behandeling en de behandeling na de oogst ;

de verbetering van de informatieverspreiding dankzij de   
 inrichting van een informatiebeheersysteem van de    
 zaaigoedsector over heel het grondgebied.

Sinds de start van het AFSR-project in juni 2005, werd de productie 
van zaaigoed van goede kwaliteit in het land versterkt. Dit resultaat 
kwam tot stand dankzij de financiële steun aan de productie van 
kwaliteitszaad door de staatsinstellingen voor stamzaad (ISAR) en 
basiszaad (RADA) maar ook door de progressieve bekostiging van de 
productie van gecertificeerd zaad door de privésector.

•

•

•

•

•

•

Overlegkader van de actoren in de ‘ zaaigoedsector’ in Rwanda : 
hefboom van ontwikkeling

De producenten van zaaigoed, maar ook alle andere betrokkenen 
van de sector vergaderden meerdere keren sinds juni 2006. Bij 
de eerste ontmoetingen was overduidelijk dat er een gebrek is 
aan coördinatie en uitwisseling tussen de verschillende actoren.

De deelnemers stelden dan ook voor om een interne 
interprofessionele structuur op te zetten. Vervolgens werden 
basisteksten opgesteld voor het verkrijgen van de juridische 
statuten en erkenning als VZW. Momenteel bevindt het 
overlegkader zich in deze laatste fase. 

De voornaamste doelstelling van dit overlegkader is de sector 
‘veredeld zaaigoed‘ op nationaal niveau te stimuleren zowel wat 
betreft het aantal producenten als de hoeveelheid geproduceerd 
kwaliteitszaad en aldus bij te dragen tot de voedselzekerheid en 
de armoedebestrijding.

Tarweveld

Bonenveld
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Bij de aanvang van het project waren de productieactiviteiten van 
kwaliteitszaad in de privésector bijna onbestaande; eind 2007, telde 
men reeds 84 door de staatsdiensten erkende zaadproducenten, 
waarvan meer dan een dertigtal hun producties als kwaliteitszaden 
hadden aangegeven voor een oppervlakte van meer dan 800 ha 
en een eindproductie die lichtjes hoger was dan 1.100 ton zaad. Al 
deze producenten kregen de steun van het project in de vorm van 
allerhande opleidingen (technische, organisatorische opleiding, 
kredietbeheer, …), van steun inzake landbouwuitrusting, kredieten 
voor het opstarten van de activiteit, … 

Zoals hierboven uitgelegd, maakte het project het ook mogelijk 
de sector te structureren met de oprichting van de vzw « Cadre 
de Concertation des Acteurs de la Filière Semencière du Rwanda 
(CCAFSR) » (Overlegkader van de actoren van de zaaigoedsector 
van Rwanda) die een toenemende rol zal spelen in de duurzame 
ontwikkeling van heel de sector.
Ook de capaciteiten van het personeel van de openbare instellingen 
werden versterkt in lokale opleidingssessies of in het buitenland, 
soms dankzij de financiering van beurzen van lange termijn in 
partnerschap met Europese Universiteiten. Belangrijke inspanningen 
werden geleverd inzake de versterking van de infrastructuur: 

I n fo r m at i e d o o rg e e f l u i ke n  va n  d e  z a a i g o e d s e c to r 
toegankelijk in heel het land

Om een betere samenwerking mogelijk te maken en de transfer 
van de informatie tussen de verschillende actoren van de 
zaaigoedsector maar ook met de andere landbouwsectoren te 
vergemakkelijken, werd een beheersysteem van de informatie 
over de zaaigoedsector ingericht.

Overal in het land werden lokale informatiedoorgeefluiken 
geïnstalleerd. Momenteel zijn meer dan tien lokale doorgeefluiken 
toegankelijk voor alle spelers die belangstelling hebben voor de 
inlichtingen met betrekking tot de zaaigoedsector in Rwanda. Elk 
centrum wordt beheerd door een partnerlandbouworganisatie 
die betrokken is bij de productie van zaaigoed. Het centrum is 
uitgerust met een computer waarop een databank geïnstalleerd is 
die alle beschikbare gegevens over de Rwandese zaaigoedsector 
bevat. Iedere geïnteresseerde persoon (producent, vulgarisator, 
lokale verantwoordelijke, …) kan zich richten tot het lokale  
doorgeefluik om de inlichtingen die hij zoekt met betrekking tot 
het zaaigoed te krijgen, waaronder: 

de reglementaire teksten
het jaarboek van de actoren van de zaaigoedsector
de zaaigoedproductie en andere statistieken
de prijzen van de verschillende soorten zaaigoed
de technische productiefiches
de officiële fiches voor de aangiftes van de    

 productieactiviteiten 
de toestand van de voorraden

Dit maakt het de producenten en de kopers van zaaigoed van 
goede kwaliteit mogelijk om beter het aanbod aan te passen aan 
de vraag en anderzijds biedt het een bijkomend instrument voor 
een betere commercialisering van de productie.

•
•
•
•
•
•

•

OPROEP

Beste Lezers, beste Sympathisanten van UMUBANO

BOUW mee aan de HEFBOOM van de rurale ontwikkeling.
De Rwandese bevolking heeft U nodig !

Dankzij de medefinanciering van de Belgische overheid kunnen 
wij onze samenwerking met onze Rwandese Partner ARDI 
voortzetten ter ondersteuning van de BIJENTEELT in RWANDA.

Met ons vorig vijfjarenplan (2003-2007) konden reeds 623 
gezinnen een basisinkomen verwerven. Bovendien zijn 32,3% 
van de 3100 omkaderde imkers vrouwen.

De doelstelling is tegen 2010 : 4000 professionele imkers opleiden 
en imkercoöperaties in staat stellen zelfstandig te werken.

143.162 EUR wordt ons door de Belgische Dienst voor 
ontwikkelingssamenwerking (DGOS) ter beschikking gesteld. 
20% eigen middelen moeten we zelf inbrengen. Dit is 35.790 
EUR. De overheid voegt er 80% bij!!!

UW GIFT X 5 verhoogt het multiplicatoreffect. Vanaf een gift van  
30 EUR bezorgen we u een fiscaal attest.

Voor een gift van 100 EUR en meer wordt u Erelid met een 
vermelding op de website www.umubano.be

Stort uw gift nu op rekening: 068-2406576-33 

Hartelijk dank bij voorbaat!

SAMEN BOUWEN WE AAN DE TOEKOMST VAN RWANDA

laboratorium voor de kwaliteitscontrole van de geproduceerde 
zaden, genenbank waarmee het plantgoed van heel het land en van 
alle variëteiten in de beste omstandigheden zal worden bewaard 
zodat uiteindelijk de nationale biodiversiteit zal worden beschermd.

De eerste fase van het AFSR-project nadert zijn einde (mei 2009). 
Alle verwachte resultaten zullen niet volledig bereikt zijn binnen 
de oorspronkelijk geplande termijnen. In samenwerking met de 
Belgische Technische Coöperatie, denkt MINAGRI (het ministerie van 
landbouw) reeds na over de toepassing van een tweede fase tijdens 
dewelke de verworvenheden en de privésector zouden moeten 
worden versterkt in het kader van de verantwoordelijkheden van 
deze laatste inzake het ter beschikking stellen van kwaliteitszaad ten 
voordele van heel de rurale bevolking van Rwanda, waarbij  wordt 
meegewerkt aan de bestrijding van de armoede.
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par Daniel Binart, coopérant

Le secteur agricole est considéré par le gouvernement comme 
premier « moteur de croissance ». La population nationale 
agricole est de l’ordre de 85 % et contribue pour moitié au 
PIB du pays. L’agriculture et l’élevage constitueront dans les 
années à venir le principal moteur sur lequel il faut compter 
pour accélérer et jeter les bases d’un développement soutenu. 
Ainsi que défini dans les documents d’orientation élaborés par 
l’Etat, ce développement ne pourra être atteint qu’au travers 
de la mise en œuvre d’un processus de transformation et de 
modernisation de l ’agriculture qui doit permettre de lever 
les principales contraintes rencontrées dans le domaine. Le 
développement agricole passera par l’intensification agricole à 
base d’intrants modernes tels que les engrais et les semences 
améliorées. Ici, l’accès aux semences, au même titre que celui 
aux engrais, constitue un facteur essentiel dans le processus 
d’intensification agricole défini par le pays.

C’est dans ce cadre que s’insère le projet de la coopération 
belgo-rwandaise « Appui à la Filière Semencière du Rwanda 
(AFSR) ». Ce projet, qui a démarré en juin 2005, doit concourir à 
lever les contraintes majeures qui pèsent sur le développement 
de la filière semencière rwandaise et contribuer durablement à 
rendre plus accessibles les semences certifiées des principales 

cultures  v ivr ières  à  la  grande major ité  des agr iculteurs. 
L’inter vention de la  coopérat ion belge dans le  domaine 
semencier rwandais n’est pas nouvelle puisqu’elle y exerce 
un rôle prépondérant depuis plusieurs années, la Belgique 
étant présente dans ce secteur depuis plus de quarante ans. 
En assurant la continuité des interventions précédentes, cette 
coopération suit une stratégie à long terme qui aboutira à 
l’établissement d’une filière semencière de qualité, accessible 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING – COOPERATION AU 
DEVELOPPEMENT

LES SEMENCES DE qUALITÉ : RÉSUMÉ

à l’ensemble de la population. Le projet AFSR constitue ainsi 
le  mail lon actuel  de cette coopération dans ce domaine 
bien précis et prolonge les activités menées par le passé 
par d’autres projets tout en ayant sa propre démarche et 
philosophie d’intervention.

Etapes de production de semences améliorées
La semence améliorée garantit  la  qual ité,  cette dernière 
est contrôlée tout au long de la chaîne de production. Elle 
a l ’avantage, par rapport à la semence tout venant acquise 
le plus souvent par les producteurs sur les marchés locaux, 
d’assurer un rendement meil leur dans des conditions de 
production adéquates.

Ces semences proviennent tout d’abord de longs et sérieux 
travaux de recherche menés par des chercheurs spécialisés 
dans la mise au point de nouvelles variétés présentant des 
caractéristiques intéressantes (meilleure résistance à certaines 
maladies,  mei l leure tolérance à la  sécheresse,  mei l leure 
adaptation aux caractéristiques des sols, meilleure productivité, 
…). Les semences des nouvelles variétés améliorées ainsi 
développées et obtenues sont ensuite multipliées sur plusieurs 
saisons culturales afin d’en augmenter les quantités avant de 
les commercialiser et de les distribuer aux agriculteurs pour la 
production destinée à  la consommation.

L’ensemble de la chaîne de production de semences de qualité 
est soumis à chacune de ses étapes à un contrôle de la qualité 
réalisé par le service de contrôle et de certification au travers 
de visites dans les champs et de tests en laboratoire.  Les 
échantillons ne répondant pas aux critères indispensables 
conduisent à un déclassement des champs de production 
dont ils proviennent assurant ainsi le maintien de la qualité 
de la production dans des proportions réglementaires. Les 
productions des parcelles de production ayant répondu aux 
critères minima sont mises en sacs et des certificats officiels de 
certification sont apposés.

La filière semencière rwandaise
La volonté ac tuel le  du R wanda est  une pr ise  en charge 
croissante de la multiplication de semences de qualité par le 
secteur privé permettant un retrait des institutions étatiques 
de ce domaine et une concentration des activités de celles-ci 
sur les aspects de contrôle de la qualité, réglementation et 
coordination des acteurs concernés.

La très grande majorité des agriculteurs rwandais n’utilise pas 
ou très peu de semences améliorées, seuls approximativement 
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3 %  d e s  s e m e n c e s  u t i l i s é e s  d a n s  l e  m i l i e u  r u r a l  s o n t 
des semences cer tif iées provenant du système formel de 
multiplication de semences de qualité. La grande majorité 
des semences util isée par le monde agricole provient des 
propres stocks du produc teur  qui  réser ve une par t ie  de 
sa production comme semences pour la prochaine saison 
culturale, d’échanges entre producteurs ou d’acquisition sur 
des marchés locaux ne garantissant pas la qualité du matériel 
de plantation.

Au Rwanda, le secteur privé dans le domaine semencier, et 
notamment en ce qui concerne les cultures vivrières, est encore 
embryonnaire. Le secteur privé semencier y est essentiellement 
composé des producteurs privés de semences (promoteurs 
privés et organisations paysannes) qui prennent actuellement 
e n  c h a rg e  l a  p ro d u c t i o n  d e  s e m e n ce s  d i te s  ce r t i f i é e s , 
produc t ion en augmentat ion,  qui  sont  commercia l isées 
auprès des agriculteurs. Les producteurs privés s’investissent 
principalement dans la production de semences de pomme 
de terre,  maïs  et  blé,  cultures les  plus rentables dans le 

domaine. Les autres cultures ne sont cependant pas délaissées 
(haricot, soja, …) mais elles demandent de la part des autorités 
publiques une attention particulière, d’autant plus cruciale 
qu’une culture telle que le haricot est essentielle à la sécurité 
a l imentaire  du pays.  En ef fet ,  cette  produc t ion est  une 
nourriture de base pour la population du pays, elle constitue la 
principale source de protéines (65% selon certaines sources). 
Les populations rurales ne peuvent acheter de viande ou de 

poisson beaucoup trop chers, c’est pourquoi le haricot joue 
un rôle d’une impor tance capitale dans la nutrit ion de la 
population rwandaise. Une attention toute particulière doit 
donc lui être apportée.

Le secteur semencier rwandais s’organise. Ces deux dernières 
années ont vu naître le Cadre de Concertation des Acteurs 
de la Fil ière Semencière du Rwanda (CCAFSR), association 
sans but lucratif. Cette association regroupe l’ensemble des 
acteurs institutionnels et non institutionnels, acteurs directs 
ou indirects de la f i l ière semencière r wandaise.  Ce cadre 
a pour grand objectif  de favoriser l ’émergence d’acteurs 
professionnels dans le domaine concerné et d’ainsi concourir 
à une augmentation des quantités de semences de qualité 
disponibles à l’échelon national, et donc à favoriser la sécurité 
alimentaire et à lutter contre la pauvreté.

Le projet AFSR a tout d’abord permis un renforcement de la 
production de semences de qualité dans le pays à tous les 
niveaux de la chaîne de production.

Au démarrage du projet ,  les  ac t iv i tés  de produc t ion de 
semences de qualité par le secteur privé étaient quasiment 
inexistantes ; fin 2007, on comptait 84 producteurs semenciers 
agréés par les services de l’Etat, plus d’une trentaine d’entre 
eux ayant déclaré leurs productions de semences de qualité 
à cette époque pour une super ficie de plus de 800 ha et 
une production finale légèrement supérieure à 1.100 tonnes 
de semences. Tous ces producteurs ont reçu le soutien du 
projet sous la forme de multiples formations (techniques, 
organisation, gestion des crédits, …), d’appui à l’acquisition 
d ’équipements  agr ico les ,  de  crédi t  de  démar rage dans 
l’activité, ….

Les capacités  des personnels  des inst i tut ions publ iques 
concernées par le domaine semencier ont également été 
renforcées au travers de sessions de formation ainsi qu’au 
financement de bourses de formation en partenariat avec des 
universités européennes. D’importants efforts sont également 
mis en œuvre quant au renforcement des infrastructures : 
laboratoire (contrôle de la qualité des semences), hangar de 
stockage, banque de gènes qui permettra la conservation 
de l’ensemble du matériel végétal de plantation et ainsi de 
protéger la biodiversité.

La première phase du projet AFSR approche de son terme 
(mai 2009). L’ensemble des résultats attendus ne pourra être 
complètement atteint dans les temps initialement impartis. 
Le MINAGRI, en collaboration avec la Coopération Technique 
Belge, réfléchit d’ors et déjà à la mise en œuvre d’une seconde 
phase qui  devrait  permettre de consol ider  les  acquis  et 
poursuivre le renforcement du secteur privé dans le cadre de 
ses nouvelles responsabilités en matière de disponibilisation 
de semences de qualité à l’ensemble de la population rurale 
rwandaise et ainsi poursuivre sa contribution à la lutte contre 
la pauvreté.

Pommes de terre

Post récolte blé 
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In de komende 3 jaar willen PROTOS en haar Rwandese   
 partners duurzame drinkwatervoorziening realiseren voor   
 7.500 mensen, door drie gravitaire waterleidingen te bouwen   
 (of te rehabiliteren), 30 bronnen te capteren en te beschermen,   
 en 6 regenwater-opvangsystemen te bouwen;

Demonstratie-installaties bouwen voor hygiëne en sanitatie,   
 vooral in publieke plaatsen: scholen, markten, commerciële   
 centra.

Het waterbeheer in de rijstvelden verbeteren. 
Anti-erosie maatregelen treffen op de hellingen: aanleg van   

 terrassen en/of aanbrengen van anti-erosie mechanismen   
 zoals vegetatieve banden volgens de hoogtelijnen en   
 agro-forestry technieken.

Het district en de associatieve water-regies begeleiden tijdens   
 het aanpassingsproces die het nieuwe Rwandese waterbeleid   
 voor hen bepaalt.

Het programma heeft een totaal budget van 603.743 € over 3 jaar. 
80% wordt gesubsidieerd door de Belgische overheid. 
PROTOS moet zelf 20% inbrengen en Umubano wil hiertoe haar 
steentje bijdragen via deze oproep. 

Schenkingen voor dit project kunnen gebeuren op de rekening 
van Umubano 068-2406576-33
met de vermelding “Waterbeheer Muhanga”. 

•

•

•
•

•

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING - COOPERATION AU
DEVELOPPEMENT

            DRINKWATER, SANITATIE EN IRRIGATIE     

 IN HET DISTRICT MUHANGA

In Rwanda heeft bijna 70% van de rurale bevolking toegang tot 
drinkwater. Toch blijven er nog belangrijke gebieden en groepen 
die geen toegang hebben tot beschermde bronnen of publieke 
waterpunten. Minder goed is de situatie wat betreft hygiëne en 
sanitatie: gemiddeld heeft slechts 38% van de rurale gezinnen een 
afdoende hygiënische latrine. 
Inzake Integraal WaterBeheer (IWB) is Rwanda in belangrijke mate 
betrokken bij het Nile Basin Initiative, dat alle landen van het 
Nijlbekken samenbrengt voor studies en programma’s. IWB is in 
Rwanda nog een vrij nieuw begrip, maar krijgt sterke promotie door 
dit internationale initiatief.

Sinds 1996 werkt de Vlaamse NGO PROTOS in Rwanda voor een 
betere watervoorziening. Met de Rwandese partner COFORWA 
kregen zo reeds meer dan 30.000 mensen toegang tot veilig 
drinkwater. COFORWA heeft een jarenlange ervaring opgebouwd 
rond het aanleggen van drinkwatersystemen en broncaptaties 
(beschermde bronnen) en werd de laatste jaren ook actief op het vlak 
van  sanitatie en hygiëne. Het programma in het district Muhanga 
wordt nu uitgebreid met kleinschalige irrigatie, erosiebescherming 
en integraal waterbeheer. 

Waterbeheer is een belangrijk thema in de hele regio van de 
Grote Meren, o.m. wegens de hoge bevolkingsdruk, de intensieve 
landbouw en de zeer grote afhankelijkheid van de landbouwsector. 
Het is tevens een thema waarover verschillende partijen het wel 
eens moeten worden, ook al hebben ze tegenstellingen op andere 
domeinen. Het kan dus mee een rol spelen in strategieën voor 
de vredesopbouw. Ten slotte is participatief waterbeheer een 
ingangspoort om democratisering van het lokale bestuur en de 
decentralisatie te consolideren, door ze concrete vorm en inhoud te 
geven. 

Muhanga telt 320.000 mensen, waaronder nog steeds 120.000 
zonder zuiver water. De toegang tot sanitatie en de kennis over 
hygiëne en watergebonden ziektes is nog lager. De hoge bergen en 
de steile hellingen maken dat de problemen van erosie en bodem- 
en waterverlies zich zeer acuut stellen. Met een bevolking die voor 
98% van de landbouw leeft, brengt deze erosie het overleven van 
de mensen zelf in gevaar. Er zijn een groot aantal moerassen en 
waterrijke valleien tussen de heuvels, waarin sinds een tiental jaren 
de rijstteelt veel uitbreiding kent. In alle kleinere moerassen gaat 
het hierbij om een spontane ingebruikname door de lokale boeren, 
maar zonder begeleiding vanwege de overheid of van lokale 
ontwikkelingsorganisaties. De rijstproductie kan hier beduidend 
verhogen, indien er een betere waterbeheersing zou zijn. Anderzijds 
is de geleidelijke aanslibbing, als gevolg van de erosie van de nabij 
gelegen hellingen, een belangrijke belemmering voor een efficiënt 
en duurzaam gebruik van irrigatie- en drainage-infrastructuur.

Foto Protos

Foto Protos
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REPORTAGE

DE  zAKEN GAAN VOORUIT 

IN  BUTARO
door Anne Maes-Geerinckx

Eind mei was ik in Rwanda samen met Liesbeth Van Den Abeele, de nieuwe 
verantwoordelijke voor de briefwisseling tussen lagere scholen (1). Het 
doel : de betrokkene Rwandese scholen bezoeken en de nieuwe workshop 
helpen voorbereiden die ze vanaf september aan de Vlaamse scholen zal 
aanbieden. Sinds dit schooljaar onderhoudt ook het  ‘Centre scolaire’ van 
Runaba een correspondentie met de Basisschool ‘De Ark’ in Marke. De 
tweede aangekondigde correspondentie (met Centre scolaire van Butaro) 
werd spijtig genoeg afgeschaft (zie vorig nummer van het tijdschrift). 
 

Het is volop regenseizoen en de rode aardeweg die van Base naar Butaro 
leidt heeft ons in zijn greep. De kleverige modder blokkeert de wielen 
en laat onze wagen nu al twintig minuten walsen van de bergkant naar 
de afgrond en omgekeerd. Langs de weg staan honderden mannen en 
vrouwen met een schop in de hand, in een uitgestrekt lint, ons ‘ballet’ met 
grote ernst aan te schouwen. Wij kunnen alleen maar hopen dat niet alle 
sectoren die we moeten doorkruisen op hetzelfde moment de weg laten 
herstellen. 

De chauffeur is voorzichtig en heeft ervaring, dat voelden we onmiddellijk. 
Toch naderen we regelmatig de rand aan beide kanten en voelen ons bijna 
opgelucht als we plots vast raken. Even uitstappen en kijken hoe een tiental 
spontane helpers de schoppen laten vallen en de wagen duwen, heffen, en 
nog eens duwen. Het commentaar is luid, maar de ernst is dezelfde en de 
efficiënte groot. 
 

Een eerste verrassing
Met wat besmeurde schoenen als enig negatief gevolg van onze ‘dans’ in 
de bergen, houden wij halt aan de waterval van Rusumo in Butaro. Daar 
staat Augustin Munyaneza, de voorzitter van het jumelagecomité, ons op te 
wachten. Het regent nog lichtjes maar de druppels houden mij niet tegen 
om van dichtbij te gaan bekijken wat hier allemaal aan het gebeuren is.
“Ja”, zegt Augustin, “er wordt eindelijk een elektriciteitscentrale opgetrokken. 
Ik hoop dat, naast de officiële gebouwen, ook vele bewoners van Butaro 
over stroom zullen kunnen beschikken. Dit zou een fameuze vooruitgang 
voor onze sector betekenen.” 

Daar dromen ze nu al jaren van, de mensen van Butaro ! Wanneer de 
Centrale operationeel zal worden weten ze niet, maar de werken zijn in 
elk geval al goed gevorderd. Het moet toegegeven worden, zodra een 
beslissing wordt genomen, laat men er tegenwoordig in Rwanda geen gras 
over groeien. Zo gezegd, zo gedaan. Dit geldt voor alle soorten projecten.

Feest in Runaba
Samen met Augustin rijden we door het centrum en langs de overdekte 
markt die (indien het nog nodig is) meer dan ooit zijn nut bewijst in dit 
slechte weer. De wagen dwingt zich een baan tussen de kleurrijke menigte 
van kopers en verkopers die van een tijdelijke opklaring gretig gebruik 
maken. 
Het klimmende kronkelige wegje naar de parochie en de school van 
Runaba heeft ook veel geleden onder de hevige regenbuien van de laatste 
weken en we prijzen (wel voor één keer!) de aanwezigheid van de puntige 
rotsachtige stenen die de wielen wat steun geven. 
We slaan links af voor de parochie. Daar is geen weg meer. We houden halt 
op een redelijke afstand van de school om niet opnieuw vast te rijden. Een 
tweehonderdtal kinderen komen naar ons gestapt, klappend in de handen 
en met het wel bekende refrein op de lippen: “Bienvenue !” 

Plots scheuren de wolken weer open. Liters water donderen naar beneden. 
Iedereen rent om te schuilen, wij en de leerkrachten onder het afdak, de 
kinderen in hun klas. Maar geen nood, het feest gaat door. We hebben 
nu het genoegen viermaal verwelkomd te worden. In elke klas zingen 
de leerlingen voor ons en halen hun mooiste danspasjes uit. “De dansen 
zijn hier wel heftiger dan in het Zuiden” zegt Liesbeth. Dat heeft ze goed 
opgemerkt. 

Elektriciteitscentrale

Iedereen schuilt voor de stortbui

De kinderen zingen en dansen 
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Iemand ontbreekt hier
Na de speeches en het afgeven van de geschenken, wordt ons een drink 
aangeboden in de parochie. Bij het betreden van de binnenkoer voel ik 
al zijn afwezigheid. Pater Richard Dessureault is definitief teruggekeerd 
naar Canada, zijn geboorteland. Vandaag wordt hij vervangen door drie 
Rwandese abten onder wie ‘Abbé André’ die vroeger in Ruhengeri leefde. 
Hoe dikwijls ben ik hier niet komen overnachten ? Hoe dikwijls heb ik met 
volle teugen genoten van de stilte die hier heerst als iedereen is gaan slapen 
en miljoenen sterren aan de donkere hemel fonkelen.

“Je kamer staat op jou te wachten, Anne” verzekert mij Abbé André. “Wij 
hopen dat je nog langs zal komen”. Ik bedank hem. Dat doe ik waarschijnlijk 
wel nog eens. Maar toch ontbreekt er momenteel iemand hier, iemand die 
zoveel gedaan heeft voor zijn parochianen, iemand die door de lange jaren 
heen en het vele werk dat wij samen hebben kunnen verwezenlijken, een 
zeer goede vriend is geworden.

Een tweede verrassing
Bij het naderen van het ‘Bureau de secteur’ moet ik even in mijn ogen 
wrijven. Het bekende opschrift op de gevel is verdwenen en vervangen 
door ‘Hôpital Butaro’. Rechts van het gebouw staan vijf ziekenwagens 
geparkeerd. Wat gebeurt er hier allemaal ?

“Er komt een groot hospitaal in Butaro”, vertelt Augustin, “ van hetzelfde 
niveau als het CHK in Kigali (tweede grootste na hospitaal ‘Roi Faysal’). De 
financiering ervan gebeurt door ‘Fondation Clinton-partners in health’. Het 
zal daar op de heuvel worden opgetrokken en de inhuldiging is voorzien 
voor september 2009”.

Augustin duidt met zijn arm de heuvel rechts van ons aan. Ik kan het bijna 
niet geloven. Al deze veranderingen op zo’n korte tijd ! 
“In afwachting”, voegt Augustin eraan toe, “en om de bevolking al te kunnen 
bijstaan wordt het gezondheidscentrum omgebouwd tot een tijdelijk 
hospitaal. Daarom al de ziekenwagens. Daarom ook het opschrift op het 
gemeentehuis. Hier zijn de kantoren van het tijdelijke hospitaal gevestigd. 
Zodra het nieuwe hospitaal af zal zijn, zal het gezondheidscentrum zijn 
oorspronkelijke functie terugkrijgen”. 

Ik word overstelpt door al dat goede nieuws. De zieken van Butaro (en 
van de ruime omgeving, ook deze over de grens met Uganda) die het niet 
zouden halen omdat ze met een draagberrie tot in Ruhengeri zouden 
moeten vervoerd worden, krijgen nu een kans ! 

In het gezondheidscentrum zijn een aantal nieuwe zalen bijgebouwd. 
Enkele zijn al door zieken ingenomen, andere zijn nog niet af. De huidige 
verantwoordelijke, Appolinarie Bapfakurulimi, een zeer gedreven en 
vriendelijke dame, geeft ons een rondleiding (de vroegere verantwoordelijke 
Faustin Ntahompagaze woont nog in Butaro maar is verantwoordelijk voor 
een ander gezondheidscentrum, wat verder op. Zijn echtgenote is hier nog 
steeds verpleegster). 
Ze stelt ons aan iedereen voor (ook aan de zieken) en telkens prijst ze 
Umubano en Kortrijk voor het bouwen van het gezondheidscentrum. 
Zonder het bestaan van dit centrum zegt ze, was Butaro onopgemerkt 
gebleven voor de verdere ontwikkeling die er nu gebeurt. “Daar zijn we 
dankbaar voor”. Ik herinner haar aan de initiatiefnemers van het project, 
Jean-Pierre Roobrouck en zijn vriend Boniface Ngulinzira. En… ja, ja, ze 
weet het wel.

Er zijn nu enkele dokters werkzaam in het tijdelijke hospitaal en het aantal 
raadplegingen is er verdubbeld. De HIV opsporing gebeurt tweemaal per 
week en éénmaal per week door een ploeg op de heuvels. De zwangere 
vrouw wordt goed opgevolgd en eenmaal per week kan ze op consultatie 
komen samen met haar echtgenoot, een benadering van de prenatale 
consultatie die steeds meer succes kent daarboven in de bergen. De 
vrouwen worden ook beter opgevangen en het is slechts in het geval 
van grote complicaties dat zij (wel met een ziekenwagen ditmaal !) naar 
Ruhengeri worden weggevoerd. Ook de voorraad medicijnen is sterk 
toegenomen. De kasten zitten vol. Op mijn vraag of het nog Caritas is die 
de voorraad bezorgt, is het antwoord negatief, de mutualiteit zou de taak 
hebben overgenomen. Hoe is me niet heel duidelijk maar er blijft geen tijd 
over om veel uitleg te vragen, de avond gaat zo vallen en we moeten nog 
tot in Kinigi rijden. Een andere keer dan maar.

Bij het verlaten van het gezondheidscentrum regent het nog harder. Langs 
het Bulerameer houdt het wat op. De wolken hangen laag en de silhouet 
van de vulkaan schemert in al dat grijs. Toch heerst er een magisch iets in 
het landschap. Rwanda blijft treffen, in alle seizoenen, in alle tinten. 

(1) De briefwisseling wordt voortaan in België opgevolgd door de nieuwe 
partner van Umubano, Djapo vzw. 

Tijdelijk hospitaal
Kasten met geneesmiddelen

Ziekenwagens
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CONCEPTUELE KUNST DIE VERWIJST NAAR DE GENOCIDE
Te zien in het Musée des Arts van Rwanda. De collectie van dit museum is 
mee uitgetekend door de Belg Van Pee.

LODE VAN PEE 
Is veel meer dan directeur van het Gentse Caermersklooster. Hij bepaalt 
mee het culturele beleid van Rwanda, is daar ook verscheidene musea 
aan het bouwen. Zijn jongste opdracht: een museum rond berggorilla’s 
openen in de Virungastreek.

VAN PEE ONTWIERP ONDER MEER HET NATIONAAL MUSEUM VAN 
RWANDA
Het dak volgt de cadans van de tamtam.

EEN BLIK BINNENIN HET MUSÉE NATIONAL DU RWANDA
Het gebouw staat ook op het biljet van 1000 Rwandese frank.
“Ik vind het fantastisch om tegelijk met Stanley Kubrick bezig te zijn en 
even later met kunst in Rwanda. Die combinatie is schitterend.”

DE  BELGISCHE ACHITECT 

VAN  RWANDA

Door Dominique Soenens:
© Trends nr. 15 van 10 april 2008.

Rwanda kennen we als een door geweld, burgeroorlog en corruptie gekweld land. Maar voor Lode Van Pee, architect, 
antropoloog en directeur van het Caermersklooster in Gent, is het in de eerste plaats een prachtig land, waar hij het 
culturele beleid helpt uittekenen én musea uit de grond stampt.

LODE VAN PEE IS MÉÉR DAN DIRECTEUR VAN HET CAERMERSKLOOSTER

Foto Lode Van Pee: Nationaal museum van Rwanda

Foto Lode Van Pee: Nationaal museum van RwandaFoto Lode Van Pee: Conceptuele kunst die verwijst naar de genocide

Foto Lode Van Pee: Lode Van Pee
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Ik leef tegen 200 kilometer per uur, ik doe nu eenmaal graag verschillende 
dingen tegelijk.” Lode Van Pee (50) onderdrukt ternauwernood een 
kwajongensachtige grijns, maar één blik op zijn agenda maakt duidelijk 
wat hij bedoelt. Als curator en daarna directeur van het Caermersklooster 
in Gent zette hij al heel wat gesmaakte tentoonstellingen op het getouw 
— zo haalde hij de indrukwekkende expo rond filmregisseur Stanley 
Kubrick naar Gent — en daarnaast is hij actief in Rwanda, waar hij onder 
meer het culturele beleid mee bepaalt en verscheidene musea aan het 
bouwen is. “Kiezen tussen mijn werk hier in België en in Rwanda zou ik 
nooit willen doen. Ik vind het fantastisch om tegelijk met Kubrick bezig te 
zijn en even later met kunst in Rwanda. Die combinatie is schitterend. Het 
ene versterkt het andere.” 

Gruwel en pracht
Lode Van Pee raakte als zeventienjarige in de ban van Rwanda. Bij zijn 
eerste bezoek beleefde hij een coup de foudre die zijn verdere leven zou 
bepalen. Waarom hij indertijd precies naar het hart van zwart Afrika trok, 
weet hij niet meer. “Ik zou kunnen verwijzen naar een tante nonneke 
uit de buurt die ooit over Rwanda vertelde, maar de waarheid is dat ik 
het gewoon niet meer weet. Ik wou gaan backpacken, dat staat vast. 
Rwanda was misschien een vreemde keuze, maar zodra ik er was, werd 
ik overrompeld door de natuur en de mensen. Ik weet het: veel mensen 
zien Rwanda als een land dat verminkt is door gruwel en geweld, en dat 
klopt ook, maar ik zie het als een onwaarschijnlijk prachtig land. Toen ik 
ernaartoe trok in 1975, was er nog geen sprake van een genocide. Ik trok 
naar het noorden van het land, weg van de politiek en de hoofdstad. Ik 
vond het land zo prachtig dat ik elk jaar ben teruggegaan. En ik zal er 
blijven gaan zolang ik kan.”

In de ban van een hut
Rwanda bepaalde de studiekeuze van de jonge Lode Van Pee. Bij de 
Bahutu (Hutu’s) zag hij een hut in de steigers staan die hij zo prachtig vond 
dat hij architectuur ging studeren. “Ik raakte gefascineerd door het uitzicht 
en de bouwwijze. In die mate dat ik later in die hut ben gaan wonen. Ik 
sliep bij de haard, samen met de kinderen. Ik heb toen alles opgetekend 
en opgemeten, de verhoudingen tussen de woning en de makers 
opgeschreven en er mijn proefschrift architectuur over gemaakt. Daar is het 
trouwens niet bij gebleven: ik heb daarna ook antropologie gestudeerd. Ik 
had geen universiteit gedaan, maar door mijn veldonderzoek mocht ik 
aan de opleiding beginnen. Ik ben toen ook bij de pygmeeën gaan wonen 
en leven, een enorm fascinerende tijd.”

Architect van Nationaal Museum
De architectuurstudie van Lode Van Pee en zijn fascinatie voor Rwanda 
omarmden elkaar later nog eens, toen koning Boudewijn aan Juvénal 
Habyarimana, de toenmalige Hutupresident van Rwanda, een Nationaal 
Museum beloofde. “Ze vroegen mij of ik het gebouw wilde ontwerpen. Ik 
was 24 jaar, had mijn architectuurstage nog niet achter de rug, maar deed 
het. Op basis van mijn vroeger onderzoek heb ik het grondplan getekend. 
Het dak, volledig in koper, geeft de polyritmiek van de tamtam weer. Ik 
heb ook gespeeld met de zon: je zit daar in Butare bijna op de evenaar. Het 
gebouw werd ingehuldigd in 1989. Daarna ben ik een architectenbureau 
begonnen in België. Ik ben toen een hele tijd niet meer in Rwanda 
geweest, onder meer door de genocide.”

Van mest tot design
In 2004 piekt de liefde voor Rwanda van Lode Van Pee, intussen verbonden 
aan het Caermersklooster, opnieuw. In het cultuurcentrum organiseert hij 
onder de titel ‘Imigongo, van mest tot design’ een tentoonstelling rond 
Imigongo, een kunstvorm waarbij Rwandezen sinds de achttiende eeuw 
met koeienmest driedimensionale kunstwerken maken die ze kleuren met 

verschillende soorten aarde. 
“Naar aanleiding van die tentoonstelling vroeg de Rwandese minister 
van Cultuur of ik het cultuurbeleid in Rwanda mee wou uittekenen. In 
2006 hebben we een Musée des Arts opgericht in een bestaand gebouw 
in Nyanza, dat in de jaren vijftig was gebouwd voor de laatste mwami 
(koning). Die koning is er nooit ingetrokken, want hij stierf voor het af 
was. De vraag bij het Musée des Arts was: wat voor werken moeten 
erin komen? Rwanda heeft geen prachtige maskers, zoals Congo. Het 
geometrisch versieren van ambachtelijke voorwerpen, dat doen ze 
wel. We hebben een wedstrijd georganiseerd om werken bij elkaar te 
sprokkelen. Ik had in het begin schrik dat het te ambachtelijk zou zijn, 
maar ik was blij met de diversiteit: borduurwerk, werken over de genocide, 
conceptuele kunst ... De provincie Oost-Vlaanderen heeft die kunstwerken 
indertijd aangekocht en ze vervolgens geschonken. De cataloog is hier 
gemaakt en ook betaald door de provincie. Intussen is er al twee keer een 
nieuwe wedstrijd uitgeschreven, waardoor de verzameling uitgebreid is.”

Milieuwatchen aan het Kivumeer
Lode Van Pee haalde de banden met Rwanda sinds die samenwerking 
nauwer aan, terwijl hij tegelijk in het Caermersklooster blijft werken. 
Vorig jaar tekende hij de plannen van het nieuw te bouwen Musée de 
l’Environnement in de provincie Karongi, aan het Kivumeer. 
“De bouw van dat museum begint eind dit jaar. Maar het leuke is dat 
ik vorig jaar in contact kwam met mensen van de International Polar 
Fondation (IPF). In het kader van het milieumuseum wilden we ook aan 
klimaatonderzoek doen. We hebben onderling besloten om samen te 
werken.” (T)

Musea over geschiedenis en berggorilla’s

Tijd om op rust te komen: het is iets wat Lode Van Pee niet lijkt te 
kennen. Eind maart opende in Nyanza het Musée de l’Histoire, dat een 
onderkomen vond in de residentie van mwami Mutara III, een gebouw 
dat in 1931 door de Belgen werd opgetrokken. “Ik heb de Rwandezen 
begeleid bij de visualisering en de inrichting. Het geschiedenisoverzicht 
begint in vijftiende eeuw en gaat tot de jaren zestig van de vorige eeuw, 
tot de laatste koning. Daar stopt het. Het is een beetje door de bril van het 
huidige regime, zeggen sommige critici. Maar zelfs als dat zo is, wat dan 
nog? Het is niet aan mij of aan ons om dat te wijzigen of om hen op de 
vingers te tikken. Ik heb niet de verwaandheid om te zeggen wat juist is 
en wat niet.” 
Van Pee heeft sowieso alweer andere dingen aan zijn hoofd. In Ruhengeri, 
in het noorden van Rwanda, komt er een museum over vulkanen, 
vegetatie en berggorilla’s. “Daar bestaat nog niets over, over die 
berggorilla’s, kan je je dat voorstellen? Jaarlijks komen talloze toeristen 
naar daar om berggorilla’s in hun natuurlijke habitat te zien. Daar kan je 
heel wat over vertellen. Ze hangen meer aan elkaar dan een menselijk 
gezin. Dat museum is gepland voor 2009, 2010.”

Foto Lode Van Pee: Museum van Geschiedenis
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bijliepen... maar zich na een paar dagen heel goed in hun vel voelden. 
De Congolezen waren er in het kader van het platform tussen diverse 
toneel-, dans en muziekgroepen uit Centraal-Afrika, dit dankzij de KVS en 
Ultima Vez in Brussel.  Na Kigali volgt dan ook Kinshasa, Butare, Goma en 
Kisangani.

Misschien kan kunst en cultuur ervoor zorgen dat Congolezen en 
Rwandezen terug normale relaties uitbouwen.

Persoonlijk vond ik het optreden van de Zuid-Afrikaanse danser Vincent 
Mantsoe het hoogtepunt. Maar daar was het lokale publiek het echter 
niet mee eens.  Hedendaagse dans is nog steeds vrij onbekend in Rwanda 
en het zal nog veel werk vragen de komende jaren om hier een publiek 
voor te vinden. 

Groot minpunt was zeker de communicatie… niemand kende het 
programma, niemand wist welke groep speelde op welke dag, waar en 
om hoe laat. Zelfs op de websites stond niets vermeld.. En wat websites 
betreft… ik heb er twee gevonden.. 

http://www.fespad.org/a/
http://www.fespad.co.rw/

Dat komt, zegt Carole Karemera (directrice van Fespad) doordat 
de programmatie niet tijdig kon worden opgesteld. Het Amahoro-
stadium was opeens niet meer beschikbaar, groepen kwamen later dan 
gepland…

Maar misschien is de belangrijkste creatie wel het EJO DANCE CENTER, 
prachtig gelegen in het centrum van de stad. Bij de plechtige opening 
werd al een voorsmaakje gegeven van de koloniale films die er zullen 
worden bewaard. Binnen een à twee jaar  zullen eindelijk een 2000 
koloniale films ter beschikking komen voor het brede publiek. Iets wat het 
Afrikamuseum van Tervuren en het Filmarchief van Brussel altijd hebben 
geweigerd. Waar Europese fondsen toch goed voor kunnen zijn. Maar 
hierover meer in een ander artikel.

In 1998 was Rwanda volop in de heropbouw van het land na de genocide. 
Er was nood aan meer openheid. En op de 67ste vergadering van de 
Ministers van Cultuur van de Afrikaanse Unie werd het plan gelanceerd 
en goedgekeurd om een dansfestival in Rwanda uit te bouwen. Naast het 
Pan African Music Festival in Brazzaville (FESPAM) en het Pan African Film 
Festival in Ouagadougou (FESPACO) ontstond zo het FESPAD, het Pan 
African Dance Festival met Kigali als hoofdstad. 

De editie 2008 ging van start op 27 juli in het stadium van de Vrije 
Universiteit van Kigali (ULK). De verschillende dansgroepen stelden 
zichzelf voor in aanwezigheid van Eerste Minister Bernard Makuza en First 
lady Jeannette Kagame. Een 16.000 toeschouwers waren aanwezig in het 
kleine stadium met een enorme verkeerschaos tot gevolg.

Het Fespad bereikte in totaal 50.000 bezoekers in Kigali, 1200 in Butare en 
2000 in Gysenyi. Een groot succes dus.

Achttien buitenlandse compagnies, waaronder vier Rwandese uit de 
diaspora. Ook vijf buitenlandse en een 30 lokale muziekgroepen.
Heel leuk vond ik de Congolezen uit Goma die er eerst wat onwennig 

door Guido Huysmans

CULTUUR - CULTURE

            fESPAD

African Dance Festival

Carole Karemera

Carole Karemera stelt de film Changwe Yetu voor
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Karemera is duidelijk niet voor een gat te vangen, en ze zoekt de uitdagingen 
ook zelf op. “In 2006 heb ik twee monologen gebracht, gewoon om eens te 
testen hoe het voelt om alleen op een podium te staan. Ik won een prijs met La 
femme fantôme. Het was dus een positieve ervaring. Toch sta ik liever met meer 
volk op een podium. Maar nu wéét ik dat ten minste. Wie niet waagt, niet wint. 
Ik speelde gastrollen in Thuis en Recht op recht en in de Franstalige tv-series PJ 
en Joséphine, ange gardien. Nu ik wéét wat tv-werk inhoudt, heb ik mijn agent 
laten weten dat tv-opdrachten geen prioriteit zijn. Ik wil alles eens uitproberen. 
Of toch bijna alles. Aan een XXX-film ga ik me niet wagen (schatert).”

Green Light, version africaine
De uiteenlopende theater- en filmprojecten temperen amper Karemera’s 
goesting om de dingen in beweging te zetten. Ze maakte deel uit van Green 
Light, dat de KVS opzette met een groep Afrikaanse podiumkunstenaars uit het 
Brusselse, en dat heeft haar geïnspireerd. “Ik leef tegenwoordig afwisselend in 
Europa en Afrika, en ik probeer een soort van Green Light, version africaine op 
poten te zetten. Het is geen theatergezelschap, maar een plaats voor reflectie, 
voor ontmoetingen en uitwisseling van ideeën. Een netwerk voor zwarte 
kunstenaars uit heel de wereld, met vertakkingen tot aan de universiteit van 
Mexico. In Rwanda werken we vooral rond film en literatuur. We proberen 
mensen uit Zuid- en Oost-Afrika daarheen te krijgen. Afrika kent dit soort 
initiatieven amper. Maar het is toch al te gek dat Afrikaanse artiesten naar 
het KunstenFESTIVALdesArts moeten komen om elkaar voor het eerst te 
ontmoeten?” 
Karemera ervaart dat er veel interesse is voor het Rwanda dat haar ouders 
hebben moeten ontvluchten. “Rwanda heeft een genocide achter de rug 
en werkt nu met een monsterlijke energie aan de wederopstanding. Die 
renaissance intrigeert veel mensen. Nu krijgen we vooral de Afro-Amerikaanse 
jetset op bezoek. Mensen als Quincy Jones (de producer die Michael Jackson 
aan Thriller hielp, NR) willen Rwanda helpen rechtkrabbelen. Ik verwacht dat 
nog meer mensen zullen volgen. Met de hulp van universiteiten uit de hele 
wereld willen we in Rwanda het eerste departement voor kunst openen. Zou 
het niet geweldig zijn om mensen van de KVS of Groupov gastcolleges te laten 
geven?”

Zoveel andere werelden
Tellen Karemera’s weken dan meer dan zeven dagen? “De Congolezen zeggen: 
‘De Zwitsers hebben de uurwerken, maar wij hebben de tijd’ (lacht). Tijd moet 
je maken. Agenda’s kun je blokkeren. Als je iets echt wilt, dan kan niets je 
tegenhouden.”

Karemera ziet zich niet oud worden op een podium of voor de camera. “Ik heb 
gezegd dat ik dit beroep op mijn 35ste opgeef. Het was de bedoeling om na het 
conservatorium alsnog aan de studie van de wiskunde de beginnen. Dat had ik 
mijn ouders min of meer beloofd. Maar ik kreeg direct werk en ben niet meer 
stilgevallen. Mijn ouders wachten dus nog steeds. Ze hadden zo hun twijfels 
toen ik me aan het conservatorium van Brussel inschreef. ‘Als kind van zwarte 
vluchtelingen moet je het jezelf niet moeilijker maken dan het al is,’ zeiden ze. 
‘Een artistiek beroep is waanzin, kies iets veiligers.’ Het heeft mijn ouders veel 
tijd gekost om zich bij mijn keuze neer te leggen. Maar is dat nu een reden om 
heel mijn leven te blijven acteren? Ik denk het niet. Er zijn nog zo veel andere 
werelden te ontdekken en avonturen te beleven. Toch?”

Brussel is permanent in afbraak en wederopbouw. Daar ga je van duizelen, 
maar het maakt de stad ook boeiend. Brussel is een stad waar je elkaar snel 
en makkelijk kunt ontmoeten en waar de mensen nog nieuwsgierig zijn naar 
elkaar. Elke ochtend ben ik benieuwd welke nieuwe mensen ik nu weer zal 
leren kennen of welke building nu weer is opgetrokken of afgebroken,” zegt 
Carole Karemera met een warme, zelfverzekerde glimlach, die haar nog mooier 
maakt dan ze al is.

Actrice werd ze bij toeval. “Dat was in 1997. Ik begeleidde een vriendin naar 
een auditie voor een stuk van Bertolt Brecht. Maar de regisseur pikte mij eruit. 
Vreselijk! ‘Ik weet nog niet welke rol je past, maar je moet meedoen,’ zei hij.”
Niet veel later versterkte Karemera de theatergroep Groupov voor Rwanda 
94, de legendarische voorstelling over de Rwandese genocide. Zo ging de bal 
aan het rollen. Toen filmregisseur Raoul Peck (Lumumba) een cast zocht voor 
Sometimes in April, een film over de genocide in Rwanda, herinnerde een 
Franse journalist hem aan het stuk van Groupov. “Ik kreeg een hoofdrol. Raoul 
vertelde me achteraf dat hij die nacht de slaap niet had kunnen vatten. ‘Wat heb 
ik nu gedaan? Ik heb de hoofdrol aan een meisje gegeven dat ik amper ken.’ Ik 
ben uiteraard tot het uiterste gegaan om dat vertrouwen niet te beschamen.”

Vorig jaar etaleerde Karemera haar klasse in Si le vent soulève les sables, een 
geëngageerde parabel van de Brusselse cineaste Marion Hänsel over een 
Afrikaans gezin dat voor de droogte op de vlucht slaat. De exodus ontaardt 
in een schier onmenselijke beproeving. De opnames in Djibouti waren geen 
lachertje. “Als het 45 graden is, dan moet je de tijd nemen om te ademen en te 
bewegen. Kinderen en kamelen doen dat automatisch. Wie niet vertraagt, zit er 
na twee dagen helemaal door. Ik heb eraan moeten wennen. Ik ben gewend 
om zeven dingen tegelijk te doen en het altijd druk, druk, druk te hebben.”

Alles uitproberen
Straks is Karemera te zien in Black, een Franse actiekomedie die in Dakar en 
Parijs werd opgenomen. “Men vroeg zich af of ik actie aankon. Ik ben zogezegd 
een drama-actrice. Dat doet me denken aan die keer dat ik meespeelde in 
Martino, het stuk van Arne Sierens dat Raven Ruëll voor de KVS regisseerde. De 
Franstalige toeschouwers waren achteraf verbaasd over het feit dat ik ook met 
een komische rol uit de voeten kon. Alsof je maar goed kan zijn in één ding! Ik 
begrijp dat niet. Ik zou graag eens in een komische film meespelen. Maar ik krijg 
nooit komische rollen voorgeschoteld.”

uit Brussel Deze Week editie 08.05.2008
Niels Ruëll © Brussel Deze Week editie 08.05.2008

CULTUUR - CULTURE

            CAROLE KAREMERA WIL RWANDA
ARTISTIEK OP KAART zETTEN

Brussel - “Als kind van zwarte vluchtelingen 
moet je het jezelf niet moeilijker maken dan 
het al is,” zeiden haar ouders. En dus zou Carole 
Karemera na haar eerste prijs aan het Koninklijk 
Conservatorium braaf wiskunde studeren. 
Maar acteren nam de Brusselse toch volledig 
in beslag. 

“W aarom verhuis je niet naar hier?’ vroegen 
ze deze morgen in Parijs. Het zou misschien 
praktischer zijn. Maar ik ben dol op Brussel. 

Foto G. Huysmans 
  Carole Karemera
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ASPECTS DE LA CULTURE à L’ÉPOqUE 
COLONIALE EN AfRIqUE CENTRALE (PRESSE, 

ARCHIVES) ET ASPECTS DE LA CULTURE 
à L’ÉPOqUE COLONIALE EN AfRIqUE 

CENTRALE (LE CORPS. L’IMAGE. L’ESPACE)
volumes 8 et 9,série Congo-Meuse, Ed. L’Harmattan, 25,50 euros 
chacun.
 Commentaire par Marie-Madeleine Arnold
Les deux récents volumes du corpus africain que poursuit « Archives et 
Musée de la Littérature » nous livrent, toujours dans un esprit objectif qui se 
situe en dehors des poncifs et des jugements hâtifs, une nouvelle moisson 
d’informations inédites et d’études sur la complexité d’une mutation culturelle 
induite par la colonisation. Cent ans après la fondation du «Congo belge», 
cette série remarquable s’attache, volume après volume, à expliciter la 
profonde mutation culturelle que cet avènement historique a provoquée. Elle 
invite le lecteur à situer, sans a priori négatif et sans complaisance passéiste, le 
choc de deux civilisations diamétralement différentes, qui se sont enrichies 
l’une et l’autre dans une rencontre brève mais spectaculaire. Ceux qui ont 
connu cette époque feront des découvertes parfois inattendues, tandis que 
les autres, ceux qui cherchent honnêtement à comprendre et se passionnent 
pour cette saga hors du commun, trouveront des repères, des informations 
et documents d’un grand intérêt. A lire et conserver comme références 
humaines et historiques.

BURGEROORLOG IN BELGENLAND EN IN 
RWANDA: MEMOIRES VAN EEN DIPLOMAAT

Victor-Clement Nijs
De memoires van een ambassadeur: Congo-Rwanda 1950-1962, 
Lannoo, 2007, 617 p.  Isbn 978-90-209-72764 
Commentaar door Jeannick Vangansbeke, historicus drs.
Meer misschien nog dan Belgische historici hebben voormalige 
gewestbeheerders en betrokkenen bijgedragen tot de geschiedenis van 
de dekolonisatie in Rwanda. Dat getuigt van hun blijvende betrokkenheid, 
hoewel er ook andere redenen zijn. In het buitenland is er meer archief open 
gesteld dat rechtstreeks de Belgische militaire betrokkenheid in dat land 
betreft dan in België zelf.

Die memoires gaan vooral over wat de schrijver zoal gedaan heeft, maar 
brengen soms ook goede inzichten in de wisselwerking met de Afrikanen. 
Victor-Clement Nijs is daar het recentste goede voorbeeld van. Hij schetst 
uitvoerig zijn carrière in Kasai en in Kibuyé. Vaak herhaalt hij de clichés over 
de verschillen van de Congolese en Rwandese mensen en feesten, maar 
hij plaatst enkele kanttekeningen hierbij die de moeite lonen. Zo is het 
gebruik van geweld genuanceerd beschreven. Met name het gebruik van 
stromannen en tussengroepen zelfs, zoals de Batwa en de Bakiga, in de strijd 
tussen Hutu en Tutsi, tussen vrijzinnig en katholiek, tussen elite en basis blijkt 
eruit.

Nijs handhaafde de orde met behulp van de soldaten uit Kasai met wie 
hij ook makkelijker kon praten dankzij zijn kennis van Tshiluba. De Belgen 
rekruteerden immers aanvankelijk geen Rwandees leger. Na de muiterij 
van de Force Publique in 1960, werden ook in Rwanda de Congolezen 
ontwapend. Guy Logiest, de hoogste Belgische verantwoordelijke destijds, 
moest nu inderhaast Rwandezen opleiden voor een nationaal leger, ‘in een 
land dat hij amper had leren kennen’ (p. 409).

Het moet Nijs aan zijn jeugd herinnerd hebben. Te kort helaas schetst hij 
de burgeroorlog tussen verzetslieden en collaborateurs in het Limburg 
van de jaren veertig. De dood van zijn vader en de gevangeniservaring 
hadden hem zijn aanstelling in Afrika als een bevrijding doen tegemoet 
zien. Dat hij nu opnieuw in een burgeroorlog verzeilde en zich 
machteloos voelde was o.a. gevolg van de zwakheid van de nieuwe 
mwami Kigeri V, die de geruchten dat de Belgen de dood van zijn vader 
veroorzaakt hadden weigerde tegen te spreken, aldus Nijs. Net als in 
België was en is Nijs misschien geen fanatieke monarchist en vooral 
een diplomatisch mens. Maar zijn soms wat te uitvoerig relaas nog 
getekend door de doorstane emoties, schetst pijnlijk duidelijk de macht 
van vooroordelen (onbewust ook die van de auteur) en het gebruik 
ervan door slimmeriken die anderen hun vuile klussen doen opklaren. 
Bovendien belooft de auteur een tweede deel met zijn ervaringen 
buiten Afrika.

PUBLICATIES - PUBLICATIONS

RWANDA “URUGO RWA KINyARWANDA 
- TRADITIONAL DWELLING – HABITATION 

TRADITIONNELLE”
Lode van Pee
Dit album brengt een gedetailleerde studie 
van de traditionele woningbouw in Rwanda. 
De regionale verschillen worden beschreven 
en ook het design van de koninklijke hut van 
Mwami Yuhi Musinga komt aan bod. Het boek 
is geïllustreerd met een 80-tal foto’s en een 
twintigtal schetsen en technische tekeningen 
en is een ode aan het genius van de traditionele 
Rwandese architect. ‘Urugo rwa Kinyarwanda’ 
is de eerste publicatie uit een reeks van drie. ‘De 
pottenbakkers’ en ‘het traditioneel vlechtwerk’ 
volgen later.

De publicatie is een initiatief van architect/antropoloog Lode Van Pee en 
archeoloog/antropoloog Kanimba Misago Célestin. Lode Van Pee is sinds 
1975 een frequent bezoeker van Rwanda. Hij is onder andere de architect van 
het Nationaal Museum van Rwanda gelegen in het Huye district (ex-Butare) 
en één van de organisatoren van de permanente tentoonstelling aldaar. 
Kanimba Misago Célestin is directeur van het Nationaal Museum van Rwanda 
en hoogleraar aan de National University of Rwanda.

Drietalige uitgave: Engels, Frans en Kinyarwanda. AFRICALIA ondersteunt 
de distributie. Formaat van het boek: gesloten: 210 x 250 mm. Inhoud: 88 
p. semi-mat papier 170g, quadri. Afwerking: 1) Stijve kartonnen omslag en 
kleurenfoto’s voor- en achterkant geplastificeerd 2) Zachte omslag ingenaaid 
met katoen. ISBN 978 90 8125 293 5. Bestellen: www.ethicstore.be

LA POTERIE: LE PLUS 
ANCIEN ARTISANAT ENCORE 
à L’HONNEUR AU RWANDA. 

POTTERy: RWANDA’S 
OLDEST AND ALL-TIME 

HANDICRAfT.
Dit album brengt een gedetailleerde studie 
van het pottenbakken in Rwanda. 

In een eerste gedeelte wordt het volledige 
procédé van het maken beschreven, gaande 
van het verzamelen van klei en het bereiden 

ervan, de opbouw van potten, de versiering, 
het drogen en het bakken. Daarna volgt een uitgebreid overzicht van 
verschillende kruiksoorten en hun gebruik. Ook het aspect ‘recyclage’, 
het pottenbakken 2000 jaar geleden, specifieke riten en de betekenis 
van het pottenbakken in het dagelijkse leven van de Rwandezen 
komen uitvoerig aanbod.

Het tweede gedeelte is een gedetailleerde studie van één willekeurig 
gekozen kruik. Hierbij wordt de relatie tussen de ‘maker’ en ‘het 
gemaakte’ belicht alsook het fenomeen ‘universele schoonheid’. De 
studie eindigt met een zuiver wiskundige benadering.

Ububumbyi: Umwe mu myuga ya cyera igikorwa mu Rwanda is na 
Rwanda, traditional dwelling het tweede album uit een reeks van drie. 
Eind 2008 volgt een studie over het traditionele vlechtwerk.

De publicatie is een initiatief van architect/ antropoloog Lode Van Pee 
en archeoloog/ antropoloog Kanimba Misago Célestin. 

Drietalige uitgave: Engels, Frans en Kinyarwanda. AFRICALIA ondersteunt de 
distributie. Formaat van het boek: gesloten: 210 x 250 mm. Inhoud: 80 p. semi-mat 
papier 170g, quadri. Afwerking: 1. Stijve kartonnen omslag en kleuren foto’s 
voor- en achterkant geplastificeerd. 2. zachte omslag ingenaaid met katoen. 
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ANDRE SIBOMANA GARDONS ESPOIR POUR 
LE RWANDA

ENTRETIENS AVEC LAURE GUILBERT ET HERVÉ 
DEGUINE.

Préface de Robert Ménard, Nouvelle édition augmentée, Paris, 
L’Harmattan, 2008,  € 25.

Rwanda, 6 Avril 1994 : l’assassinat du Président 
hutu Habyarimana signe l’arrêt de mort immédiat 
de « l’ethnie tutsi » ainsi que le massacre des 
opposants hutu dits « modérés».

 Près d’un million de tués en trois mois, en 
présence d’une force onusienne impavide ou 
dépassée. Avant même la fin de la Colonisation 
belge et ensuite durant des décennies, « l’ethnie 
hutu » a été instrumentalisée au service de ses 
chefs. Là encore, les Occidentaux alliés du régime 
n’ont rien voulu voir ni entendre...

Dans cet entretien prolongé (1996-1997), 
André Sibomana revient sur le génocide et sur 
ses conséquences tout aussi dramatiques : la 
diabolisation des Hutu par le nouveau Pouvoir 

de l’APR/FPR, et leur traque meurtrière dans le 
vaste Zaïre. La Région des Grands Lacs en sera durablement plombée. 
L’auteur nous éclaire, de l’intérieur, sur le statut et le rôle de l’Opposition sous 
les dictatures successives. Il évoque les lourdes responsabilités de l’Eglise 
Catholique, majoritaire, à laquelle il appartient. Le Rwanda peut-il s’en sortir et 
comment y parvenir ?

La première édition de ce livre date de 1997, et fut traduite en plusieurs 
langues. En 1998, André Sibomana a payé de sa vie son acharnement à dire 
la vérité et à agir aux côtés de son peuple meurtri. Cette seconde édition, une 
décennie plus tard, est augmentée du rapport circonstancié sur sa mort. C’est 
aussi un hommage à la mémoire d’un combattant courageux et inlassable.

André SIBOMANA (1954-1998) était prêtre, journaliste (rédacteur en chef 
du bimensuel Kinyamateka entre 1988 et 1996) et militant pour les droits 
humains au Rwanda. 

Laure GUILBERT est historienne et Hervé DEGUINE est historien et journaliste.

Dit boek is samengesteld uit gesprekken van Laure Guibert en Hervé Deguine 
met wijlen priester André Sibomana, voorvechter van de mensenrechten in 
Rwanda zowel tijdens het regime van voormalig president Habyarimana als 
tijdens de beginperiode van de overname van de macht door het FPR. Het 
blijft een aangrijpende getuigenis van een man die meermalen zijn leven 
op het spel heeft gezet ten voordele van de gewone Rwandese burger, 
ongeacht zijn afkomst.

HôTEL RWANDA OU LE GÉNOCIDE DES 
TUTSIS VU PAR HOLLyWOOD

ALFRED NDAHIRO – PRIVAT RUTAZIBWA, L’HARMATTAN, 2008, 
111 p., € 12,50 

Dès le déclenchement du génocide rwandais, 
début avril 1994, les Tutsis de Kigali, hommes, 
femmes et enfants, poursuivis par des hordes 
de massacreurs, se sont désespérément mis 
en quête de refuges et de cachettes. Plus d’un 
millier d’entre eux se sont précipités vers l’un des 
plus grands hôtels de la capitale, l’Hôtel des Mille 
Collines, propriété de la Sabena, qui avait été 
sécurisé par les forces de la MINUAR (Mission des 
Nations Unies au Rwanda).

Qu’ont réellement trouvé ces malheureux dans 
cette enceinte ?

La sécurité, la nourriture, les soins et la vie sauve 
grâce à l’héroïsme du gérant de l’hôtel, ainsi 
que l’a montré le célèbre film « Hôtel Rwanda 

», sorti sur les écrans en 2005 ? Ou bien n’ont-
ils été sauvés, après des semaines de calvaire, que du fait de circonstances 
extérieures, sans aucun rapport avec les faits et gestes de la direction de 
l’hôtel?

Le livre d’Alfred Ndahiro et de Privât Rutazibwa établit une distinction entre les 
faits tels qu’ils se sont réellement déroulés dans l’enceinte de l’Hôtel des Mille 
Collines, et tels qu’ils ont été rapportés, onze ans plus tard, par un film qui a 
profondément ému l’opinion et remporté un succès planétaire.

Les auteurs, Alfred Ndahiro et Privat Rutazibwa sont des universitaires 
rwandais. Après avoir été scandalisés, comme nombre de leurs compatriotes, 
par la version donnée par le film « Hôtel Rwanda » des événements du 
printemps 1994, ils livrent ici le résultat de deux années d’études, d’analyses, 
de recherches et d’interviews de témoins et d’acteurs, et notamment de 
rescapés de l’hôtel. Ce document remet en cause la version des faits présentée 
et popularisée par le célèbre film du réalisateur et producteur américain Terry 
George, dans lequel Don Cheadle tient le rôle principal, celui du gérant de 
l’Hotêl des Mille Collines.

Deze studie van de auteurs Alfred Ndahrio en Privat Rutazibwa over de reële 
gebeurtenissen in het Hotel van de Sabena schetst een heel ander verhaal 
dan wat de Amerikaanse cineast op het grote scherm heeft gebracht. 
Vooral de rol van het hoofdpersonage van de film wordt in een compleet 
ander daglicht gesteld. Het grote publiek zal daar wellicht geen boodschap 
aan hebben, maar het is duidelijk en begrijpelijk dat de slachtoffers van de 
genocide gevoelig zijn voor alle details die de werkelijkheid geweld aan doen. 
Zij zijn op zoek naar de weergave van de feiten zoals zij ze hebben aangevoeld 
of meegemaakt. De filmmaker van zijn kant wil een groot publiek ontroeren 
en aarzelt daarom niet fictie met werkelijkheid te mengen.

LA fEMME DANS LA GESTION DES CONfLITS 
EN AfRIqUE PRÉCOLONIALE. 

JEAN-JACQUES PURUSI SADIKI
Traditions, Sociétés et Pouvoir dans la région des Grands Lacs, 
Collection “Comptes Rendus”, L’Harmattan, 2008, € 20. Ouvrage 
réalisé avec le concours technique du Comité International pour la 
Gestion des Conflits (ICCM) (Bruxelles) 

Premier volet d’une série d’études sur le rôle de la 
femme dans la sociologie politique africaine, ce 
livre analyse l’importance de la femme avant la 
présence européenne en Afrique subsaharienne, 
notamment dans la gestion politique, la 
transformation, la résolution et la prévention des 
conflits. 

Muni d’une documentation fort variée,- l’auteur 
tente de montrer l’importance et l’implication 
de la femme dans le jeu sociopolitique des 
empires et royaumes précoloniaux qui ont 
formé les Etats africains dans leur configuration 
spatiotemporelle actuelle. La démarche permet 
de mieux orienter les stratégies de lutte contre 
les violences faites aux femmes et leur exclusion 

des mécanismes de prise de décision. Enfin, elle 
facilite une meilleure compréhension et une concrétisation des conventions 
et des résolutions internationales (CEDEF, Résolution-1325 du Conseil de 
Sécurité de l’ONU, etc.) visant entre autres le renforcement du genre, la 
promotion et la protection des droits de la personne en général, et des droits 
humains de la femme en particulier.

Jean-Jacques Purusi Sadiki est chef d’équipe de la Section des droits de 
l’Homme dans la région: d’Abyei, au sein de l’opération de maintien de 
la paix des Nations unies au Soudan (UNMIS). Il a plus de treize années 
d’expérience de terrain sur les questions du genre, de la protection des droits 
humains, de la gestion et la transformation des conflits avec des organisations 
internationales, notamment les Nations unies dans différents pays.

Dit boek is een interessante bijdrage over de rol van de vrouw in de Regio 
van de Grote Meren in het prekoloniale Afrika zowel in de handhaving van 
de vrede als in de vestiging van de macht. Men kan er heel wat leren over 
de plaatselijke tradities in de traditionele koningrijken, zoals de rol van de 
koningin-moeder, de invloed het al dan niet naleven van de sociale taboes, de 
magie, de betekenis van praktijken zoals het bloedpact en zoveel meer. Een 
aanrader voor wie dieper wil ingaan op de Afrikaanse psyche.
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