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Het contrast tussen de ontwikkeling van Congo en
Rwanda kan niet groter zijn, ten minste als we de persberichten erop nalezen. In Congo vallen opnieuw doden
in Goma bij een betoging tegen president Kabila en
Tanzaniaanse blauwhelmen komen om in het Oosten
van het land tijdens een vredesmissie van de Verenigde
Naties. Intussen haalt het regime van president Kagame
de internationale pers omdat hij tienduizenden Afrikaanse migranten wil opnemen die gestrand zijn in Libië
waar ze als slaven worden verkocht. Dat Rwanda zich
daarmee een positief imago wil aanmeten is duidelijk,
maar toch doet het ons nadenken over de Europese
houding in de migrantencrisis. Hoe het overbevolkte
land met de vluchtelingen zal omgaan wordt echter niet
meteen duidelijk en doet vragen rijzen.

Si l’on en croit les communiqués de presse, le contraste
entre le Congo et le Rwanda atteint des sommets en
matière de développement. Au Congo, on déplore à
nouveau des morts parmi les manifestants qui défilaient
à Goma en opposition au président Kabila tandis qu’à
l’Est du pays, des casques bleus tanzaniens ont été tués
lors d’une mission de paix des Nations Unies. Pendant
ce temps, le régime du président Kagame mobilise l’intérêt de la presse internationale en déclarant vouloir accueillir plusieurs dizaines de milliers de migrants africains qui ont échoué en Libye, où ils sont vendus comme esclaves. Ce geste, par lequel il est clair que le
Rwanda veut redorer son image, nous invite par ailleurs
à réfléchir à l’attitude de l’Europe dans la crise des migrants. Toutefois, la manière dont le pays surpeuplé
pourra s’accommoder des réfugiés n’est pas claire et
soulève des questions.

De projecten die wij ter plaatse volgen blijven in elk
geval nood hebben aan onze steun en onze partners
rekenen erop. In dit nummer geven wij een stand van
zaken over onze voornaamste projecten. Wij openen dit
nummer met een overzicht van de landbouwontwikkeling te Kisaro waar wij met de steun van de Provincie
West-Vlaanderen meewerken aan de huisvesting van
landbouwers die ter plaatse werden gevormd. Daarna
presenteert onze partner Pandamu een positief verhaal
van een van de vrouwen die door de organisatie wordt
gesteund dankzij de financiering van de Provincie OostVlaanderen in het kader van een regionaal overleg
tussen verschillende Rwandese partners.
Verder geven wij een kort overzicht van de ontwikkeling
van het centrum Wikwiheba Mwana in Ngarama die gehandicapte kinderen bijstaat. Dit centrum wordt door
onze organisatie sinds 2014 gesteund en kreeg vorige
jaar een boost dankzij een actie van Music for life op
touw gezet door marathonlopers. Ook stad Waregem
helpt een handje mee bij de ondersteuning van dit
centrum in het kader van de stedenband met Gatsibo,
het district waarin het centrum gelegen is.
Tenslotte stellen wij de kolommen van deze uitgebreide
versie van onze nieuwsbrief open voor andere organisaties en geven informatie over initiatieven die met de
ontwikkeling van het land in het algemeen te maken
hebben. Ons bestuurslid Gerard Moerman bericht aldus
over de bouw van het privéziekenhuis van de alom
geprezen Vlaamse oogarts Piet Noë. Onze vaste recensent van de Rwandese film, de heer Guido Convents,
voorzitter van het Africa Filmfestival, licht de sluier over
de ontdekking van een nieuw Rwandees filmtalent, mevrouw Kamikazi Mpyisi. Volgt een bijdrage van mevrouw Rita Martinowsky met betrekking tot een Poolse
film over de genocide. Onze vriend en voormalig bestuurslid Gilbert Nyatanyi geeft vanuit Kigali een beeld
over de moeizame integratie van de Zwarte Afrikanen in
België.
Het bestuur van de Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano vzw wenst u het allerbeste toe in het nieuwe
jaar 2018 en dankt u voor uw blijvende steun die wij
hard nodig hebben.
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En tout état de cause, les projets que nous suivons sur
place continuent à avoir besoin de notre soutien, et nos
partenaires comptent sur nous. Vous trouverez dans ce
numéro un état des lieux de nos principaux projets.
Nous ouvrons ce numéro sur un aperçu du développement agricole à Kisaro où, avec l’appui de la province de
Flandre occidentale, nous collaborons à l’installation d’agriculteurs qui ont été formés sur place. Ensuite, notre
partenaire Pandamu présente le récit optimiste d’une
femme aidée par l’organisation grâce à un financement
de la province de Flandre orientale dans le cadre d’une
concertation régionale entre plusieurs partenaires rwandais.
Vous trouverez ensuite un bref récapitulatif du développement du centre Wikwiheba Mwana à Ngarama, qui
encadre des enfants handicapés. Notre association soutient depuis 2014 ce centre qui, l’an dernier, a reçu un
coup de pouce supplémentaire grâce à une action de
Music for Life organisée par des marathoniens. La ville
de Waregem, elle aussi, contribue à soutenir cette initiative dans le cadre du jumelage avec Gatsibo, le district
où est situé le centre.
Enfin, nous ouvrons les colonnes de cette version augmentée de notre lettre d’information à d’autres organisations pour donner des informations sur les initiatives globalement liées au développement du pays. Notre administrateur Gerard Moerman fait rapport sur la construction de l’hôpital privé de l’ophtalmologue flamand réputé
Piet Noë. Notre spécialiste attitré du cinéma rwandais,
Guido Convents, président du Festival du Film africain,
lève le voile sur un nouveau talent rwandais, la cinéaste
Kamikazi Mpyisi. Vient ensuite une contribution de Mme
Rita Martinowsky à propos d’un film polonais traitant du
génocide. Notre ami et ancien administrateur Gilbert
Nyatanyi dresse depuis Kigali un tableau de la difficile
intégration de la diaspora africaine en Belgique.
Les administrateurs de l’asbl Umubano vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2018. Merci pour votre soutien qui, plus que jamais, nous est très précieux.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Project“Vestiging
“Vestiging Jonge
Project
JongeBoeren”
Boeren”
Gerard Moerman, Coördinator project Kisaro
Op 6 juli stuurde de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen haar beslissing van
15 juni 2017 aan VRV Umubano VZW om een subsidie van 12.500 € toe te kennen voor de “fase
2- vestiging van jonge boeren” in Kisaro Rwanda.
Gedurende de laatste maanden van 2017 werden duizenden kleiblokken gevormd en gedroogd
om in januari 2018 gebruikt te worden bij de verbouwingswerken van 6 hangars tot nieuwe
hoeven. In januari begint het klein droog seizoen en dat is de ideale periode om met de
bouwwerken te starten. De hangars die je hierna op de foto’s ziet worden afgebroken en
omgebouwd tot woningen met loods, stallen en ondergrondse regenwaterput.

Gedroogde kleiblokken, klaar om gebruikt te worden in de verbouwingswerken van de hangars tot nieuwe hoeven.
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De jonge boeren die in de hoevetjes van de eerst fase gevestigd zijn, hebben al mooie resultaten
behaald. Op de foto hiernaast (p. 5) zie je een deel van de aardappeloogst. De kleine kinderen
zijn op het terras bezig met het rapen van de kleine patatjes die achtergebleven zijn op het veld.
De jonge boer stapt fier naar de wagen om de zakken langs de weg op te laden. Ze worden dan
gestockeerd op het centrum en getrieerd om rechtstreeks verkocht te worden in Kigali.
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De jonge man op de foto
hieronder heeft een gezin met 2
kinderen. Hij werkt ook voltijds op
het centrum. Zijn hoevetje werd
gebouwd in 2015. Hij leverde het
bewijs een goede boer te worden.
Hij kocht op ons CPPA-centrum
jonge gecastreerde varkens (15
kg het stuk), die hij in zijn stal
heeft vetgemest. Ze waren na 7
maanden slachtrijp (100 kg). De
jonge vrouw helpt mee thuis,
werkt op hun terrassen, verzorgt
de jonge varkens, weeft tapijten,
en zorgt voor de kinderen.

Door het voorbeeldig gedrag van de jonge man en zijn goede resultaten hebben we hem
aangesteld tot opleider in de landbouw op ons Centrum, waar hij verantwoordelijk is voor een
groep van 10 jongelingen tussen 16 en 20 jaar. Uit die groepen vormen we de jongens en meisjes
die in de hoevetjes van de tweede fase zelfstandig aan de slag kunnen over een paar jaar. Over
een vijftal jaar zullen ook al de eerste hoevetjes vrijkomen van de eerste fase omdat dan
geleidelijk die jonge boeren hun eigen boerderijtje zullen hebben.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
MEVROUW SÉRAPHINE GAAT VOORUIT DANKZIJ PANDAMU
Door MUKARUTESI Béatrice, experte in ontwikkelingswetenschappen,
vrijwilligster van PANDAMU
Mevrouw Séraphine is een vrouw van 36 jaar, moeder van 3 kinderen, waaronder een tweeling. Bij de
geboorte van haar jongste kind Felus en zijn zustertje Philomène, had het gezin het bijzonder moeilijk om
de tweeling groot te brengen samen met hun ouder zusje Melissa. Mevrouw Séraphine toont ons de weg die
ze heeft afgelegd dankzij de begeleiding van de organisatie PANDAMU, om te komen tot een toestand
waarin ze zich niet langer zorgen hoeft te maken. PANDAMU wordt gesteund door de PROVINCIE OOSTVLAANDEREN onder toezicht en begeleiding van VRV UMUBANO VZW.
Mijn man en ikzelf waren van eenvoudige
komaf en wij konden het vrij goed stellen zonder veel problemen met onze oudste dochter
Melissa. Zodra Melissa 4 jaar was hebben wij
beslist een ander kind op de wereld te zetten
en toen werden twee kinderen geboren, een
jongen en een meisje. Ze groeiden niet goed
op omdat ik niet genoeg moedermelk had om
ze voldoende borstvoeding te geven. Het is
moeilijk voor een gezin met weinig inkomsten
een tweeling groot te brengen.
Toen heeft mijn man contact opgenomen met
PANDAMU, met de hoop dat ze ons zouden
steunen met voedsel opdat ik voldoende zou
kunnen eten om genoeg melk te hebben voor
mijn kinderen.
PANDAMU heeft ons geen voedsel gegeven,
maar veel meer dan voedsel. De organisatie
heeft ons een moestuin (kitchen garden) leren
aanleggen waar we verschillende soorten
groenten konden kweken. Mijn man heeft zich
aangesloten bij een groep jongeren en vrouwen van onze streek om een coöperatie van
tuinders op te richten. Intussen hebben wij een
geënte avocadoboom die binnen minder dan
drie jaar vruchten zal dragen.
Dankzij de goede raad die wij kregen van
PANDAMU, zijn wij begonnen met het kweken
van ananas, die momenteel vruchten begint af
te leveren. Bovendien heeft PANDAMU in
onze streek de FHIA-variëteit van bananenbomen geïntroduceerd die zeer grote trossen
produceert. De FHIA 17-variëteit die dessertbananen oplevert was voor ons bijzonder
nuttig omdat we ze ook als bakbananen konden gebruiken.
PANDAMU heeft ons ook aangemoedigd om
kleinvee te kweken. Nu hebben wij konijnen en
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Séraphine in haar
kippenhok. Foto’s
Pandamu

Séraphine kookt op biogas

kippen. Zo komen we gemakkelijk aan vlees,
eieren en geld.
Bij de legkippen die we van PANDAMU hebben gekregen, plaatsten wij een haan van een
goed ras en de eieren worden verkocht tegen
150 RWF, een vrij hoge prijs in vergelijking
met de 70 RWF voor een onbevrucht ei.
Momenteel moeten mijn man en ikzelf ons niet
meer afvragen hoe we met onze drie kinderen
kunnen rondkomen want zij stellen het goed.
De levensstandaard die we nu bereikt hebben
zorgt ervoor dat zelfs onze buren ons komen
raadplegen om beter vooruit te gaan met de
programma’s van PANDAMU. Bijna heel onze
streek is nu aan het veranderen. PANDAMU is
dan ook blij met onze bijdrage en heeft bij ons
een biogasinfrastructuur geïnstalleerd die zeer
goed werkt. Daardoor win ik veel tijd die ik
verloor door het sprokkelen van hout voor het
opwarmen van de maaltijden.
Wij zijn fier als PANDAMU ons uitnodigt voor
de opleidingen die worden gegeven, als
bezoekers bij ons komen die zich rekenschap
willen geven van de vooruitgang die wij
hebben gemaakt, of ook als het personeel van
PANDAMU ons contacteert om te vragen wat
er in haar toekomstige programma’s zou moeten worden gerealiseerd.

Séraphine (vergezeld van haar tweeling) toont haar
biovergister (installatie voor het verkrijgen van biogas)

Séraphine toont fier de eieren die klaar zijn voor
verkoop
Séraphine toont haar moestuin (kitchen garden)
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EEN NIEUW TIJDPERK KONDIGT ZICH AAN VOOR PANDAMU
TELIMBERE Innocent, coördinator van Pandamu

Opleiding over de “Positieve kracht” (la bonne
puissance). Deelnemers van het regionaal overleg.

Opleiding over de “positieve kracht” . Vooraan dhr.
Laurien Ntezimana, stichter van AMI. Foto’s: Pandamu

Tijdens de week van 21 tot 26 oktober 2017
heeft een team van vijf personen uit de
organisatie PANDAMU deelgenomen aan een
opleiding over de « positieve kracht ». Deze
opleiding werd georganiseerd door de vereniging AMI (association Modeste et Innocent).
Zij vond plaats in het CFPK van Kamonyi met
meer dan 25 deelnemers van de ledenorganisaties van het regionaal overleg van de partners van de provincie Oost-Vlaanderen. Zoals
de heer NTEZIMANA Laurien, oprichter van de
vereniging AMI en coach van de « positieve
kracht », het heeft uiteengezet, stoelt het leven
van een mens op 4 pijlers : het lichaam, het
hart, de ziel en het verstand. De mens is
gemaakt om gelukkig en goed te worden en
aldus in heel zijn wezen een beeld van God
onder de mensen te zijn. Om dat te bereiken
moet de mens de rechtlijnigheid van de
schepping erkennen : God is boven alles en in
het midden zijn de mensen geroepen om harmonisch met elkaar samen te leven door God
te vereren en zich van de dingen (rijkdommen)
te bedienen waarmee ze zijn omringd en die
zich onderaan bevinden.
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Als wij vaststellen dat alles slecht begint te
gaan rondom ons komt dat omdat we het
originele scheppingsplan hebben omgekeerd
door de dingen boven de mens te plaatsen
zodat de mens slaaf wordt van de rijkdom.
De filosofie van de « positieve kracht » wordt
verklaard in het document dat Laurien NTEZIMANA heeft betiteld als « Het fundamentele
recht – de fundamentele plicht van de mens ».
Deze filosofie wil de normale gang van zaken
rechtzetten en terugkeren naar het uitgangspunt van de schepping door te beginnen met
de genezing / het herstel van de mens zelf. Wij
zijn immers geschapen met de mogelijkheid
het goede te doen, het kwade te vermijden en
aldus gelukkig te zijn. Als wij deze capaciteit
van goedheid die in on is niet opwekken
berokkenen wij schade aan onszelf.
De
« positieve kracht » beoogt de ontwikkeling van
de goedheid die in ons schuilt zodat wij ophouden ons te laten leiden door de massageest of
door ons ego. Zij moedigt ons aan om van het
stadium van het bewustzijn over te stappen
naar de uiterste goedheid. Alleen op deze wijze
kunnen wij een duurzame ontwikkeling bewerkstellingen.
Aspecten van de positieve kracht zijn de vaste
overtuiging, de levenskracht en de niet-uitsluiting.

GEHANDICAPTENCENTRUM WIKWIHEBA MWANA (“Blijf Hoopvol Mijn Kind”)
Frederic Deprez, projectverantwoordelijke opvolging Wikwiheba Mwana,
gehandicaptencentrum te Ngarama

Het centrum Wikwiheba Mwana te Ngarama,
opgericht in 2007, gelegen in het district Gatsibo van de Oost-Provincie in Rwanda,
ondersteunt kinderen met fysieke en/of psychische beperkingen en hun familie. Het
draagt bij tot de verbetering van de levensomstandigheden door aangepaste zorg en
professionele training. De verantwoordelijken van het centrum willen de ouders helpen
in de begeleiding van de kinderen naar meer
zelfstandigheid en, waar mogelijk, naar inclusief onderwijs.
Voor een aantal kinderen is permanente begeleiding in het centrum noodzakelijk, anderzijds wordt een groot aantal kinderen ambulant begeleid via thuisbezoeken. In totaal
werden tot op heden 441 kinderen opgevolgd. Het centrum heeft een maximumcapaciteit van 30 kinderen voor permanente

begeleiding.
Naast een aangepast educatief programma dat
door een beperkt aantal kinderen kan worden
gevolgd, wordt er tevens een noodzakelijk fysiotherapeutisch programma aangeboden. Er
is een team van 16 personen aanwezig die in
de noden kunnen voorzien, van het geven van
voeding tot de professionele begeleiding door
twee fysiotherapeuten.
Een belangrijke doelstelling is de uitbouw van
de infrastructuur en ondersteunende faciliteiten
van het centrum. Concreet gaat het om elementen die enerzijds bijdragen tot de motorische ontwikkeling van de kinderen en anderzijds voorzien in een beter levenscomfort.
Daar wil de Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano vzw graag haar steun toe bieden.

“Standing frame” om recht te leren staan
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Zo werd in het verleden bijgedragen tot de
aankoop van gronden voor gewasteelt, de
aankoop van een maïsmolen, de aankoop van
sport- en ontspanningstoestellen (waaronder
speeltuin), de uitbouw van een nieuwe keukeninfrastructuur,... Ook de stad Waregem
heeft hierbij in samenspraak met VRV
Umubano vzw financieel bijgedragen.
Doelstelling
Sinds 2007 staat het centrum in voor de
basisbehoeften van kinderen met een beperking. Het gaat om essentiële behoeften zoals
welzijn, hygiëne, voeding, logement, ontspanning, onderwijs, medische zorgen, fysiotherapeutische ondersteuning, dit alles aangepast
aan hun handicap.
Belangrijkste doelstelling hierbij is dat deze
kinderen in de mate van het mogelijke zouden
kunnen geïntegreerd worden in de maatschappij, met in eerste instantie optimale integratie in het gezin, wat niet evident is, aange-
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zien het in sommige gevallen om wezen gaat.
Voor deze kinderen is een permanente opvolging door het centrum onontbeerlijk.
Samenwerking
Grote aandacht gaat naar de fundamentele
rechten van het kind. Hierbij werkt het centrum
samen met lokale autoriteiten en organisaties,
waaronder MINALOC (Ministère de l'administration locale), MIGEPROF (Ministère du
genre et de la promotion de la famille), NCC
(National Council of Children) en NCPD
(National Council of People with disabilities).
Daarnaast kan het centrum rekenen op steun
van enkele buitenlandse partnerorganisaties.
De twee belangrijkste zijn enerzijds de Duitse
NGO INGEAR, die voornamelijk instaat voor de
betaling van de lonen van het personeel en
anderzijds de Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano vzw, waar de focus vooral ligt op
omkadering, infrastructuur en steun om op termijn zelfbedruipend te worden.

Middelen
Het centrum moet in eerste instantie zelf inkomsten genereren om te voorzien in eigen behoeften en werkingskosten. Daarom werden enkele
activiteiten ontwikkeld om te voorzien in eigen
inkomsten.
Daarvan zijn het vlechtwerk op basis van bananenbladeren en het produceren van geraffineerd maïsmeel de belangrijkste activiteiten.
Ondertussen beschikt het centrum, onder andere dankzij steun van de stad Waregem en Umubano, over twee volwaardige maïsmolens.

Steun
Met onder andere de steun van Umubano
kan het centrum de meest kwetsbaren van
een maatschappij een menswaardiger leven
schenken. Ook uw steun kan hierbij wel degelijk het verschil maken voor een kind geboren in een land waar het niet evident is om
met een beperking geïntegreerd te worden.
Murakoze cyane, hartelijk dank.

De aanvoer van voldoende maïs werd een
essentieel element om een optimale capaciteit
en continuïteit te garanderen. Hierbij werd in
2017 een opslagplaats gebouwd volledig met
financiële steun van Umubano, die deze
middelen ter beschikking kon stellen dankzij
fondsenwerving in kader van de Music For Life
actie in 2016.
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OPSLAG MAÏS EN GRANEN IN HET CENTRUM WIKWIHEBA MWANA
Médiatrice Mukasharangabo, coördinatrice en NKERABIGWI Athanase, lid van de
organisatie WIKWIHEBA MWANA
Het centrum Wikwiheba Mwana heeft zopas
een loods gebouwd die zal dienen voor de
opslag van alle soorten granen. De bouw was
mogelijk dankzij de financiering van de VRV
Umubano vzw. Deze loods moet vooral dienen
voor de opslag van maïs, die tot meel wordt
gemalen die we nodig hebben om de kinderen
te voeden die in het centrum gehuis-vest zijn.
Het overschot zal in het handelscent-rum van
Ngarama worden verkocht om over inkomsten
te beschikken. Dit is mogelijk omdat
WIKWIHEBA MWANA in het handelscentrum
over een gebouwtje beschikt dat geschikt is
voor de verkoop.

Als we erin slagen meer opbrengsten te
halen uit onze landbouwproductie, dan zullen
we meer kinderen kunnen helpen die nog
altijd in hun families verstoken blijven van
enige assistentie.
Ten slotte dankt het centrum Wikwiheba
Mwana de Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano vzw zeer hartelijk voor haar inzet
en haar toewijding ten voordele van het
welzijn van de gehandicapte kinderen in
Rwanda.
Beste Kerst- en Nieuwjaarswensen

Dit seizoen hebben we in de loods onze oogst
van bonen (ongeveer 500 kg) kunnen opslaan
en in januari zullen de pindanoten (ongeveer
150 kg) worden opgeslagen, alsook 500 kg
maïs in februari. Bovendien dient de loods ook
voor de opvang van regenwater zodat we ook
de moestuin kunnen bevloeien die er naast
ligt. Daartoe werd een watertank gebouwd
naast de loods.
Tijdens het laatste bezoek van de afgevaardigde van VRV UMUBANO VZW, de heer
Gerard Moerman, kregen wij de raad borders
aan te leggen in onze moestuin om de voortdurende erosie te voorkomen en ervoor te
zorgen dat ons regenwater niet wegstroomt
naar de buren.
Wat het meel betreft, zullen wij de eerste
proeven doen met maïs uit onze volgende
oogst. Wij zullen het meel verkopen in gesloten zakken. Wij beschikken reeds over twee
molens die operationeel zijn. De ene werd
door de Rwandese staat geschonken, de
andere door stad Waregem in samenwerking
met de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw. Momenteel gebruiken wij deze molens ten dienste van de bevolking uit de omgeving. De mensen betalen 50 fr./kilo voor gemalen graan. Dit klein inkomen helpt ons de dagelijkse uitgaven te doen maar wij slagen er
nog niet in zelfbedruipend te zijn.
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Watertank die het regenwater van de loods opvangt.

Arbeiders van Wikwiheba Mwana halen de oogst bonen
binnen.

GEZONDHEIDSZORG — SANTÉ PUBLIQUE

Piet Noë, Arts-specialist van het jaar is een vriend van Kisaro
Gerard Moerman, Coördinator Project Kisaro
Op 18 november 2017 ontving oogarts Piet Noë
uit handen van Vlaams minister Jo Vandeurzen de eerste editie van de award 'Specialist
van het Jaar'. Deze verkiezing wordt georganiseerd door De Artsenkrant en bekroont een
verdienstelijke arts-specialist.
Zijn ouders, gepensioneerd huisarts Frans
Noë en zijn echtgenote wonen in Oudenaarde
en zijn sinds vele jaren sympathisanten van
het Kisaro-project dat zij bovendien steeds gul
ondersteunden.
"Het lijden van mensen verlichten, zie ik als
mijn taak. En al maakt het lijden van kinderen
me soms opstandig, het geloof is een grote
bron van hoop" zegt Piet Noë, die sinds 2008
opereert in het oogziekenhuis van Kabgayi, in
een interview met Kerk en Leven. "Onze behandeling van kinderen met oogkanker is fors
verbeterd. Tot 2011 zag ik de kinderen stee-

vast sterven. Nu kunnen we de helft redden."
Dokter Piet Noë is momenteel als netvlieschirurg verbonden aan het Erasmus MC in
Rotterdam. De voorbije jaren bracht hij echter
vooral in Afrika door. Intussen verhuisde hij
echter definitief naar Rwanda. "De nood aan
oogzorg is er erg groot", zegt hij, "1% van de
bevolking ouder dan 50 jaar is er blind terwijl
nochtans acht op de tien gevallen van blindheid te voorkomen zijn."
Piet Noë voert 5.000 oogoperaties uit per jaar,
heeft al duizenden blinde kinderen weer doen
zien en evenveel slechtzienden hoop gegeven.
Zijn engagement leverde hem dit jaar de prijs
op van 'Specialist van het jaar', gekozen door
meer dan 3.000 artsen, lezers van De Artsenkrant.
"Op een bevolking van 12 miljoen mensen telt
Rwanda echter slechts 18 oogartsen." Zo
vertelt hij aan Artsenkrant.
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Om aan de noden te voldoen, bouwt dokter
Piet Noë momenteel samen met een lokale
collega een nieuwe oogkliniek, het Rwanda
Charity Eye Hospital. Dat ziekenhuis wordt
begin 2018 operationeel en dokter Noë - die
nog vrijgezel is - vertrok op 7 december 2017
definitief naar Rwanda om er de rest van zijn
leven te werken. Op termijn zou het ziekenhuis
zelfbedruipend moeten zijn. Eventuele winst
gaat naar een lokale NGO die de belangen
van de allerarmste patiënten behartigt.
Ook onze mensen in Kisaro dragen hun
steentje bij: de bouwploeg van het Centrum
bouwt een drietal ondergrondse regenwaterputten van 30 m³ bij de nieuwe kliniek.
Als goede kennis van Piet - en zijn ouders bezocht ik hem meermaals met patiënten uit

14 | UMUBANO

Kisaro en besprak met hem o.a. de waterbevoorrading tijdens meerdere werfbezoeken. In
januari worden de regenwaterputten gebouwd.

CULTUUR - CULTURE
Nieuw Rwandees filmtalent: Kamikazi Mpyisi
Guido Convents, Voorzitter Afrika Filmfestival
Eind oktober vond het festival Hillywood plaats.
Niet alleen waren de films in Kigali maar ook in de
omliggende plaatsen te zien. In de hoofdstad
vonden zowel een aantal vertoningen als workshops plaats in een tiental zalen waaronder het
Kwetu Film Institute en de Kigali Public Library.
Een aantal films waren er samengebracht rond het
thema “Grenzen”. China was het gastland en maar
liefst vijf Chinese films stonden op de affiche. Eén
van deze films, Sound Of The Phoenix van Wu
Tianming werd overigens bekroond als beste
langspeelfilm. De culturele aanwezigheid van
China is ook een feit in Rwanda! Hoewel er een
ruim internationaal aanbod van films was, ging de
aandacht vooral uit naar de plaatselijke producties.
Op het festival waren een zestal Rwandese kortfilms te zien waarvan A Breath Of Fresh Difference
van de jonge Kamikazi Mpyisi de prijs van de beste
kortfilm kreeg.
Kamikazi Mpyisi werd geboren in 1989. Als kind
droomde ze er al van om net zoals Steven Spielberg films te maken. Hiervoor onderbrak ze haar
studies internationale betrekkingen in Nairobi. Ze
meldde zich in augustus 2014 aan bij het Kwetu
Instituut dat voor het eerst met een tweejaarlijkse
opleiding begon. Het Kwetu instituut werd enkele
jaren door de Rwandese producent-filmmakerjournalist Erik Kabera opgericht met voornamelijk
Internationale steun waaronder Duitse en Amerikaanse. Kamikazi kon er zich inschrijven voor de
nieuwe opleiding. In een interview zei ze hierover:
“Ik wilde meteen dat dingen gebeurden, maar voordat je een film maakt, zijn er heel wat dingen die je
technisch moet kennen. Die leerervaring heeft me
echter enorm geholpen bij het maken van een film.
We moesten zware apparatuur dragen, en ik wilde
als meisje bewijzen dat meisjes ook net als
jongens alles kunnen en dat hielp me om te komen
waar ik nu ben”. Daarna kreeg ze in oktober 2016
samen met een collega student Robert Karara, de
gelegenheid om voor enkele maanden naar de
Filmacademie Ludwigsburg in Duitsland te trekken
om er zich te vervolmaken. Overigens het is de
bekende Duitse filmmaker Volker Schlondorff die
het beschermheerschap over dit instituut waarneemt. Het was zowel voor Karara als voor Kamikazi de eerste keer dat ze buiten Afrika waren.

Haar verblijf
in Ludwigsburg was een
bijzondere
ervaring. Ze
kon
als
cameravrouw
m e e we r k e n
aan
drie
documentaires en na
haar
thuiskomst in de
zomer 2017
draaide ze al
Kamikazi Mpyisi, Rwandese filmmaaktster, foto New Times, ter
beschikking gesteld door Guido Convents, Afrika Filmfestival

een muziekvideo. Ondertussen heeft Kamikazi met
een aantal andere Rwandese jonge filmmakers en
technici een coöperatieve organisatie opgericht die
door de Duitse Ontwikkelingsssamenwerking ondersteund wordt. Het doel is niet alleen kortfilms
maar ook commerciële (publiciteits)producties te
draaien. Op dit ogenblik (november 2017) werkt
Kamikazi aan haar eerste documentaire over haar
grootvader, dominee Ezra Mpyisi, geboren in 1922
en een van Rwanda’s eerste predikanten die
bekend staat voor zijn beklijvende preken. Al heeft
ze nu drie jaar en half ervaring met het maken van
films, ze beseft dat het nog een lange weg te gaan
is om een Rwandese filmindustrie uit te bouwen, of
éénvoudig er een degelijk beroep van te maken:
“Er is weinig interesse en niet zoveel geld voor lokale films. De meeste mensen die lokale films
maken doen het individueel, maar ik wil meer filmmakers in de filmindustrie zien omdat er zoveel
lokaal talent, visies zijn en we meer mensen nodig
hebben om het Rwandese talent aan te boren”
vertelde ze onlangs in een interview. Ze droomt er
ook van om "een eigen productiebedrijf te bezitten,
zoveel mogelijk ervaring op te doen en zoveel
mogelijk Rwandese films te maken om Rwanda op
het wereldtoneel te zetten en mensen te laten zien
dat we zoveel te bieden hebben.”
In april 2018 zal op het Afrika Filmfestival te Leuven
opnieuw aandacht aan de jonge Rwandese film
worden geschonken.
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CULTUUR - CULTURE

Film: Vogels zingen in Kigali – Birds are singing in Kigali
Precies een jaar geleden ontmoette ik ze in de
vertrekhal op Zaventem: vier vrolijk kwetterende Polen – twee vrouwen en twee mannen.
Zo te horen waren ze op weg naar een filmfestival aan de Poolse kust.
‘Excuseer, dat ik u heb afgeluisterd,’ zei ik. ‘U
bent dus filmmakers?’
‘Oh, u spreekt Pools. U vliegt dus ook naar
Polen?’
‘Neen, naar Rwanda.’
Tot mijn niet geringe verbazing bleken de vier
een film te hebben gedraaid over Rwanda,
een film waar een vloek over hing. De
regisseur, Krzysztof Krauze, had amper zes
van de negentig draaidagen meegemaakt.
Kanker. Daarna had zijn vrouw, Joanna KosKrauze, de regie overgenomen.
‘Twee en een half jaar heb ik alleen in Rwanda
gewoond,’ zei ze, ‘Daar heb ik begrepen wat
een waardige dood betekent, wat het verschil
is tussen sterven in het ziekenhuis omringd
door je familie en vrienden, waar alles gedaan
is om je de beste medische verzorging te
bieden, of met een machete te worden
neergemaaid en in een naamloos graf te
belanden. Bij de exhumaties, als je die door
elkaar gegooide beenderen ziet, zou je
kunnen denken dat het leven van die mensen
geen betekenis had. Maar ieder levend wezen
heeft zijn eigen waarde. Dat is wat de
gebeurtenissen in Rwanda zo bitter maakt.’
Haar stem stokte. De andere vrouw nam het
gesprek over.
‘Jowita Budnik. Aangenaam,’ stelde ze zich
voor. Ze trok de mouw van haar felrode t-shirt
over haar schouder naar beneden. Je bent
actrice of je bent het niet. Ondanks alles. Want
ook een van de cameramannen was tijdens de
productie overleden. Krzysztof Ptak was zijn
naam. Ptak betekent vogel. De titel van de film
luidt ironisch genoeg Ptaki śpiewają w Kigali of
Birds are singing in Kigali. Hij opgenomen in
Rwanda, Kenia en Polen, in drie talen: Pools,
Engels en Kinyarwanda.
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De zingende vogels in de titel hebben een
logische verklaring. Vóór de genocide was in
het evenaarsgebied er een enorme terugloop
van de gierenpopulatie. Joanna en Krzysztof
Krauze kwamen tot de ontdekking dat die
terugloop samenhing met het toedienen van
het antibioticum diclafenak aan het vee. Het
geneesmiddel zou helpen tegen reumatiek
maar had leverschade als bijwerking. De
gieren die de besmette levers pikten stierven
massaal uit. Na de genocide nam de gierenpopulatie plotseling toe – de vogels hoefden
geen koeienkadavers te pikken, ze hadden
immers massa’s onbegraven mensenlijken ter
beschikking. Door de toename van het aantal
gieren verminderde de zangvogelpopulatie,
met een akelige stilte als gevolg.
Maanden na mijn ontmoeting op de luchthaven
ging de film in première op het festival van
Karlovy Vary. De eerste vraag kwam van een
Belgisch journalist: hoe kan iemand uit OostEuropa iets te zeggen hebben over een volkerenmoord in Afrika, een zo ingewikkelde zaak
die zo ver van zijn bed verwijderd is? Maar
Joanna Kos-Krauze vond die Poolse belangstelling voor Rwanda helemaal niet vreemd.
Ook in Polen werden miljoenen mensen vermoord. Net als de Holocaust was de Rwandese genocide méér dan een stammenoorlog die
plotseling uitbrak. In de film wordt duidelijk dat
de moorden goed voorbereid waren. Toch
heeft de film geen politieke ambitie. De Rwandese tragedie wordt vertaald naar het leven
van twee vrouwen, twee overlevers. Langs de
ene kant is er een Poolse ornithologe die drie
jaar in Rwanda verbleef om de uitstervende
gierenpopulatie te bestuderen. Ze woont in bij
een Rwandese professor, waar ze een liefdesrelatie mee aangaat. Langs de andere kant is
er de volwassen dochter van de professor, vertolkt door Eliane Umuhire, een amateur-actrice
die in het echte leven voor een NGO werkt. De
film slaagt er in om de angst, de paniek en de

verstoorde emoties van de vrouwen over te
brengen zonder een beroep te doen op actiebeelden van de moorden. Wat getoond wordt
zijn de gevolgen: mieren die over een skelet
kruipen, vliegen die rond de lijken zwermen.
Alles en iedereen is een schakel in dezelfde
voedselketen. Wat de overlevers te zien en te
verwerken krijgen is de prijs van hun overleven.
Een van de meest aangrijpende scènes van
de film speelt zich af in het Akagerapark. Een
troep gieren kijkt nerveus toe hoe een roofvogel een dode koe uiteenrukt. Dan is het hun
beurt om het kadaver te pikken. De stilte die
volgt is akelig. Na de moorden doen zelfs de
vogels er het zwijgen toe. Een andere sterke
scène is die van de kerk in Nyamata, waar 10
000 Tutsi werden vermoord. De camera zoemt
in op de houten banken, volgestapeld met de
kleren van de slachtoffers die na de exhumatie
verwijderd zijn. Vanuit de hoogte kijkt het
beeld van de Heilige Maagd onbewogen toe.
De film dwingt tot nadenken over de harde
feiten, onder meer over de rol van de
katholieke kerk, die de bevolking zwijgend in
de steek liet.
‘Volgens de statistieken was de volkerenmoord in Rwanda vijfmaal doelmatiger dan de
nazimoorden tijdens de Holocaust,’ aldus nog
Joanna Kos-Krauze. ‘Om de twintig minuten
werden er duizend mensen omgebracht. De
vraag is hoe er in die omstandigheden sprake
kan zijn van eenheid, van vergeving. Niemand
zal ons beschermen tegen een volgend
bloedbad, dat nooit spontaan ontstaat. Ik geef
een voorbeeld. Onlangs vroeg ik mijn assistente om titels te zoeken van artikels uit de
jaren 30. Ik vergeleek die met wat er nu in de
Poolse media verschijnt. De taal is even
agressief en stigmatiserend, het gevoel van
dreiging is identiek. Na een escalatie van de
taal van de haat en het toestaan van verbaal
geweld, volgt onvermijdelijk het toestaan van
fysiek geweld.’
Positieve noot in dit drama is dat hoofdrolspeelsters Jowita Budnik en Eliane Umuhire in
Karlovy Vary bekroond werden met prijzen
voor de beste acteurs.
Rita Martynowski
9 oktober 2017

OPINIE — POINT DE VUE
De moeizame integratie van zwarte Afrikanen in België
Gilbert Nyatanyi, advocaat Balie van Rwanda

Vorige maand verscheen de studie van de
Koning Boudewijnstichting: “Burgers met Afrikaanse roots: een portret van Congolese,
Rwandese en Burundese Belgen.” De studie
wees onder andere uit dat de werkloosheid van
Zwarte Afrikanen in België tot vier keer hoger
ligt dan het Belgische gemiddelde. Ondanks
het feit dat de zwarte Afrikanen eerder hoogopgeleid zijn, meestal met een universitair diploma.
Mede door deze studie, is deze problematiek
meermaals en uitgebreid ter sprake gekomen
in de Belgische media (De Standaard, Knack,
De Morgen, Mo*, Canvas, ..). Het onderzoek
wijst er ook op dat deze gemeenschap in
aantal toeneemt en te weinig of niet aan bod
komt indien het over migratie en integratie
gaat.
Het onderwerp "zwarte Afrikanen" was dus
weer even brandend actueel, enerzijds door de
studie over de problematiek van hoogopgeleide
zwarte Afrikanen in België en anderzijds door
de schrijnende toestanden van Afrikaanse
vluchtelingen.
De feiten en cijfers die aangehaald worden zijn
uiteraard verontrustend, maar dit is werkelijk
oud nieuws. Het is zeer merkwaardig dat de
discussie nu pas op gang komt. Al jaren wordt
er gewezen op de problematiek van Afrodescendenten in België.
Sedert 1996 heeft het Regionaal Integratiecentrum Foyer te Brussel uitvoerig en op nadrukkelijke en uidrukkelijke wijze de aandacht gevestigd op de situatie van zwarte Afrikanen in
België.
In 1997 verschenen er twee opinie-artikels, één
in De Standaard van 8 April 1997 "Ook zwarte
Afrikanen bij integratiedebat betrekken" en één
in De Morgen van 3 juni 1997 "Integratie voor
iedereen?". In datzelfde jaar verscheen er ook
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een reeks in De Standaard over de zwarte
Afrikaanse gemeenschap in België.
En ook al in een Ter Zake uitzending van
januari 2000 werd de aandacht gevestigd op
de situatie van de (hoog)geschoolde zwart
Afrikaanse migranten.
Het boek "Symfonie van zwart in wit. Zwarte
Afrikanen in België." verschenen in 2007 en
uitgegeven door het Regionaal Integratiecentrum Foyer ging onder andere ook daar over.
Het is een boek over de immigratie van zwarte
Afrikanen in België. Wie zijn ze? Van waar
komen ze? Met hoeveel zijn ze? Wat doen ze?
Waar gaan ze naartoe? ...

SYMFONIE VAN ZWART IN WIT
Zwarte Afrikanen in België
Het is inderdaad zo dat de migratieachtergronden van de Afrikaanse gemeenschap en
de andere “traditionele” migratie-gemeenschappen verschillend zijn: voor gastarbeiders
uit de Maghreblanden en Turkije was de toegang tot de arbeidsmarkt de migratiereden.
De meeste Afrikanen daarentegen hebben het
studentenstatuut of zijn asielzoekers of erkende vluchtelingen en in mindere mate sportlui of
diplomaten. Deze niet-te verwaarlozen gemeenschap bestaat uit Congolezen uit de
Democratische Republiek Congo, Rwandezen, Burundezen, Kameroenezen, Ghanezen,
Nigerianen, Guineeërs, ... Het aantal Congolezen, Rwandezen en Burundezen is te verklaren door de historische band. Ook de Rwandezen kwamen vroeger voornamelijk als stu18 | UMUBANO

denten en in mindere mate als asielzoekers
naar België. Een kleine minderheid kwam om
familiale of gezondheidsredenen. De grote
stroom kwam pas op gang na de genocide van
1994.
Bij de zwarte Afrikanen zijn sommigen teruggegaan en anderen zijn gebleven en maken nu
integraal deel uit van de Belgische maatschappij als erkende vluchtelingen, vreemdelingen
met geldige verblijfsdocumenten, genaturaliseerde Belgen. Ondertussen is er ook al een
tweede generatie en er is een derde generatie
op komst.
En nochtans, het is eerder uitzonderlijk dat
men over zwarte Afrikanen spreekt als het over
migranten gaat. Naast een precaire socioeconomische situatie worden allochtonen op
vlak van tewerkstelling zeker nog gediscrimineerd. Zwarte Afrikanen des te meer omwille
van hun huidskleur! En dit ondanks een relatief
zeer hoge scholingsgraad. Naast het probleem
van puur racisme is er dat van de overkwalificatie. Talrijk zijn de voorbeelden van Afrikaanse doctorandi, licentiaten, ingenieurs, .... die
werken als klusjesman, kelner, schoonmaker,
... meestal jobs die anderen niet willen uitvoeren.
Er is wel een positieve evolutie bij de tweede
generatie waabij men zich beter en beter
organiseert en als één stem probeert te spreken als gemeenschap, men is tewerkgesteld bij
multinationals of bij de overheid, men is perfect
tweetalig Nederlands-Frans, men is mondiger
en men is “zichtbaarder”: Voorzitster Vlaamse
Jeugdraad, directeur Minderheden-forum, voorzitter van Comraf, ondervoorzitster van de
Vrouwenraad, Afrikaanse studentenvereniging, sportanker, …
Hoe verontrustend de bevindingen van de studie van de Koning BoudewijnStichting ook zijn,
wat het nog meer is, is dat na meer dan 20 jaar
men over hetzelfde spreekt. Het is betreurenswaardig dat na al die jaren deze gemeenschap nog te weinig betrokken wordt bij het
economisch, sociaal en politiek leven.
Eigenlijk zou het nu tijd moeten zijn om het te
hebben over veranderingen, voorstellen, oplossingen, acties.
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BERICHT AAN DE LEZERS—AVIS AUX LECTEURS

U bent van harte welkom op het jaarlijks ontbijt
van Oxfam Wereldwinkel Anzegem, op zondag 28 januari 2018 van 7u30 tot 11u in De
Stringe in Vichte.

De uitgebreide UMUBANO Nieuwsbrief verschijnt
tweemaal per jaar. U kunt hem downloaden van het
internet. Tussendoor verschijnen nog 2 korte digitale
nieuwsbrieven op onze website www.umubano.be.
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KAARTEN zijn te verkrijgen aan € 6 (3-6 jaar:
€ 3 / -3 jaar: gratis) in de Wereldwinkel, via
de leden van de Wereldwinkel of via
Lieven.Vandendriessche60@gmail.com of 056
68 04 10.
Per kaart gaat 1 euro naar de Vlaams-Rwandese vereniging “Umubano vzw”, als hulp bij
de bouw van een kleuterschool te Gatatsa
(Kisaro). Contactpersoon voor VRV UMUBANO is Jean-Pierre Roobrouck uit Vichte.
De kaarten kunnen bij reservering aan de deur
betaald worden.
Groeten, Lieven Vandendriessche
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Een origineel Kerst– of Nieuwjaarsgeschenk. Ten voordele van kinderen
met een beperking in Ngarama!
Het boek "Gusimbuka Urukiramende. High jumping - Saut en hauteur" wordt nog altijd verkocht
ten voordele van het centrum voor Wikwiheba
mwana. Het kost 37 euro (verzending in België
inbegrepen). Te storten op: IBAN: BE79 0682
4065 7633 (BIC: GKCCBEBB); met de vermelding van uw adres, en binnenkort zit het bij u in
de bus.
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