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Eindejaar: traditioneel worden er balansen opgemaakt. De regering van de DRC kan tevreden zijn
over de ontbinding van M23. Ook deze gewapende groep zou een ‘politieke partij’ willen
worden. Tegelijk worden rebellen opgenomen in
het officiële leger. De VN akkoorden van AddisAbeba overtuigden de Wereldbank opnieuw geld
vrij te maken voor Kivu en stelden Mary Robinson
aan als speciaal gezant. De Europese Unie wil een
« Marshall plan » voor de hele regio. Vluchtelingen
in Goma keren terug naar hun dorpen en
verdachten van oorlogsmisdaden worden aangehouden dankzij een robuust mandaat voor
MONUSCO. De aandacht verschuift ondertussen
naar de Centraal-Afrikaanse Republiek.

La fin de l’année est traditionnellement la période
des bilans. Le gouvernement de la RDC peut se
réjouir de la dissolution du M23. Ce groupe armé
voudrait, lui aussi, devenir un « parti politique ».
Dans le même temps, des rebelles sont enrôlés
dans l’armée officielle. Les Nations Unies, dans les
accords d’Addis-Abeba, ont à nouveau convaincu
la Banque mondiale de libérer des fonds pour le
Kivu et ont nommé Mary Robinson comme envoyée spéciale. L’Union européenne souhaite un
« Plan Marshall » pour toute la région. Les réfugiés
de Goma retournent dans leurs villages et les personnes suspectées d’avoir commis des crimes de
guerre sont arrêtées grâce à un puissant mandat
de la MONUSCO. Entre-temps, l’attention se porte
sur la République centrafricaine.

De vertegenwoordigster van de VN voor kinderen
in gewapende conflicten, Leila Zerrougui, riep de
DRC, Rwanda en Uganda op om bij de demobilisatie van M23 oog te hebben voor de toekomst
van de kindsoldaten van deze beweging. Identificatie van deze daders/slachtoffers vereist samenwerking van de betrokken landen. Ook de milities
van de Forces démocratiques de libération du
Rwanda (FDLR) die een terugkeer naar het regime
voor 1994 willen, zijn, volgens Zerrougui, vaak
schuldig aan het rekruteren van kindsoldaten.
Koen Vlassenroot van de UGent meent dat deze
militie venijniger is omdat zij minder strak georganiseerd is dan M23. Concreet is die daarom zo
goed als ‘ongrijpbaar’.
De relatieve rust in Rwanda zelf kan niet verbergen
dat de hele regio instabiel is. Het oog van de
orkaan verplaatst zich voortdurend, maar het niet
aanvaarden van het geweldmonopolie van de
staat, de voortdurende rekrutering van milities
onder vluchtelingenstromen en de rivaliteit van de
regionale staatshoofden maken dat de bevolking
van de hele regio veroordeeld is bang af te
wachten waar het oog van de orkaan zich nu weer
naartoe verplaatst….
Maar toch laat de bevolking geen kansen onbenut.
Zo is de handel tussen Gisenyi (Rwanda) en Goma
(DRC) aan de grens tussen beide landen sinds
november 2013 bloeiender dan ooit. Rwandese
vrouwen verkopen groenten en fruit in Goma terwijl
de Congolese dames van hun kant de grens
oversteken om schoenen, vaatwerk en oude kleren
te verkopen. Anderen houden het bij klein
materiaal (schroevendraaiers en tangen).
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Leila Zerrougui, représentante des Nations Unies
en charge des enfants dans les conflits armés, a
éveillé l’attention de la RDC, du Rwanda et de l’Ouganda afin d’envisager un avenir pour les enfants
soldats du M23 après leur démobilisation. L’identification des auteurs et des victimes exige la collaboration des pays impliqués. Selon Leila Zerrougui,
les milices des Forces démocratiques de Libération
du Rwanda (FDLR), qui souhaitent un retour au
régime d’avant 1994, se sont également souvent
rendues coupables du recrutement d’enfants soldats. Pour Koen Vlassenroot, de l’Université de
Gand, cette milice est plus insidieuse parce que
son organisation est moins stricte que celle du
M23. Concrètement, cela signifie qu’elle est quasiment « insaisissable ».
Le calme relatif au Rwanda ne parvient pas à cacher l’instabilité qui règne dans toute la région.
Dans un climat de non-acceptation du monopole de
violence de l’État, de recrutement constant des milices parmi les flux de réfugiés et de rivalité des
chefs d’État régionaux, l’œil du cyclone se déplace
en permanence et la population de toute la région
est condamnée à s’inquiéter du prochain lieu qui
sera touché.
Ceci dit, la population saute à pieds joints sur la
moindre opportunité, de sorte que le commerce entre Gisenyi (Rwanda) et Goma (RDC), à la frontière
entre les deux pays, n’a jamais été plus florissant
que depuis novembre 2013. Les Rwandaises vendent des fruits et légumes à Goma, tandis que de
leur côté, les Congolaises franchissent la frontière
pour vendre des chaussures, de la vaisselle et des
vieux vêtements. D’autres se spécialisent dans le
petit matériel (tournevis et pinces).

Ook kunnen Rwandese metsers aan de slag in
Goma in de bouwsector om de houten huizen door
stenen huizen te vervangen.

Les maçons rwandais se font engager sur les chantiers de Goma pour y remplacer les cabanes en
bois par des maisons en pierres.

Ook in Rwanda is de bouwsector in volle expansie.
Dat kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu,
want de aanvoer van stenen, zand uit de heuvels
zorgt soms voor ongebreidelde erosie en spoort
boeren aan stenen en zand uit te graven eerder
dan hun veld te bewerken omdat dit meer
opbrengt. Het verlies aan land in Rwanda wordt
jaarlijks geschat op 14 miljoen ton. Uiteraard zijn
het reliëf en de regen daar de voornaamste
oorzaken van, maar niet gecontroleerde groeven
maken de zaak enkel nog erger.

Le secteur rwandais de la construction est, lui aussi, en plein essor. Cela peut avoir un impact négatif
sur l’environnement étant donné que l’extraction de
pierres et de sable dans les collines provoque parfois une érosion excessive et incite les paysans à
abandonner leurs cultures pour aller travailler dans
l’extraction, plus rentable. Au Rwanda, on estime à
quelque 14 millions de tonnes les pertes de terres
chaque année. Bien sûr, le relief et les pluies en
sont la cause principale, mais les carrières non
contrôlées ne font qu’aggraver la situation.

In dit kader is het project van radicale terrassering
(aanleg van horizontale terrassen die de erosie
zeer efficiënt bestrijden) te Kisaro van Broeder
Cyriel Wieme en de vestiging van jonge landbouwersgezinnen op deze terrassen bijzonder zinvol.
De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano heeft
dan ook in samenwerking met het stadsbestuur
van Waregem en met de Kunstacademie (Afdeling
Beeldende Kunst) een Kunstveiling georganiseerd
in het kader van Music for life. De verkoop van de
werken bracht om en bij de 2.000 EUR op.

Dans ce cadre, le projet de terrassement radical à
Kisaro (aménagement de terrasses horizontales
pour combattre efficacement l’érosion) du Frère
Cyriel Wieme et d’établissement de jeunes familles
d’agriculteurs sur ces terrasses est particulièrement
pertinent. L’association flamando-rwandaise Umubano, en collaboration avec la ville de Waregem et
l’Académie des Beaux-Arts (section arts plastiques), a organisé une vente aux enchères d’œuvres d’art dans le cadre de Music for Life. La vente
a rapporté près de 2.000 euros.

Wij danken alle kunstenaars en ook de kopers
voor hun medewerking aan deze actie die naast de
veiling voor bijkomende giften heeft gezorgd. U
kunt meer lezen over het KISARO-project in dit
nummer. Zie pagina’s 6 en 7, de cover en de
achterzijde. Bovendien heeft de provincie WestVlaanderen ook haar steun toegezegd aan het
project.

Merci aux artistes et aux acheteurs dont le soutien,
au-delà de la vente aux enchères, a également
suscité des dons supplémentaires. Vous trouverez
dans ce numéro plus d’informations sur le projet
KISARO. Voir les pages 6 et 7 ainsi que la couverture et la page arrière. En outre, la province de
Flandre occidentale a également apporté son soutien à ce projet.

Ook de Provincie Oost-Vlaanderen blijft Rwanda
actief steunen. In het kader van het Afrikacolloquium georganiseerd door de Universiteit van
Gent op 6 december presenteerde onze vereniging
de projecten van de Rwandese partners actief in
voedselsoevereiniteit in de regio Muhanga. Zie
onze website www.umubano.be daaromtrent.

La province de Flandre orientale, quant à elle,
continue à soutenir activement le Rwanda. Dans le
cadre du Colloque sur l’Afrique organisé par l’Université de Gand le 6 décembre, notre association a
présenté les projets de partenaires rwandais actifs
dans le cadre de la souveraineté alimentaire dans
la région de Muhanga. Pour plus d’infos à ce sujet,
rendez-vous sur notre site internet : www.umubano.be

Mocht het jaar 2014 een zalig en gelukkig jaar
worden niet alleen voor ons allen hier ter plaatse,
maar vooral voor de hele bevolking in Rwanda en
de regio van de Grote Meren!
De redactie, afgesloten op 26 december 2013.

Nous souhaitons à chacun que 2014 soit une année de bonheur et de prospérité, non seulement
dans nos contrées, mais aussi – et surtout – pour
les populations éprouvées du Rwanda et de la région des Grands Lacs.
La rédaction, le 26 décembre 2013.
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LANDBOUWBELEID IN RWANDA POLITIQUE AGRICOLE AU RWANDA
Een groene revolutie in Rwanda of niets nieuws onder de zon? De belangrijkste bevindingen van
een recente studie rond landbouwhervormingen in Rwanda op een rijtje
Sam Desiere, doctorraatstudent Universiteit Gent, vakgroep landbouweconomie
Rwanda wordt alom geprezen als één van de beste leerlingen
uit Sub-Sahara Afrika met betrekking tot de indrukwekkende
economische vooruitgang in het afgelopen decennium.
Economische groei was er gemiddeld hoger dan 7%, en
armoede daalde van 59% in 2000 tot 45% in 2011. Op een
recente bijeenkomst van hoogwaardigheidsbekleders in
Kigali bestempelde Paul Collier, een bekend expert in
economische ontwikkeling en auteur van het boek ‘the bottom
billion’, deze vooruitgang als ‘deeply impressive’ en prees hij
de Rwandese regering voor het combineren van snelle
economische groei met een sterke daling van de armoede en
het verminderen van de ongelijkheid. Maar is de
werkelijkheid echt zo rooskleurig? En in welke mate zijn deze
positieve cijfers betrouwbaar? Onderzoek van Sam Desiere
en Marijke D’Haese (Universiteit Gent), dat werd
gepresenteerd op de jaarlijkse GAP (Ghent Africa platform)
conferentie en hieronder wordt voorgesteld, toont aan dat de
werkelijkheid wellicht minder rooskleurig is dan dat ze soms
wordt voorgesteld, zeker wat betreft de impact van
hervormingen in de landbouwsector.
De landbouwsector in Rwanda en de belangrijkste
elementen van de recente hervormingen
Landbouw blijft de motor van de Rwandese economie en stelt
nog steeds meer dan 80% van de Rwandezen tewerk.
Bovendien zijn koffie en thee belangrijke exportproducten.
De economische vooruitgang in het laatste decennium kon er
dus niet komen zonder grondige hervormingen in de
landbouwsector. Deze werden voor het eerst geschetst in het
beleidsplan ‘Vision 2020’ dat in 2000 werd ontwikkeld en
één volledig hoofdstuk aan landbouw wijdde. Daarin werd
duidelijk dat de Rwandese overheid ernaar streefde om tegen
2020 de familiale landbouw, gekenmerkt door een laag
rendement waarbij de landbouwproducten in de eerste plaats
voor eigen consumptie zijn, om te vormen naar een
commerciële landbouw, met een hoog rendement en gericht
op export. Het beleid werd in de loop van de jaren verder
uitgewerkt en trachtte een groene revolutie in Rwanda te
lanceren. Het programma, dat bekend staat onder de naam
Crop Intensification Program (CIP), steunt op drie pijlers:
specialisatie in een beperkt aantal prioritaire gewassen,
landconsolidatie en het tegengaan van bodemerosie via onder
meer kunstmest.
Maïs is bijvoorbeeld één van de gewassen die door de
overheid als een prioritair gewas wordt beschouwd.
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Kleinschalige boeren worden dan ook aangemoedigd, en in
sommige gevallen verplicht, maïs te planten in plaats van de
meer traditionele gewassen. Zo duidde de overheid regio’s aan
die enkel bestemd zijn voor het telen van maïs. Hierdoor
zouden schaalvoordelen kunnen ontstaan waardoor de
landbouwopbrengsten toenemen. Ook koffie, rijst, bonen,
cassava, aardappelen en soja worden als prioritaire gewassen
bestempeld, terwijl andere gewassen zoals zoete aardappelen
niet binnen deze categorie vallen.
De meeste landbouwfamilies bewerken minder dan één
hectare land, en de verschillende velden zijn dikwijls erg
versnipperd. Dit leidt, volgens de Rwandese overheid, tot een
verlies aan efficiëntie. Bijgevolg werd een proces van landconsolidatie gestart, waarbij geprobeerd werd om te evolueren
naar grotere akkers, waarop hetzelfde gewas wordt geteeld. In
de eerste plaats werden de ‘marais’ geconsolideerd, vruchtbare, waterrijke, stukken grond waar voornamelijk rijst en
groeten worden geteeld.
Bodemerosie is één van de grootste bedreigingen voor de
vruchtbaarheid van de bodem in Rwanda. Via kunstmest en
irrigatiekanalen wordt geprobeerd deze erosie tegen te gaan.
Zo steeg de import van kunstmest met meer dan 300% sinds
2006.
Deze hervormingen gaan hand in hand met hervormingen in
de koffiesector en de dienstverlenende industrie in de hoop dat
er op middellange termijn een belangrijke voedingsindustrie
ontstaat, die hoogwaardige landbouwproducten aflevert. Op
deze manier zou ook de nodige werkgelegenheid buiten de
landbouwsector kunnen worden gecreëerd, wat broodnodig is
in de rurale gebieden.
Sinds het ondertekenen van een wet in 2005 die het gebruik en
management van land in Rwanda reglementeerde, zijn deze
hervormingen geleidelijk ingevoerd.
De toename van het rendement volgens de officiële
statistieken: spectaculaire vooruitgang!
De grafiek op pagina 5 toont de opbrengst per hectare
landbouwgrond in Burundi en Rwanda sinds de onafhankelijkheid in 1962 berekend op basis van cijfers van de Food
and Agriculture Organization (FAO). Klimatologische en natuurlijke omstandigheden zijn erg gelijkaardig tussen Rwanda
en Burundi, en in beide landen speelt de landbouwsector een
zeer belangrijke rol. Hierdoor is het erg interessant om
Rwanda met Burundi te vergelijken om de impact van de
hervormingen te bestuderen, zeker omdat in Burundi er geen
belangrijke hervormingen in de landbouwsector hebben
plaatsgevonden in de afgelopen jaren.

Evolutie van de opbrengsten
per hectare in Rwanda en
Burundi

Bron: berekeningen op basis
van FAO-data (2012) en
eigen onderzoek
De grafiek toont dat rendementen in Burundi en Rwanda erg gelijkaardig waren tot
in 2007, maar de opbrengsten
met meer dan 75% stegen
tussen 2007 en 2011 in
Rwanda. Deze stijging wordt
in de eerste plaats veroorzaakt door de enorme toename van de opbrengsten van
de prioritaire gewassen sinds
het invoeren van de verschillende hervormingen. Zo
steeg de opbrengst per hectare van maïs met meer dan
250% tussen 2007 en 2011.
Volgens de officiële statistieken hebben de hervormingen dus geleid tot aanzienlijke
productiviteitswinsten.
Wordt deze rendementsstijging bevestigd in ander
onderzoek? Niet echt.
Onderzoekers aan de Universiteit van Gent bekeken of deze
spectaculaire resultaten ook te vinden zijn op het lokale
niveau, bij de landbouwfamilies zelf. Hiervoor werd enerzijds
gebruik gemaakt van de nationale enquêtes, Enquête Intégrale
sur les Conditions de vies des ménages (EICV), die werden
georganiseerd door de Rwandese overheid in 2005/06 en
2010/11. De gegevens hiervan zijn vrij beschikbaar op de
website van de statistische dienst van Rwanda. Anderzijds,
werd er gebruik gemaakt van een gelijkaardige enquête in
Burundi in 2012, die door de onderzoekers zelf werd
georganiseerd. Deze enquêtes hebben het voordeel dat aan de
boeren zelf wordt gevraagd hoeveel ze precies van welke
gewassen hebben geoogst.
Op basis van deze gegevens steeg de opbrengst per hectare
met 25% tussen 2005 en 2011 in Rwanda. Dit resultaat is op
de grafiek weergegeven met een dikke, zwarte lijn. De
opbrengst in Rwanda in 2011 bleek 16% hoger te zijn dan in
Burundi. Opnieuw werd er dus een positieve impact van de
hervormingen in Rwanda gevonden, maar het effect is veel
minder indrukwekkend dan volgens de officiële statistieken.
Wie heeft gelijk? Stegen de opbrengsten nu met 75% of
25%?
Het verschil tussen de officiële statistieken (+75% in
opbrengsten per hectare) en gelijkaardige schattingen op basis
van representatieve enquêtes (maximaal +25%) is frappant.
Bijgevolg stelt zich onmiddellijk de vraag welke van beide
schattingen nu het dichts bij de waarheid ligt. Jammer genoeg
is dat niet onmiddellijk duidelijk omdat beide manieren van
schatten een aantal problemen met zich meebrengen. Het is

echter wel duidelijk dat de officiële schattingen wellicht aan
de optimistische kant zijn. In elk geval is het belangrijk dat
succesverhalen op basis van de schattingen van de overheid of
van internationale organisatie, die meestal dezelfde bronnen
gebruiken, worden vermeden zonder dat de betrouwbaarheid
van deze cijfers vaststaat.
De studie van Universiteit Gent onderzocht enkel of de
landbouwhervormingen in Rwanda hebben geleid tot een
toename van de landbouwopbrengsten. Andere belangrijke
aspecten van het landbouwbeleid zoals de hervormingen in de
koffiesector, de impact van de hervormingen op de lokale
gemeenschappen of programma’s rond vee werden hier niet in
rekening gebracht, maar zijn wel van essentieel belang om het
globale landbouwbeleid in Rwanda te evalueren. Zeker de
autoritaire implementatie van de hervormingen is reeds vanuit
verschillende hoeken bekritiseerd.
Andere publicaties in de academische literatuur
Verschillende Belgische onderzoekers werken eveneens rond
het landbouwbeleid in Rwanda. Volgende publicaties gaan
verder in op een aantal andere aspecten en vormen een goed
startpunt voor de geïnteresseerde lezer:
An Ansoms, Université Catholique de Louvain:
 Striving for growth, bypassing the poor? A critical review
of Rwanda’s rural sector policies (2008), journal of modern African studies
 Rwanda’s Vision 2020 halfway through: what the eye does
not see, (met D. Rostagno), (2012), Review of African
political economy
Marijke Verpoorten, Universiteit Antwerpen:
 The Rwandan coffee sector: out of the ordinary (met A.
Guariso, J. Ngabitsinze) (2012), L’Afrique des grands lacs.
Annuaire 2011-2012
Philip Verwimp, Université Libre de Bruxelles:
 Peasants in power: a political economy of development and
genocide in Rwanda (2013), Springer Verlag
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Umubano samenwerking met CPPA Kisaro-Byumba
PROJECT: Vestiging jonge boeren in district RULINDO –
sector KISARO, Byumba Rwanda
Door Marcel Umans
De duurzaamheid van het project
40 jaar geleden begon de Vlaamse broeder Cyriel
Wieme met een vormingscentrum waar jongens van 15
jaar begonnen aan een cyclus voor landbouwvorming
van drie jaar. Hij had een meer uitgebreid project van
vorming van landbouwers op het oog. Daarom vroeg hij
aan het ministerie een meer uitgebreid terrein, om zijn
opzet van radicale terrassering uit te werken. Hij kreeg
daarvoor een heuvelflank van 10 ha. Terzelfdertijd deed
hij ook proeven op gebied van veeteelt. In die tijd was
het nog toegelaten kudden te weiden op de
heuvelflanken, en dus zelfs koeien te bezitten zonder
veel grond ter beschikking te hebben. Het was nochtans
toen reeds duidelijk dat, gezien de grote aangroei van
de bevolking en de daar uit voortkomende versnippering
van de gronden, de tijd zou komen dat dit systeem van
zogezegde vrijgeweide niet meer zou kunnen geduld
worden. Dit is ondertussen ook gebeurd. Dieren op stal
houden vraagt grond voor ruwvoeder, bijzonder voor
koeien. Hiermee rekening houdend heeft het centrum
van Kisaro nooit koeien gehad, het was immers steeds
de bedoeling op het niveau van de gewone Rwandees
te blijven en niets te beginnen wat hij niet zou kunnen
navolgen. Daarom werd met varkensteelt gestart. Dit
werd een groot succes.
De oorlog bracht Kisaro ook op een zijspoor. Het
centrum werd de toevlucht van alle getroffenen.
Zodanig dat het centrum genoopt werd zich in te zetten
voor het lenigen van alle noden van de bevolking Dit
was de aanzet van een totale integratie in het leven van
de mensen met als leuze. “een oplossing brengen voor
alle noden van de bevolking”. Het gaat van voedselvoorziening door progressieve landbouw tot bouw van
huizen, scholen, kerken, regenwaterputten, stallen enz.
Daarbij komt nog de voorziening in zaden, meststoffen
en het verhandelen van alle mogelijke producten, in het
bijzonder van de opbrengsten van de boeren rondom
het centrum.
Sinds dit jaar werd het centrum ook een N.G.O.,
overeenkomstig de Rwandese wetgeving. Het kreeg
ook het statuut van erfpacht van de 50 ha grond die
wordt bewerkt. Dit loopt uit op het projectvoorstel om
een soort pachtwet in te voeren en deels de concessie
ter beschikking te stellen van de hier gevormde jonge
boeren.
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Wat is en waarom terrassering? (zie foto hieronder)
Vanaf het eerste bezoek van Broeder Cyriel Wieme
aan Rwanda in 1971 had hij het idee de moeilijk te
bewerken heuvels te terrasseren. Als ervaren
landbouwer was hij zeker van zijn slagen. De eerste
oogsten van aardappelen en gerst waren overtuigend.
Het vertrouwen was gewonnen en de start gegeven.
Elk jaar groeide de interesse en na tien jaar was de
vooruitgang van de terrassering niet meer te stuiten.
De methode van Kisaro werd erkend als nationale
methode voor erosiebestrijding.

Wat wil het project voor jonge boeren ?
Het gaat over het in pacht geven van een halve ha
terrasgrond aan jonge boeren die al opgeleid zijn. Er
zullen in de volgende jaren 20 boerderijtjes gebouwd
worden.
Er wordt een pacht van 10 jaar voorgesteld tegen de
prijs van 300 USD per jaar (220 €) voor land en
boerderij. De opbrengsten van de boerderij zijn voor
de boer. Het gaat dus over een soort pachtwet zoals
die bestaat in België. Dus een pacht van 10 jaar die
aan de boer de zekerheid geeft dat hij een vrij lange
periode kan pachten om zijn land in goede staat te
onderhouden.
Iemand die, na 10 jaar, wil afzien van zijn pachtrecht,
moet de directie daarvan verwittigen ten minste een
jaar vòòr het einde van de pachtperiode, zijn huis en
zijn grond te verlaten in goede staat. Hij zal geen
eigenaar worden. Hij heeft dan wel voldoende
inkomen verworven om zich elders zelfstandig te
vestigen.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Het centrum wil op deze wijze het goede beheer van
gronden in Rwanda stimuleren. Als het project wordt
nagevolgd, zou deze formule een oplossing zijn voor
duizenden hectaren grond die niet of slecht uitgebaat
worden. Deze landexploitatie kan een belangrijke
bijdrage leveren in de strijd tegen de hongersnood.
De jonge kandidaten worden geselecteerd na een
periode, als gekwalificeerde arbeider, van opleiding bij
het CPPA (Centre de Perfectionnement et de Promotion
Agricole).
Nu reeds zijn er talrijke kandidaten die ongeduldig zijn
om van start te kunnen gaan. De regeling die dankzij
het project zou worden veralgemeend werd reeds
toegepast sinds 30 jaar voor één boerderij. De duurzaamheid van het project is bewezen gedurende de 40
jaren dat hier wordt gewerkt op het domein waarvoor
Broeder Cyriel verantwoordelijk is. Het kader rond de
broeder directeur bestaat uit Rwandezen die ter plaatse
opgeleid zijn en enkele universitair gediplomeerden.
De geestdrift van 150 personen die dagelijks werken op
het Centrum, de erkenning door MINAGRI (ministerie
van landbouw) als referentie voor de landbouw in het
algemeen en voor het fokken van varkens in het
bijzonder, de scholen en landbouwers die regelmatig
het Centrum bezoeken, dat allemaal maakt dat het
CPPA bekend is in iedere hoek van Rwanda.

pachter te hebben gewerkt kan hij investeren in een
zelfstandig boerenbedrijf. Het project levert een belangrijke bijdrage om de jonge boeren naar zelfredzaamheid
te leiden.
Samenwerking Umubano — CPPA KIsaro-Byumba
Als factor voor de duurzaamheid en continuïteit is het
project ingediend op verzoek van de Rwandese NGO
CPPA-Kisaro Byumba die broeder Cyriel ondersteunt.
Deze NGO, geleid door de Rwandese advocaat JeanMarie Mugemana, uit de streek afkomstig, doet er alles
aan om de broeder goed te omkaderen en ervoor te
zorgen dat de opvolging verzekerd is en dat het project
ook in de toekomst voor de nodige uitstraling zou
kunnen zorgen. Jean-Marie en zijn echtgenote Xavérine
zijn de plaatselijke vrijwilligers-medewerkers van Umubano.

Duur van de concessie
De vergunning van de Rwandese staat aan de NGO
CPPA dateert reeds van 1973 voor de eerste 10 ha en
later in 1980 voor de uitbreiding. Het Ministerie van de
Jeugd, dat eigenaar is van de gronden bewerkt door het
CPPA, zal een van deze dagen de concessie verlengen
voor een periode van 49 jaar ten gevolge van de
aanvraag van het CPPA van 23 maart 2013. Er is geen
enkele reden waarom dit niet zou worden toegekend.
De opbrengst schept de omstandigheden voor de
jonge boer om zelfstandig te worden en zelfredzaam
De boer is onafhankelijk. Welke teelten ? Hij heeft de
keuze tussen wisselende teelten: sorghum (zgn
kafferkoren), tarwe, maïs, bonen-, aardappelen- en
groententeelt. Hij kan rekenen afhankelijk van het
gewas op 1 tot 2 oogsten per jaar. Hij moet wel zijn
plannen voorleggen aan de directie van de CPPA, die
hem met advies kan bijstaan en oriënteren. Het centrum
zal de boer uiteraard helpen bij de commercialisering
van zijn producten zo hij dat wenst. De volledige
opbrengst van de oogsten en de boerderij zijn voor de
boer en zijn familie.
Zijn inkomen kan zo variëren van 2.000.000 RWF tot
2.500.000 RWF per jaar of 2.500 tot 3.3O0 € per jaar of
200-275 € per maand. Het moet de boer toelaten een
inkomen te hebben waarmee hij zijn gezin goed kan
onderhouden, en zodoende uit de vicieuze cirkel van de
armoede te geraken. Op termijn en na een periode als

Wie belangstelling en sympathie heeft voor de activiteiten van
Broeder Cyriel kan ons hierbij ook helpen door een gift te
storten op ons nummer 068-2406576-33 (Iban: BE79 0682
4065 7633. Bic: GKCCBEBB) met de vermelding “project
KISARO”. Vanaf 40 euro sturen wij u in elk geval een fiscaal
attest. Waarvoor onze bijzondere dank.
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GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING
COOPERATION DECENTRALISEE

Een mooi en waardevol onderwijsproject in Rwanda
Monique Sevrin
Ahazaza is een vrije, niet-gesubsidieerde
pilootschool in Muhanga.
“Ahazaza” is het Kinyarwanda voor “toekomst”. Ahazaza ziet het belang van onderwijs als de grootste kracht voor een geweldloze toekomst. De school wil kwalitatief
sterk onderwijs bieden na de vaststelling
van de talrijke gebreken in het nationale
onderwijsstelsel en het tekort aan leerkrachten als gevolg van de genocide van
1994.
De school werd in 2005 opgericht door
Raina Luff en wordt beheerd door een NGO.
Ahazaza telt nu drie kleuterklasjes, zes klassen basisonderwijs en 2 klassen secundair
onderwijs. In januari 2014 zal er een derde
klas secundair zijn.
De missie van de vrije school AHAZAZA is
het opleiden van kinderen tot gemotiveerde
studenten die de toekomst van Rwanda
verder zullen bepalen.
“Kennis is de enige echte rijkdom van
diegenen die niets hebben.”
Het humanisme en een actieve pedagogiek
liggen aan de basis van het onderwijs in
Ahazaza. Educatie tegen armoede is een van
de drijfveren, daarom geniet ¼ van het
aantal kinderen volledig gratis onderwijs in
Ahazaza.
Het onderwijs is gebaseerd op kritische
analyse, op wederzijds respect en burgerlijke verantwoordelijkheid. De kinderen leren
respect te hebben voor de morele principes
die aan de basis liggen van elke maatschappij die de mensenrechten respecteert.
Het motto van Ahazaza is “Luisteren,
denken, weten, doen” in een mooi symbolisch logo: “De kracht van een boom ligt
in zijn wortels » (Afrikaans gezegde).

8 | UMUBANO

De troeven van de school zijn: het immersieonderwijs dwz dat de kinderen vanaf de
kleuterklasjes worden ondergedompeld in
een talenbad: ze leren er Engels, Frans en
Kinyarwanda. Er is een schoolbibliotheek en
er zijn computers. Elke klas heeft een stukje
grond waar ze groenten op kweken.
De school heeft ook een sociaal-maatschap-

pelijke functie. Ahazaza is een onderwijsproject waarin de ontwikkeling van het land
centraal staat, waar men streeft naar een
duurzame sociale verandering en waar men
werkt aan een zelfbedruipend onderwijssysteem.
Ahazaza krijgt als volledig onafhankelijke
privéschool geen staatssubsidies noch voor
de boeken noch voor de pedagogische
omkadering zoals bijvoorbeeld internet.
Daarom
betalen
ouders
schoolgeld
(minerval). De klassen worden gelimiteerd
tot 25 leerlingen per klas (elders in het land
telt men 40-60 leerlingen/klas). In Ahazaza
betaalt 20% van de kinderen geen schoolgeld (5 leerlingen in een klas van 25). Voor
deze leerlingen worden er sponsors gezocht
die het boekengeld, het uniform enz. willen
betalen.

Leerlingen blijven na de lessen graag op
school omdat er verschillende activiteiten
aangeboden worden: er is de club jonge
ondernemers, men kan leren werken met de
computer, er wordt drama, dans, muziek
aangeboden en er zijn sportactiviteiten.
Ahazaza heeft ook een boerderij waar de
leerlingen praktijklessen krijgen. Bovendien
is de boerderij een leerschool voor de
landbouwers uit de omgeving. De landbouwproducten van de schoolboerderij worden
verkocht en zorgen ervoor dat Ahazaza
financieel onafhankelijk is.
“Ahazaza Center” is een grote polyvalente
zaal die aangewend wordt als cultureel
centrum met activiteiten voor leerlingen en
ouders maar die ook gebruikt kan worden
door de inwoners van Muhanga.
Net zoals de boerderij (verkoop van
producten) zorgen de activiteiten (filmvoorstellingen, sporttornooien, verhuur van
de zaal voor feesten, voor congressen ...)
ervoor dat de school zelf inkomsten genereert zodat dit schoolproject zelfbedruipend
is.

Momenteel wordt er gewerkt aan de uitbouw
van een cybercafé voor leerlingen, voor de
ouders en voor het onderwijzend personeel.
Voor de omwonenden zullen de computers
ter beschikking gesteld worden tegen een
kleine vergoeding. Men zal er taallessen geven, er wordt een cursus boekhouden
voorzien …. Ahazaza is meer dan een schoolproject, het is een socio-economisch-cultureel en maatschappelijk project !
En de schoolresultaten mogen ook gezien
worden! Bij het nationaal examen aan het
einde van de lagere cyclus werd Ahazaza 1ste
in het klassement in de zuidelijke provincie
en 14de op nationaal niveau (aantal ingeschreven scholen : 2400).
http://www.ahazaza.org/nl
https://www.facebook.com/pages/
Ahazaza/113024442063446

Foto’s: Monique Sevrin
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CULTUUR - CULTURE
RWANDA. EEN GROEIENDE FILMINDUSTRIE
door Guido Huysmans, directeur Afrika Filmfestival
Rwanda is de plaats voor vele internationale
filmproducties: SOMETIMES IN APRIL,

SHAKE HANDS WITH THE DEVIL,
‘SHOOTING DOGS, LE JOUR OU DIEU EST
PARTI EN VOYAGE, MUNYURANGABO,
werden hier opgenomen. En recent nog KINYARWANDA. Het gaf de kans aan vele jonge
professionelen om nadien
buitenland op te doen.

ervaring

in

Sesonga Poupoune kreeg de Signis Award voor
beste Oost-Afrikaanse film op het Zanzibar
International Filmfestival (ZIFF) voor haar film
KIVUTO.

het

Stilaan komen er lokale producties van de grond:
Kivu Ruhorahoza won met GREY MATTER de
prijs van de meeste beloftevolle jongere in
Tribeca op het bekende festival in New York.
Joël Karekezi kan zijn film THE PARDON op
belangrijke festivals voorstellen en werd uitgenodigd om zijn nieuw project te komen presenteren op het festival van Cannes 2013.

En nieuwe films blijven komen. Marie-Clémentine
Dusajambo realiseerde een nieuwe en boeiende
kortfilm BEHIND THE WORD over het gebruik
van talen in het onderwijs.

Marie-Clémentine Dusajambo

Foto’s ter beschikking gesteld door het AFF, Guido Huysmans

Joël Karekezi
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Maurice Nkundimana is de centrale figuur in
een nieuw boek over animatiefilm in CentraalAfrika.

AFRIKA FILMFESTIVAL 2014
Zoals elk jaar ook aandacht voor de films uit Rwanda.
In 2014 wordt 20 jaar genocide herdacht maar ook
de viering van 10 jaar Rwanda Filmfestival. Over dit
festival en de vertoningen in de heuvels - Hillywood is er trouwens een interessante documentaire gemaakt: FINDING HILLYWOOD door de Amerikaanse
Leah Warshawski.
Op het festival wordt ook de nieuwe dvd-box
voorgesteld RWANDA 94, gerealiseerd door Groupov
uit Luik.
Maar ook aandacht voor DE BOER OP IN RWANDA,
de film van Dierenartsen zonder Grenzen.

Maurice Nkundimana
Maurice Nkundimana is een tekenaar opgeleid in
Kunstschool van Nyundo. Studeerde verder aan het
ACEJ college te KARAMA en aan de Katholieke
Universiteit van Kabgayi.
Hij beschikt over een grondige kennis van de
informaticatools voor grafische kunst en is laureaat
van de wedstrijd voor stripverhalen georganiseerd
door de Franse vereniging DAC (Développement
Audincourt Culture).
In 2007 realiseert hij de eerste animatiefilm in
Kinyrawanda “Bwana twirinde abadushuka” (De
kinderen, vermijd diegenen die ons misleiden) over
de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen.
Momenteel werkzaam als computergraficus bij het
Internationale festival van audiovisuele middelen in
Burundi (FESTICAB). Brengt binnenkort een korte
film op de markt “Mr et Mme Kokoriko” over de
emancipatie van de vrouw in samenwerking met
studio Melembe Maa uit Kinshasa in RDC.

Dierenartsen Zonder Grenzen stuurde van 1 tot 8
december 2012 drie Belgische veehouders en een
dierenarts naar Afrika. Ze leefden zich in in de
Rwandese veeteelt en diergeneeskunde en
wisselden ervaringen uit over de uitdagingen en
de kansen van de veeteelt. Boeren over heel de
wereld vragen zich namelijk af hoe ze kunnen
leven van hun boerenstiel. Een meer duurzame
en kleinschalige landbouw kan een oplossing
bieden voor verschillende uitdagingen, zoals de
klimaatverandering en prijsschommelingen.
Meer informatie:
www.dierenartsenzondergrenzen.be
Realisatie: Andere Wereld Films
Hier nog wat meer achtergrondinfo: http://
www.dierenartsenzondergrenzen.be/nl/infotheek/
persberichten/item/423-boeren-zonder-grenzen

Dierenarts Koen van den Noortgate
Rwandese dierenarts Désiré Bimenyimana,
(projectverantwoordelijke)
Guido Huysmans, Afrika Filmfestival
Mr et Mme Kokoriko—Foto’s ter beschikking gesteld door
Guido Huysmans

11 | UMUBANO

PUBLICATIES – PUBLICATIONS
Dr. Ivan Twagirashema & Lode Van Pee,
Rwanda Energy - Énergie
Dit tweetalig werk is een realisatie van energiespecialist Dr. Ivan Twagirashema en architect,
antropoloog Lode Van Pee. Het boek toont het
strategische belang van energie voor de ontwikkeling van de Rwandese economie.
Ooit kon de mensheid zich enkel beroepen op
eigen spierkracht of deze van dieren. Maar de
ontdekking en het gebruik van fossiele brandstoffen hebben de wereld sinds de voorbije eeuw
volledig veranderd. Het gebruik van deze
brandstoffen kent een enorme C02 uitstoot met
nefaste gevolgen. Willen we een leefbare toekomst
voor onszelf en onze kinderen, dan moeten we ons
dringend concentreren op duurzame energie.
Internationaal vergelijkende gegevens tonen dat
Rwanda een laag energieverbruik/ per persoon
heeft. Als Rwanda een ernstige economische groei
nastreeft dan is een verbetering van de toegankelijkheid tot beschikbare energiebronnen onontbeerlijk. De doelstellingen hiertoe van de
Rwandese overheid stemmen zich af op realisaties
op korte, middellange en lange termijn. Milieuvervuiling is hierbij één van de belangrijkste zorgen en
dit niet alleen voor wetenschappers en beleidsmakers maar ook voor de Rwandese burgers.
De bouw van het Musée de l’Environnement in
Karongi (het eerste in zijn soort op het Afrikaanse
continent) opent begin 2014 haar deuren. Deze
realisatie van architect Lode van Pee wil aan deze
zorg voor het milieu beantwoorden.
Dit referentiewerk ‘Rwanda and energy/ Rwanda et
énergie’ geeft op een rijk geïllustreerde wijze,
informatie over alle energiebronnen van Rwanda;
hun opwekking, hun transmissie, hun verdeling en
hun verbruik. Dit boek is niet alleen bestemd voor
experten maar ook voor een groot publiek. Er zijn
duidelijk voldoende redenen om voorzichtig om te
springen met energie en om ons zorgen te maken
over de beschikbaarheid ervan vandaag en in de
toekomst.
‘Rwanda energy — énergie’ wordt te koop aangeboden, zowel in Rwanda (boekhandels, musea) als
in België (via Africalia:.www.africalia.be, 37 euro)

Foto : persvoorstelling in the Rwanda Library Services op
woensdag 27 november 2013, ter beschikking gesteld door Lode
Van Pee.
Lode Van Pee samen met Emmanuel Bugingo,
Directeur Sport, Ministerie van Sport en
Cultuur

3 sponsors hebben deze publicatie mogelijk
gemaakt, nl. Africalia, Umicore en Tractebel.
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THARCISSE SEMANA, La mobilité ethnique
au Rwanda, Ed. L’Harmattan, 2013, 84 p.

THARCISSE SEMANA, Le problème des
sectes et l’Eglise catholique au Rwanda, Ed.
L’Harmattan, 2013, 139 p.

Commentaar door Jean-Pierre Roobrouck
Commentaar door Jean-Pierre Roobrouck
Dit interessante werkje bespreekt het in Rwanda
zeer gevoelige onderwerp van de etnieën: Tutsi,
Hutu en Twa.
De auteur baseert zich daarbij op de talrijke
verhalen waarin het ontstaan van de etnieën in de
mondelinge overlevering van Rwanda op verschillende manieren wordt verklaard vanuit het standpunt van het monogenisme en van het polygenisme. Volgens de auteur zijn de etnieën die
vandaag een sociale realiteit zijn geworden
gebaseerd op een denkbeeldige overtuiging of een
natuurlijke conventie. Hij verdedigt het standpunt
van de « etnische permeabiliteit » waardoor men
van de ene etnie naar de andere kon overgaan
volgens de omstandigheden. De identiteit was
voornamelijk gebaseerd op het beroep dat door de
verschillende groepen werd uitgeoefend. De
koloniale macht heeft dus de etnieën niet
uitgevonden, maar overgenomen uit de traditionele
hiërarchie van de sociale klassen of eerder nog uit
de « kasten » of « clans » om ze in etnieën te doen
verstarren.
Tharcisse Semana is een Rwandese journalist die
uitgeweken is naar Zwitserland. Studeerde in Parijs
(master in journalisme) en aan de Universiteit van
Fribourg (bachelor in studie van de godsdiensten),
waar hij momenteel een master beëindigt in
godsdienstwetenschappen en ethiek, verantwoordelijkheid en ontwikkeling.

De auteur stelt vast dat er de laatste jaren, vooral
na 1994, een zeer groot aantal sekten of nieuwe
kerken in Rwanda zijn ontstaan. Hij probeert er een
verklaring voor te vinden en analyseert er de
beweegredenen van die te maken hebben met de
missionering en de inplanting van vooral de
katholieke en protestante godsdienst in Rwanda,
maar ook met de verschrikkingen van de
volkenmoord in 1994. Veel Rwandezen zijn gaan
twijfelen aan de almacht, die aan God door de
katholieke kerk wordt toegeschreven, nu zoveel
onschuldige slachtoffers werden vermoord.
Anderzijds waren de plaatselijke geestelijken nauw
verbonden met het vorige regime en worden ze
vaak beschuldigd van medeplichtigheid aan de
moordpartijen. De huidige overheid speelt ook een
rol in de ontwikkeling door de meeste vooral uit
Amerika komende religies aan te moedigen of ten
minste te dulden.
Ten slotte pleit de auteur voor een grote openheid
tegenover de verschillende overtuigingen en hij
moedigt de katholieke kerk aan een grote
verdraagzaamheid aan de dag te leggen tegenover
ieders overtuiging en in dialoog te treden met de
verschillende religies. De Rwandese samenleving
is in crisis en ondergaat momenteel een grondige
verandering op sociaal, cultureel en politiek vlak en
daar moet rekening mee worden gehouden.

L’Afrique des grands lacs, Annuaire 2012-2013 sous la
direction de F. Reyntjens, S. Vandeginste et M. Verpoorten, L’Harmattan 2013. Het jaarboek 2012-2013 behandelt de toestand in
Burundi, Uganda, RDC en in Rwanda.
Voor Rwanda, komen volgende onderwerpen aan bod:
 Chronique politique du Rwanda 2012-2013 - Filip Reyntjens
 The politics of monitoring and evaluation under changing modalities: towards a conceptual framework and selected findings from
Rwanda’s health sector - Nathalie Holvoet and Heidy Rombouts
 L’innovation agricole au Rwanda: des acteurs déconnectés - Sophie T’Kint, Julie Van Damme et Philippe V. Baret
 Rendering Rwanda governable: order, containment and cleansing
in the rationality of post-genocide rule - Andrea Purdeková
In de bijlagen worden ook de instellingen van Burundi, Rwanda en
Kivu onder de loep genomen.

13 | UMUBANO

Damien VANDERMEERSCH en collaboration avec Marc Schmitz, Comment devient-on
génocidaire? Et si nous étions tous capables de massacrer nos voisins, Ed. Grip, 2013
Commentaar door Jean-Pierre Roobrouck
De meesten onder ons hebben met verbijstering de
volkenmoord in Rwanda van op ons televisiescherm
kunnen waarnemen en zijn met heel wat vragen blijven
zitten over de menselijke natuur en de verschrikkingen
waartoe ze in staat is.
De onderzoeksrechter Damien Vandermeersch kreeg als
opdracht een jaar na de feiten de “Rwandazaken” ter
plaatse te gaan onderzoeken en dit boek is een
getuigenis van deze ervaring en is geschreven met een
zeer sterk gevoel om het Rwandese drama zo
onbevooroordeeld mogelijk in te schatten en te peilen
naar de beweegredenen van de gewone burgers die plots
massamoordenaars zijn geworden.
Om zich een objectief oordeel te kunnen vormen heeft
de auteur dan ook nauw contact gehad zowel met de
slachtoffers als met de beulen. Hij heeft alles met zeer
veel zin voor nuance opgetekend en bestudeerd en ook
het kader geschetst waarin de volkenmoord heeft
kunnen plaatsvinden, zowel nationaal als internationaal.
Uiteraard worden de juridische aspecten van de
onderzoeken en de processen op een zeer bevattelijke
manier aangehaald, maar ook de historische, politieke,
sociale context komt zeer uitgebreid aan bod. Dit alles
in een zeer goed geschreven, mooi gepresenteerd boek
dat de lezer bij de vraagstelling betrekt en elk van ons
doet nadenken over onze eigen verantwoordelijkheid en
de fragiliteit van onze denkbeelden en overtuigingen.
Damien Vandermeersch is algemeen advocaat bij het
Hof van Cassatie en professor aan de Universiteit
Leuven en aan de Universiteit van Saint-Louis te
Brussel.

WORD LID VAN UMUBANO
U kunt lid worden door € 20 over te schrijven
op de rekening nr. 068-2406576-33 met
vermelding AANVRAAG LIDMAATSCHAP. Vul
ook uw NAAM, VOORNAAM en ADRES in.
Vanaf een gift van € 100 wordt u erelid en
dan wordt uw naam toegevoegd aan de lijst
van de ereleden op onze website:
www.umubano.be
Vanaf een gift van 40 EUR voor een van
onze projecten ontvangt u een fiscaal
attest. IBAN: BE79 0682 4065 7633
BIC: GKCCBEBB

BERICHT AAN DE LEZERS—AVIS AUX LECTEURS
UMUBANO Nieuwsbrief verschijnt tweemaal per
jaar. U kunt de nieuwsbrief gratis ontvangen als u
uw e-mailadres opgeeft. Redactiecomité: Jeannick
Vangansbeke, Lorrie Vandeginste en Jean-Pierre
Roobrouck. Foto’s: Umubano, tenzij anders vermeld.
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Pierre Roobrouck.
E-mail: Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be
De inhoud van de gepubliceerde artikels geeft niet
noodzakelijk de opinie weer van de VlaamsRwandese Vereniging Umubano vzw-ngo. Les
articles n’engagent que leurs auteurs.
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Jean-Baptiste Nkuliyingoma, Rwanda: le pouvoir à
tout prix, d'une dictature à une autre, Paris: Harmattan, 2013. 275 blz.
Commentaar door Jeannick Vangansbeke
Ten allen prijze....
Het museum van de genocide dat in 2004 werd
opgericht, wil Rwanda helpen die zwarte bladzijde in
zijn geschiedenis om te slaan. Het is nu twintig jaar na
de gruwelijke massamoord. Bij die genocide kwamen
naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's om
het leven. De moordpartijen begonnen nadat een
vliegtuig met de Rwandese president Juvenal
Habyarima en zijn Burundese ambtgenoot Cyprien
Ntaryamira boven Kigali was neergeschoten in 1994. In
dat jaar wist de internationale gemeenschap er niet in te
slagen de genocide in Rwanda te stoppen. Bijna 20 jaar
later vinden de Rwandezen dat het internationale recht
het laat afweten.
Jean-Baptiste Nkuliyingoma, legt in Rwanda: le pouvoir
à tout prix, d'une dictature à une autre, de nadruk op het
falen van onderwijshervormingen vanaf 1979. Op
aanraden van de UNESO diende het beroepsonderwijs
sterk uitgebouwd te worden om aan te sluiten op de
economie. Probleem was echter het vinden van
geschikt onderwijspersoneel.
Dorpsrechtbanken
In 2001 werden dorpsrechtbanken, in Rwanda bekend
als 'gacaca', opgezet voor slachtoffers zoals Mbabaz,
die familieleden kwijtraakten tijdens de genocide. In de
plaatselijke taal Kinyarwanda, betekent gacaca gaan
zitten en een kwestie bespreken.
Vorig jaar werden de gacaca-rechtbanken opgeheven.
Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het
functioneren van de rechtbanken. Ze zouden zich niet
houden aan internationale juridische standaarden.
Volgens cijfers van de overheid is 65 procent van de 2
miljoen verdachten schuldig bevonden tijdens de snelle
rechtspraak in Rwanda.
In Rwanda zelf bestaat nauwelijks kritiek op de
dorpsrechtbanken, zelfs niet van juridische experts.
Sabine Uwase, juridisch adviseur van AVEGA Agahozo,
een vereniging van weduwen van de genocide, zegt dat
de gacaca zeer effectief werken als het gaat om
vervolging van de daders. "Het land heeft snelle
rechtspraak nodig, omdat er zoveel mensen zijn die
graag verder willen in het proces van nationale
verzoening", zegt ze. "Het internationale hof heeft te
veel tijd nodig".
Rwanda-tribunaal
Het Internationale Rwanda-tribunaal (ICTR) werd na de
genocide opgericht door de Verenigde Naties. Het is
gevestigd in Arusha (Tanzania) en wordt in 2014, als de
laatste zaken zijn afgerond, stilgelegd. Het tribunaal
was goed voor een aantal precedenten, waaronder de
eerste veroordeling ooit voor genocide door een
internationaal hof. Het is normaal dat overlevenden van
genocide op een of andere manier kritiek hebben op het
tribunaal.
Tien aangeklaagde Rwandese genocideverdachten zijn
nog op vrije voeten. Voor de Rwandezen zijn dat er tien
te veel. Naphtal Ahishakive van Ibuka (Herinner), een in
Rwanda bekende organisatie voor genocideslachtoffers,
zegt dat ook deze daders voor het gerecht moeten
komen. Bij de gacaca's was sprake van participerende
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rechtspraak. Dorpsbewoners kwamen bij elkaar om te
horen hoe de genocide werd gepland en uitgevoerd.
Nationale herdenking
Zal de internationale
gemeenschap de daders alsnog berechten? Bij de nationale
herdenking, volgend
jaar op 4 april,
worden de honderdduizenden
slachtoffers van de massam oord
herdac ht.
Rwanda heeft na de
genocide een beleid
gevoerd waarin etnische
achtergrond
van
de
inwoners
zoveel mogelijk is uitgewist en vervangen
door een Rwandese
identiteit. Het duurt al
zo lang. Het Rwandatribunaal sluit volgend
jaar, maar er zijn nog steeds lopende zaken. Veel
daders lopen nog vrij rond ergens in de wereld.
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Rwanda op een rijtje, Sam Desiere, Universiteit
Gent, pp. 4-5
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Umubano samenwerking met CPPA Kisaro-Byumba—
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Op 21 en 22 december 2013 vond een kunstveiling plaats in samenwerking met de
Stedelijke Kunstacademie Waregem ten voordele van het Kisaroproject “Vestiging
jonge landbouwersgezinnen op radicale terrassen”.
Foto: Hein Demeyer, Het Wekelijks Nieuws. V.l.n.r. Jozef Caudron - VRV Umubano,
Jos Barbe - Kunstacademie, Jean-Pierre Roobrouck - Umubano, Lucie Roobrouck
die de VLAAMS-RWANDESE VERENIGING UMUBANO inschreef bij Music for
life voor het goede doel. De verkoop van kunstvoorwerpen bracht ongeveer 2000
EUR op. Met dank aan alle sponsoren, kopers en kunstenaars die gratis hun
kunstwerken ter beschikking stelden.
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