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Woord vooraf

Éditorial

In het decembernummer van vorig jaar lieten wij weten
dat in Kigali in maart 2018 de Afrikaanse Vrijhandelsovereenkomst werd opgericht. Intussen hebben 52 staten het verdrag ondertekend. In bijna de helft van die
landen werd het reeds door het parlement geratificeerd
zodat een gigantische vrijhandelszone tot stand zal
komen. Dat Rwanda goed op weg is daarvan de vruchten te plukken, is opnieuw duidelijk bij het openen door
president Paul Kagame van Mara Phones, een fabriek
van smartphones.

Dans le numéro de décembre 2018, nous informions de
la signature à Kigali du Traité africain de Libre-Échange
en mars 2018. Entre-temps, 52 États ont signé ce Traité.
Il a déjà été ratifié par le Parlement de près de la moitié
de ces pays, de sorte que c’est une gigantesque zone
de libre-échange qui est en train de voir le jour. L’inauguration par le président Paul Kagame de l’usine de
smartphones Mara Phones est un des signes que le
Rwanda est en bonne voie pour en récolter les fruits.

Het land gaat steeds meer de weg op van de moderne
markteconomie en dat kunnen we alleen maar toejuichen. We vragen ons echter af of de ontwikkeling van
het moderne Rwanda de ontvoogding van de massa
niet in de weg staat en of de arme bevolkingslagen zullen kunnen genieten van de opbrengst van de nieuwe
industriële ontwikkelingen.
Er worden overigens andere nuttige maatregelen genomen, bijvoorbeeld op het vlak van de gezondheid. De
nabijheid van het ebolavirus in noord-Kivu heeft de
Rwandese regering ertoe aangezet een vaccinatiecampagne op te starten. Dat gebeurde aan de grens met de
Democratische Republiek Congo, waar de epidemie al
duizenden doden heeft geëist.
Verder blijft de bestrijding van rebellengroepen vragen
oproepen in verband met de nood aan aanhoudende
waakzaamheid op het vlak van de veiligheid. Onlangs
werden tientallen rebellen gedood en/of aangehouden
in de streek van Musanze. De informatie over deze incidenten in de regio is echter bijzonder moeilijk te duiden,
maar ze is wel een teken dat de stabiliteit en de verzoening nog bijzonder broos zijn.
Niettegenstaande de moeilijkheden die zeker niet onbestaande zijn, blijven onze Rwandese partners hun doelgroepen zo goed mogelijk bijstaan om ze op de weg
van de ontwikkeling te helpen. In dit nummer geven wij
u daar opnieuw enkele getuigenissen van. Onze partner
PANDAMU heeft het over het bezoek van een delegatie
van de provincie Oost-Vlaanderen die de financiering
van zijn projecten mogelijk maakt.
De bouw van scholen in Murama door onze partner
CPPA KISARO gaat onverminderd voort en de steun
van de provincie West-Vlaanderen is daarbij van essentieel belang. Ook Anzegem draagt bij tot de afwerking
van de gebouwen.
Verder informeren wij u over kleinschalige projecten zoals de aankoop van naaimachines voor een secundaire
school en watervoorziening in Mutete. Zoals altijd in de
uitgebreide nieuwsbrief geven we u informatie over literaire of andere publicaties in verband met Rwanda en
laten we Guido Convents aan het woord over de ontwikkeling van de Rwandese film.
Ten slotte houden we eraan u bij het verschijnen van dit
nummer een zalig en gelukkig nieuwjaar te wensen.
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Le pays s’engage de plus en plus sur la voie de l’économie de marché moderne et nous ne pouvons que nous
en réjouir. Nous sommes toutefois en droit de nous demander si le développement du Rwanda moderne n’entrave pas l’émancipation des masses et si les couches
démunies de la population pourront elles aussi bénéficier des nouvelles avancées industrielles.
Par ailleurs, d’autres mesures utiles sont prises, notamment en termes de santé. La proximité du virus Ebola au
nord-Kivu a poussé le gouvernement rwandais à lancer
une campagne de vaccination à la frontière avec la République démocratique du Congo, où l’épidémie a déjà
fait des milliers de morts.
En outre, la lutte contre les groupes rebelles continue à
soulever des questions quant à la nécessité de rester
vigilant sur le plan de la sécurité. Il y a peu, des dizaines
de rebelles ont été tués et/ou arrêtés dans la région de
Musanze. Les informations relatives à ces incidents sont
très difficiles à évaluer, mais sont un signe que la stabilité et la réconciliation demeurent encore particulièrement
fragiles.
Malgré les difficultés qui, certes, restent présentes, nos
partenaires rwandais continuent à assister leurs groupes
cibles du mieux qu’ils peuvent sur le chemin du développement. Dans ce numéro, vous en trouverez à nouveau
quelques témoignages. Notre partenaire PANDAMU relate la visite d’une délégation de la province de Flandre
orientale, qui permet le financement de ses projets.
La construction d’écoles à Murama par notre partenaire
CPPA KISARO se poursuit sans relâche, et le soutien
de la province de Flandre occidentale y est tout à fait
essentiel. La commune d’Anzegem contribue elle aussi
à la finition des bâtiments.
Vous trouverez aussi des informations sur des projets à
plus petite échelle tels que l’achat de machines à coudre
pour une école secondaire et l’approvisionnement en
eau à Mutete. Comme toujours, notre bulletin d’information étendu vous conseille des lectures et publications
en lien avec le Rwanda, et cède la parole à Guido Convents à propos du développement du cinéma rwandais.
Et pour terminer, nous profitons de la parution de ce numéro pour vous souhaiter d’excellentes fêtes et une très
belle année 2020 !

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
HET BEZOEK VAN DE DELEGATIE VAN DE PROVINCIE OOSTVLAANDEREN, EEN SOLIDAIRE PROVINCIE, AAN SOMMIGE PROJECTEN
VAN PANDAMU IN DE ZUIDPROVINCIE VAN RWANDA
Een fantastische dag
Door TELIMBERE Innocent, Coördinator van PANDAMU
PANDAMU is een niet-gouvernementele organisatie werkzaam in de voeding en de landbouwontwikkeling
in de zuidprovincie van Rwanda, in het bijzonder in het district Muhanga. Deze partner wordt financieel
gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen en de opvolging ervan is in handen van de Vlaams-Rwandese
Vereniging Umubano vzw.

In overeenstemming met de kaderovereenkomst aangaande het partnerschap tussen de
deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen,
een solidaire provincie, en de organisaties die
deel uitmaken van het regionaal overleg in
Rwanda, is aan het einde van de periode van
de overeenkomst een evaluatiebezoek gepland.
Tijdens de periode van 31 november tot 11
december 2019, heeft het regionaal overleg
van de partners van de Provincie Oost-Vlaanderen (POV) een delegatie van POV ontvangen, samengesteld uit Mevrouw Marie Paul
d’Ouald en Mevrouw Magalie Schotte. Op hun
agenda stond onder meer het bezoek van de
projecten van de verschillende partnerorganisaties van de Provincie Oost-Vlaanderen.
De dag van 2 november 2019 was gewijd aan
het bezoek van enkele projecten van de
organisatie PANDAMU bij de partners op het
terrein. Eerst kwam het landelijk centrum van
Mata voor de vervolmaking van de beroepen
aan de beurt. Daar werd de delegatie van
POV onthaald door de heer NDAYISABA Jean
Marie Vianney, een oudgediende van HVP
Gatagara die het idee had dit centrum op te
richten. De delegatie heeft kunnen spreken
met de vrouwen die gestart zijn met een
opleiding in snit en naad in dit centrum waar
een van de opleidsters een vrouw is met een
handicap.

Daarna ging het bezoek verder bij de heer
Protogène, die een teelt heeft van “tomates en
arbre“, ook “prunes du Japon” geheten, - een
soort pruim – en van bananen. Tijdens het
onderhoud van de delegatie met Protogène en
zijn gezin, konden zij kennisnemen van de begeleiding waarvoor PANDAMU heeft gezorgd
aangaande de promotie van de landbouwactiviteiten van de heer Protogène, de aankoop
van het plantenmateriaal, van een koe om voor
mest te zorgen, het verstrekken van advies en
weldra de inrichting van een vergister voor biogas.

Arbre à tomate, of arbre en tomate, soort pruim

Na het bezoek aan Protogène, was de heer
NGENDABANGA Valens, aan de beurt. Hij is
een kleine landbouwer die bakbananen en
koeien kweekt. Daar heeft de delegatie kunnen genieten van het spektakel van de bananenoogst; een tros bananen kan tot 85 kg wegen. De organisatie PANDAMU doet een beroep op dergelijke progressieve landbouwers
die als model dienen voor debutanten.
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De terreinbezoeken werden afgesloten met
een bezoek bij de heer Charles die over een
vergister voor biogas beschikt. De heer Charles heeft aan de delegatie uitgelegd dat het
gebruik van biogas bijdraagt tot de vermindering van het hout dat vroeger werd gebruikt
voor het klaarmaken van het eten. De delegatie
heeft ook de vermeerdering van het plantenmateriaal van ananas en de teelt ervan op prijs
gesteld.
Wegen van een tros bananen

Bij het verlaten van de heer Valens, vertrok de
delegatie naar het atelier van Mevrouw UWIMANA Apollinarie, die jonge meisjes en vrouwen in het handelscentrum Kabadaha leert
naaien. Volgens Appollinarie, heeft ze met de
steun van PANDAMU reeds meer dan twintig
personen opgeleid in snit en naad. Zij zijn momenteel op zoek naar middelen om te starten
met het beroep van naaister in de verschillende centra van de sector Mushishiro.

Na een rondrit op het terrein hebben de leden
van het gezelschap zich naar de zetel van
PANDAMU begeven waar ze werden onthaald
door sommige leden van de organen van PANDAMU en door een aantal van hun lokale partners. Daar kon de delegatie verschillende getuigenissen aanhoren van de begunstigden van
de activiteiten en ze hebben ook het werk van
de stagiair SEPPE Van der Haegen van de Hogeschool Gent kunnen appreciëren.

Het bezoek werd voorgezet met een onderhoud met de VSL (Village savings and loans)groepen in de cel Rwigerero, waar de leden de
middelen uit het spaarwezen en de kredietverlening gebruiken voor de bananenteelt op de
radicale terrassen. Deze VSL-groepen tellen
270 leden, 30 per groep, waarvan de meerderheid uit vrouwen bestaat.
Dhr. Charles geeft uitleg over de werking van biogas.

Mevr. Uwamariya Winfride legt de werking van de VSLgroepen uit.

Uit de getuigenissen bleek dat de vrouwen zelf
de schoolonkosten voor hun kinderen die secundaire studies doen hebben kunnen betalen of dat de jongeren een klein handeltje hebben opgestart en dat ze hun omzet stilaan zien
groeien. De meeste leden bezitten reeds een
koe en zij die er nog geen hebben zullen er
weldra een krijgen dankzij hun deelname aan
de VSL-groepen.
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In hun gelegenheidstoespraak hebben de leden van de delegatie het team van PANDAMU
gefeliciteerd voor de begeleiding van de doelgroepen met het oog op een duurzame ontwikkeling van de partners. Bovendien hebben ze
vermeld dat de POV zich er toe verbindt het
partnerschap met PANDAMU minstens voor
een periode van zes jaar, van 2020 tot 2025,
voort te zetten, en dit omdat de interventies op
het terrein zeer aanmoedigend zijn. Ze hebben
de synergie van PANDAMU met de andere
organisaties leden van het overleg aangemoedigd en hebben de inspanningen van elkeen op
de weg van het succes en de uitvoering van de
doelstellingen van duurzame ontwikkeling erkend.

DE ONTMOETING VAN DE DELEGATIE VAN DE PROVINCIE OOSTVLAANDEREN, EEN SOLIDAIRE PROVINCIE, MET DE
AUTORITEITEN VAN DE DISTRICTEN VAN DE ZUIDPROVINCIE
Door TELIMBERE Innocent, Coördinator van PANDAMU
Op 8 november 2019, heeft de delegatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, een solidaire provincie, samengesteld uit Mevrouw Marie Paule d‘Ouald en Mevrouw
Magalie Schotte, en vergezeld door de verantwoordelijken van de organisaties van het Regionaal Overleg,
een werkontmoeting gehad met de autoriteiten van de
districten van de zuidprovincie. Het onderhoud vond
plaats te Muhanga, in de lokalen van het Hotel SaintAndré van Kabgayi.
Het onderhoud startte om 10 uur in de morgen. De eregenodigde was de Division Manager van het district Muhanga, de heer KALISA MBASHA. Hij vertegenwoordigde Mevrouw de Burgemeester die verhinderd was.

Division Manager KALISA MBASHA

In zijn openingsrede, sprak de heer MBASHA zijn waardering uit voor de zeer lovenswaardige initiatieven genomen door de ledenorganisaties van het Regionaal
Overleg met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen (POV), een solidaire provincie.
Na een klein gebed vroeg Zuster Donatilla die het Overleg coördineert in welke taal de vergadering zou worden
gevoerd en alle deelnemers kozen voor de mengeling
van de talen naargelang van het gemak van elke spreker.
Na een korte voorstelling luisterden de deelnemers naar
de opgenomen toespraak van de gedeputeerde van
POV, Leentje Grillaert, die ze sterk hebben gewaardeerd en toegejuicht.

Zuster Donatilla

De heer IYAKARE Védaste, Permanent secretaris van
het Regionaal Overleg, nam daarna het woord en stelde
aan de deelnemers het driejaarlijkse verslag voor van
de verwezenlijkingen van de ledenorganisaties van het
Regionaal Overleg voor de periode 2017 tot 2019.
De heer MUSABIMANA Patrice, Uitvoerend secretaris
van de organisatie ARDI, ging verder en presenteerde
de grote lijnen van de nieuwe thematische nota die een
periode van zes jaar dekt, gaande van 2020 tot 2025.

Innocent Telimbere, gespreksleider van de bijeenkomst

Gedeputeerde van POV, Leentje Grillaert, op video

IYAKARE Védaste, Permanent secretaris CSD Overleg,
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Volgens Patrice zijn deze grote lijnen de volgende:
Op het niveau van het programma
1. Landelijke zelfpromotie met de nadruk op het ondernemerschap van vrouwen, jongeren, ongehuwde
moeders, gezinnen met gehandicapten en andere
kwetsbare groepen
2. Integratie van de gehandicapten door speciale en
inclusieve opvoeding, gezondheidszorg en Rehabilitatie op communautaire basis (RBC)
3. Voedselsoevereiniteit, bescherming van het milieu
en weerstandsvermogen tegen klimaatverandering
4. Cultuur van de vrede en versterking van de burgerparticipatie
5. Lobbyen en verdediging aangaande verschillende
thema’s
6. Versterking van de synergie tussen de partners van
de POV in het proces van duurzame ontwikkeling
Transversale thema’s
1. Hygiëne en sanering
2. Menselijke sociale zekerheid
Op het niveau van het partnerschap:
Samenwerkingsverband tussen de partnerorganisaties
van de POV voor gemeenschappelijke projecten inzake
investering en diversificatie van de middelen in het overleg CSD (Concertation et Synergie pour le développement durable)-POV.
Op het niveau van de samenwerking:
Nauwe samenwerking met andere lokale en internationale organisaties die dezelfde missie als de leden van
het overleg CSD-POV nastreven.

vincie hun standpunt over het door de ledenorganisaties
gedane werk toegelicht en hun advies gegeven over de
grote lijnen van de geplande acties voor 2020-2025. Zij
suggereerden onder meer dat de sociale gevallen een
bijzonder plaats verdienen tijdens de planningen van de
ledenorganisaties van het CSD-overleg. De nodige flexibiliteit moet in dergelijke gevallen worden toegepast.

In de uitvoering is de thematische nota echter opgedeeld in een planning op korte termijn (1 jaar) en op
middellange termijn (3 jaar) om een gepaste aanpak inzake opvolging en evaluatie van het programma mogelijk te maken.

In zijn slotwoord heeft de “division manager” van het district Muhanga de Provincie Oost-Vlaanderen bedankt
voor de voelbare invloed van de acties die deze provincie in Rwanda ondersteunt via de zes ledenorganisaties
van het CSD-overleg. Hij heeft de verzekering gegeven
aangaande de goede samenwerking met de lokale besturen en de wens uitgesproken dat deze samenwerking
zou blijven duren.

Deze uiteenzetting werd gevolgd door de presentatie
door Marie Paul d’Ouald van de door POV geplande begroting voor de periode van zes jaar. Dit budget zal
langzamerhand stijgen en 255.000 € bereiken in 2020
en 300.000 € in 2025.
Na deze uiteenzettingen hebben de vertegenwoordigers
van de burgemeesters van de districten van de ZuidproGroepsfoto van de deelnemers aan de werkvergadering tussen het Regionaal
Overleg, de delegatie van
de provincie Oost-Vlaanderen en de Rwandese lokale
besturen. Zie ook foto op
achterflap. Foto’s ter beschikking gesteld door Pandamu.
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Zij hebben in het bijzonder hun waardering uitgesproken
over de synergie die heerst onder de verschillende ledenorganisaties van het CSD-overleg en hebben de
wens geuit dat de deskundigheid van sommige organisaties naar alle districten van de zuidprovincie zou worden uitgebreid.
Mevrouw Marie Paule heeft nader verklaard dat de actieplannen voor een periode van drie jaar zullen worden
opgemaakt en dat de organisaties elk jaar enkele wijzigingen kunnen aanbrengen met betrekking tot de driejaarlijkse planning. Zo is het nodig de plannen aan te
passen aan prioriteiten en urgenties van de lokale
besturen.
De deelnemers waren tevreden over het feit dat de
nieuwe kaderovereenkomst zes jaar in plaats van drie
jaar zal omvatten, dit zal bijdragen tot de realisatie van
goed zichtbare resultaten. Ze hebben de wens uitgedrukt dat dit soort bijeenkomsten regelmatig zou worden
gehouden om de opvolging van de programma’s minstens tweemaal per jaar mogelijk te maken.

De vergadering werd om 15 uur afgesloten met een
gebed, de afgifte van geschenken … en het nemen van
foto’s van de deelnemers als herinnering aan dit evenement.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
NIEUWS VAN DE NGO CPPA KISARO
Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO VZW
De vernieuwing van zes gebouwen van de lagere
en secundaire school Murama-Kisaro hebben we
aangepakt in de tweede helft van juli. De oude
klaslokalen dateerden uit de eerste periode van
Broeder Cyriel in de jaren 1970-80. Blok II en III
zullen vanaf februari gerenoveerd worden met subsidies van de provincie West-Vlaanderen via vzw
Umubano. Blok V werd volledig afgebroken en op
dezelfde plaats werd een nieuwbouw van 6 ruime
klaslokalen gebouwd volgens de huidige normen.
Nu is de afwerkingsfase begonnen. De metalen
ramen en deuren zijn geplaatst. Alles werd gelast
in de ateliers van ons Centrum. Vijftien jongelingen
vonden werk na hun beroepsopleiding in het CPPA
Kisaro door deze bouwactiviteiten. In januari worden 400 m² betonvloer gegoten en met cement
gepolijst, daarna volgen de schilderwerken en de

detailafwerking. Hier is ook een tussenkomst voorzien door de VRV Umubano VZW en de gemeente
Anzegem.
Mijn dank aan VZW Umubano VZW en de vele
sympathisanten die ons steunen. We wensen jullie
allen een voorspoedig 2020 en een goede gezondheid die ons in staat stelt om aan zinvolle ontwikkelingssamenwerking mee te werken. Ons doel is
de mensen ter plaatse zinvol werk te geven zodat
de wanhoop hen niet naar andere continenten doet
vluchten. “Werk in eigen streek” was een leuze die
hier ook ooit weerklonk.
Gerard Moerman
Bestuurslid van vzw Umubano en coördinator van
het Project Kisaro dat in 2022 vijftig jaar zal bestaan. Op naar dat jubileum?

Foto van de nieuwe schoolgebouwen — Blok V. De blokken II en III zullen gerenoveerd worden volgens dezelfde
normen, ook met dezelfde ramen en deuren. Voor de gevels zullen de bestaande breukstenen behouden blijven.”
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Levering naaimachines aan privéschool TVET St Josephine, gelegen in het
District Gatsibo
Frederic Deprez, bestuurslid VRV UMUBANO VZW
Begin dit jaar kwam de Vlaams-Rwandese
Vereniging Umubano vzw in contact met de
privéschool TVET St Josephine, gelegen in het
District Gatsibo, Sector Muhura, Cel Taba, op
15 km van de hoofdweg Kigali - Nyagatare.
De school werd in 2015 opgestart met als
hoofddoel het vakmanschap in de omgeving te
stimuleren, met daaraan gekoppeld het onderrichten van de nodige ondernemersvaardigheden. Einddoel is uiteraard het probleem
van het hoge werkloosheidscijfer onder jongeren aan te pakken.
De school heeft ondertussen 141 leerlingen en
is nog groeiend. Daarvoor zijn er plannen
voorgelegd om de gewenste transitie- en
groeidoelstellingen te behalen. Zo worden niet
alleen de gebouwen uitgebreid, maar worden
ook allerlei uitrustingsgoederen aangekocht,
waaronder naaimachines voor de opleiding
van naaisters en kleermakers. Er bleek nood te
zijn aan 18 naaimachines en 1 breimachine om
deze opleiding goed te kunnen ondersteunen.
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Dankzij de tussenkomst van de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano en de financiering
door stad Waregem ten bedrage van 2.500 €
was de aankoop van deze machines mogelijk
begin september 2019. De opleiding is ondertussen opgestart en op de foto’s ziet u de
leerlingen die er mee aan de slag zijn gegaan. Uiteraard zijn niet alleen de studenten
gebaat met degelijk educatief ondersteunend
materiaal, ook de leerkrachten zijn heel enthousiast en gemotiveerd om de kennis en het
vakmanschap bij te brengen beroep doend op
deze machines.
De constructieve gesprekken en vele contacten
met de directeur, Jean Pierre Gakwiye, duren
nog steeds voort en Umubano volgt de uitbreiding en evolutie van deze school op de voet, in
de hoop dat er meer leerlingen de weg vinden
naar deze professionele onderwijsinstelling.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
WATERPROJECTEN GEFINANCIERD DOOR DE VLAAMS-RWANDESE
VERENIGING UMUBANO VZW
Faustin MUNGARURIYE , projectverantwoordelijke te Mutete
De gemeenschappen van de parochie en van de
sector MUTETE danken van harte de VRV UMUBANO VZW voor de steun verleend aan de waterprojecten sinds het begin van het jaar 2019.
Het gaat vooral over de drie kort hieronder beschreven projecten die we met enkele foto’s
illustreren :
1. DRINKWATER IN HET DORP RUGARAMA
Dit project startte met het opvangen van het
water aan de bron van Kagombero en het aanleggen van een leiding naar het dorp Rugarama
en naar het oostelijk deel van het dorp Mataba.
Het kanaal werd gegraven door de bevolking tijdens de “umuganda”, collectieve arbeid, en daarna werden de buizen gelegd die door een loodgieter werden aangesloten.
Op de leiding tussen Kagombero-Mataba-Rugarama werden drie kranen geïnstalleerd (aan de
bron, in het midden en in het centrum van Rugarama). De officiële inhuldiging vindt plaats aan
het einde van de maand december 2019 .

UMUBANO | 9

2. PROJECT LEVERING JERRYCANS OM DE
LEERLINGEN IN HUN KLASSEN VAN DRINKWATER TE VOORZIEN
In de basisschool van Mutete hebben de leerlingen
nood aan drinkwater. Het water wordt met jerrycans gehaald aan de bron. Twintig jerrycans met een kraan zijn
verdeeld over de klassen zodat de leerlingen water kunnen drinken tijdens de speeltijd.

Leerlingen van de basisschool Mutete drinken water tijdens de
speeltijd—foto’s links en hierboven

3. PROJECT ONDERGRONDSE WATERTANK
Dit is ook een project ten voordele van de basisschool te Mutete. Het project wordt uitgevoerd door
het team van de CPPA KISARO onder leiding van
de heer Gerard Moerman. Het regenwater wordt
opgevangen in een ondergrondse watertank van
30 m³ om te worden gebruikt voor schoonmaak en
besproeiing.
Wij stellen voor dit heilzame project uit te breiden
tot andere dorpen waar de mensen water putten
op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld het westelijke deel van Mataba en het centrum, alsook Nyamabuye, Kagarama en Rusebeya, Rugaragara
en Rusumo,….
Met de steun van de coöperatie
KOTIMU (afkorting van het kinyarwanda = Koperative Tu-bungabunge Ibidukikije duhereye ku
mazi muri MUTETE, in het Nederlands: Coöperatie voor de bescherming van het milieu, met
voorrang van het water), hopen
wij onze doelstellingen te bereiken.
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Leden van de coöperatie Kotimu die instaan voor de
bescherming van het milieu, met voorrang voor water. Foto’s
hierboven en hieronder.

CULTUUR - CULTURE
PUBLICATIES - PUBLICATIONS
Marie-Odile Godard, Docteur Naasson Munyandamutsa l’Umupfumu, Un psychiatre à l’épreuve
du génocide
Collection Passeurs de mondes, ethnoghraphies cliniques, Louvain-la-Neuve, Ed. AcademiaL’Harmattan, 2019
Commentaar: Jean-Pierre Roobrouck

Psychologe, psychanaliste en lectrice aan de
Universiteit van Picardië, Marie-Odile Godard
heeft veel samengewerkt met Naasson Munyandamutsa om het onherstelbare leed van
de talloze slachtoffers van de volkenmoord te
herstellen. Hij begeleidde de slachtoffers, de
hulpnetwerken, de professionals, de verenigingen en de opleidingscentra in de taak het
gemeenschapsleven opnieuw op te bouwen.
Marie-Odile Godard geeft in dit boek een stem
aan al diegenen die met hem in contact kwamen. De hierin verzamelde getuigenissen zijn
een blijvende herinnering aan de inspanningen die beiden tijdens hun leven hebben
verricht om het leed van de zwaar getraumatiseerde slachtoffers te verzachten en hen de
moed te geven het leven terug op te nemen.
De psychoanalyse van Naasson Munyandamutsa nam de psychotherapeutische dimensie van de persoon in zijn geheel in aanmerking zowel op het vlak van het fysieke als op
dat van het psychologische lijden. Hij zorgde
er telkens voor iedereen gerust te stellen en
schonk veel aandacht aan het herwaarderen
van de mensen die hij behandelde om hun
problemen te kunnen oplossen. Hij werd als
een ziener beschouwd die een positieve, charismatische invloed uitoefende op zijn patiënten. Hij beschikte over een grote luisterbekwaamheid en gebruikte in zijn therapie het
traditionele verbale steekspel tussen twee vaders om te onderhandelen over het huwelijk
van hun kind. Het kwam er volgens hem op
aan dat er opnieuw een band werd gesmeed

met de slachtoffers en vaak werd hij dan ook als
een vader beschouwd door diegenen die hij geholpen had opnieuw vertrouwen in de toekomst te
hebben. Zijn overlijden heeft een leegte gelaten
die snel zal moeten worden opgevuld door banden
te creëren tussen de therapeuten en de patiënten.
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Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du
Nil, roman, collection Continents noirs; Ed.
Gallimard, 2012 – Prix Renaudot 2012
Commentaar Jean-Pierre Roobrouck
De realisatie van de film van het gelijknamige
boek (zie filmbespreking pp. 13-16) was een
aanleiding om de roman waarop de film
gebaseerd is voor te stellen.
Deze mooie vlot geschreven roman speelt zich af
in het begin van de jaren 1970 en bevat alle ingrediënten die tot een genocide zouden leiden. Het is
het verhaal van vooral twee Tutsi-leerlingen van
een secundaire school gelegen op een fictieve
plaats aan de bron van de Nijl. Zij maken deel uit
van het quotum van 10 % die aan de Tutsi-bevolking is toegestaan. Zij leven daar tussen een grote
meerderheid van Hutu-meisjes. De school is gewijd aan de zwarte Onze-Lieve-Vrouw van de Nijl.
Haar beeld staat dichtbij de bron opgesteld. De
school wordt beschouwd als een eliteschool voor
kinderen van hoge ambtenaren en militairen die de
toekomst van het land moeten uittekenen. Op dezelfde heuvel leeft echter een oude Belgische
planter-schilder-antropoloog op een half verlaten
koffieplantage. Hij houdt de mythe in stand dat de
de Tutsi’s afkomstig zijn uit Egypte en is ervan
overtuigd dat ze afstammen van de zwarte farao’s
van Meroë. Met passie schildert hij de meisjes en
beeldt de ene (Veronica) af als de godin Isis en de
andere (Virginia) als de zwarte koningin van de
Nijl, Candace.
De Tutsi-meisjes dromen van een mooie toekomst
en hopen hun diploma te behalen. Zij krijgen echter te maken met de invloed van de partijpolitiek
die gericht is op de ontvoogding van de Hutumeerderheid. De protagoniste ervan is een medeleerlinge Gloriosa die zich zeer antipathiek tegenover hen opstelt en het gerucht rondstrooit dat er
zich kakkerlakken, inyenzi’s, in de school bevinden
die zouden moeten verwijderd worden. Ze gaat zo
ver de neus van het Mariabeeld te verminken omdat ze niet langer wil bidden voor de afbeelding
van een madonna met een Tutsi-neus die voor
haar geen authentieke zwarte madonna is. Bovendien strooit ze het valse gerucht rond dat het
atheïstische Tutsi’s zijn die het beeld hebben ver12 | UMUBANO

nield en dat het tijd wordt om de school te zuiveren
van hun medeplichtigen. Dit zal dan ook weldra gebeuren en de school wordt de prooi van een aanval
van opgehitste jongeren die met knuppels de Tutsimeisjes verjagen.
Dankzij Immaculée, een onafhankelijke leerlinge,
heeft Virginia tijdig een schuilplaats kunnen vinden,
maar Veronica die niet op school te vinden is (zij is
gevlucht bij de blanke aanbidder van de legendarische Tutsi-vrouwen), wordt op verzoek van Gloriosa opgespoord en samen met haar beschermheer
gruwelijk vermoord. Een week na de vlucht van Virginia komt Immaculée haar halen zeggende dat er
een staatsgreep is gebeurd en dat de toestand intussen genormaliseerd is. Gloriosa is van het toneel verdwenen en het is nu Goretti, een Hutuleerlinge uit het noorden, die de plak zwaait in de
school en verklaart dat de echte Hutu’s het land in
handen hebben.
Hiermee zijn enkel de grote lijnen van het verhaal

verteld, maar uiteraard niet de talrijke verwikkelingen, zoals een bezoek aan de gorilla’s, het bezoek van koning Boudewijn en koningin Fabiola,
de contacten met een traditionele genezer, met de
wereld van de geesten bij de waarzegster en de
regenmaakster, bij de umwiru of hofdignitaris van
de vroegere Rwandese dynastie. Dit geeft een
boeiend beeld over de traditionele opvattingen en
gebruiken en geeft een dieper inzicht in de psychologie van de doorsnee Rwandees. Ook andere
personages komen aan bod, zoals de blanke directie van de school, de zusters en de inlandse pater-aalmoezenier die duidelijk in goede verstandhouding leeft met het nieuwe regime. Ook de beschrijving van de Belgische en Franse leerkrachten
biedt een aangename, soms humoristische (of is
het een spottende?) blik op de recente geschiedenis. De invloed van de katholieke kerk komt uiteraard voortdurend aan bod en is vrij divers: van de
kordate maar soms te afzijdige moeder-overste en
de hypocriete aalmoezenier, gaat het over een
aantal zusters die vooral door een specifieke taak
gekenmerkt worden tot de evocatie van de oude
pater Pintard die zijn sympathie voor de Tutsi-be-

volking uit de bijbel haalt en er afstammelingen in
ziet van de Ethiopische Joden, Falasha’s genaamd. Behalve de hoofdpersonages worden ook
andere personages belicht zoals de leerlinge Frida
die op de school een verhouding heeft met een
Congolees van de ambassade en het meisje Godelive dat ook een noemenswaardig avontuur beleeft,
reeds van meet af aan als een verrassing aangekondigd. Ook de halfbloed Modesta, een Hutsi of
iemand van gemengde afkomst (Tutsi-moeder en
Hutu-vader) is een bijzonder interessant personage omdat zij voortdurend moet schipperen tussen haar officiële vriendschap met Gloriosa en haar
sympathie voor Virginia. Zij droomt ervan ooit kinderen te hebben die noch het een noch het andere
zijn.
Ook de derde Rwandese etnie (de Batwa’s) komt
ter sprake in een verhaallijn zodat het boek werkelijk een echte microkosmos is van de Rwandese
samenleving zoals ze er uitzag twintig jaar voordat
de genocide uitbrak. Het boek leest dan ook als
een soort voorspel van wat het land de komende
jaren te wachten stond.

CULTUUR - CULTURE
FILM - CINÉMA

Notre-Dame du Nil
Dr. Guido Convents, Voorzitter Afrika Filmfestival
Het Afrika Filmfestival vertoont in 2020 de nieuwe en merkwaardige film Notre-Dame du Nil die zich in
Rwanda situeert. Het gaat dit keer niet over de genocide van 1994 maar over de jaren die eraan voorafgingen, en brengt de kijker terug naar de beginjaren zeventig. Het is een verfilming van het boek van de
Rwandese schrijfster, met dezelfde titel, van Scholastique Mukasonga die in Frankrijk met de Renaudot
prijs 2012 bekroond werd. Het bijzondere is niet dat het hier om een Franse film gaat, maar dat hij door de
Afghaanse filmmaker Atiq Rahimi geregisseerd werd. Hij vroeg zelf na de oorlog (1979-1984) in Afghanistan politiek asiel aan in Frankrijk en weet wat burgeroorlog is. Ondertussen schreef hij enkele romans en
draaide met deze fictiefilm al samen vijf films, voornamelijk documentaires. De meeste handelen over
Afghanistan, en nu plots een film over Rwanda. Rahimi voelt zich religieus zonder een specifieke godsdienst te belijden. De film is een coproductie van de Franse Televisie met een Belgisch productiehuis en
met de steun van Wallimage en Proximus. Ook het Rwanda Film Office en tal van Rwandese ministeries
(cultuur, defensie enz.) namen deel aan de productie van de film. Het is een terugkijk op het dagelijks
leven op een katholieke middelbare school voor meisjes van Rwandese hoge burgerij om van hen de elite
van de samenleving te maken. De regisseur wilde precies deze film maken omdat hier de genocide van
twintig jaar later al voelbaar is. De film is geheel in Rwanda opgenomen. De cineast was verrast dat na 25
jaar van de gebeurtenissen in 1994 de samenleving in Rwanda de weg op verzoening blijkt gegaan te zijn.
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De film situeert zich de laatste weken van het
bewind van de eerste president van Rwanda, de
prowesterse en anticommunistische Grégoire Kayibanda van de Parmehutu politieke partij. In die dagen is een deel van zijn partij het niet meer met
hem eens en maakt het leger jacht op Tutsi’s en
ondersteunt het ook Hutu-milities. Ze aanvaarden
niet meer dat Kayibanda de quota’s van de Tutsi’s
in de maatschappij blijft behouden. Er wordt “fake
news” door het leger verspreid dat de Tutsi’s het
land gaan destabiliseren. Het hoofd van het leger
Juvénal Habyarimana zal dan in 1973 een staatsgreep plegen. Deze algemene geschiedenis van
het land is de onderliggende verhaallijn van de film
en geeft ook een zeker idee hoe de politieke situatie zo plots uit de hand kon lopen met moordpartijen op de Tutsi-minderheid.
In de eerste scènes van de film is er een jong
meisje dat bij valavond in een meer zwemt en
denkt aan de woorden van haar grootmoeder in
het Kinyarwanda. Deze vertelde haar vroeger dat
als ze zou overlijden haar geest door de vulkanen
zou worden opgenomen en dat haar herinneringen
in het meer zouden worden opgelost, waarmee ze
duidelijk maakt dat haar leven en dat van het
bestaan van Rwanda een zijn. Haar kleindochter
herinnert zich dat haar grootmoeder kritisch naar
de koloniale tijd verwees waarbij de kolonialen de
“aarde” dood achtergelaten hebben. “Ze hebben
de wereld veroverd door zichzelf erin te verliezen.
(…)
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Ze waren arrogant en ze waren bijna fier over hun
onwetendheid. Hebben ze ooit hun verloren onschuld teruggevonden”? Dat maakt dat de film ook
past in de nood tot dekolonisering van de Rwandese samenleving. Hij toont hoe de kolonisatie de
cultuur van de mensen ontneemt door de eigen geschiedenis, de taal en de godsdienst door een andere te vervangen.
Wat op nationaal vlak gebeurt, wordt weerspiegeld
in het leven van het katholiek internaat Notre Dame
du Nil. De eerste beelden tonen een slaapzaal met
Rwandese meisjes die onder hun muskietennetten
slapen en het goed met elkaar lijken te vinden: een
gelukkige en hele wereld lijkt het … maar het is niet
zo. Veel draait rond het zwarte Onze-Lieve-Vrouwebeeld van de school. Op een dag krijgen de
meisjes taken, een groep moet het beeld reinigen
en een andere groep het archief. Bij het poetsen
verliest het beeld wat verf en wordt wit. Iemand
zegt dat een witte Madonna mooier is. Iemand anders vraagt luidop waarom het geen zwarte madonna is die op “ons” Rwandezen lijkt. Enkele meisjes
vinden dat het beeld een Tutsi-neus heeft! Het zal
aanleiding zijn voor dramatische gebeurtenissen.
Het is een eerste aanduiding dat er wat broeit. Ook
in het archief stoten meisjes op foto’s. Er is een
verwijzing naar België met een foto met Koningin
Fabiola die de school bezocht had. Voor het ene
meisje is Fabiola een mooie koningin, maar een andere riposteert hierop dat de Rwandese Tutsi-ko-

ningin Rosaline Gicanda mooier was. Ze verwijst
hier naar de weduwe van de laatste Mwami, die in
1961 na de moord op haar man, besliste in het
land te blijven. Tijdens slachtpartijen die er dan
door Hutu-milities plaatsvinden, slaagt ze erin om
haar neef Paul Kagame en zijn familie van de gewisse dood te redden. Er is een andere foto, uit de
koloniale tijd. Een meisje vindt het vreemd dat op
de foto de afbeeldingen van de Rwandese notabelen (Tutsi’s) doorkruist zijn omdat ze “op verlof
zijn” (verdwenen of vermoord?); anders zouden ze
nog meer het land hebben geplunderd, is een opmerking van een medescholier. Ze zegt dit omdat
ze gezien heeft dat Virginia, een Tutsi-meisje, tijdens het ontbijt suiker zou hebben gestolen. Virginia zegt dat het beetje suiker voor haar zusjes is.
Op een gegeven ogenblik wordt een moeder met
haar dochter weggestuurd en hoort men de zuster
zeggen dat het college slechts tien procent Tutsi’s
kan toelaten, en dat dit quotum niet overschreden
mag worden. De school onder de leiding van een
blanke zuster is een Instituut om niet alleen goede
christenen maar vooral de toekomstige elite te
vormen. Onder de leerlingen bevinden zich dan
ook de kinderen van ministers en van de hogere
legerleiding, leden van de Parmehutu.
Centraal staan de ervaringen van twee Tutsi’s:
Veronica, groot en slank en Virginia, klein en gedrongen, in feite niet te onderscheiden van de andere meisjes. Ze maken kennis met een blanke
koffieplantage-eigenaar die in de ban is van de
Tutsi’s en hun mythologische geschiedenis. Het is
de koloniale manipulatie van het verleden. Hij heeft
van Veronica, waaraan hij Tutsi-kenmerken toe-

schrijft, een portret gemaakt. Op een dag, als de
twee meisjes de school verlaten, kruisen ze de wagen van de minister met zijn dochter Gloriosa, ook
een schoolmeisje. Gloriosa ziet Virginia en Veronica gaan en noemt hen kakkerlakken. Voor haar zijn
er “te veel” van hen. Verder laat de dochter van de
minister zich ook ontvallen dat ze hun aanwezigheid niet kan verdragen en dat ze er ziek van
wordt.
Veronica gaat naar de blanke plantage-eigenaar
om hem te bedanken. Hij, de blanke, heeft het over
de Tutsi’s die zouden afstammen van de Egyptische farao’s, hetgeen aanknoopt met de koloniale
legende. Hij bazelt over de redding van de Tutsi’s.
Hij heeft het daarbij over de koningin Radegonde
Nyiramavugo, de grootmoeder van de laatste Mwami. De meisjes nemen hem en zijn ‘gefabuleer’ niet
ernstig. Veronica zegt dat hij hen als actrices ziet in
zijn denkbeeldige film… Haar vriendin repliceert
hierop dat de Tutsi’s al in heel veel slechte films
van de blanken hebben meegespeeld en dat ze
daarvoor zwaar betaald hebben. Op dat ogenblik
zijn er vluchtige beelden van wegblokkades waarbij
militairen op zoek zijn naar Tutsi’s.
De film zit vol verwijzingen naar de katholieke hypocrisie, het idee van beschaving, hetgeen betekent dat ze enkel Frans moeten spreken en niet de
eigen taal en dat er geen eigen “geschiedenis” is.
In de school krijgen de meisjes op een gegeven
ogenblik geschiedenisles over Frankrijk en onder
meer over de slachtpartij op de Bartholomeusnacht in Parijs in 1572 waarbij katholieken 3000
protestanten afslachtten. Eén van de meisjes
vraagt aan de blanke zuster of Rwanda eveneens
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zo’n bloedige gebeurtenissen heeft gekend en ook
waarom er in de lessen enkel over westerse koningen gesproken wordt en niet over Rwandese. Een
Hutu-leerlinge geeft het antwoord door te zeggen
dat ze nu in een republiek leven en dat het geen
zin heeft om over de koningen te spreken. De
lerares bemerkt dat Afrika in de aardrijkskundelessen thuishoort en dat enkel Europa een geschiedenis heeft. Kortom, opmerkingen die inzicht
geven in de onderwijspolitiek en de politiek in het
algemeen van het pas onafhankelijk geworden
Rwanda. De moeder-overste beseft op een gegeven ogenblik dat ze verkeerd bezig is en aan politiek doet, wat tegen de principes van haar geloof
ingaat.
Twee meisjes Modesta en de extremistische Gloriosa vallen per ongeluk. Ze wilden die nacht de
neus van de Madonna door een Hutu-neus vervangen. Ze weten dat ze door de zusters gestraft
kunnen worden. Ze besluiten te liegen! Gloriosa
verhaalt aan moeder-overste in aanwezigheid van
de Hutu-priester en militair dat ze door een vijftigtal
Inyenzi’s (kakkerlakken) voor het beeld van de
madonna werden aangevallen. Ze vertelt zelfs dat
deze naar de school komen om er de blanke
nonnen te verkrachten en de priester te doden. Ze
beschuldigen ten onrechte een Tutsi van het dorp.
Er worden maatregelen genomen en er worden
messen uitgedeeld en iedereen moet zich in de
kerk gaan verstoppen, militairen komen hen bewaken. Voor hun zogezegde moed worden Gloriosa

en Modesta als heldinnen beschouwd. Ze hebben
de school gered! Het komt zelfs in de krant. Gloriosa wordt als Jeanne d’Arc beschouwd en door haar
vader minister publiekelijk beloond. Als later ontdekt wordt dat de Madonna beschadigd is, beschuldigt Gloriosa de Tutsi’s. Ze belooft dat haar vader
een nieuw beeld zal geven: een echte Rwandese,
met het gezicht van de meerderheid van de bevolking. En waarop ze dan fier kunnen zijn. In de kerk
wordt het nationaal volkslied gezongen. Dan begint
Gloriosa haar oorlog tegen de Tutsi-meisjes. Virginia probeert moeder-overste te overtuigen dat alles
verkeerd en gelogen is. De moeder-overste zegt
haar eenvoudig dat ze zich overal moet buiten houden. Ondertussen richt Gloriosa met de priester
een militantenorganisatie op … Veronica en Virginia weten dat ze worden gedood als ze niet vertrekken. Als in een echte pogrom laat Gloriosa jonge
gewapende mannen met stokken komen die op
jacht gaan naar de Tutsi-meisjes. De blanke zusters laten betijen. De priester doet actief mee. Veronica wordt gedood. Dan volgt de staatsgreep. Virginia heeft zich kunnen redden, ze gaat bij gorilla’s
wonen. Die zijn voor haar slimmer dan mensen.
Haar grootmoeder vertelde haar vroeger dat toen
de gorilla’s zagen dat mensen elkaar uitmoordden
ze niet meer mens wilden worden. Het is een zeer
mooi in beeld gebracht verhaal van een aangekondigde genocide en dat zij die het konden verhinderen er de moed niet toe hadden.

Foto’s ter beschikking gesteld door Guido Convents. Met onze beste dank.
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INFO
The Nile Institute Rwanda
Lode Van Pee, initiatiefnemer
Als architect en museoloog was ik geruime tijd consultant bij het Ministerie van Cultuur in Rwanda, in het bijzonder voor de Rwandese musea. Zo ben ik onder
meer de architect en de inrichter van het National Museum of Rwanda in Huye en ook van het Environment
Museum in Karongi. Ook ben ik medeauteur van diverse belangrijke Rwanda-publicaties. Recent ben ik gestart met een eigen initiatief ‘The Nile Institute Rwanda’.
The Nile Institute Rwanda dat door de Rwandese autoriteiten hoog in het vaandel wordt gedragen, situeert
zich aan de oevers van de Nyabarongo (= de Nijl); de
verste bron van de Witte Nijl situeert zich in het Nyungwe-regenwoud, en bevindt zich in vogelvlucht op slechts
45 km van het project. Het Instituut heeft nu al samenwerkingsovereenkomsten met interessante wetenschappelijke instellingen. The Ministry of Environment
en The Institute of National Museums of Rwanda zijn
belangrijke Rwandese partners. Ook l’Université du
Rwanda speelt een prominente rol: studenten kunnen
hun eindwerk of doctoraat maken afhankelijk van het
specifiek domein. Daarnaast zijn er samenwerkingsintenties ondertekend met internationale instellingen en
organisaties, waaronder het Afrikamuseum van Tervuren, Kadoc KULEUVEN, UGent, het Watermuseum in
Arnhem.

Bedrijven als Farys, Create bieden materiële ondersteuning.
Het Nile Institute omvat het Visitor-Education Center en
het Research Center.
Het Instituut wordt uitgerust met een ponton en boot, die
riviertochten mogelijk maakt voor wetenschappelijk onderzoek én voor educatie.
The Nile Visitor Education Center wil bewustwording
creëren bij de bezoekers over hun directe band met de
Nijl. Op een heldere wijze deelt het centrum de wetenschappelijke kennis mee, maar het leert ook de technieken en voorzorgsmaatregelen aan, die nodig zijn voor de
bescherming van de rivier. Iedereen heeft belang in een
goede en constructieve relatie met de rivier en elkeen
heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Doelgroep van The
Nile Visitor-Education Center zijn families, scholen, individuen, toeristen, …
The Nile Research Center heeft als hoofddoel de verschillende aspecten van de Nijl te onderzoeken in het
belang van Rwanda. In eerste instantie zal het de invloed bestuderen van de Nyabarongo-rivier op het milieu, in het bijzonder op de erosie, het klimaat, de fauna
en de flora.

Terrein Nile
Institute Rwanda
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Het onderzoekcentrum zal kennis en informatie aanleveren over de wisselwerking tussen de rivier en levende
wezens. Hiervoor is een diepgaand en interdisciplinair
onderzoek door wetenschappers noodzakelijk. Dit onderzoek omvat onder meer volgende domeinen:
 de milieuchemische samenstelling van het water en
de invloed van agricultuur en mijnbouw;
 de biologische samenstelling met de focus op biodiversiteit in en rond het water;
 de invloed van de rivier op het klimaat, zowel op lokaal, regionaal als globaal niveau;
 de hydrologische opmetingen van de rivier ifv. de
gebruikers zoals o.a. de energiesector.
Timing
De bouw van The Nile Institute start eind 2019/begin
2020 en opent de deuren midden 2021. Vanaf dat ogenblik zal ik mij er definitief vestigen.

Nile Institute—Inkom

Onze mogelijke samenwerking
De Private Stichting ‘Friends of The Nile Institute Rwanda’ is op zoek naar sponsors.
Via de Koning Boudewijnstichting, die ons project
steunt, zal een projectrekening lopen en kan een fiscaal
attest uitgereikt worden voor giften vanaf 40 euro.
Aarzel niet, steun dit mooie project. Meer uitleg en
contact via https://nile-institute.be/

Nyabarongo-Nijl. Foto’s ter beschikking gesteld door Lode Van Pee
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onze projecten ontvangt u een fiscaal attest.
Vanaf € 100 wordt u erelid en dan wordt uw
naam toegevoegd aan de lijst van de ereleden op
onze website: www.umubano.be

Woord vooraf—Editorial, p. 2

 Het bezoek van de delegatie van de Provincie OostVlaanderen, een solidaire provincie, aan sommige projecten van Pandamu in de Zuidprovincie van Rwanda.
Een fantastische dag, TELIMBERE Innocent, Coördinator van PANDAMU, pp. 3-4
 De ontmoeting van de delegatie van de Provincie OostVlaanderen, een solidaire provincie, met de autoriteiten
van de districten van de zuidprovincie, TELIMBERE Innocent, Coördinator van PANDAMU, pp. 5-6
 Nieuws van de NGO CPPA KISARO, Gerard Moerman,
p. 7
 Levering naaimachines aan privéschool TVET St Josephine, in het District Gatsibo, Frederic Deprez, p. 8
 Waterprojecten gefinancierd door VRV UMUBANO
VZW, Faustin MUNGARURIYE, projectverantwoordelijke te Mutete, pp. 9-10

Cultuur—Culture, p. 11
 Publicaties—Publications
 Marie-Odile Godard, Docteur Naasson Mu-

nyandamutsa l’Umupfumu, Un psychiatre à
l’épreuve du génocide – commentaar: J.-P.
Roobrouck, p. 11
 Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil,
roman, collection Continents noirs; Ed. Gallimard, 2012 – Prix Renaudot 2012 Commentaar
Jean-Pierre Roobrouck, pp. 12-13
 Film—Cinéma
Notre-Dame du Nil. Verfilming van het boek van
Scholastique Mukasonga. Regisseur: Atiq Rahimi, door, Dr. Guido Convents, Voorzitter Afrika
Filmfestival, pp. 13-16

Info
The Nile Institute Rwanda, Lode Van Pee, initiatiefnemer, pp. 17-18
Werkvergadering tussen het Regionaal Overleg, de delegatie van de
provincie Oost-Vlaanderen en de
Rwandese lokale besturen. Zie ook
foto op achterflap. Artikel pp. 5-6
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De delegatie van de Provincie Oost-Vlaanderen op werkbezoek in Rwanda. Vergadering samen met de
Rwandese partners van het Regionaal Overleg en de Rwandese autoriteiten. Zie pp. 5-6

www.umubano.be

