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Onze partner Pandamu (gevestigd te Mushishiro) ondersteunt lokale boeren: Vrouwen
strijden voor zelfpromotie en tewerkstelling. Lees meer op pagina 3 tot en met 6.
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Woord vooraf

Éditorial

Al is de actualiteit in Rwanda niet altijd even opbeurend, toch blijft het land ons op een positieve
wijze verrassen door de durf en de vernieuwing
van het beleid.

Même si l’actualité au Rwanda n’est pas toujours
très réjouissante, le pays continue à nous surprendre positivement par l’audace et le renouvellement
de la politique menée.

Het land bereidt zich voor op het bouwen van een
groene stad in Kigali met een systeem dat luchtvervuiling en aantasting van het milieu voorkomt.
Volgens de projectleider, ingenieur Eudes Kayumba, zal de groene stad gebouwd worden op 620
hectaren in de sector Kinyinya, in het district Gasabo, op zo’n 16 km van het centrum. De stad zal
worden uitgerust met groene technologieën en
innovaties voor een groene en klimaatbestendige
verstedelijking. Elektrische voertuigen (auto’s, fietsen en motoren), hernieuwbare energie, duurzame afvalverwerking, biogasinstallaties, stedelijke
bossen maken daar deel van uit. Er wordt ook
gezocht naar een manier om huizen betaalbaarder
en milieuvriendelijker te maken. De Duitse ontwikkelingssamenwerking draagt bij tot de financiering
ervan.
Ook de coronamaatregelen worden vrij efficiënt
toegepast. Zowel West– als Oost-Vlaanderen hebben onze partners geholpen om de crisis te bestrijden. U kunt daar meer over lezen op onze website
www.umubano.be onder nieuwsberichten. Indirect
heeft België van zijn kant een aanzienlijke steun
verleend aan de gezondheidszorg door 40 ziekenhuiswagens te schenken.
In dit nummer hebben we het over onze bijdrage
als ondersteunende organisatie van landelijke organisaties. We brengen vooral de steun van de
provincies Oost- en West-Vlaanderen ter sprake.
In de streek van Muhanga/Mushishiro, in het Noorden (Kisaro) en in het Oosten van het land (Gisaya) ondersteunen we projecten met de hulp van
beide provincies. Verder bieden wij ook steun aan
projecten in Gatsibo en Mutete.
In dat verband, zijn we verheugd de goedkeuring
te kunnen aankondigen van het project voor duurzame watervoorziening op zonne-energie door
zuivering van regenwater voor scholen in ruraal
noord-Rwanda. Dit project werd ingediend door
Bosaq, De watergroep, Howest en onze vzw Umubano ten voordele van de parochie Notre-Dame de
Kibeho te Mutete. Het werd goedgekeurd door de
Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, in het
kader van het Vlaams Partnerschap Water voor
Ontwikkeling. U hoort er zeker van in onze eerstvolgende nummers.
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Le pays se prépare à la construction d’une ville verte à Kigali avec un système qui permet d’éviter la
pollution de l’air et de l’environnement. Selon le
chef de projet, l’ingénieur Eudes Kayumba, la ville
verte s’étendra sur 620 hectares dans le secteur de
Kinyinya, dans le district de Gasabo, à quelque 16
km du centre. Elle sera dotée de technologies vertes et d’innovations pour une urbanisation écologique et durable en termes de climat. Véhicules électriques (voitures, vélos et motos), énergie renouvelable, traitement durable des déchets, installations
de biogaz et forêts urbaines font partie du projet.
On cherche également une manière de faire en
sorte que les habitations soient plus abordables et
plus respectueuses de l’environnement. La coopération au développement allemande contribue au financement.
Les mesures de lutte contre le coronavirus y sont
également appliquées de manière relativement efficace. La Flandre occidentale et orientale ont toutes
deux aidé nos partenaires à faire face à la crise.
Pour plus d’infos à ce sujet, rendez-vous dans la
rubrique actualités de notre site www.umubano.be.
La Belgique, pour sa part, a indirectement contribué de manière importante aux soins de santé en
offrant 40 ambulances.
Dans ce numéro, nous abordons notre contribution
en tant qu’association de soutien aux organisations
rurales du pays. Nous traiterons particulièrement
du soutien des provinces de Flandres orientale et
occidentale. Dans la région de Muhanga/Mushishiro, dans le Nord (Kisaro) et dans l’Est du pays
(Gisaya), nous soutenons des projets avec l’aide
des deux provinces. Nous apportons par ailleurs
également notre soutien à des projets à Gatsibo et
Mutete.
À ce sujet, nous sommes ravis de pouvoir annoncer que le projet photovoltaïque durable de potabilisation de l’eau de pluie pour les écoles dans les zones rurales du Nord du Rwanda a été approuvé. Ce
projet avait été soumis par Bosaq, De watergroep,
Howest et notre asbl Umubano, en faveur de la paroisse N-D de Kibeho à Mutete. Il a été approuvé
par le Département Environnement des pouvoirs
publics flamands dans le cadre du partenariat flamand Water voor Ontwikkeling. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution de
ce projet dans nos prochains numéros.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

VROUWEN STRIJDEN VOOR ZELFPROMOTIE EN
TEWERKSTELLING
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.

Een van de grote doelstellingen van de organisatie “Participation à l’Appui Nutritionnel et
au Développement Agricole de Muhanga” (Deelname aan de voedselondersteuning
en aan de landbouwontwikkeling van Muhanga), afgekort als PANDAMU, is de organisatie
van vrouwen en jongeren in de programma’s
van de organisatie.
Tijdens het jaar 2020 hebben vrouwen van
verschillende categorieën zich bij PANDAMU
aangesloten om hun toestand van werkloosheid om te buigen tot een toestand van
ondernemende vrouwen. Ze deden dit in de
optiek van PANDAMU die erin bestaat bij te
dragen tot de verbetering van de voedseltoestand in haar activiteitenzone.

Na een lange periode van werkloosheid van
meer dan zes jaar na hun universitaire studies
en in de vaststelling dat de pandemie COVID19 de tewerkstelling zeker niet zou vereenvoudigen, beslisten twee vrouwen nauw samen te
werken met PANDAMU om een activiteit op te
richten die aan de lokale behoeften beantwoordt inzake toegang tot fruitbomen en
bomen voor het boslandbouwsysteem. Deze
activiteit zorgt niet enkel voor een vruchtbare
bezigheid voor voordien werkloze vrouwen
maar zal in de toekomst ook tewerkstelling
bieden aan personen in de omgeving van de
onderneming, met name, jonge meisjes en
ongehuwde moeders.
Sinds mei 2020 staan MUKANGARAMBE Joséphine en MUKARUTESI
Béatrice vroeg op en begeven zich op de vestiging
Mata, in de cel Tyazo van
de sector Muhanga, district
Muhanga, waar zij een
grote kwekerij hebben ingericht voor fruitbomen
(avocadobomen, passiebloemen, boomtomaten,
papajabomen, mangobomen en citrusvruchten),
bosbomen en bomen voor
het boslandbouwsysteem
(eucalyptus, grévillea, den,
bamboe, leucaena en
calliandra), met een capaciteit van zestigduizend jonge boomplanten.
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De activiteit is van zeer groot belang voor de
vrouwen met gering inkomen en voor sommige
mannen die er elke dag komen werken en
betaald worden door deze ondernemende
vrouwen voor verschillende werken zoals het
vullen van de potten met aarde, het verplanten
van de jonge planten. Een persoon verdient
tussen 1200 RWF en 3500 RWF per dag, dit
stemt overeen met 1,2 en 3,5 EUR per dag.
Deze boomkwekerij was ook een goede plaats
als tijdverdrijf voor de leerlingen van het secundair die een langere vakantie kregen door
COVID-19. Sommige leerlingen kwamen er
werken als dagloners en verdienden wat
spaarcentjes.
Deze twee vrouwen hebben deze activiteit
gekozen om aan de keuze te beantwoorden
van het district Muhanga, om minstens drie
fruitbomen per gezin te hebben, met het doel
de dagelijkse voedselportie te verbeteren in de
gezinnen. Bovendien werd de boomkwekerij
gezien als een activiteit waarin de mannen het
monopolie hadden, terwijl het een goede bron
van inkomsten kan zijn voor eenieder die er
zich vastberaden in engageert.
Deze nieuwe ondernemende vrouwen bevestigen dat als ze een markt vinden voor hun
jonge planten hun onderneming kan vooruitgaan en groeien. Zij zijn trots op hun onderneming.
De organisatie PANDAMU moedigt het initiatief van deze vrouwen aan, vooral omdat het
beantwoordt aan haar prioriteiten, hetzij in de
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promotie van vrouwen met gering inkomen en
ongehuwde moeders, hetzij in de promotie van
de voeding in de gezinnen van de begunstigden en van de Rwandezen in het algemeen.
Behalve de afzetmarkten die deze organisatie
bereid is hen te verlenen, zal ze hen ook
helpen contact op te nemen met mogelijke kopers, zoals andere NGO’s en staatsinstellingen. Zij ondersteunt deze initiatieven door
het leveren van advies, zaadgoed en door de
ondersteuning bij sommige installatiewerken.
Zij zorgt ook voor de verspreiding van informatie met betrekking tot het bestaan van deze
initiatieven.
Momenteel hebben de vrouwen reeds hun onderneming laten inschrijven bij Rwanda Development Authority (RDB), zodat zij kunnen
deelnemen aan de concurrentie op de markten
voor de levering van plantaardig materiaal. De
overheid van de gecentraliseerde instanties
heeft bewondering voor dit initiatief van de
vrouwen die de moed hadden in dit domein te
investeren, wetende dat ze in concurrentie treden met ondernemingen die door mannen worden beheerd die reeds over veel ervaring beschikken.
Zij beloven hen al hun steun en zeggen hen
dat willen kunnen is en dat het begin moeilijk
is, maar dat alles wel goed zal verlopen.
De organisatie PANDAMU steunt ook dit soort
activiteiten in de sector Mushishiro in de cellen
Matyazo en Rwigerero, maar op een kleinere
schaal waar de vrouwen en de jonge eigenaars
van boomkwekerijen zelf werken.

EEN BIJZONDERE WEEK IN DE ACTIVITETIEN VAN
PANDAMU
TELIMBERE Innocent, Coördinator van PANDAMU
De organisatie “Participation à l’Appui Nutritionnel et au Développement Agricole de Muhanga”, afgekort als PANDAMU, besteedde
de week van 16 tot 20 november 2020 aan de
presentatie van haar activiteiten aan het grote
publiek.
De week startte op maandag 16 november
met een oproep van openbare aanbesteding
aan al wie belangstelling heeft om dierlijk en
plantaardig materiaal te leveren aan Pandamu. Het gaat immers over een Programma
van de Verenigde Naties voor de Ontwikkeling (PNUD) via de tussenkomst van Rwanda Governance Board, waar geëist wordt met
het systeem van openbare aanbestedingen
(open tender) te werken voor aankopen van
grote waarde.

De coördinator van Pandamu bij de lading van jonge planten
van passiebloemen

De dag van dinsdag 17 november 2020 was
gekenmerkt door de verdeling van jonge planten van passiebloemen aan de landbouwersveetelers van de cel Nyagasozi, sector Mushishiro in het district Muhanga, activiteit die zal
worden voorgezet met de verdeling van jonge
planten van boomtomaten (tamarillo’s), papajabomen en geënte avocadobomen.
De activiteiten werden afgesloten met de
presentatie van de activiteiten van PANDAMU
aan de overheden van het District Muhanga
en aan de Economische Commissie van het
Joint Action for Development Forum (JADF)
van het district Muhanga, activiteit die werd
voorgezeten door de Division Manager en
Directeur Planning van het District Muhanga,
de heer BIZIMANA Eric.
PANDAMU maakte van de gelegenheid gebruik om haar project van landbouwvoorlichting voor het sociaal en economische welzijn
van de landbouwers-veetelers van de sectoren
Mushishiro en Rugendabari van het District
Muhanga in de zuidprovincie te lanceren.

De begunstigden van Pandamu bij het in ontvangstnemen van
de lading passiebloemen

De deelnemers wensten PANDAMU geluk voor
de activiteiten die de organisatie leidt in het
district Muhanga omdat ze erin slaagt het
sociaal-economisch welzijn en de knowhow
van haar begunstigden te verbeteren.
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Officiële lancering van het project van landbouwvoorlichting voor het sociaal en economische welzijn van de landbouwersveetelers van de sectoren Mushishiro en Rugendabari van het District Muhanga

Het team van Pandamu en de deelnemers aan de vergadering met betrekking tot de presentatie van de activiteiten van Pandamu
en de officiële lancering van het project landbouwvoorlichting voor het sociaal en economisch welzijn van de landbouwers en
veetelers van de sectoren Mushishiro en Rugendabari van het District Muhanga, gefinancierd door de PNUD via de Rwandese
overheidsorganisatie Rwanda Governance Board.
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INRICHTING VAN EEN AUTOMATISCH IRRIGATIESYSTEEM
VOOR DE AGRO-ECOLOGISCHE BOERDERIJ VAN GISAYA
MET DE STEUN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Albert NKUNDA, PROJECTVERANTWOORDELIJKE
De boerderij is opgestart in 2014. Met de doelstelling de jongeren en de volwassenen van het dorp
Gisaya op te leiden. Er werd gekozen voor een
ecologische, dus duurzame aanpak, die het milieu
respecteert. De boerderij werkt op basis van een
geïntegreerd systeem. In visvijvers, aangelegd in
de moerassen worden vissen gekweekt. Het water
wordt ook gebruikt voor het besproeien van de
planten. Een deel van de oogst en van het overschot van de plantaardige productie wordt gebruikt
voor de voeding van de dieren, de rest wordt gebruikt als strooisel of komt rechtstreeks in het
compost terecht. De drek van de dieren helpt ons
compost te maken en bij de productie van wormen
om de vissen te voeden. Het rijpe compost wordt
gebruikt om de vruchtbaarheid van de grond te
vernieuwen om een goede plantaardige productie
te verkrijgen. De 3 elementen kunnen in de toekomst worden gebruikt voor de productie van energie. Een gesloten cyclus, systeem met nul afval !
Het doel van het automatische irrigatieproject is de
productiviteit van de boerderij te verbeteren. Om
de landbouwproductie van de boerderij te maximaliseren is het nodig heel het jaar te produceren,
ook in het droogseizoen dat in de streek waar het
project gesitueerd is, in het oosten van het land,
duurt van juni tot eind augustus. Tijdens het groot
droeg seizoen wordt de aarde dor, de planten en
het gras drogen uit. Daardoor draait het opleidingswerk op de boerderij op halve kracht. Wij
probeerden tot nog toe de planten te besproeien
met ontoereikende middelen (emmers en gieters),
maar dit is een lastig werk dat weinig resultaten
biedt.
De installatie van een modern besproeiingssysteem zal ons in staat stellen heel het jaar door de
productie- en opleidingsactiviteiten in de boerderij
aan te houden.

Bovendien zullen we met dit irrigatiesysteem de
landbouwproductie met 1/3 kunnen verhogen. Een
andere meerwaarde heeft betrekking op de praktische en theoretische landbouwkundige opleiding
die heel het jaar kan doorgaan.
De sprinklerirrigatie (besproeiing) is een irrigatiesysteem waardoor het water in de plantage wordt
verdeeld in de vorm van waterbellen, waarbij regenneerslag wordt gesimuleerd. Dit systeem wordt
toegepast op planten die geen groenten zijn, zoals
maïs.
Het druppelirrigatiesysteem maakt het mogelijk water langzaam aan de voeten van planten te spuiten
door middel van kleine plastic buizen, met kleine
gaatjes waar water uitkomt dat wordt gebruikt om
deze planten water te geven. Dit systeem wordt
toegepast op groenten zoals kool, tomaten, sla,
courgette…
De financiering van het project was mogelijk dankzij een subsidie van de provincie West-Vlaanderen
die door de VRV UMUBANO VZW werd aangevraagd. Op 31 januari 2020 ontvingen wij een eerste schijf van 9.500 EUR en het project is gebudgeteerd op een totaal van 11.996 EUR.
1ste

fase: uitbreiding van een elektriciteitslijn tot
200m:
Deze activiteit is volgens plan in januari/
februari 2020 uitgevoerd en er is een
lijn aangebracht die
het gebouw en het
moeras waar de
pomp wordt geïnstalleerd, verbindt.
Plaatsen van elektriciteitspaal
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2de Fase: Installatie van de pomp, tanks en de
hoofdlijn
Deze fase, die gepland stond voor maart, moest
eind juni worden uitgevoerd. Zoals overal, heeft de
regering van Rwanda, ingevolge de pandemie van
COVID 19 die de wereld raakte, vanaf maart een
lockdown opgelegd om er het hoofd aan te bieden.
Dit heeft onze activiteiten vertraagd en pas na het
einde van de lockdown, dat wil zeggen begin juni,
hebben we onze activiteiten opnieuw kunnen
opstarten.
De geplande activiteiten waren:
Zoeken naar een kantoor om een gedetailleerde
studie uit te voeren : Er werd een studie uitgevoerd
met een bedrijf INNOVATECHS Ltd, gespecialiseerd in de bouw van irrigatie-infrastructuur en
vermarkting van irrigatieapparatuur.
Bestelling en levering van het materiaal: Op basis
van een gedetailleerde studie, plaatsten we onze
bestellingen vanaf juni als gevolg van de pandemie en de lockdown. De eerste levering vond
medio juni plaats.

Levering van het materiaal
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Het graven en bouwen van ondersteuning voor
tanks: De activiteiten met betrekking tot het graven
en de mankracht werden uitgevoerd door jongeren
en volwassenen van het dorp Gisaya in ruil voor
dagelijkse betaling. Het aanvoerkanaal en de put in
het moeras werden gegraven: het kanaal - 10 m
lang en 2 m diep - werd gegraven om het water te
brengen naar het eerste terras waar de pomp is
geïnstalleerd. Tegelijkertijd is een put van 2 m² en
3m diep gegraven om een voldoende hoeveelheid
water te garanderen.

Bouw van voetstuk voor watertanks: Deze tanks
moesten in de hoogte worden geplaatst om de
zwaartekracht te vergemakkelijken. Er werd een
voetstuk gebouwd in steen en cement:

Het installeren van de elektrische pomp: Aan de
onderkant werd een eenfasige elektrische pomp
geïnstalleerd. Het water wordt aangezogen door
een aanzuigleiding met korf, het gaat door de pomp
en wordt gestuurd naar de tanks geïnstalleerd aan
de bovenkant.

Het leggen van leidingen voor de hoofdlijn: Er
werden twee hoofdlijnen gemaakt, een voor de
elektrische pomp, en de andere voor de motorpomp. Dit werd verklaard door het feit dat de twee
pompen niet dezelfde laadcapaciteit tot aan de
watertanks hebben.

Het installeren van de tanks en het aansluiten aan
de hoofdlijn: Watertanks werden geïnstalleerd en
aangesloten op de hoofdlijnen, kleppen zijn gemonteerd op in- en uitgangen om het water te controleren. Tegelijkertijd werden de secundaire lijnen verbonden met de hoofdlijnen. Deze lijnen voeden de
verschillende delen van de boerderij en gaan naar
elke sprinkler.
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Eerste watertest om te zien of het water de top van
de tanks bereikte. De test liet zien dat het water
zonder problemen in elk deel van de boerderij
aankomt. We merkten een hoge waterdruk die
begint vanaf de tank aan de bovenkant naar de
onderkant van de boerderij, wat de besproeiing
van dit deel door de zwaartekracht vergemakkelijkt.

3de Fase: Installatie in verschillende delen van
de boerderij:
Deze fase bestond uit de installatie van secundaire
leidingen, het bevestigen van sprinklers en de installatie van de druppelleidingen. Dit werd onmiddellijk na de installatie van de tanks en de hoofdlijn
uitgevoerd.

Sprinkler geïnstalleerd

Irrigatie van fruit-en bananenbomen: De besproeiing gebeurt met behulp van flexibele buizen,
elke voet van een fruitboom of een bananenboom
kan een voldoende hoeveelheid water hebben.
Besluit
Het geïnstalleerde automatische irrigatiesysteem
geldt als een model dat de overheidsinstanties
komen bekijken en waarderen. Zij stellen voor dat
de boerderij een model wordt en veel mensen kan
ontvangen die willen leren en opleidingen volgen
op verschillende beoefende technieken. En dat is
precies ons doel.

Foto rechts onder: Albert voor het hoofgebouw met op de
muur het logo van de provincie West-Vlaanderen !
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SCHOLENGROEP KISARO-MURAMA
Gerard Moerman, bestuurslid VRV Umubano VZW
In 2019 werd Blok 5 afgebroken en een nieuwbouw conform de nieuwe klasnormen kwam in de plaats.
Daarvoor moest het gebouw verlegd worden zodat een deel van blok 4 moest afgebroken worden.
In 2020 werden Blok 2 en 3 grondig gerenoveerd en eveneens aangepast aan de nieuwe normen met
grotere ramen en deuren. In de vorige nieuwsbrief van juni hebben we gemeld dat we aan de laatste fase
van deze renovatie – de vernieuwing van het dak en plaatsing van dakgoten en afvoeren – konden
beginnen. Zoals voorzien in de planning werd deze fase uitgevoerd tussen 15 juni en 15 augustus inclusief
de schilderwerken en de voetpaden rondom. Blok 2 en 3 hebben elk 4 klassen. Dit project werd
gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen met tussenkomst van VRV UMUBANO.
In augustus 2020 werd dan blok 1A afgebroken. De nieuwbouw is vorige week afgewerkt en omvat 3
klassen. Nu beginnen we aan de afbraak van blok 1 B. De vijf klassen worden dan ook met een grotere
oppervlakte herbouwd. De provincie Limburg financiert dit project. De afwerking is voorzien in juni 2021.
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Aankoop van 4 naaimachines en 1 fotokopierapparaat
TVET St-Josephine, Gatsibo
Jean Pierre Gakwiye, directeur
Saint Josephine ‘Technical and Vocational Education
and Training’ (TVET) is een school die is opgericht met
professionele overtuiging en doelstelling een voorbeeldinstelling te zijn in Rwanda voor beroepsonderwijs (Center of excellence), via het aanbieden van kwalitatief en
betaalbaar technisch onderwijs. Doel is om competente, goed opgeleide en autonome beroepsprofielen af te
leveren (skills for excellence). Directeur is Jean Pierre
Gakwiye, met wie Umubano goede contacten onderhoudt.
Op 15/07/2020 werd door de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw 2.450€ overgeschreven op de rekening van de school dankzij de steun van stad Waregem
(2.500€ - 2%). Omgerekend in RWF, na aftrek bankkosten: 2.515.760 RWF. Deze middelen werden als
volgt besteed: Aankoop van 4 machines voor naaiafwerking (2 borduurmachines, 1 overlock machine, 1 zoom
naaimachine): 1.808.000 RWF, 1 fotokopieerapparaat
IR 2204 Canon: 500.000 RWF - Transportkosten:
150.000 RWF. Installatiekosten (Nkusi): 55.000 RWF

Overlock machine

Zoommachine

In het kader van COVID-19 werd de school tijdelijk gesloten. Op 2/11/20 heropende de school met inachtname van alle veiligheidsvoorschriften. In totaal ging het in
een eerste fase om 37 leerlingen: 27 voor de naaiopleiding en 10 voor de kappersopleiding. Eind november
kwamen er 22 leerlingen mechanica, 34 leerlingen koksopleiding en 88 leerlingen naaiopleiding bij. In totaal zijn
er dus 181 leerlingen, waarvan 125 er de naaiopleiding
volgen (85% meisjes).
Dankzij de steun kan de school haar doelstellingen inzake kwalitatief technisch onderwijs op een betere manier
bereiken. Dit draagt ook bij tot versnelde accreditatie
door het Ministerie van Onderwijs (van niveau I naar niveau III inzake kwalitatief maatwerk). Dit zijn positieve
signalen in de toekomstige ondersteuning van lokaal (op
district niveau), hoogkwaliatief en op maat gericht technisch onderwijs door de school St Josephine TVET.

Borduurmachines hierboven, fotokopieertoestel
hieronder
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Foto hieronder: Leerlingen leren een kleed maken

CULTUUR - CULTURE
HET LOGO VAN HET WILDE WESTEN IN KORTIJK EN TRADITIONELE KUNST IN RWANDA

Karel Platteau
Hierna volgt een artikel van Karel Platteau met zijn toestemming overgenomen uit de Missiepost
van Beveren-Leie. Twee redenen daarvoor. De Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw
organiseerde in 2004 met de samenwerking van de provincie Oost-Vlaanderen in het Caemersklooster te Gent een tentoonstelling over de Imigongokunst en gaf bij die gelegenheid een
catalogus van de werken uit, samengesteld door Anne Maes-Geerincks en Lode Van Pee. Met de
opbrengst van de verkoop van de panelen kon Kakira destijds een nieuw atelier bouwen. Zie
daaromtrent onze website: https://umubano.be/kunstatelier/
Karel maakt ook deel uit van de werkgroep Wie helpt Eric? die zorgt voor studiebeurzen voor
kinderen uit Ngarama, een sector uit het district Gatsibo dat een stedenband heeft met Waregem.
Een rare titel hierboven. Wat heeft dat met BeverenLeie te maken ? Eerst een antwoord op de vraag
waarom dit artikel, en meteen zal de eerste vraag
opgelost zijn. Voor de lezers van de Missiepost is de
inzet van de Waregemse organisatie ‘Wie helpt Eric?’ of
WHE, géén onbekende meer. Er verschenen al een
paar artikels hierover in ons blad. Dat komt omdat het
precies 4 Bevernaars zijn, die aan het roer staan van
deze bloeiende organisatie. Twee dames wonen in
Beveren-Leie en twee heren woonden er o zovele jaren.
Het gaat hier om Christa Meersman, Ann Callens, Karel
Platteau en Jozef Caudron. Zij schakelden zich in met
hun initiatief binnen de werking van de ontwikkelingsdienst van Waregem. Stad Waregem is verbroederd
met een streek in Rwanda, nl. Ngarama. Daar helpt
onze stad de plaatselijke overheid door steun te geven
in technisch onderwijs, het boren van waterputten,
aanpak van gemeentelijke administratie, hulp aan
vrouwenorganisaties e.d. Omdat Jozef C. eens op eigen
kosten meereisde met oud-schepen Paul Kindt naar
daar, zag hij hoe moeilijk veel gezinnen het hadden om
hun kinderen te laten studeren. Daarom besloot Jozef
met Karel P. om een beweging op te zetten van
Waregemse gezinnen die de studies helpen betalen van
kinderen uit Rwandese gezinnen in Ngarama.
Na vele jaren slaagde de bestuursploeg, versterkt mét
de twee bovenvermelde dames, erin om meer dan 100
kinderen elk jaar te laten studeren. Per maand schenkt
men (b.v 5 of 10 euro) en op het einde van het jaar krijgt
men een fiscaal attest. Voor deze inzet is er een goeie
samenwerking met een andere organisatie uit onze
streek, nl. Umubano. Dat is een Rwandees woord voor
‘vriendschap’. En die drukt zich uit in velerlei samenwerking tussen hun Vlaamse vereniging en lokale
Rwandese partners. (Kijk eens op hun website, het zijn
allemaal vrijwilligers bij Umubano en hun secretariaat is
in Vichte).

13 | UMUBANO

Op Mabatobato, in de periode van Waregem Koerse,
staan WHE en Umubano naast elkaar op het gazon van
het park Baron Casier, en geven de vrijwilligers graag
uitleg. Zo kocht ik daar eens een boek op de stand van
Umubano, over een traditionele kunstvorm in Rwanda:
Imigongo. Tot mijn verbazing las ik dat het hier gaat om
een kunst die al bestond in de jaren 1600 ! Wat weten
wij eigenlijk bitter weinig van de kunstenaars en hun
creaties van voor de kolonisatie van Afrika… Schitterende geometrische patronen vormen de essentie ervan,
en die gaan van klein tot reuzegroot. Op muren en
houten panelen. Daartoe gebruikt men… koeienmest, en
als die gedroogd is, wordt die ingekleurd met natuurlijke
verf. Vaak rode klei. Deze kunstvorm zou teruggaan tot
prins Kakira uit Gisaka, die er zijn paleis mee versierde.
Na de genocide in 1994 raakte de imigongo korte tijd
buiten gebruik. Het werd echter geherintroduceerd en
sindsdien gebruiken vrouwen, vooral de weduwes, de
kunstuiting om zichzelf te kunnen bedruipen. Hun kunst
krijgt nu overal waardering, tot in exposities in Parijs toe.
Kijkt u maar eens op You Tube: Art Imigongo (Terriennes/TV5Monde).

Wat heeft dit alles nu te maken met het Festival van
Vlaanderen in Kortrijk, dat ressorteert onder de muzikale
koepel van ‘Wilde Westen’ ? Daar koos men voor een
nieuw logo, ontworpen door mevrouw Elvire Delanote.
Zij is een freelance grafisch ontwerpster, die al tal van
prijzen wegkaapte en ook boekomslagen en parfumverpakking ontwerpt en zelfs het logo van een tv-zender. Zij
mikt op een abstracte aanpak van al haar typografie,
maar meteen is die ook efficiënt. En altijd is er een

zweem van een sociale inleving in haar creaties. Als zij
de schwung van ‘Wilde Westen’ moest weergeven,
mikte zij op die twee zelfde beginletters -w- en ze ging
ermee spelen. Het resultaat is dat je met die letters in 2
vormen zowel van boven naar onder als van links naar
rechts spelen en lezen kunt: allemaal de letter -w- van
die twee woorden, en in de teksten speelt het Festival
dan met : Wilde drinken? Wilde mooie muziek? of : Wilde groeten, onderaan hun mails.
Als je nu goed kijkt, zie je een gelijkenis in patroon tussen Rwandese imigongo en het logo van Wilde Westen. Of hoe
een oude Afrikaanse kunstvorm, opnieuw waardering krijgt door de sociale aanpak van die getroffen vrouwen, én hoe
een westerse ontwerpster de schoonheid van abstracte typografie aanwendt. Leve Rwanda en de muziek van het
Festival Kortrijk met het mooie, sociale logo !
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CULTUUR - CULTURE
FILM - CINEMA

Georges Kamanayo
Filmmaker en bruggenbouwer tussen Rwanda – België
Dr. Guido Convents, Voorzitter Afrika Filmfestival
Op 9 oktober 2020 zette het Afrika Filmfestival Leuven Georges Kamanayo in de bloemetjes. Hij
kreeg op de speciale 25ste editie van het festival de Life Time Achievement Award uitgereikt voor
zijn verdienste als documentairefilmmaker maar ook voor zijn bijna veertig jarige strijd om een
vergeten koloniale erfenis, nl. de erkenning van de kinderen van een Belgische en een Congolese/
Rwandese of Burundese moeder. Op die heugelijke dag stelde hij eveneens zijn autobiografie voor:
Tussen Twee Werelden. Een leven in Europa en Afrika.
Georges werd in 1947 in de Nyabikenke (Gitarama) in
het noordoosten van Rwanda geboren. Zijn moeder was
de Rwandese Anastasia Nyiramatama en zijn vader de
Belgische mijningenieur Raphaël Gengoux. Hij kreeg de
naam Kamanayo van zijn grootmoeder en die verwijst
naar de omschrijving: “dat je eerst de koeien moet
melken die veel melk geven, maar dat je zeker de
koeien die weinig geven niet mag vergeten”. Zijn vader
woonde met zijn blanke vrouw en kind een eind verder
dan de heuvel van Georges moeder, hetgeen maakte
dat hij de vrucht was van een verboden relatie. Op een
gegeven ogenblik bleek hij als métis anders dan de
anderen in de plaatselijke gemeenschap. Hij werd naar
speciale internaten gestuurd onder meer in Byimana
waar behalve métissen ook de Rwandese elite werd
opgeleid. In 1959 is hij getuige van de eerste grote
moordpartijen waarbij de Hutu’s enkele tienduizenden
Tutsi’s ombrengen en zo de eerste vluchtelingenstromen naar Oeganda, Congo en Tanzania teweegbrengen. Dit alles gebeurt onder de autoriteit van de Belgen
die niet ingrijpen, maar nadien ook niet overgaan tot
vervolging van de moordenaars. Het legt de kiem van
ongebreideld geweld tegen een minderheidsgroep in
Rwanda. De onafhankelijkheid van zowel Congo als
Ruanda-Urundi hangt in de lucht. De Belgische kolonisator neemt dan de beslissing om alle métissen naar
België over te brengen. Ze vrezen dat ze zouden kunnen gedood worden. Zo belandt Georges in mei 1960
na een lange vliegtuigreis in België. Hier wordt hij door
een Antwerps echtpaar geadopteerd. In zijn nieuwe
vriendenkring ontdekt hij de magie van de fotografie en
later in het college in Overijse beoefent hij deze passie
als een echte hobby. Het zal hem ook de weg wijzen
naar zijn opleiding film in één van de beste en ook
technisch hoogstaande filmscholen van het land nl.
Narafi in Vorst, opgericht door de grote Belgische
documentairefilmmaker Henri Storck in 1939. Hier krijgt
hij les van onder meer Raphael Algoet, een fotograaf en
filmmaker die in het voorjaar van 1945 foto’s en filmopnamen maakte van diverse concentratiekampen in

Duitsland. Hier ziet hij deze beelden van de genocide
van de Joden, en hij kan niet weten dat hij iets meer dan
twintig jaar later opnieuw soortgelijke beelden uit Rwanda zou zien.
Na zijn studies in 1972 gaat hij op zoek naar een job en
bij toeval kan hij als cameraman bij de jonge reportagemaker William Van Laeken op de BRT beginnen.
Overigens deze meende bij het zien van de naam
Kamanayo, dat hij het met iemand van Japanse origine
te maken had! Eén van de eerste programma’s die zij
samen realiseren gaat over de kwestie zoals Kamanayo
het noemt van de Métissen. Dit thema zal voor hem zijn
leven lang een bekommernis zijn. En in 2019 leidt zijn
inzet er toe dat het Belgisch parlement zich verontschuldigt voor het aangedane leed ten overstaan van deze
métissen, van wie er duizenden in 1960 naar België op
veelal onrechtmatige wijze werden overgebracht. Zijn
werk voor BRT programma’s als Terloops, het Journaal
en Panorama brengt hem terug naar Rwanda en hij
gaat op zoek naar zijn moeder die hij in 1982 terugvindt.
Pas later wil hij ook meer over zijn vader weten, die hem
en zijn moeder aan hun lot had overgelaten. Deze
zoektocht heeft hij uitvoerig gedocumenteerd in zijn film
Kazungu de Metis.
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In de jaren 1990 en begin 2000 heeft Kamanayo een
zekere faam en autoriteit in de filmwereld opgebouwd.
Hij coproduceert Pièces d’Identité van Mweze Ngangura die de grote prijs Yennenga op het filmfestival
Fespaco in Ouagadougou wint. Het is een speelfilm
over de postkoloniale tijd gezien in 1998 vanuit de
voormalig gekoloniseerden. Hij maakt het ontroerende
portret van de Israëliër Jacky Barkan die zijn leven lang
op zoek was over hoe hij als Joods kind in België de
holocaust heeft overleefd. De documentaire 1943 The
lost year of Jacky Barkan kende in 2003 zijn première.
Voorts zetelt Kamanayo in een aantal commissies van
het ministerie van Cultuur en wordt ook de eerste
voorzitter van Africalia in Brussel. In die hoedanigheden
verdedigt hij het bestaan en het werk van het Afrika
Filmfestival. Sinds 2008 woont Georges, als gepensioneerde, terug in Rwanda waar hij een guesthouse uitbaat.
Georges beschreef uitvoerig zijn levensverhaal in
Tussen twee werelden. Een Leven in Europa en Afrika
(foto’s ter beschikking gesteld door Guido Convents)

Kazungu, de Metis
In deze autobiografische documentaire uit 2000 (50
min.) toont Kamanayo waar hij vandaan komt en ook
zijn zoektocht en ontmoeting van eerst zijn moeder en
daarna zijn vader. Deze terugblik confronteert hem met
de koloniale realiteit waarvan hij ook het product is, Hij
vraagt ook aan zijn moeder of hij geboren is uit een
liefdesrelatie of een andere. Zijn moeder bevestigt dat
het een liefdesrelatie was maar dat een dergelijke
relatie toen in de koloniale tijd moeilijk erkend kon
worden. Het bestaan van hun kinderen werd gewoon
ontkend. De katholieke kerk speelde hierin eveneens
een rol met haar scholen en internaten in Rwanda en
later met hun adoptiewerk en weeshuizen in België.
Hun optreden betekende ook dat ze de kinderen uit hun
milieu ontrukten om ze als ontheemden naar België te
brengen, zonder dat de Rwandese moeders wisten dat
ze hun kinderen afstonden voor adoptie. In de film
vertelt Kamanyo over zijn geslaagde carrière bij de BRT
maar ook bij zijn eigen productiehuis. De opbouw van
de ontmoeting met zijn vader in het Zuiden van Frankrijk
brengt ook spanning in de film. Hij vindt hem vlak voor
zijn overlijden. De man is blij hem te zien en zal hem
later als zijn zoon erkennen.
La fille du grand Monsieur
Tijdens één van de voorstellingen van Kazungu, de
Metis, rond 2001 ontmoet Kamanayo in Brussel Emma
Dardenne. Zij vertelt dat ze een soortgelijke ervaring
heeft als hijzelf. Hij besluit daarover een film te maken.
Emma werd in 1908 in Rwanda geboren als dochter van
de Duitse kapitein Heinrich Von Bethe en een
Rwandese. Na de oorlog belandt ze in België. Samen
met Kamanayo en haar dochter en kleinzoon vertrekt
Emma naar Rwanda waar ze sedert 1922 niet meer
geweest is. Het is een ontroerend portret over een métis
die een ander licht werpt op haar verleden, dat van
Rwanda, België en Duitsland. De film kwam in 2004 tot
stand.
16 | UMUBANO

AFF Life time achievement award Kamanayo 9 october Leuven. Foto ter beschikking gesteld door Guido Convents

CULTUUR - CULTURE
PUBLICATIES - PUBLICATIONS
Rwanda 1994 Paroles de rescapés
Témoignage du génocide perpétré contre les Tutsi
M-C. Barakagwira, A. Byukusenge, A. Cyabakanga Umwali, P. Mahano, M.L.
Munyakazi, H. Nyabyenda, C. Prévost Mukamugema, S. Umulisa Icyitegetse, T.
Uwamariya et B. Uzayisenga
zijn de auteurs van “Rwanda 1994 Paroles de Rescapés- Témoignages du
génocide perpétré contre les Tutsi”, allemaal overlevenden van de volkenmoord
en leden van dezelfde vereniging “Tubeho Family”. Negen vrouwen en een man
vertellen wat zij in 1994 hebben meegemaakt en hoe zij aan de volkenmoord zijn
ontsnapt.
Sommigen onder hen waren nog kinderen toen de horror in hun land losbrak. Zij
getuigen een voor een over de verschrikkelijke gebeurtenissen die ze hebben
meegemaakt en proberen hun leed te verwerken door de slechte herinneringen
van zich af te schrijven in Frankrijk waar ze hun toevlucht hebben genomen.
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Jeroen Janssen en Hilde Baele, Mijn kameraad
Che Guevara of het relaas van een heldensafari
in Afrika
Commentaar: Jean-Pierre Roobrouck
Met veel belangstelling heb ik het hierboven vermelde
boek gelezen van striptekenaar Jeroen Janssen, winnaar van de Bronzen Adhemar, en schijfster Hilde Baele. Zij brengen in prachtige illustraties het verhaal van
Mzee Jerôme Sebasoni, een Tutsi-rebel, die de gids
was van Che Guevara tijdens diens expeditie in Congo
tegen het leger van Mobutu. Het boek is intrigerend omdat het getuigenissen noteert over een controversiële
periode met betrekking tot de dekolonisatie in Rwanda.
Sebasoni en anderen wijzen in het verhaal zowel de
kerk als de Belgische administratie met de vinger. Het
boek leest zo als een ernstige aanklacht, die schreeuwt
om nader te worden onderzocht. Zolang de gebeurtenissen niet door historici aan een gedetailleerde studie
zijn onderworpen, valt de precieze waarheid niet te
achterhalen – het blijft een zaak van ‘woord tegen
woord’. De auteurs hebben de verdienste dat ze de
gevoelens die leven bij een deel van de Rwandese
bevolking duidelijk in kaart brengen, maar allicht was
het wijs geweest om de beschuldigingen die Sebasoni
en zijn omgeving naar voor schuiven met meer nuance
en voorzichtigheid te benaderen.
De bejaarde Jerôme Sebasoni heeft een onwaarschijnlijk bewogen leven achter de rug. In de Cercle Sportif
van Kigali vertelde hij in 2008 aan Hilde hoe hij voor het
pad van de revolutie koos. Hij beschrijft hoe hij als een
jongen van het vijfde leerjaar zag hoe een patrouille
tijdens de Hutu-revolte van 1959 zijn oom Mutembe
voor zijn ogen afslachtte. Volgens zijn verhaal gebeurde
dit in aanwezigheid van een Witte Pater, die “Kerepi”
werd genoemd. Later vernemen we dat de moordpartij
bij het verlaten van de kerk zou zijn gebeurd. Op de
vlucht voor het geweld, trok Jerôme met zijn familie
naar Burundi, waar hij een militaire opleiding volgde met
als doel de regering van Kayibanda omver te werpen.
Jerôme’s militaire loopbaan omspant het hele gebied
van de Grote Meren. Hij vocht als jongeling in Congo
tegen Mobutu, eerst met de Mulelisten en later met
Kabila. In 1965 kwam hij er in contact met Cubanen,
onder meer met Victor Dreke en Che Guevara, die de
codenaam Tatu (de derde in het Swahili) droeg. Jerôme
kreeg als opdracht Guevara te begeleiden en voor hem
als gids te dienen. Hij bleef dit doen tot Guevara zes
maanden later een einde stelde aan zijn Congolese
avontuur. En zo kwam Jerôme in Cuba terecht waar hij
fysiotherapie studeerde en in een hospitaal werkte. Hij
trouwde er met een Cubaanse vrouw, Olga, en werd er
vader van een zoon, Jean. In 1975 keerde Jerôme
terug naar Burundi, waar hij in dienst was van de mission cubaine in Bujumbura. In 1990 keerde hij terug
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naar Rwanda en in 1993 sloot hij zich aan bij het FPR.
Intussen is Jerôme met de Rwandese Primitive gehuwd.
Hilde en Jeroen hadden gehoopt om samen met Jerôme
naar Cuba terug te keren, maar Jerôme is in januari
2016 overleden, zodat deze ambitie een droom is gebleven. Desondanks hebben ze hun speurtocht voortgezet.
De auteurs hebben er alles aan gedaan om het verhaal
van Jerôme te controleren. Ze gebruikten de brieven die
hij hen achterliet, zoals een brief van Jerôme aan de
dochter van Che Guevara. Ze ontmoetten haar in Bredene. Het tweetal trok naar Cuba en ging er op zoek naar
de plekken waar Jerôme heeft geleefd en de mensen
die hem hebben gekend. Zo ontmoetten ze de rechterhand van Guevara, Victor Dreke. Dat leverde opmerkelijke portretten op, prachtig getekend door Jeroen.
Geïntrigeerd door het moordverhaal op Mutembe, gingen Hilde en Jeroen bij de witte paters in Butare en in
Varsenare op zoek naar de identiteit van de pater die bij
de moordpartij aanwezig zou zijn geweest. Ze komen te
weten dat het vermoedelijk gaat om een man van
Nederlandse afkomst, die Max Klep heette. Zij namen
ook een kijkje in het dorp waar de moordpartij plaatsvond. De eigendommen van Mutembe zijn er nu in
handen zijn van andere inwoners. Na een lange onderbreking vindt Jeroen ook Primitive terug, de vrouw met
wie Jerôme in Rwanda is getrouwd, en samen met Hilde
bezoeken zij zijn graf in Nyamirambo.
Mijn kameraad Che Guevara of het relaas van een
heldensafari in Afrika is prachtig geïllustreerd en stevig
gedocumenteerd. De auteurs hebben de moed gehad
om de hand in een wespennest te steken. De Rwandese
geschiedenis staat bol van intriges en het is bijzonder
moeilijk om feiten en fictie van elkaar te onderscheiden.
Wie onvoldoende vertrouwd is met deze complexiteit,
dreigt op basis van dit boek tot overhaaste conclusies te
komen die de werkelijkheid geweld aan doen. Om een
correct oordeel te vellen over de pijnlijke gebeurtenissen
verbonden aan het
kolonialisme en de
missionering is het
aan te raden om de
aangehaalde feiten
aan een grondig
historisch
onderzoek te onderwerpen. Enkel zo is het
mogelijk om de verdachtmakingen die
de getuigen in dit
boek uiten, te bevestigen of te ontkrachten.

Wikwiheba Mwana/ update bouwwerken transitie tot
dagcentrum, gefinancierd door Hope and Homes for
Children, Mukasharangabo Mediatrice
Het bouwbedrijf is begonnen met de bouwwerken. Midden september vonden de sloopwerkzaamheden plaats. Niet alle gebouwen werden gesloopt; volgende bestaande gebouwen blijven behouden: schuur
met de maïsmolen, het maïsmagazijn en de verharde
grond voor het drogen van maïskorrels.
Sommige constructies komen op de bestaande keermuur en andere gebouwen zoals keuken, doucheruimtes en latrines worden gerenoveerd. De materialen voor fysiotherapie, speelgoed en vrijetijdsuitrusting
die door UMUBANO werden gefinancierd, zullen verder
worden gebruikt in het nieuwe centrum dat wordt getransformeerd. De fysiotherapeut gebruikt de fysiotherapeutische materialen tevens wanneer de kinderen
thuis worden bezocht en behandeld (daycare).

WORD LID VAN VRV UMUBANO
In overeenstemming met onze statuten, moet wie
lid wenst te worden van onze VZW een aanvraag
richten tot het bestuur en jaarlijks lidgeld betalen.
U kunt lid worden door € 20 over te schrijven op
de rekening nr.
IBAN: BE79 0682 4065 7633
BIC: GKCCBEBB
met vermelding AANVRAAG LIDMAATSCHAP. Vul
ook uw NAAM, VOORNAAM en ADRES in.
Vanaf een gift van € 40 per jaar voor een van
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

Bouwwerken transitie Wikwiheba mwana naar dagcentrum
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