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Rwanda heeft zich op de internationale scène in het 
afgelopen semester opnieuw op verschillende vlakken 
gemanifesteerd. In augustus assisteerden Rwandese 
militairen het leger van Mozambique om een belangrijke 
havenstad op jihadistische strijders te veroveren en 
zetten zich verder in om heel het gasgebied terug in te 
nemen. Het land stond ook net als Oeganda de VS bij 
om tegen 31 augustus zoveel mogelijk mensen weg te 
halen uit Kabul voor het verstrijken van de deadline. In 
de strijd tegen covid vernamen we dat het Duitse 
laboratorium BioNTech eind augustus beslist heeft dat 
het midden 2022 de bouw zal aanvangen voor de 
productie van vaccins in Senegal en in Rwanda. 
Bovendien wordt het Rwandese Kigali in 2025 het decor 
voor de wereldkampioenschappen wielrennen. Dit werd 
op 24 september bevestigd tijdens het 190

e
 UCI Con-

gres. Daarmee zet het wielerwereldkampioenschap 
voor het eerst voet op het Afrikaanse continent. 
 
Onze minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès 
bracht eind oktober een bezoek aan Rwanda en had 
een onderhoud met haar Rwandese ambtgenoot Vin-
cent Biruta om haar bezorgdheid te uiten over het 
proces en de gezondheid van de veroordeelde Paul 
Rusesabagina, die eerder werd gelauwerd voor zijn 
optreden tijdens de genocide. Volgens haar zeggen was 
het gesprek goed voor de samenwerking tussen beide 
landen en wordt het lot van Rusesabagina door de Bel-
gische diplomatie van dichtbij gevolgd.  
 
In dit nummer geven wij opnieuw een overzicht over de 
ontwikkeling van de activiteiten van een aantal van onze 
partners in Rwanda, onder meer met een bijdrage van 
Innocent Telimbere die als verantwoordelijke van Pan-
damu zeer goed werk levert in de zuidprovincie op het 
vlak van landbouw en tuinbouw met de steun van de 
provincie Oost-Vlaanderen. Verder kunt U een kort ver-
slag lezen van Frederic Deprez die samen met Lieven 
Vandoorne een aantal belangrijke projecten heeft be-
zocht. Vanop het terrein zorgde onze vriend en voor-
malig bestuurslid Gilbert Nyatanyi voor een interessante 
bijdrage over het Agaciro Development Fund als kata-
lysator voor economische groei in Rwanda. Hij pleit 
ervoor dit fonds open te stellen voor participaties van 
stedenbanden en ontwikkelingssamenwerking met het 
oog op een snelle ontwikkeling van het land. 
 
Tenslotte bieden we u zoals gewoonlijk een aantal 
boekbesprekingen over werken gepubliceerd in verband 
met Rwanda, het land of de literatuur, misschien een 
suggestie om de kerstdagen al lezend door te brengen. 
Ook mag de ontwikkeling van de film in Rwanda niet 
ontbreken en daar zorgde zoals altijd onze trouwe 
medewerker Guido Convents voor. Ik wens jullie veel 
leesgenot en prettige feestdagen ook al blijft corona nog 
even onder ons. Wie onze partner Wikwiheba mwana 
(gehandicaptencentrum) met een kerstcadeau wil bij-
staan kan inschrijven op de aankoop van onze kerst-
pakketten. Zie pagina 19. 

 

 

Lors du semestre écoulé, le Rwanda s’est à nouveau 
manifesté à plusieurs niveaux sur la scène internationa-
le. En août, les militaires rwandais ont aidé l’armée du 
Mozambique à prendre une importante ville portuaire 
aux mains des combattants djihadistes, et ils ont conti-
nué à se mobiliser pour reprendre la totalité de la zone 
riche en gaz. Tout comme l’Ouganda, le pays a aidé les 
USA à évacuer un maximum de civils de Kaboul avant le 
31 août, date d’expiration du délai. Dans la lutte anti-
covid, nous avons appris que le laboratoire allemand 
BioNTech a décidé fin août qu’il entamerait mi-2022 la 
construction de sites destinés à la production de vaccins 
au Sénégal et au Rwanda. Par ailleurs, Kigali, la capitale 
du Rwanda, accueillera en 2025 le championnat du 
monde de cyclisme. Cela a été confirmé le 24 septem-
bre lors du 190

e
 congrès de l’UCI. Ce sera la première 

édition de ce championnat sur le continent africain. 
 
Fin octobre, notre ministre des Affaires étrangères, So-
phie Wilmès, s’est rendue au Rwanda et y a eu un entre-
tien avec son homologue rwandais Vincent Biruta au 
cours duquel elle a exprimé ses préoccupations quant 
au procès et à la santé de Paul Rusesabagina, aujour-
d’hui condamné, dont l’intervention lors du génocide 
avait précédemment été saluée. Selon les dires de notre 
ministre, l’entretien fut positif pour la collaboration entre 
les deux pays et le sort de Rusesabagina fait l’objet d’un 
suivi attentif par la diplomatie belge.  
 
Dans ce numéro, nous ferons à nouveau le point sur 
l’évolution des activités d’une série de nos partenaires 
au Rwanda, notamment avec une contribution d’Inno-
cent Telimbere qui, en tant que responsable de Panda-
mu, fournit un travail très efficace dans la province du 
sud sur le plan de l’agriculture et de l’horticulture avec le 
soutien de la province de Flandre orientale. Vous 
pourrez également lire un bref compte rendu de Frederic 
Deprez, qui est allé visiter plusieurs projets importants 
en compagnie de Lieven Vandoorne. Présent sur le ter-
rain, notre ami et ancien administrateur Gilbert Nyatanyi 
a fourni une intéressante contribution sur l’Agaciro Deve-
lopment Fund dans son rôle de catalyseur de la crois-
sance économique au Rwanda. Il y plaide pour une ou-
verture de ce fonds à des participations de jumelages de 
villes et de la coopération au développement pour favori-
ser une évolution rapide du pays. 
 
Enfin, comme à l’accoutumée, nous vous proposons une 
série de critiques d’ouvrages en lien avec le Rwanda – 
le pays ou sa littérature – ... quelques judicieuses sug-
gestions pour passer les fêtes de fin d’année en mode 
lecture ! Et pour ne pas oublier le secteur du cinéma qui 
se développe au Rwanda, nous pouvons une fois encore 
compter sur notre fidèle collaborateur Guido Convents. 
Le fait qu’il faudra encore s’accommoder un certain 
temps du coronavirus ne m’empêchera pas de vous 
souhaiter une bonne lecture et de joyeuses fêtes ! 
Si vous souhaitez offrir un cadeau pour soutenir notre 
partenaire Wikwiheba mwana (centre pour personnes 
avec un handicap), n’hésitez pas à souscrire à l’achat de 
nos colis de Noël. Plus d’infos à la page 19. 

 

Woord vooraf Éditorial 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

Sinds haar oprichting in 2002 heeft de Organi-
satie PANDAMU haar prioriteiten bepaald met 
betrekking tot de bevordering van de land-
bouw en de veeteelt om in haar activiteiten-
zone voldoende middelen beschikbaar te 
stellen zodat zowel zwangere vrouwen, moe-
ders die borstvoeding geven, als kinderen en 
volwassenen kunnen rekenen op een dagelijk-
se evenwichtige voedselportie. De uitvoering 
van deze opdracht heeft gezorgd voor een 
verhoging en diversifiëring van de landbouw-
productie in de zone waar Pandamu actief is. 
Veel landbouwers-veetelers beoefenen mo-
menteel een landbouw en veeteelt die steeds 
professioneler is. 
 
Rond het jaar 2014 is PANDAMU begonnen 
met het ondersteunen van verenigingen en 
coöperaties die zich wilden toeleggen op de 
transformatie van fruit. Een coöperatie, CO-
PRODEMU, bleek te slagen met zijn wijn, be-
kend onder de naam VINAS, die gemaakt is 
op basis van ananas. Begin 2018, heeft PAN-
DAMU een stagiair op bezoek gehad, Seppe 
Van der Haegen, afkomstig uit de Hogeschool 
Gent, die zich heeft ingezet voor het maken 
van yoghurt en het bereiden van andere melk-
producten. 
 
Niettegenstaande onze hoop te slagen in de 
voedingsmiddelenindustrie, vormden de eisen 
van het  Rwanda Bureau of Standards en van 
de Rwanda Food and Drugs Agency met 
betrekking tot gebouwen en uitrustingen een 
grote hindernis voor PANDAMU in haar pogin-
gen om het S-merk te verkrijgen om haar pro-
ducten probleemloos op de markt te brengen. 

PANDAMU OP WEG NAAR DE TRANSFORMATIE VAN  

LANDBOUWPRODUCTEN  

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. 

Met het doel een oplossing te vinden voor deze 
toestand heeft PANDAMU de beslissing geno-
men te investeren in een gebouw en uitrustin-
gen om een transformatie-eenheid van land-
bouwproductie op te richten. Het is de bedoe-
ling samen te werken met de coöperaties van 
jongeren en vrouwen die de transformatie van 
landbouwproducten willen bevorderen. Zij zul-
len hun bijdrage leveren op het vlak van het 
personeel bij de productie van de transforma-
tie-eenheid en zij zullen delen in de winst 
samen met PANDAMU die als financiële inves-
teerder wordt beschouwd van deze transfor-
matie-eenheid. 
 
De bouwwerken van de transformatie-eenheid 
zijn gestart eind oktober 2021 en momenteel 
wordt het dakgebint geïnstalleerd. Deze werk-
zaamheden worden uitgevoerd door een team 
metselaars en metselaarsknechten gekozen in 
de activiteitenzone van PANDAMU. Er werd 
voorkeur gegeven aan jongens en meisjes die 
hun studies in de bouw onlangs hebben vol-
tooid en die op zoek waren naar werk en aan 
enkele metselaars die over een lange ervaring 
in de bouw beschikken. 
 
Als de bouwwerken gedaan zijn zal PANDAMU 
fruitsap, jam, yoghurt en soms ook wijn kunnen 
produceren op basis van fruit zoals ananas, 
bananen, boomtomaten, passievrucht, enz… 
Dit initiatief is zeer belangrijk voor PANDAMU, 
omdat het zal dienen als een middel om eigen 
inkomsten te genereren die zullen bijdragen tot 
de autofinanciering van de organisatie voor de 
uitvoering van haar opdracht. Deze praktijk 
wordt sterk aangemoedigd door Rwanda Go-
vernance Board. 
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De werking van de transformatie-eenheid van 
de landbouwproductie van PANDAMU zal de 
doelgroep van de organisatie aanzetten om 
meer fruit te kweken omdat de telers beschik-
ken over een gegarandeerde afzetmarkt in 
hun nabijheid.  Op deze wijze zullen minder 
producten verloren gaan in afwachting van 
onzekere klanten. Ons fabriekje zal het fruit 
geproduceerd in het district van Muhanga en 
in de aangrenzende districten als grondstof 
kunnen gebruiken.   

Bovendien zal deze transformatie-eenheid van 
fruit als geschikte locatie dienen om de sta-
giaires te onthalen die zich bij ons zullen ko-
men trainen in de fabricatie van voedingsmid-
delen.   
 
Wij zien deze transformatie-eenheid ook als 
een kans voor tewerkstelling van vrouwen en 
jongeren die werkloos blijven na hun secun-
daire en universitaire studies te hebben volein-
digd.  

 

Huidige staat van de bouwwerkzaamheden  Hoe de transformatie-eenheid er zal uitzien bij afwerking  

Bouwwerken aan de gang  
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Samen met bestuurslid Lieven Vandoorne en Lieze 
Goemaes, recent afgestudeerd van Howest, richting 
Gezondheidswetenschappen, werd eind oktober richting 
Rwanda getrokken om de lokale partners en gereali-
seerde projecten te bezoeken.  Na de verplichte PCR 
testen en het nodige papierwerk konden we de trip 
aanvatten op zondag 24 oktober.  Na een bezoek aan 
de zusters Bernadinnen in Kigali werden we door 
Priester Faustin van de Parochie Mutete naar ginds 
gebracht, alwaar we kennis maakten met de overige 
drie priesters: Narcisse, Vincent en Jean-Baptiste, en 
allen genoten van een uiterst gastvrije ontvangst. 
 
De focus van ons verblijf in Mutete lag op het water-
project dat uitgevoerd wordt in kader van de door de 
Vlaamse overheid, Departement Omgeving, toegeken-
de steun onder de koepel van VPWvO (Vlaams Partner-
schap Water voor Ontwikkeling).  Een partnerschap 
tussen de Parochie Mutete, de firma Bosaq, De Water-
groep, Howest en Umubano.  Eerder dit jaar trok reeds 
een afgevaardigde van Bosaq en de Watergroep rich-
ting Mutete om de technische specificaties af te toetsen 
(zie nieuwsbrief juni 2021, pag. 11-12).  Nu lag de focus 
eerder op de sensibiliserings- en preventiecampagnes 
in het kader van gezondheidszorg en toegang tot drink-
water. Dit gekoppeld aan de door het project reeds gefi-
nancierde aanleg van de droogtoiletten en boomkwe-
kerij. 
 
 

 

 

Verslag bezoek partners in Rwanda 24 oktober 2021 – 5 november 2021 

Frederic Deprez, ondervoorzitter VRV UMUBANO VZW 

De belangrijke link met de school en de toegang tot 
drinkbaar water en hygiënische condities werd als cen-
traal thema besproken met diverse partijen.  Daarbij 
vormt de burgerparticipatie KOTIMU onder vorm van 
maandelijkse bijeenkomsten en bijdrages voor de ge-
meenschap een belangrijk element.  Het belang van 
gezonde, evenwichtige voeding wordt door de Rwan-
dese autoriteiten steeds meer naar voor geschoven.  
Deze thema’s vormden een belangrijk onderdeel in de 
gesprekken met zowel de school-, parochie- als district-
verantwoordelijken.  Er is duidelijk een positieve evolu-
tie op al deze vlakken, die qua accenten heel wat aan-
knopingspunten vindt met het door de Vlaamse overheid 
gesteunde VPWvO project. 
 

Een bezoek aan de lokale gezondheidspost geeft een 
duidelijk beeld van het belang van laagdrempelige 
toegang tot eerstelijnszorg.  Naast preventie, sensibilise-
ring vormt het opvolgen van medische zorgen een cru-
ciale rol in het uitbouwen van een gedegen, inclusief 
gezondheidssysteem, ook in afgelegen regio’s.  Naast 
toegang tot gezonde voeding, kwalitatief onderwijs vormt 
toegang tot gezondheidszorg immers een derde belang-
rijke hoeksteen in het wegwerken van kansarmoede.  
Zaken waar in Mutete duidelijk sterk wordt op ingezet, in 
nauwe samenwerking met de parochiale werking. 
 

Van links naar rechts: Priester Vincent, Frederic Deprez, Pastoor Narcisse, Lieven Vandoorne, Lieze Goemaes, Priester Faustin, 
Priester Jean-Baptiste. 
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 Na het hartelijke afscheid van de priesters en Lieze die ter 

plaatse blijft in kader van onderzoek en uitrol gezondheids-

campagnes, zetten we onze route verder langs het mooie 

Muhazi- en Mugeserameer richting partner Humura te Ki-

bungo-Ngoma in het zuidoosten van het land. 

Het was een blij weerzien met projectverantwoordelijken 

Albert en Jean-Claude.  De in 2020 geïnstalleerde irrigatie-

installatie werkt uitstekend. De biotuinen (2ha) met een 

enorme variëteit aan groenten worden zodoende op een 

heel efficiënte en productieve manier besprenkeld tijdens 

het droogseizoen.  Dit zorgt voor verzekerde en betere oog-

sten, waardoor er ook meer inkomsten zijn voor de coöpe-

ratieve vereniging.  De middelen van Provincie West-Vlaan-

deren werden duidelijk goed aangewend.  Doel is hun acti-

viteiten verder uit te bouwen richting het aanliggende 

Mugeserameer door installatie van een viskwekerij, wat ook 

moet bijdragen tot meer inkomsten.  Daaraan gekoppeld is 

er een educatief programma rond biodiversiteit en biolo-

gische landbouw. Er worden organische meststoffen gepro-

duceerd en aan de bioboerderij is een eco guest-house 

gekoppeld voor opleiding en workshops. Het zicht op het 

Mugeserameer is er alleszins fenomenaal!   

We zetten onze trip verder in noordelijke richting naar Gat-
sibo District, alwaar een bezoek aan drie partners te Ngara-
ma op het programma stond. 

Eerst gingen we langs bij het gehandicaptencentrum 

Wikwiheba Mwana. Médiatrice en haar medewerkers 

verwelkomden ons met een overheerlijke lunch, waarna 

we de rondleiding in het spiksplinternieuwe dagcentrum 

konden aanvangen. Wat een metamorfose heeft het 

centrum ondergaan, onder impuls van HHC (Hope and 

Homes for Children), het lokale District en NCDP 

(National Council of Persons with Disabilities). De nieu-

we gebouwen met klaslokalen, slaapzaal, keuken en 

sanitaire faciliteiten zijn voorzien op 120 kinderen, 

waarvan een 20-tal met beperking, onder vorm van een 

dagverblijf, met fysio- en therapeutische begeleiding. De 

focus ligt op inclusiviteit en hulp bieden aan de meest 

kwetsbaren. Dit zijn in eerste plaats gehandicapten, 

maar ook wezen en kinderen uit heel arme gezinnen. Er 

wordt gewerkt met klassen waarin educatie, therapie, 

creativiteit, inclusiviteit, persoonlijke ontwikkeling cen-

traal staan, onder de noemer van ECD (Early Childhood 

Development). De fysio- en ergotherapeuten zijn degelijk 

opgeleid. Het enige wat nog ontbreekt zijn voldoende 

ondersteunende materialen. Er werd beslist om de ein-

dejaarsactie van de Warmste Week, met centraal thema 

‘kunnen zijn wie je bent’ hieraan te koppelen. (Zie p. 19) 

Tijdens een constructieve meeting met partner tech-
nische school TVET St Josephine werden de toekomst-
plannen duidelijk uit de doeken gedaan. Uitbouw van de 
technische richtingen en de informatiebibliotheek moe-
ten de school optillen tot het hoogste niveau. In die am-
bities wordt samenwerking met Umubano gezocht en 
bekeken hoe Umubano hierin een rol kan spelen. 
 
Volgende halte was het ECD-centrum (Early Childhood 
Development Centre) van Nufashwa Yafasha Organisa-
tion (NYO), gebouwd begin 2021, met steun van Provin-
cie West-Vlaanderen en Umubano. Naast de drie kleur-
rijke kleuterklassen werd ook een bezoek gebracht aan 
de keuken en sanitaire faciliteiten. Tevens werd recent 
met steun van Umubano een installatie met zonnepa-
nelen en batterijen geplaatst voor de nodige energie-
voorziening.   
 
De kinderen uit arme gezinnen krijgen dankzij dit ECD 
centrum toegang tot basisonderwijs met mogelijkheden  

Irrigatieproject gesteund door provincie West-Vlaanderen 

Sprinklerinstallatie voor de besproeiing van teelten 

ECD-centrum - HHC (Hope and Homes for Children),  
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tot creatieve, persoonlijke ontwikkeling. Ze krijgen bo-

vendien dagelijks een gezonde, gevarieerde school-

maaltijd. Het werd een heel interactieve en amicale ont-

moeting met zowel projectverantwoordelijke Jean-Paul 

en bestuurslid Polo als met alle kleuteronderwijzers en 

kinderen.  Er is duidelijk een kwalitatieve omkadering 

met ambitieuze toekomstperspectieven.  Het uitbouwen 

van een eigen hoeve voor kleinvee en het opzetten van 

een gezondheidspost vormen daar onderdeel van.   

Na een gezamenlijke online meeting met de Zwitserse 
NGO SpendeDirekt, die voornamelijk via recurrente 
fondsenwerving instaat voor de vaste kosten van NYO, 
zoals voeding en lonen, werd in de namiddag ook een 
bezoek gebracht aan de moestuin (0,5ha) aan de nabij-
gelegen rivier. Deze moestuin biedt naast eigen voed-
selvoorziening tevens een bron van inkomsten.  

Na een kort bezoek aan vorige partner Ardi (apicultuur) 
en de zeer goed uitgebouwde en professionele honing-
winkel van ABDC in Kigali, werd richting Mushishiro ge-
trokken, Muhanga District voor bezoek aan partner Pan-
damu, gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen. De 
uiterst gastvrije en warme ontvangst door coördinator 
Innocent Telimbere was wederom onvergetelijk.   
 
De bezoeken aan naai-/confectieatelier, schoenmaak-

atelier en enkele modelboerderijen gaven een goed 

beeld van de vorderingen ‘on the field’.  Uiteraard vor-

men de bananenplantages nog steeds een belangrijke 

bron van inkomsten voor de bij de coöperatieve organi-

satie aangesloten boeren, maar meer en meer wordt 

ingezet op diversificatie met onder meer avocado en 

ananas als voornaamste gewassen.   

Er wordt tevens een fabriek gebouwd voor wijnproductie 

en fruitverwerking. Doel is wijn, vruchtensappen en siro-

pen te produceren, met een bottelarij, een opslagplaats 

en kantoorruimtes.  Dit valt perfect binnen de ambities 

van Pandamu om een steeds grotere mate van financië-

le onafhankelijkheid te verwerven. 

De ingeslagen weg hiervoor wordt voornamelijk gestuwd 
door de kracht van samenwerking tussen alle partners 
van de Provincie Oost-Vlaanderen, via het gezamenlijke 
overleg IPB-PFO (Initiative des partenaires et bénéfi-
ciaires de la Province de Flandre orientale).  
 
Een resultaat daarvan is de sinds enkele jaren opera-
tionele maïsmeelfabriek te Kamonyi, geleid door CEFA-
PEK, in de schoot van IPB. Na een warme maaltijd in 
aangenaam gezelschap van de zusters Bernadinnen on-
der hoede en sterke kracht van zuster Donatilla werd 
een bezoek gebracht aan de uiterst verzorgde varkens-
kwekerij en aanliggende school Rosa Mystica, waarna 
de route werd voortgezet richting het westen van het 
land. 
 
Nabij Gisenyi werd een bezoek gebracht aan Kivu 
Farms, een project rond champignonkweek in nauw 
contact met universiteiten en onderzoekscentra, dat 
Umubano overweegt in de toekomst te steunen. Studen-
ten in opleiding volgen het programma van champignon-
kweek op basis van organisch substraat, gewonnen uit 
koffiepulp. De verkregen organische meststoffen worden 
terug ingezet voor de koffieplantages, waardoor een 
circulair circuit ontstaat. Een toekomstgericht project met 
veel potentieel. 
Na kennismaking met dit innovatieve project is het dui-
delijk dat Rwanda en specifiek onze partners op de goe-
de weg zijn. Met duidelijke doelstellingen en actieplan-
nen kan Umubano de ingeslagen weg in volle vertrou-
wen voortzetten in nauwe samenwerking met de lokale 
partners. 
 

ECD-centrum (van Nufashwa Yafasha Organisation)  
 

Foto rechts: Pandamu - meisjes die schoenen en sandalen maken 
in het atelier. 
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In het algemeen moet het fonds de economie van 
het land helpen stabiliseren in een financieel onsta-
biele wereld en, belangrijker nog, de welvaart van 
de Rwandese burgers proberen te stimuleren. 
 
De initiële inkomsten van het fonds kwamen van 
vrijwillige bijdragen van de publieke en privésector, 
diaspora, vrienden van Rwanda. Deze inkomsten 
werden belegd in staatsobligaties uitgegeven door 
de Rwandese Staat. Andere soevereine staatsfond-
sen halen hun inkomsten uit budget surplus of in-
komsten van natuurlijke rijkdommen of een per-
centage daarvan. Dat is niet het geval voor Rwan-
da. In die zin is Agaciro een atypisch en uniek soe-
verein staatsfonds, niet in termen van omvang, 
maar in termen van financiering en inkomstenbron. 
 
Naarmate het fonds groeide werd de beleggings-
portefeuille uitgebreid en werd belegd in zowel 
korte- als langetermijnactiva. 

Vandaag de dag is Agaciro een van de regerings 

geloofwaardigste fondsenbeheerders van het pu-

blieke vermogen. In het kader van het ondersteu-

nen van Rwanda's ontwikkelingsambities, werden  

sedert 2018 aandelen van de Rwandese Staat in  

Het begon toen de donorlanden de financiële hulp 
aan Rwanda opschortten of annuleerden omwille 
van de situatie in het oosten van de Democratische 
Republiek Congo. Deze opschorting of annulatie 
gebeurde deze ene keer, maar wat indien het zich 
een aantal keren zou herhalen? Een oplossing 
drong zich op. 
 
Het Rwandese soevereine staatsfonds, Agaciro 
Development Fund, kwam tot stand als resultaat 
van een consensus die werd bereikt tijdens de 
negende Nationale Dialoog (“Umuskyikirano”), 
voorgezeten door Zijne Excellentie President Paul 
Kagame in 2011. Op 23 augustus 2012 werd het 
officieel gelanceerd. 
 
“AGACIRO” betekent waardigheid. Agaciro is een 
fonds van het Rwandese volk, opgericht als een 
van de vele oplossingen van eigen bodem (home 
grown solutions) die een belangrijke rol spelen in 
de transformatie van Rwanda. Het fonds werd 
opgericht met het oog op: 
 een houvast in tijden van economische 

schokken; 
 sparen voor toekomstige generaties; 
 bijdragen tot de socio-economische ontwikke-

ling van het land. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO UIT RWANDA  

INFOS DU RWANDA 

Agaciro Development Fund: een katalysator voor economische groei  

Voor Rwandezen door Rwandezen  
 

Gilbert Nyatanyi, Chief Executive Officer, Agaciro Development Fund 

Foto hiernaast: bijdrage 
van de Banque 
populaire du Rwanda 
aan Agaciro. 
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meer dan dertig bedrijven onder het beheer van 

het fonds geplaatst. Deze bedrijven zijn actief in 

verschillende sectoren van de economie: financiële 

diensten, ICT, landbouw, transport, industrie,… 

Enkele voorbeelden zijn Bank of Kigali, Mara Pho-

nes Rwanda, Rwanda Printery Company, Gatsibo 

Rice Company, …. 

In cijfers uitgedrukt: van ongeveer EUR 18,5 
miljoen toen het in 2012 werd gelanceerd naar 
EUR 199,2 miljoen in 2019 tot EUR 235 miljoen in 
2020. Een gevolg van de trouwe bijdragen en ook 
van de voorzichtige beleggingsstrategie van het 
fonds als bonus pater familias. Het betreft hier 
tenslotte geld van de Rwandese bevolking. 
 
Momenteel is de activaspreiding van Agaciro 
verdeeld in twee hoofdcategorieën, namelijk vast-
rentende beleggingen die 22% vertegenwoordigen 
en aandelenbeleggingen die 78% vertegenwoor-
digen. Dit is deels een gevolg van de toenemende 
overdacht van staatsparticipaties aan het fonds. 
Agaciro zal zijn beleggingen blijven herbalanceren 
om een goed gespreide portefeuille te hebben. 
 
De gestage, bescheiden groei van het fonds volgt 
de snelle ontwikkeling van het land, terwijl het 
beheer van de verschillende vennootschappen 
past in het stimuleren van de groei van de par-
ticuliere sector. Agaciro is als betrouwbare partner 
van de Staat ook een even betrouwbare partner   

 

voor potentiële investeerders, en dit met het oog op 

co-investeringen en niet eenzijdige investeringen 

van de potentiële investeerder alleen. Twee mooie 

projecten in die zin zijn: 

 Een samenwerking met Ondernemers voor On-
dernemers (OVO) waarbij het de bedoeling is 
om startersbedrijven in de zeer prille beginfase 
te ondersteunen, te begeleiden en te financie-
ren. 

 
 Een samenwerking met een van de grootste 

meststoffenfabrikanten in de wereld Office Ché-
rifien des Phosphates (OCP Group) om een 
meststoffabriek op te richten in Rwanda met 
meststoffen aangepast aan de ligging en soort 
aarde ter plaatse. 

 
Het zou ook interessant zijn om jumelages of ont-
wikkelingssamenwerking vanuit dit oogpunt te 
bekijken: er een economisch aspect aan verbinden 
met deelname van het Rwandese soevereine 
staatsfonds.  
 
Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de Stad Waregem, 
vijfde grootste stad van West-Vlaanderen, die actief 
is in Rwanda aan de ene kant en aan de andere 
kant een bruisende economische en industriële 
activiteit kent (“aantrekkingspool voor grote en klei-
ne bedrijven”). Een ideale driehoeksverhouding: 
Stad Waregem – bedrijven – Agaciro. 

Bijstand van Agaciro aan overlevenden van de Tutsi genocide. 
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Het doel van Agaciro is om bij te dragen aan de 

welvaart van de Rwandezen vandaag en de ko-

mende jaren, ondanks een onzeker mondiaal fi-

nancieel klimaat. Het fonds, opgericht door en voor 

Rwandezen, blijft zijn activa zorgvuldig selecteren 

en investeren op lange termijn om vervolgens bij te 

dragen aan het Rwanda dat zij voor ogen hebben. 

De huidige situatie vereist een herziening van 

Agaciro en het maken van strategische keuzes. In 

vergelijking met het moment waarop het fonds 

werd opgericht zijn er twee grote veranderingen: 1. 

De inkomsten die voornamelijk afkomstig waren 

van vrijwillige bijdragen van de publieke en private 

sector, zijn gestopt in april 2020. 2.  Activa worden 

geleidelijk aan overgedragen van de Staat aan 

Agaciro waardoor het de facto een holdingven-

nootschap is.  

De uitdaging voor de toekomst is om zich aan te 

passen aan deze veranderingen, door het transfor-

meren van Agacrio in een inkomsten genererend 

fonds en de participaties in de bedrijven maximaal 

te valoriseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rwanda heeft geen omvangrijke natuurlijke rijk-

dommen zoals in andere landen al dan niet met 

een soeverein staatsfonds. De belangrijkste en 

waardevolste rijkdom van Rwanda is het menselijk 

kapitaal. Het komt er nu op aan om te investeren in 

dit menselijk kapitaal met een bescheiden rende-

ment uit die investeringen en dit met het oog op het 

volbrengen van het mandaat: sparen voor de toe-

komstige generaties en bijdragen tot de socio-

economische ontwikkeling van het land. Een buffer 

ten tijde van economische schokken lijkt subsidiair, 

dit bewees de coronacrisis waarbij er tussenkom-

sten waren van de Wereldbank, het Internationaal 

Monetair Fonds, de Europese Unie, … er werd 

geen beroep gedaan op de middelen van Agaciro. 

Er wordt naarstig gewerkt aan de nieuwe strate-

gische oriëntatie van Agaciro met het oog op de 

voorstelling van een “Agaciro nouveau” tijdens zijn 

10 jarig bestaan in augustus 2022.  

 

Investering Agaciro in Gatsibo Rice Company — Foto’s voor dit artikel toegestuurd door Gilbert Nyatanyi.  
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Het Afrika Filmfestival in Leuven heeft al jaren 

oog voor films uit en over Rwanda. In 2020 

werd de Life Time Achievement Award toege- 

kend aan filmmaker en cameraman Georges 

Kamanayo. Hij was een vertegenwoordiger 

van de Rwandese diaspora die met film, niet 

alleen naar de wereld van vandaag, maar ook 

naar zijn eigen biografisch verleden kijkt. Hij is 

niet de enige die hierover een film maakte. 

Kamanayo’s levensverhaal begint in de 

koloniale tijd. Hij is geboren in Rwanda in 1947 

uit de relatie van een Belgische koloniale 

industrieel en een Rwandese vrouw en als 

kind van gemengde ouders belandde hij op 

onrechtmatige wijze door de administratie in 

1962 alleen in België waar hij geadopteerd 

werd. Meer dan veertig jaar geleden werd de 

Belgische Sandra Muteteri Heremans in 

Rwanda geboren, eveneens uit een gemengd 

huwelijk en groeit ze met haar familie op in 

België. Laura Kamugisha ziet vlak na de 

genocide van 1994 het licht in Congo en met 

haar Rwandese moeder belandt ze onder 

meer via België in Canada. Ook deze twee 

jonge vrouwen uit de Rwandese diaspora 

willen hun verleden en dat van hun ouders 

kennen om zichzelf te begrijpen.  

La Mazda jaune et sa sainteté (2018). Deze 

kortfilm (10 min.) van de Belgische Sandra 

Heremans, geboren in Rwanda in 1989, is een 

erg intiem familieportret waarin haar vader 

Roger Heremans centraal staat. Hij publiceer-

de een aantal studies over de eerste jaren van 

de missionarissen, witte paters in het land. 

Overigens, en dat maakt het wel bijzonder, 

belandde hijzelf in de jaren zestig als witte 

pater in het land en was er professor geschie-

denis aan het Klein Seminarie St.-Paul in 

Kigali. Hij reed er rond in een gele Mazda,  

Vandaar de titel van de film. In de jaren 1980 

ontmoet hij een jonge Rwandese waarmee hij 

huwt.  

Vlak voor de genocide in 1994 verlaat het 

gezin Rwanda en komt naar België. In de 

bagage zitten ook heel wat schriftelijke en ook 

visuele getuigenissen van Roger en zijn 

familie. Later zal de dochter Sandra in Leuven 

kunstgeschiedenis en ook sociale en culturele 

studies studeren. Ze heeft interesse voor film 

en als lid van de studentenjury ontdekt ze ook 

Afrikaanse films op het Afrika Filmfestival in 

Leuven. Na de dood van haar vader vindt ze 

zijn familiearchief en aan de hand van brieven,  

CULTUUR - CULTURE 

FILM - CINEMA 

Rwanda & Cinema 
Rwandese diaspora en hun filmverhalen 

 Dr. Guido Convents,  Voorzitter Afrika Filmfestival 
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familiefilms en foto’s krijgt ze een beeld van 

wie haar vader geweest is. Ze wordt ook 

geconfronteerd met het fenomeen “missiona-

ris”, het geloof van haar vader, zijn loyaliteit 

aan het geloof en het instituut en zijn keuze 

voor een persoonlijk leven dat hij wil opbou-

wen met zijn geliefde. Zijn aanwezigheid in 

Rwanda zelf roept bij haar vragen op, namelijk 

missionarissen tijdens en na de koloniale 

periode en hun kijk op het land. Het is een 

pakkend en eveneens een intiem verhaal om 

de worsteling van de vader bij het maken van 

zijn keuze om te huwen die doorheen de  

 

briefwisseling met het Vaticaan en zijn overste 

aan bod komt, op het scherm te volgen. Hij 

verwerpt zijn geloof niet en blijft zelfs als leek 

zijn werk dat hij als priester-missionaris had 

aangevat in Rwanda als professor en historicus 

voort te zetten. Sandra maakte deze korte 

documentaire op haar ééntje met een com-

puterprogramma en de hulp van het Brusselse 

Atelier Graphoui. Het succes ervan had haar 

verrast, zeker omdat de film door tal van 

prestigieuze internationale filmfestivals wereld-

wijd werd geselecteerd en door het publiek erg 

goed onthaald. 

 

Sandra Heremans. Foto’s in dit artikel ter beschikking gesteld door Guido Convents. 
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Sandra ging op zoek naar antwoorden. Ze was 

in België opgegroeid en voelde dat ze anders 

was dan haar leeftijdsgenoten. Ze keek op een 

andere wijze naar het postkoloniale België en 

naar de wereld in het algemeen. Bij het 

doornemen van dat Rwandese verleden van 

haar en haar vaders bestaan, voelde ze zich in 

haar anders-zijn bevestigd. Het motiveerde 

haar om de film te maken. Ze begon eraan 

zonder technische kennis en volgde haar 

buikgevoel. 

De film overstijgt echter het persoonlijk ver-

haal, hetgeen ook de internationale interesse 

ervoor zeker verklaart. Ze stelt vragen over 

hoe met het verleden, het koloniale en post-

koloniale verleden en de gebeurtenissen moet 

worden omgegaan en welke betekenis dat 

patrimonium heeft voor de kijk op het heden 

en het verleden. Ze weet dat wat ze gevonden 

heeft niet alles kan verklaren en dat er 

“missing links” zijn. In de film probeert ze er 

een aantal aan te duiden door gewoon een 

zwart beeld op het scherm te brengen en dat 

met een vraag welk beeld erop zou kunnen 

verschijnen, een beeld of document dat er niet 

is of misschien nooit bestaan heeft om dat 

verleden te kennen. Het is een zoektocht. Ze 

is er zich ook van bewust dat de herinnering 

die ze heeft aan Rwanda, aan haar familie ook 

met haar leeftijd verandert en een nieuwe 

betekenis krijgt. Kortom, een bijzondere film  

over de Belgische aanwezigheid in Rwanda en 

de naweeën ervan in België.  

Hyphen – Trait d’union (2020) is een 
Canadese kortfilm van 18 minuten van de 
Congolese-Rwandese Laura Kamugisha, die in 
Montréal woont. In tegenstelling tot Sandra 
studeerde ze film en met name aan de Cana-
dese universiteit Concordia. Haar eindwerk 
was Mitochondrial, waarin ze op zoek ging 
naar de impact van zwarte vrouwen in de 
populaire cultuur.  
 
Haar laatste film Trait d’Union wordt geken-
merkt door poëtische beelden waarmee ze de 
noties van culturele identiteit, herinneringen en 
intergenerationele erfenis op het scherm 
brengt. Het is het verhaal van haar moeder 
Marie-Chantal en hoe zij, en de familie, vanuit  
Rwanda naar Canada kwamen. Laura vraagt 
aan haar moeder om deze geschiedenis voor 
de camera te vertellen. De opnamen gebeuren 
in een kerk en haar moeder is traditioneel 
Rwandees gekleed. Ze begint haar verhaal met 
een lied in het Kinyarwanda op het ritme van 
handengeklap. Het schept een zekere nostal-
gische sfeer. Enkele beelden uit Rwanda zelf 
lijken dit te illustreren. Ze insinueren een vlucht 
waarin de moeder in een auto zit met een kind 
dat door de straten van Kigali rijdt en daarna 
zijn er de beelden vanuit een vliegtuig waar-
mee ze het land achter zich laten. Het zijn de 
wolken die de openingsscène een zekere poë-
tische kracht geven.  

 
Moeder van 
Laura in de 
film Hyphen 
trait d’union 
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haar moeder ook de Rwandese dimensie van 

haar eigen leven een plaats geven. Het maken 

van de film was al een belangrijke stap in dit 

proces. De film kreeg op het Leuvense Afrika 

Filmfestival in 2021 de Gouden YAFMA prijs 

voor de beste korte documentaire, gedoteerd 

met 1000 Euro van de Koning Boudewijnstich-

ting.  

De auteur vertelt de geschiedenis van Edou-
ard Rwagasana, een zakenman uit Butare 
(momenteel wordt deze naam vervangen door 
Huye). Hij aarzelt niet zijn nicht Emilie Umwari, 
ook een weeskind, van haar eigendommen te 
ontdoen. Bovendien zet zijn hebzucht hem aan 
twee verlaten kinderen aan te nemen die aan 
hun lot zijn overgelaten ingevolge de sluiting 
van de vluchtelingenkampen in Congo. 

Zal hij in zijn opzet slagen niettegenstaande de 
waakzaamheid van de ngo’s die het beheer 
van de hulp voor hun rekening nemen, de re-
gering die de adopties controleert en vooral de 
liefde ontstaan tussen Emilie, een aangeno-
men wees uit de eigen familie, en Eugène 
Muhire, de verantwoordelijke van de wees-
huizen uit Kigali?  
 

Bij het uitbreken van de genocide in april 1994 

zagen Marie-Chantal en heel haar familie zich 

gedwongen het land te verlaten. Het maakt dat 

de leden ervan over heel de wereld verspreid 

zijn. Vooraleer haar moeder in 1998 in Canada 

opgevangen wordt, verblijft ze in Congo, 

Gabon, Kenia, Frankrijk en België. Ze is alleen 

in Canada met haar dochter en voelt dat ze in 

die eerste jaren van haar asiel tien jaren van 

haar leven heeft verloren, voordat ze enigszins 

een sociale en emotionele stabiliteit kon 

vinden. Ze lijdt nog steeds onder het volledig 

afgesneden zijn van haar land, cultuur en uit-

gebreide familie van meer dan honderd leden. 

Toch slaagde ze erin universitaire studies te 

beëindigen. Tijdens die opleiding tot weten-

schapper in de verpleegkunde moest ze haar 

trauma’s uitschrijven, hetgeen haar ontzettend 

hielp om verder te kunnen. Toch voelt ze zich 

nog altijd na 25 jaar totaal ontworteld, maar ze 

heeft alles wel een zekere plaats kunnen ge-

ven. In de film verzekert ze haar dochter dat 

ze in de eerste plaats Rwandese is en daarna 

Canadese. Laura die zich in de eerste plaats 

Canadese voelt, wilde met het verhaal van 

CULTUUR  - CULTURE 

PUBLICATIES - PUBLICATIONS 
 

Commentaar: Jean-Pierre Roobrouck, voorzitter VRV UMUBANO 

LEPIC NSHAKIYUKO, Ces orphelins 
rwandais chéris. Roman, Paris, 
L’Harmattan 2021 
 
Na de  overname van de macht in 1994 heeft 
het nieuwe beleid van de regering in Kigali 
sinds 2012 gekozen voor de sluiting van de 
weeshuizen in Rwanda door de kinderen toe 
te vertrouwen aan gezinnen met de bedoeling 
ze zo snel mogelijk in de gemeenschap te 
herintegreren. De roman van Lepic Nshaki-
yuko, pseudoniem van Nkurikiyumukiza Pho-
cas, handelt over dit thema door een gezin op 
te voeren waar misbruik wordt gemaakt van de 
subsidies die bij die gelegenheid ter beschik-
king worden gesteld. 
 
 

Laura Kamugisha 
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gen. En het is daarvoor dat we hebben ge-
vochten, Edouard’”. Wat volgt is een lyrische 
oproep om de vrijheid van allen te garanderen, 
ook die van de “verdrukten van allerlei her-
komst”, maar eveneens “de vrijheid van den-
ken, werken, handelen … “ 
 
Eugène van zijn kant hanteert een realistische 
aanpak en tot wat dit leidt verklap ik niet, maar 
nodig de lezer uit om dit zelf te ontdekken, het 
is de moeite waard. 

De auteur is geboren in 1959 in het District Nyamagabe 
(het vroegere Gikongoro) in de Zuidprovincie. Hij is 
licentiaat in Franse en Afrikaanse letterkunde en was 
jaren leraar eerst in het secundair en later in het hoger 
onderwijs. Zijn eerste roman publiceerde hij in het Kinya-
rwanda in 1987 onder de titel Yatashye atagomba (De 
bewogen terugkeer). Hij handelt over de reïntegratie van 
jonge vagebonden in de gemeenschap. Zijn licentiaats-
thesis «Les formes d’injure en Kinyarwanda: une étude 
ethnolinguistique» werd gepubliceerd door de Éditions 
universitaires européennes in 2011 te Saarbrücken in 
Duitsland.  

Het antwoord zal de lezer gaandeweg zelf ont-
dekken aan het einde van het boek want de 
spanningsboog is goed opgebouwd. Ook de 
psychologie van de personages is bijzonder 
interessant, vooral de tegenstelling tussen 
Nathalie, de dochter van de zakenman en het 
aangenomen nichtje Emilie is boeiend. Ook 
Mathilde, de vrouw van Edouard, moeder van 
Nathalie en grootmoeder Rosalie krijgen heel 
wat aandacht van de auteur. Ook Frank, de 
broer van Nathalie speelt een vrij belangrijke 
rol. Hij is verliefd op Emilie en als oorlogsvete-
raan, nauwelijks aan de dood ontsnapt, leidt 
hij een luilekker leven en kan het drinken niet 
laten. Hij komt vrij agressief uit de hoek en zijn 
vader denkt er zelfs aan hem voor verzorging 
te laten opnemen. Moeder en grootmoeder 
zijn van mening dat hij een tijd bij familieleden 
in Bujumbura weer in het reine kan komen. 

Het boeiende aan dit boek is dat wij een kijk 
krijgen op de nieuwe samenleving, post-geno-
cide. De herinnering aan de oorlog en de vol-
kenmoord, de toestand van de weeskinderen, 
de vooroordelen over de afkomst van de kin-
deren die door sommigen als afstammelingen 
van interahamwe’s worden beschouwd, alles 
verwijst naar de moeilijke overgang waarin het 
land zich bevindt. Geen enkele keer wordt de 
naam van een etnie vernoemd - ook dat is een 
gegeven van het nieuwe Rwanda -, ook al kan 
men vaak tussen de lijnen lezen over welke 
volksgroep er wordt gepraat. 
 
Heel waardevol is de poging van het boek op 
te komen voor rechtvaardigheid en de corrup-
tie tegen te gaan. Verder straalt het boek een 
groot verlangen uit om de verdeeldheid in het 
nieuwe Rwanda tegen te gaan. Een van de 
personages van het boek, de Procureur, stelt 
heel duidelijk (in mijn vrije vertaling) wat volgt: 
 
“Wij hoopten, met de overwinning, de kwalijke 
gevolgen van de genocide, de vijandige trau-
ma’s, uit te gommen. En nu verdelen de over-
winning en de bevrijding het land nog vrese-
lijker .“ Hij gaat verder zeggende: “Ik ben van 
mening dat men de basis van de nationale 
structuur moet herstellen en versterken en de 
verdelende gebruiken overstijgen, de harmo-
nieuze samenleving van het volk van vóór 
deze oorlogen die verloren is gegaan verstevi-  
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 Emmanuel Nyampatsi, Itinéraire spiri-
tuel d’un ex-prêtre rwandais – Pour la 
joie de vivre, Paris, L’Harmattan 2021 
 
De auteur die de volkenmoord op de Tutsi’s in 

1994 in zijn land heeft overleefd, geeft in dit 

boek een overzicht over zijn spirituele tocht 

vanaf zijn jeugdjaren tot op heden. Hij be-

schrijft de overtuiging die hem naar het groot- 

seminarie heeft geleid en tot de priesterwijding 

in 2001. Hij vervult het priesterambt in verschil-

lende parochies gedurende tien jaar, maar 

daarna vraagt hij een sabbatjaar aan de bis-

schop omdat hij zich niet meer goed voelt in 

zijn functie. Ook al blijft hij trouw aan zijn gods-

dienstige opvattingen, toch heeft hij het moei-

lijk om om te gaan met de vrij formele beleving 

van de religie in zijn omgeving zonder dat de 

basiswaarden van het christendom in praktijk 

worden gebracht. Bovendien wordt zijn ver-

nieuwingsdrang niet altijd door sommige colle-

ga’s gewaardeerd zodat hij het moeilijk heeft 

om zich nog langer voor de kerk in te zetten.  

Na zes maanden reflectie bij de monniken van 

Gihindamuyaga besluit hij zijn ontslag aan te 

bieden aan zijn bisschop en kiest voor de te-

rugkeer naar het leven van een leek. Boven-

dien weegt ook het celibaat op hem ook al 

heeft hij ervoor gekozen. Hij besluit zijn leven 

voort te zetten door zich verder te bekwamen 

in de psychologische bijstand van personen en 

koppels die op zoek zijn naar het psychoso-

ciaal welzijn. Hij bekwaamt zich verder in de 

psychotherapie en zet zich in voor de emotio-

nele en spirituele genezing van mensen in 

moeilijkheden. Hij wordt daarbij geholpen door 

de ervaring die hij tijdens zijn priesterschap 

heeft opgedaan met de metageneeskunde. De 

oprichtster van deze methode, Claudia Rainvil-

le, werd in 2004 uitgenodigd naar Rwanda om 

haar theorie over zelfgenezing uiteen te zetten 

en de auteur was toen al voor haar ideeën 

gewonnen. In 2021 treedt hij in het huwelijk en 

door de confrontatie met zijn eigen kinderen  

krijgt hij nieuwe inzichten over de opvoeding 

van de kinderen die hij aan de lezer meegeeft. 

Uiteraard gaat het ook vaak in het boek over 

de verwerking van de trauma’s verbonden aan 

de volkenmoord. De auteur betreurt dat christe-

nen aan de slachtpartijen hebben deelgeno-

men maar geeft duidelijk aan dat zij de bood-

schap van het christendom niet hebben begre-

pen. Hij blijft de kerkelijke instellingen steunen 

ook al pleit hij voor een terugkeer naar de kern 

van de christelijke boodschap, zijnde de liefde 

tot god en tot de naaste. Niettegenstaande het 

verdriet berokkend door de haat gelooft hij als 

overtuigd christen dat de goddelijke liefde die 

via Christus tot de mens is gericht een reden is 

om gelukkig en vrolijk te zijn. De innerlijke 

vreugde is voor hem de hemel eerder dan een 

plaats ergens in het firmament. 
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 (prestatiecontract), notie die in 2006 werd ingevoerd in 
Rwanda en in 2010 in Burundi. Kwantitatieve criteria 
worden beoordeeld op papier, maar er is weinig controle 
op het terrein. Bovendien kunnen de doelstellingen die 
door de staat zijn bepaald niet in vraag worden gesteld. 
De mediatisering van de resultaten zorgt voor wedijver 
en tegelijk voor een legitimiteit van het staatsapparaat. 
De evaluatie is bovendien een drukkingsmiddel op de 
ambtenaren wiens prestaties kunnen leiden tot een 
loonsverhoging van 3 of 5 %, maar ook tot een verlies 
van het ambt voor wie minder dan 60 % behaalt. Op 
deze wijze zijn de imihigo’s vooral een instrument van 
planning in het kader van de nationale prioriteiten inzake 
ontwikkeling.  
 
Hoofdstukken 6 tot 8 handelen exclusief over Burundi 
waar de auteur langer verbleven heeft en uitvoeriger 
studies heeft uitgevoerd, maar daar gaan we hier niet 
verder op in. In de algemene besluiten stelt de auteur 
vast dat het “travelling model” zijn ingang heeft gevon-
den in de dagelijkse praktijk zowel in Burundi als in 
Rwanda, maar de methode ondergaat soms verande-
ringen zodat de effecten kunnen afwijken van wat voor-
opgesteld was. Door de invoering van deze technologie 
werd volgens de auteur de neoliberale bureaucratische 
structuur in deze landen ingevoerd. In Rwanda is het 
goed bestuur de ideologische basis geworden van het 
politiek regime.  

Guillaume Nicaise, La “bonne gouver-
nance” au Rwanda et au Burundi.  Peti-
tes réformes et grands arrangements. 
Paris, L’Harmattan 2021 
 
Dit interessante boek over het goede bestuur is het 
resultaat van drie jaar onderzoek op het terrein (zes 
maanden in Rwanda en twee-en-een-halfjaar in Burun-
di) voor het verkrijgen van een doctoraat in antropolo-
gie. De onderzochte periode behelst voor Rwanda de 
jaren 2000 tot 2017 en voor Burundi de jaren 2003 tot 
2017. De studie is gebaseerd op de theorie van het “tra-
velling model” m.a.w. de manier waarop ontwikkelings-
modellen van de ene plaats naar een andere kunnen 
worden overgebracht. 
 
In beide landen komt de toepassing van de methode 
door de overheid goed van pas. Rwanda heeft te maken 
heeft met een heropbouw van het land na de volken-
moord. In Burundi is een hervorming van de instelling al 
even dringend na de burgeroorlog waarmee het land 
jaren te kampen had. Bovendien hebben de donoren 
vanaf de jaren ’90 het goede bestuur als een voorwaar-
de gesteld voor de toekenning van ontwikkelingshulp. 
Goed bestuur gaat gepaard niet alleen met transparan-
tie of met bekendmaking van de doelstellingen van de 
hervormingen, maar ook met decentralisatie en armoe-
debestrijding. Het is de bedoeling de middelen van de 
lokale besturen te verhogen om ontwikkelingsplannen 
ter plaatse te kunnen uitvoeren, de armoede te vermin-
deren en de burgerdiensten te verbeteren. 
 
De decentralisatie verloopt enigszins anders in Burundi 
en in Rwanda. Burundi telt 126 gemeenten. Rwanda 
heeft het aantal districten verminderd tot 30 en verder 
worden zij verdeeld in sectoren, cellen en dorpen. De 
auteur bespreekt ook de interacties tussen donoren en 
receptoren en stelt vast dat er in Rwanda meer toe-
eigening is van de prioriteiten, maar dat de prioriteiten 
worden bepaald door de overheid. In beide landen doen 
zich problemen van coördinatie voor. Een ander hoofd-
stuk handelt over het leven van de ambtenaar in Burun-
di en in Rwanda. Hun salaris is vrij laag maar wordt 
aangevuld met per diems ter gelegenheid van zendin-
gen. Het beroep geniet van veel sociaal aanzien in 
Rwanda en wordt beschouwd als een middel om toe-
gang te hebben tot de staat. Er is wel een groot verschil 
tussen hoofdstad en binnenland wat het salaris betreft. 
Het goede bestuur wordt eerder beleefd als een ver-
plichting dan als een overtuiging dat het bijdraagt tot 
sociale en materiële vooruitgang.  
 
In hoofdstuk 5 analyseert de auteur de evaluatie van de 
efficiëntie als controlemiddel van de lokale gemeen-
schappen. Wat Rwanda betreft heeft hij het vooral over 
de toepassing van de “imihigo’s”. Dit is een resultaatge-
richte aanpak die een delegatie van de centrale macht 
mogelijk maakt. De term verwijst naar een prekoloniale 
praktijk waarmee een individu doelstellingen vaststelt  
die hij in een bepaalde periode moet bereiken. Deze 
term wordt beter aanvaard dan ‘contrat de performance’ 
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Ousmane Ciss, Les derniers des lâ-
ches – Rwanda, le tournant, Paris, 
L’Harmattan, 2021 
 

Dit verhaal is een fictie over internationale politiek 
met als vertrekpunt de Rwandese volkenmoord 
van 1994. Het centrum van de strijd ten voordele 
van een interventie om de moordpartijen te stop-
pen bevindt zich in Senegal, in de hoofdstad Da-
kar. Meer in het bijzonder aan de UCAD (de uni-
versiteit Cheikh Anta Diop). Issa, de leraar Engels, 
en de student Marx proberen de politici en de 
mensen rondom hen bewust te maken over het 
schandaal van de volkenmoord in Rwanda en ze 
brengen een beweging op gang die vanuit Afrika 
uitdeint naar heel de wereld. Hun bedoeling is de 
genocide een halt toe te roepen en zowel de Vere-
nigde Naties als de Organisatie van Afrikaanse 
eenheid tot een dringende interventie op te roe-
pen. 
 
De handelingen van het tweetal gaan gepaard met 
een opstand van de Senegalese studenten tegen 
de slechte omstandigheden waarin velen onder 
hen studies moeten afwerken. Ze zijn dan ook niet 
zonder risico want de staatsveiligheid controleert 
hun doen en laten, maar door de goede contacten 
van Issa met een Senegalese ambassadeur in de 
Verenigde Staten kan een confrontatie worden ver-
meden en slagen de studenten erin hun doel waar 
te maken.  
 
De optimistische visie van de auteur in verband 
met de gunstige ontwikkeling van dit initiatief con-
trasteert nogal met de werkelijkheid maar kan wor-
den verklaard door het verblijf van de auteur in 
internationale sferen, gezien zijn vader diplomaat 
was en hoge ambtenaar van de Verenigde Naties. 
Het is duidelijk dat hij goed vertrouwd is met die  

milieus en dat hij daarom niet aarzelt de loop van 
de geschiedenis in deze eerste roman naar zijn 
aanvoelen te wijzigen. De roman is bovendien goed 
en vlot geschreven in vloeiend Frans. Sommige 
verklaringen worden ook in het Engels weer-
gegeven, wat nogmaals wijst op de internationale 
context waarin de auteur vertoeft of heeft vertoefd. 

Espérance Mutuyitsa-Brossard, Mon histoire RWANDAISE Ibuka (souviens-toi): ma 
vie et mes combats, Paris, L’Harmattan, 2021 
 

Na een algemene vrij bondige inleiding over de geschiedenis van haar land, gaat het eerste deel vooral over 
de moordpartijen waarvan haar familie het slachtoffer is geweest. In het tweede deel gaat het over de organi-
satie Ibuka (herinner je), een internationale organisatie die strijdt voor de erkenning van de volkenmoord van 
de Tutsi’s in 1994, voor het opsporen van de verantwoordelijken van de volkenmoord en de ondersteuning 
van de overlevenden.  
Tussendoor heeft de auteur het ook over de Franse wetgeving ivm de erkenning van de volkenmoord en over 
het proces gevoerd tegen de Franse auteur Pierre Péan die met de publicatie van zijn boek Noires fureurs, 
blancs menteurs: Rwanda 1900-1994, haar woede had opgewekt. Aandacht wordt ook besteed aan de ver-
oordeling in Rwanda van de moordenaars van de familie van Espérance in het kader van het volkstribunaal 
gacaca. 
Ten slotte biedt het boek heel wat informatie over de acties die de organisaties Ibuka in Frankrijk onderneemt 
en heeft ondernomen om de herinnering aan de genocide levendig te houden en te voorkomen dat dergelijke 
wreedheden zich ooit nog zouden herhalen. 
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Steun onze actie ter ondersteuning van het gehan-
dicaptencentrum Wikwiheba Mwana te Ngarama via 
aankoop van een eindejaarspakket: 

 25€: 1 fles cava, 12 sambusa’s of 24 loempia’s 
(vegetarisch), 4 kerstkaartjes 

 20€: 1 fles wijn, 10 sambusa’s of 20 loempia’s 
(vegetarisch), 3 kerstkaartjes 

 20€: 20 sambusa's of 40 loempia's (vegetarisch) 

 20€: mix 10 sambusa’s + 20 loempia’s (vegetarisch) 

 20€: 4 flessen wijn 

 20€: 14 kerstkaartjes 
Bestellen kan voor 20 december 2021 via 
vrvumubano@gmail.com Storten op BE79 0682 4065 
7633 t.a.v. UMUBANO VZW, met vermelding: pakket  
Met de opbrengst helpt u de uitbouw van de ergo- en 
fysiotherapie afdeling van dit centrum financieren. 
Thuislevering mogelijk in regio Waregem - Roeselare - 
Kortrijk. Afhalen kan op de zetel van Umubano, Ter 
Beke 2 te 8570 Vichte na afspraak. Tel 0473 220 950 
DANK VOOR UW STEUN! 
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