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Onze partner Pandamu (gevestigd te Mushishiro) ondersteunt lokale boeren in de teelt van maniok
in het kader van een project van duurzame landbouw in samenwerking met Hogeschool Gent en de
Universiteit van Rwanda in de Vestiging Gikumba, in het district Ruhango. Financiering:VLIR-UOS.
Lees meer op pagina 3 tot en met 6.
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Woord vooraf

Éditorial

Centraal Afrika ontsnapt niet aan het coronavirus en
ook Rwanda moest kordaat ingrijpen met lockdownmaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te
houden. De resultaten ervan zijn vrij positief maar de
activiteiten van de projecten werden daardoor stil gelegd of liepen vertraging op. Onze partner Pandamu
brengt in dit nummer een getuigenis omtrent de
naleving van de maatregelen bij de begunstigden, maar
dit belette de landbouwers niet hun productie voort te
zetten.

L’Afrique centrale n’échappe pas au coronavirus. Le
Rwanda, lui aussi, a dû imposer des mesures de confinement rigoureuses pour freiner la propagation du virus.
Si les résultats sont plutôt positifs, les activités des différents projets ont pris du retard, voire se sont arrêtées.
Dans ce numéro, notre partenaire Pandamu nous livre
un témoignage sur le respect des mesures parmi les
bénéficiaires, qui n’a pas empêché les agriculteurs de
continuer à produire.

Overigens pakt het land de toestand wel grondig aan en
schuwt daarvoor de moderne middelen niet. In heel wat
districten kunnen leerlingen thuis les volgen via radiouitzendingen. Bovendien worden zij soms op hun gsm
opgebeld om na te gaan in hoeverre zij kunnen volgen.
Overigens was in de pers te lezen dat het Belgische bedrijf Zora Robotics via het Fonds van de Verenigde
Naties (UNDP) robots heeft geleverd aan Rwanda
waarmee 50 tot 150 personen per minuut kunnen worden gedecteerd op het coronavirus. De bedoeling hiervan was het gezondheidspersoneel te beschermen tegen het gevaar op besmetting.
Concreet heeft ook Umubano, met steun van de Provincie West-Vlaanderen, via haar partner Nufashwa Yafasha Organisation (NYO) haar steentje bijgedragen. Er
werd voor 970 € aan beschermingsmiddelen, zoals
mondmaskers, handgel, zeep, waskommen en ontsmettingsmiddelen aangekocht door NYO te Ngarama. Zo
kan er bijvoorbeeld op een veilige manier naar de markt
worden gegaan om inkopen te doen en om eigen
geteelde groenten en/of gekweekt kleinvee te verkopen.
Aldus kan het eerder gesteunde geitenproject van NYO
op een veilige manier worden voortgezet.
De Provincie Oost-Vlaanderen van haar kant heeft een
bedrag van 10.000 EUR als noodhulp toegekend aan
de zusters Bernardinnen ten voordele van de partners
van het regionaal overleg, waarvan het hogergenoemde
Pandamu deel uitmaakt.
Verder doet Rwanda het goed in de strijd tegen de
opwarming van de aarde. Het land probeert zoveel mogelijk de akkoorden van Parijs toe te passen en onlangs
was te lezen dat in minder dan tien jaar 800.000 hectare
bos is hersteld. Het succes is te danken aan het Nationale Zaadcentrum dat in Huye, in het zuiden van het
land gevestigd is.
In Burundi vonden intussen nieuwe verkiezingen plaats.
De winnaar Evariste Ndayishimiye was de kandidaat die
werd aangewezen door de intussen overleden president
Pierre Nkurunziza die door de oppositie werd gekritiseerd omdat hij zich voor een derde mandaat had opgedrongen, wat in 2015 tot vrij zware onlusten had geleid.
België had toen de steun aan Burundi stopgezet. Nu
maar hopen dat de nieuwe president erin slaagt voor
een nieuwe opening te zorgen en de tegenstellingen te
overbruggen.
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Pour le reste, le pays prend le problème à bras le corps
et n’a pas hésité à mettre en œuvre des solutions modernes. Dans de nombreux districts, les élèves peuvent
suivre les cours à domicile grâce à des émissions radio.
Ils sont en outre régulièrement appelés sur leur GSM
pour vérifier dans quelle mesure ils parviennent à suivre.
De plus, on a pu lire dans la presse que l’entreprise belge Zora Robotics, via le Fonds des Nations unies
(PNUD), a livré au Rwanda des robots permettant de
tester 50 à 150 personnes par minute pour détecter le
coronavirus, l’objectif étant de protéger le personnel de
santé contre les risques de contagion.
Concrètement, Umubano, avec le soutien de la province
de Flandre occidentale et par le biais de son partenaire
Nufashwa Yafasha Organisation (NYO), a également
apporté sa petite pierre à l’édifice. NYO à Ngarama a pu
acheter pour 970 € de moyens de protection tels que
masques, gel hydro-alcoolique pour les mains, savon,
bassines et produits désinfectants. Cela permet par
exemple d’aller au marché en toute sécurité pour y faire
ses achats ou pour y vendre sa production maison de
légumes et d’animaux. Le projet d’élevage de chèvres
de NYO, que nous avons déjà soutenu précédemment,
a donc pu se poursuivre en toute sécurité.
La province de Flandre orientale, quant à elle, a attribué
une aide d’urgence de 10.000 EUR aux sœurs Bernardines, à l’intention des partenaires de la concertation régionale, dont Pandamu fait partie.
Dans un autre registre, le Rwanda avance bien dans la
lutte contre le réchauffement de la planète. Le pays s’efforce d’appliquer le mieux possible les accords de Paris
et on a pu lire récemment que 800.000 hectares ont été
reboisés en moins de dix ans. Ce succès est attribuable
au Centre national de Semences de Huye, dans le sud
du pays.
Entre-temps, de nouvelles élections ont eu lieu au Burundi. Évariste Ndayishimiye, qui a remporté le scrutin,
était le candidat désigné par feu le président Pierre Nkurunziza, critiqué par l’opposition pour s’être imposé pour
un troisième mandat, déclenchant ainsi de graves émeutes en 2015. À l’époque, la Belgique avait suspendu son
aide au Burundi. Il reste à espérer que le nouveau président parviendra à créer une nouvelle ouverture et à réconcilier les courants opposés.
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COVID-19 OP DE HEUVELS
Door : TELIMBERE Innocent,
Coördinator van PANDAMU
PANDAMU is een niet-gouvernementele organisatie werkzaam in de voeding en de landbouwontwikkeling
in de zuidprovincie van Rwanda, in het bijzonder in het district Muhanga. Deze partner wordt financieel
gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen en de opvolging ervan is in handen van de Vlaams-Rwandese
Vereniging Umubano vzw.
Sinds het einde van het jaar 2019, is de wereld
opgeschud door de pandemie van het Coronavirus, die zich vanuit de stad Wuhan in China verspreid heeft over bijna alle landen van de planeet
en Rwanda vormt er geen uitzondering op.
Toen de eerste gevallen van infectie bekend waren
in de buurlanden, heeft de Rwandese overheid
een reeks maatregelen ingevoerd om te voorkomen dat het virus Rwanda zou binnendringen,
maar dit heeft niet lang geduurd.
Vanaf de vaststelling van de eerste besmettingen
met het virus COVID-19 in Rwanda, is het land
onmiddellijk in lockdown gegaan, een periode die
een veertigtal dagen heeft geduurd van half maart
tot begin mei 2020. Aan het einde van de strikte
lockdown, werden de maatregelen verlicht, maar
het verkeer is enkel mogelijk binnen in een
provincie. De bevolking wordt verzocht mondmaskers te dragen en afstand te houden van minstens
een meter tussen twee personen. Het wassen van
de handen met proper water en zeep blijft aanbevolen.
Niettegenstaande al deze maatregelen stel je vast,
als je een rondrit doet in het land, dat er op zijn
minst onrustwekkende gedragingen bij de bevolking te opzichte van deze pandemie te betreuren
zijn, zeker in het landelijke milieu.
Op 26 mei 2020, gingen wij naar het district Ruhango, op het terrein van Gikoma, een terrein waar
een proefproject van start is gegaan over duurzame landbouw in samenwerking met de Hogeschool Gent en de Universiteit van Rwanda. Dit
vond plaats ter gelegenheid van de werkzaamheden van de oogst van maniok geplant om een
test uit te voeren met betrekking tot de aanpassing

van een variëteit en de weerstand tegen ziektes.
Wij stelden vast dat bij een dertigtal personen die
deel uitmaakten van de begunstigden van het project en die zich op het terrein presenteerden niemand een masker droeg. Tijdens het gesprek dat
we met hen voerden, gaven wij er ons rekenschap
van dat iedereen zich bewust is over het bestaan
van de ziekte in het land, maar dat men ervan overtuigd is dat enkel de stedelingen het meest betrokken zijn bij de preventiemaatregelen tegen het
virus. Wel proberen ze de social distancing toe te
passen.
Wij hebben hen herinnerd aan het gevaar van deze
pandemie voor de mensheid en de rol die elkeen
moet spelen in de preventie van de verspreiding
ervan. Wij hebben het idee benadrukt dat de naleving van de preventiemaatregelen niet enkel nodig
is met het doel te gehoorzamen aan de overheid,
maar vooral zichzelf en hun families te beschermen. Wanneer iemand besmet is, is er veel kans
dat heel de omgeving van die persoon besmet is, te
beginnen bij zijn naaste dierbare bloedverwanten.
Op 28 mei 2020, waren wij te Mushishiro op de
markt van Kabadahai in het district Muhanga. Daar
droeg bijna iedereen een masker, maar weinig onder hen droegen het op een correcte wijze. Sommigen hielden het bij de hand eerder dan het voor
de mond te dragen. Velen nemen gewoon hun
masker mee bij het verlaten van hun huis en dragen het enkel bij het binnenkomen van de markt, uit
vrees door de veiligheidsbeambten te worden opgemerkt.
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Sinds de versoepeling van de lockdownmaatregelen, eist PANDAMU van haar begunstigden
regelmatig hun masker te dragen telkens zij hun
gezinnen verlaten en regelmatig hun handen te
wassen, minstens een meter afstand te houden
tussen twee personen. Ook handen schudden om
elkaar te begroeten gebeurt niet meer. Wij zijn
overtuigd dat met COVID-19, de bevolking een
reeks voorzorgsmaatregelen moet nemen om er
weerstand tegen te bieden. De verandering van
gedrag is verplicht als men niet wil sterven of mensen die ons dierbaar zijn niet op korte termijn wil
zien verdwijnen. De naleving van de aanbevelingen van de overheid met betrekking tot de preventie is nodig en de nationale overheid moet ervoor
zorgen dat de maatregelen die zij neemt overal in
het land worden toegepast.

De toestand van de landbouwactiviteiten
van de begunstigden van Pandamu
Niettegenstaande de verspreiding van de pandemie van het coronavirus aan het begin van
dit jaar die de economische activiteiten van ons
land heeft gehinderd, gingen de landbouwactiviteiten zoals gewoonlijk door om te voorkomen
dat er een tweede catastrofe zou ontstaan
verbonden aan de honger, maar ze vonden wel
plaats met naleving van de instructies van de
overheid, waaronder het dragen van mondmaskers, de social distancing en het regelmatig wassen van de handen met zuiver water en
zeep.

De organisaties van de civiele maatschappij hebben zich ertoe verbonden de inspanningen van de
regering te ondersteunen door een goede informatie te verspreiden over de manier waarop men
zich tegen de pandemie kan beschermen.

Aangezien PANDAMU deel uitmaakt van de
landbouwindustrie, heeft de organisatie dan
ook haar regelmatige activiteiten voortgezet
door het geven van adviezen aan de landbouwers in hun werkgebied.

Bij de aanvang van elke werksessie met onze begunstigden, herinneren wij aan het coronavirus en
herhalen de voorzorgen die moeten worden genomen om er het hoofd aan te bieden.

Tijdens de tweede helft van de maand mei
2020, heeft PANDAMU terreinbezoeken georganiseerd om de toestand van de landbouwactiviteiten van het boekjaar 2020 na te gaan.

Maniokoogst op de experimentele site van Gikumba - Foto’s pp. 4-6 en 10: Pandamu
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De bezoeken gingen van start op 24 juni 2020,
in het district Ruhango, waar de delegatie van
PANDAMU het proefproject aangaande technieken van duurzame landbouw op de vestiging van Gikoma in de sector Ruhango, heeft
bezocht in het kader van het onderzoek
gesteund door de Hogeschool Gent in samenwerking met de faculteit agronomie van de
Rwandese Universiteit met de financiering van
VLIR-UOS*. Dit bezoek viel samen met de
oogst van maniok die het resultaat was van
een vergelijkende proefneming tussen twee
maniokcultivars, NURC -14 en Norcas.
In het district Ruhango bezocht de ploeg van
PANDAMU ook het ananasveld van Mevrouw
Eussipa die haar veld heeft aangeplant met
ananasscheuten afkomstig uit de zone Mushishiro.

Te Mpanga bezocht het team van PANDAMU
een bananenveld waar de variëteit Yangambi
vervangen wordt door de productievere variëteit Injagi. Op dit perceel heeft mevrouw BAYISENGE Marie de bananenteelt geassocieerd
met de kweek van pompoenen, waarvan de
productie interessante mogelijkheden biedt.
In de cel Kabuye bezocht het team van PANDAMU vrouwen die lid zijn van een nieuwe
groepering en die in hun veld Japanse pruimen
met kolen associëren. Het personeel van PANDAMU heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan de landbouwers de goede
methode uit te leggen met betrekking tot de
bescherming van de bermen van de grachten
die de erosie moeten bestrijden door de
aanplanting van Leucaena- en Calliandrastruiken waarmee het vee kan worden gevoed
(koeien en geiten).

Op 02/06/2020, heeft de organisatie PANDAMU haar bezoeken voortgezet in de zone Kabacuzi van het district Muhanga, waar meer
dan 4000 jonge fruitbomen werden aangeplant
op de velden van de begunstigden en waar
een terrein van grondverbetering werd aangelegd. Bij mijnheer Vianney van de cel Ngarama, heeft het personeel van PANDAMU een
veld van passievruchten kunnen bekijken dat
zich in het stadium van de vruchtvorming bevond.
Bij mevrouw Winnifride bezocht de ploeg van
PANDAMU een moestuin (kitchen garden).

* VLIR-UOS: Vlaamse Interuniversitaire Raad—
Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

Op 4 juni 2020 was het de beurt aan de zone
Rugendabari. PANDAMU bezocht daar Alphonsine, een dame van de sector Rugendabari in het district Muhanga. Zij is een van de
leden van het comité van PANDAMU en vertegenwoordigt de organisatie in deze sector. De
eerste plaats die werd bezocht is de cel
Kibaga, waar Alphonsine jonge planten heeft
geleverd van tamarillo’s en papajabomen. Hier
hebben wij te Kibaga een jonge man ontmoet,
MUSANGAMFURA Clément geheten, die veel
belangstelling had voor de moderne landbouwtechnieken en die bananenbomen kweekt. Hij
probeert ook de minder productieve variëteiten
door productievere soorten te vervangen.

UMUBANO | 5

Hij bevestigde dat Alphonsine hem meer dan 200
jonge planten van tamarilo’s (boomtomaten) had
geleverd en hem altijd de nodige adviezen geeft
opdat hij meer kennis zou kunnen verkrijgen over
de landbouw. Hij heeft zich ook ingezet voor de
teelt van groenten (amarant) en bevestigde dat
deze teelt zeer rendabel is en dat hij, indien mogelijk, andere jongeren kan opleiden die aan deze
onderneming zouden kunnen meewerken.
Hij heeft ook aan PANDAMU gevraagd om nog
andere opleidingen te organiseren zodat zij hun
landbouw nog kunnen verbeteren. In het dorp van
Alphonsine (te Rugerero) bezocht het team van
PANDAMU buren van mevrouw Alphonsine, zoals
Uwizeyimana Françoise, Mukamunana Vestine,
Harindintwari Innocent, Kabagwera Anastasie,
Mukamakuza Alphonsine, Ruterateba Vélien en
Mukabonera Collette, aan wie ook fruitbomen
werden gegeven.
Het team van PANDAMU stelde vast dat deze
plaats langzamerhand aan het veranderen is
dankzij de inspanningen van mevrouw Alphonsine, die als lokale animatrice erin geslaagd is al
haar buren te overtuigen minstens drie fruitbomen te kweken zodat ze gemakkelijk tot een
evenwichtige voeding toegang zouden hebben.

Het personeel van PANDAMU had ook de gelegenheid de veeteelt zowel van koeien als van
varkens bij de begunstigden van de zone Rugendabari te bekijken. Het maakte van de
gelegenheid gebruik het belang van de teelt
van veevoedergewassen en van peulvruchten
uit te leggen aan de landbouwers om de runderen en andere herkauwers te voeden om de
dierlijke productie te verhogen, want dit is een
grote bron van proteïnen die invloed heeft op
de groei en de melkproductie van de herkauwers.
De begunstigden hebben gemeld dat ze vaststellen dat de landbouw hen tot een goede
verandering kan brengen op sociaal-economisch vlak. Ze hebben gepreciseerd dat de
landbouw voordien als iets van minder belang
werd beschouwd, terwijl ze vandaag door de
interventies van PANDAMU ondervinden dat er
in deze activiteit een schat verborgen zit.
Sommigen hebben wel ziekteproblemen gemeld die het rendement van hun teelten beïnvloeden en ook het gebrek aan water om hun
teelten tijdens de droogteperiode te besproeien.

De heer Hakizimana Jean-Marie van de cel Kabuye legt uit aan het personeel van Pandamu hoe hij de koeien voedt
met Calliandra en Leucaena.
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Projecten in Mutete gefinancierd door VRV UMUBANO VZW
Priester Faustin MUNGARURIYE
BEDANKINGSBRIEF
DIOCEES BYUMBA
KATHOLIEKE PAROCHIE MUTETE
TEL.0788492679/0788574991
Aan de leden van de vereniging UMUBANO
Betreft : Bedanking
Beste vrienden weldoeners,
In naam van de Parochie en van de Basisschool van MUTETE houden wij eraan u te danken voor alles wat u gedaan hebt ten
voordele van ons, in het bijzonder voor de basisschool die intussen van de VRV UMUBANO een financiering heeft ontvangen
voor een tweede ondergrondse watertank van 35m3 (=7mx2mx2.5m) gebouwd door het CPPA Kisaro dat ook de eerste tank heeft
gebouwd gelegen bij de 6 klassen.
De nieuwe watertank bevindt zich tussen twee blokken, een van 2 klassen en een andere van 4 klassen Zie de foto’s hieronder:

Het verschil tussen beide watertanks is dat de eerste verbonden is met buizen die in de grond zijn verstopt, terwijl de buizen van
de tweede tank aan de muren vastgehecht zijn.
Dringend voorstel : Wij zouden graag nog een derde watertank bouwen bij de toiletten van de leerlingen. De Duitse vereniging
KUNGA heeft dit project niet kunnen financieren omdat ze de bouw van 4 klassen voor Mutete op zich genomen heeft.

Voor de projecten van de parochie MUTETE
Priester Faustin MUNGARURIYE
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Nieuws van onze partner CPPA KISARO
Gerard Moerman, bestuurslid VRV Umubano VZW
Het tweede ondergrondse reservoir van 30
m³ gebouwd in opdracht van Umubano voor
de scholengroep van Mutete is einde mei
afgewerkt en de 104 m dakgoten zijn geplaatst.
Scholengroep Kisaro-Murama
Financiering 12.000 € door de provincie
West-Vlaanderen via VRV Umubano.
De vernieuwing van 8 klassen van Blok 2
en 3 is sinds 22 januari in uitvoering. We
hadden daarvoor 6 maanden gepland en die
planning wordt perfect aangehouden. De
laatste fase omvat de vernieuwing van de
dakbedekking, afvoergoten en voetpaden.
Dit is volop in uitvoering en 15 juli wordt
als einddatum voorzien.
Voor een ondergrondse regenwaterput van
30 m³ tussen deze twee blokken werd een
subsidieaanvraag ingediend bij de stad
Deinze. De uitvoering is gepland in juli.

Vernieuwing klaslokalen in Kisaro-Murama. De werken zijn
nog aan de gang. Het dak moet nog worden vernieuwd.

Mutete: Het ondergrondse reservoir, gelegen tussen de 2 gebouwen, vangt het regenwater op van de daken van
beide gebouwen.
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REPORTAGE CORONA

Corona in Rwanda
Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO VZW
Het eerste geval
Op 14 maart keert een Indiër vergezeld van zijn
familie terug uit verlof. Hij neemt deel aan een
vergadering in de Belgische ambassade. Na die
vergadering wordt de man ziek met symptomen
van Covid-19. Hij wordt getest en de besmetting
wordt hierdoor bevestigd. De Belgische ambassade wordt dan tijdelijk gesloten en de man en
zijn gezin worden in quarantaine geplaatst.
Het RBC (Rwanda Biomedical Centre) werd geïnstalleerd onder de directie van Dr Sabin Nsanzimana. Hieronder vind je een vertaling van zijn
artikel dat op 15 april 2020 gepubliceerd werd in
de krant, ”The New Times of Kigali”.
Dr Sabin Nsanzimana, directeur-generaal van het
“Rwanda Biomedical Centre (RBC) “ legde voor
de “ The New Times “ uit hoe de patiënten worden behandeld.
“Het komt er eerst op aan de besmette personen
te vinden voordat ze tekenen vertonen, daarna
moeten de symptomen worden behandeld voor
ze zich manifesteren en het derde is het stabiliseren van het lichaam en de organen indien nodig, zegt hij.
Nsanzimana legt uit dat door het gebrek aan een
specifiek geneesmiddel, COVID-19 wordt verzwakt door de behandeling van de symptomen
met beschikbare geneesmiddelen.
“Er bestaan verschillende soorten geneesmiddelen, maar als iemand bijvoorbeeld zuurstof
nodig heeft, dient u er hem toe en het lichaam
produceert antilichamen als het stabiel wordt.
Als er hoge koorts optreedt, gebruiken wij koortswerende middelen om de koorts te doen dalen
en als men hoest, gebruiken wij antihoest-middelen.”
Hij voegde er aan toe dat alles afhangt van het
soort symptomen dat de patiënt vertoont.

Oudere personen en mensen die aan
onderliggende gezondheidsproblemen lijden
bleken de meest kwetsbare om complicaties
te ontwikkelen verbonden aan het nieuwe
coronavirus.
“Zelfs voor sommige van onze patiënten die
aan chronische ziektes lijden zoals asthma of
diabetes, behandelen onze dokters die
aandoeningen in het COVID-19 behandelingscentrum. Zij zijn er ook doorgekomen en
werden ontslagen, niettegenstaande de onderliggende aandoeningen. Wij waren zeer
blij te zien hoe onze dokters erin slaagden
hen te behandelen.
“U behandelt gewoon de aandoeningen die
zij hebben, daarna vermindert u de last van
het coronavirus door de symptomen ervan te
behandelen. En wij zijn blij dat onze patiënten zo snel antilichamen ontwikkelen en hopen dat het zo zal blijven.”
In aanmerking genomen geneesmiddelen
Nsanzimana verklaarde: "Er zijn drie geneesmiddelen die wij in onze behandelingen
gebruiken die specifiek zijn voor het virus
maar die nog worden getest, want er bestaat
nog geen bevestigd geneesmiddel tegen het
coronavirus in de wereld."
De geneesmiddelen zijn: Lopinavir / ritonavir
dat momenteel in Rwanda wordt gebruikt om
HIV te behandelen en te voorkomen, Hydroxychloroquine die over het algemeen wordt
aangewend om malaria te voorkomen en te
behandelen en Remdesvir, een antiviraal geneesmiddel dat ter studie ligt als mogelijke
behandeling van COVID-19.
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Waarom is er geen enkel overlijden verbonden aan COVID-19 ?
Volgens Nsanzimana, kunnen heel wat factoren toegeschreven worden aan het feit dat
geen doden werden geregistreerd in Rwanda,
met onder meer vroegtijdige opsporing voordat iemand complicaties kan ontwikkelen.
“Het is niet omdat onze patiënten jonger zijn,
omdat we weinig patiënten ouder dan zestig
jaar hadden die alle zijn genezen. Dus is de
reden wellicht niet de leeftijd, maar veeleer
een vroegtijdige behandeling.
“Momenteel kunnen wij niet zeggen dat dit niet
zal gebeuren in de toekomst, maar we doen
ons best om het te voorkomen."
Nsanzimana zegt dat men nog niet veel weet
over het virus, maar dat ze elke dag nieuwe
dingen leren en hopen nieuwe besmettingen
en complicaties te voorkomen.
“We moeten de oude mensen beschermen,
overal waar iemand ouder is dan zestig, omdat
zij ernstige complicaties kunnen krijgen. Wij
beschermen hen door ze niet dicht te naderen,
niet te omarmen, geen gebruiksvoorwerpen
met hen en anderen uit te wisselen.”
Dr Sabin Nsanzimana heeft de toestand perfect onder controle. De regering reageert zeer
alert en de maatregelen om verdere besmetting in te dijken volgen elkaar op: onderzoek
van de contacten, quarantaine, testen, algemene richtlijnen voor de bevolking. De lockdown wordt ingesteld zeven dagen na de
eerste besmetting. Kigali, de bruisende stad is
leeg en verlaten. De scholen en gebouwen
voor erediensten worden gesloten in gans het
land. Het openbaar vervoer is verboden.
Het verdere verloop
De eerste tien dagen komen er gemiddeld 4
besmette gevallen bij, de volgende dagen
stijgt dat gemiddelde naar 6 per dag. Alle
geregistreerde Covid-besmettingen zijn het
gevolg van vreemdelingen die Rwanda zijn
binnengekomen. De luchthaven wordt geslo-
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ten, de grenzen met de buurlanden ook. Het
vrachtverkeer wordt aan de grens streng
gecontroleerd en de chauffeurs worden getest.
Na 20 dagen zijn er 89 positieve gevallen
geregistreerd uitsluitend in Kigali. De eerste
patiënten beginnen de Covid-afdeling te verlaten na genezing. Er zijn geen patiënten op
intensieve en geen overlijdens.
Na 30 dagen is het aantal actieve gevallen
gedaald tot 82 en dat aantal daalt geleidelijk
verder tot er op 24 april een nieuwe besmettingshaard vastgesteld wordt aan de zuid-oostelijke grenspost met Tanzania KIREHE – RUSUMO. De chauffeurs en hun begeleiders worden aan de grens getest en indien de test positief is, worden ze in quarantaine geplaatst. De
bevoorrading van het land wordt dan verder
verzekerd door Rwandese chauffeurs.
De volledige lockdown werd versoepeld op 4
mei en enkele weken later werd ook het openbaar vervoer interprovinciaal toegelaten.
Na 60 dagen is aldus het aantal actieve gevallen opgelopen tot 140 en begint daarna opnieuw te dalen naar 100. Deze tweede besmettingshaard blijft onder controle tot op dag 75
een derde haard vastgesteld wordt in RUSIZI
aan de grensdoorgang met DR Congo waar er
dagelijks gemiddeld vijftien besmettingen bijkomen.
Na 90 dagen staat het aantal nog actieve
gevallen op 272. Er zijn slechts 2 overlijdens
en al 338 personen zijn genezen. De twee
haarden aan de genoemde grensposten blijven
toch zorgwekkend zodat er 3000 testen per
dag afgenomen worden om alle contacten van
de besmette personen te controleren.

NOODHULP - AIDE D’URGENCE
STEUN AAN ONZE PARTNER NUFASHWA YAFASHA ORGANISATION IN HET KADER VAN
COVID-19
FINANCIERING: PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen heeft Umubano via Nufashwa Yafasha* Organisation (NYO) haar steentje
bijgedragen aan de bestrijding van COVID-19 in Rwanda. Er werd voor 970 € aan beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers,
handgel, zeep, waskommen en ontsmettingsmiddelen aangekocht door NYO te Ngarama. Zo kan er bijvoorbeeld op een veilige
manier naar de markt worden gegaan om inkopen te doen en eigen geteelde groenten en/of gekweekt kleinvee te verkopen. Aldus
kan het geitenproject van NYO op een veilige manier worden voortgezet.

* Vertaling: wie gesteund wordt kan anderen steunen
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REPORTAGE RWANDAREIS –VOYAGE AU RWANDA

KERE KE WERE NAAR RWANDA
Gilbert Nyatanyi, advocaat bij het kantoor Liedekerke (België en Rwanda)
Hierna volgt een bijdrage van ons voormalig bestuurslid Gilbert Nyatanyi, momenteel werkzaam
als advocaat in Kigali, die bij het Vlaamse publiek bekend is als een personage uit de sketch
“Rutte 98” van de televisie-uitzending “Alles kan beter” met Wim Opbrouck en Rob Van Oudenhoven. Wie ooit die uitzending gezien heeft herinnert zich nog de hilarische momenten van dit
programma en de fameuze uitspraak “Kere ke were” uit het West-Vlaamse dialect waarnaar de
titel van dit stuk verwijst.”
Stel niet uit tot morgen wat vandaag nog kan
Toen ik begin de jaren tachtig als klein jongeen met de typische West-Vlaamse gedreventje in België aankwam in het West-Vlaams
heid nam hij de koe bij de horens en besliste
dorpje Egem, herinner ik me dat men mij
om af te komen samen met 3 andere vrienden:
regelmatig vroeg of ik uit “den Congo” kwam.
Stefaan Van Hulle van Van Hulle Bouwservice
Ik moest dan telkens weer uitleggen dat ik uit
en boezemvriend van Andy; Dominiek Van de
Rwanda kwam. De triviale vraag die dan
Putte, een jeugdvriend met wie ik vele mooie
volgde was dan: “Rwanda, waar ligt dat?” In
momenten heb beleefd in Egem, Tielt, Lido de
Midden-Afrika, net naast “den Congo” en een
Jesolo, Gent, …; en Filip Maes, een vriend en
paar graden onder de Evenaar. Na mijn
echtgenoot van een van mijn beste vriendin“inburgering” kwamen die vragen minder en
nen, Inge Naert.
minder voor. Helaas begin de jaren negentig
wist bijna iedereen Rwanda liggen toen het
Andy had de tiendaagse reis tot in de kleinste
land op een driestige en triestige manier
details uitgestippeld: te bezoeken plaatsen, afbekend werd door de genocide van in 1994.
standen, tijd, recensies,… indrukwekkend, zoVlaanderen heeft altijd al zijn dochters en
als we hem allemaal kennen. Ik zou er wel de
zonen uitgezonden. En bij mij was dat ook het
plaatselijke couche aan toevoegen. Tussen het
geval. Van inburgering gesproken! Via Tanzawerk en familiale verplichtingen door ging ik
nia en Burundi ben ik sedert een vijftal jaren
mee met hen sommige plaatsen van mijn gezeer toevallig en noodgedwongen weer in
boorteland verkennen.
Rwanda beland, vanwaar ik dus afkomstig
ben.
Andy Van Bruwaene was mijn eerste kameraad in Egem en is nu tevens ook een van mijn
allerbeste vrienden. Hij had al veel over Rwanda gehoord en gelezen, maar was er nog nooit
geweest. Nu ik terug in Rwanda woon en werk
wou hij toch wel eens het land bezoeken van
“ziene moat”: waar ik opgegroeid ben tot mijn
8ste, het graf van mijn vader, familie en
kennissen die er wonen, de gewoontes, de
geschiedenis, het eten, de natuur,….
12 | UMUBANO

Foto’s pp. 11-13 ter beschikking gesteld door Gilbert Nyatanyi

Er vielen hen meteen heel wat zaken op, zoals
de netheid van het land, de hoofdstad Kigali
wordt beschouwd als de properste stad van
Afrika. Maar ook de overbevolking. Rwanda is
iets kleiner dan België (+26.000 km² tegenover
+32.000 km²) maar het telt wel 12.000.000
inwoners waaronder ongeveer 1.000.000 in en
rond Kigali alleen al.
Maar ook schitterende natuur met de vele
groene heuvels, Rwanda wordt niet voor niets
het land van de 1.000 heuvels genoemd, met
een gemiddelde hoogte van 1.500 m met pieken tot boven de 4.000 m zoals de majestueuze vulkaanketen die we gezien hebben.
En de vele vrouwen die het land bewerkten al
dan niet met een kind op hun rug, en geen enkele tractor te bespeuren, “Waar zijn de tracteurs”, hoorde ik regelmatig. Terwijl je op het
platteland overal mannen ziet met hun machetes in de hand, het werktuig dat bijna iedereen
nodig heeft op het platteland maar dat ook
werd gebruikt voor de gruwelijke moorden
tijdens de genocide in 1994.
Op de goed berijdbare maar kronkelende wegen tussen de heuvels, moet je voortdurend
alert zijn voor de vele fietsers heuvel op en
heuvel af, volgeladen met alles wat mogelijk is:
groene bananen, houtskool, aardappelen,
tafels, stoelen, ….
En natuurlijk kon het ook niet ontbreken, zeker
niet in het binnenland, de vele kinderen die
riepen “Muzungu, Muzungu!” Als ze al dan niet
wegliepen. Muzungu is blanke of iemand met
een lichtere huidskleur. Zoals Kazungu (verkleinwoord van Muzungu), een métis en beter
gekend als Georges Kamanayo, de VlaamsRwandese cineast. In zijn Jangwe Lodge op
zijn uitgestrekte en groene domein hebben we
ook verbleven, waarbij de gastvrouw Lydie ons
deed verlekkeren met haar gastronomische
kookkunsten en ons verraste met als dessert
een mousse van avocado en aardbeien. Verrassend maar lekker.

tails na die ontbraken als we toch de geschriften over het paradijs moeten geloven.
Het plaatselijke bier had Andy niet kunnen
voorzien, maar we kozen unaniem voor Mutzig,
dit kon wel smaken bij een geroosterde vis of
stoofpotje van geitenvlees met wat pikante,
Rwandese pilipili. Het bananenbier had minder
succes, het bleef bij een paar keren nippen aan
het glas.
De plaatselijke bevolking was onder de indruk
van de danspassen van mijn metgezellen op
het ritme van de traditionele, Rwandese muziek maar ook van de enkele woorden die ze al
kenden: Amakuru (Hoe gaat het?), Witwa nde
(Hoe heet je?), Murakoze cyane (Hartelijk
dank), Inzoga (Drank), Amazi (Water), Izuba
(Zon), Imvura (Regen) Kubuzima bwacu (Santé) en de laatste dag Akanyoni (vogeltje) oftewel voor de kenners de Famous Grouse whisky waarop een Schotse sneeuwhoen staat.

In het Malahide Paradise Hotel gelegen aan
het paradijselijke Kivu-meer waanden we ons
warempel bijna in het paradijs, op enkele deUMUBANO | 13

Thuis, op kantoor of gewoon op straat wordt er
overwegend Engels, Frans of Kinyarwanda gesproken. Weinig tot geen Nederlands, laat
staan West-Vlaams. Ik kon me dus dagen lang
uitleven in het West-Vlaams, Egems zelfs,
naast de magische dagen die we samen
doorgebracht hebben. Eventjes een krop in de
keel bij het afscheidnemen, maar het was fantastisch geweest met veel leute.
En Rwanda heeft er nu weer 4 ambassadeurs
bij die kunnen verder vertellen dat het land ook
iets positiefs te bieden heeft dan alleen de verschrikkelijke herinneringen aan de genocide.
En ik? Ke mie stif gejeund!

Rwandees gedicht 14/10/19
Rijmpjes aa bb cc
Af en toe beetje gefoefeld.
Jaren spreken we al om eens naar Rwanda te reizen.
Matice werd ziek en we moesten er niet lang meer over
peizen.
Eerste plannen werden gesmeden vorig jaar.
Met Dominiek en Filip hadden we ons Rwandees team bij
mekaar.
Andy stak veel tijd in de voorbereiding van onze reisie.
Het enige wat ontbrak was hier en daar een lady.
Onze gidsen, van Jackson over Duncan tot Emmanuel waren
echt cools.
Zeker na het vertellen van de mop van de fouls.
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Rwanda heeft mogelijkheden en bevolking lijkt content.
Maar op de grote sprong voorwaarts is het wachten op
Gilbert for president.
Op je vier adviseurs kan je vanaf nu altijd rekenen.
We staan klaar om het Rwandees toekomstplan verder uit
te tekenen.
Genoeg informatie voor je eerste column in de West
Vlaamse krant.
Maar vertellen van de mop van de “moepe” wordt voor jou
beetje ambetant.
Enorm bedankt voor de onvergetelijke Rwandese dagen.
Laten we nog snel 5 Mützigs vragen.
Kwiziebimagatcho (= Kubuzima bwacu (Gezondheid!)
Thanks bbff (best belgian friends forever)
Andy Filip Dominiek Stefaan.

CULTUUR - CULTURE
PUBLICATIES - PUBLICATIONS
Chroniques des Grands Lacs
RC Congo – Rwanda – Burundi
Nouvelles présentées et sélectionnées par
Dominique Ranaivoson et Maëline Le Lay.
Commentaar: Jean-Pierre Roobrouck
Novellen uit drie landen (R C Congo, Rwanda en
Burundi) werden gekozen en samengebracht in
een volume door Dominique Ranaivoion, leraar,
onderzoeker van de Universiteit van Lotharingen
en door Maëline Le Lay, belast met onderzoek bij
het CNRS van Nairobi. In de novellen geschreven
in het Frans geven alle auteurs hun visie op de
toestand van hun land en een beeld van de
maatschappij waarin ze zijn opgegroeid. De
meeste verhalen van deze jonge schrijvers van de
drie landen verwijzen naar de etnische conflicten,
het geweld of de oorlogssituaties waarmee elk
ervan te maken had.
De verhalen van de drie Rwandese auteurs die
werden gekozen hebben alle te maken met de
geschiedenis van de volkenmoord.
De eerste novelle, La lettre de ton fils, is van Jean
de la Croix Hakizimana, geboren in 1980 en ontsnapt aan de genocide dankzij de vrouw van een
van de beulen die zijn familie heeft uitgemoord. Bij
zijn bevrijding in 1994 door het FPR engageert hij
zich een jaar lang als kindsoldaat voordat hij in een
weeshuis terecht komt en terug naar school kan.
Hij wijdt zich aan literatuur, maar is vooral bekend
als de cineast van verschillende films. In de novelle
richt hij zich tot zijn vader en herinnert aan de
mooie momenten die hij als kind heeft gekend
maar ook aan de vreselijke gebeur-tenissen van
toen hij aan de dood is ontsnapt door de
tussenkomst van een vrouw van een van de
moordenaars die hem in een geul had verstopt.
Désiré Bigirimana is geboren in 1980 te Bujumbura
maar vertrekt in 2003 naar Rwanda waar hij
hogere studies heeft gevolgd. De novelle ‘Une
exilée qui n’est jamais rentrée’ is een uittreksel uit
een roman die de auteur aan het afwerken is. Het
gaat over de indrukken van een 6de kind van een

vluchtelinge uit Rwanda die in Bujumbura is terechtgekomen. Hij beschrijft zijn buurt waar een
bonte mengeling van vrouwen uit verschillende
buurlanden, onder meer uit Congo, elkaar in het
haar vliegen en de trage reacties van de omstaanders die de auteur doet denken aan de
interventies van de UNO die altijd te laat komen.
Ook herinneringen aan de tijden van de kolonisatie
vermengen zich met een nostalgische kijk op niet
vervulde dromen en de observatie van de pijnlijke
toestand van een generatie die een zeer desolate
indruk achterlaat. De jongeren zien er moe uit,
versleten, paraderen met legerschoenen en zoeken
hun heil in cannabis. Van welke toekomst kunnen
ze nog dromen?
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Elise Rida Musomandera geboren in 1984 in Kigali uit een Tutsifamilie is ook een overlevende
van de volkenmoord. Zij is de auteur van “Livre d’Elise” (Parijs, Belles lettres, 2014) en Les voix
d’Elise, nog niet uitgegeven, waaruit de hier gepubliceerde novelle “Alice, Bella et Ntwali” is
overgenomen. Hierin vertelt de overlevende Alice over de dood van haar ouders, van haar zusje
Bella en ten slotte van haar verloofde Ntali wiens overblijfsels zij jarenlang zoekt en die zij
tenslotte ontdekt op 31 maart 2012. Op die datum wordt zijn lijk opgegraven en kan zij zijn
beenderen met zekerheid identificeren omdat de riem wordt gevonden die hij droeg bij hun laatste
ontmoeting.
Een voor een pijnlijke verhalen die aantonen welke diepe trauma’s Rwanda samen met de buurlanden Burundi en Congo, die door de kolonisatie met onze geschiedenis verbonden zijn, te verwerken hebben.

CULTUUR - CULTURE
FILM - CINEMA

Petit Pays
Rwanda in de ban van de verfilming van Gaël Fayes verhaal
Dr. Guido Convents, Voorzitter Afrika Filmfestival
en Venuste Maronko, Burundees vluchteling in Rwanda
Begin maart 2020 was het duidelijk dat ook het
covid-virus naar Afrika zou komen. De Rwandezen hadden al vrij snel door dat het hier om
een ernstige pandemie ging en ze handelden
er dan ook naar. Op 14 maart 2020 werden de
eerste gevallen van Covid-19 in Kigali vastgesteld. Een week later ging het land in lockdown en de grenzen gingen dicht. Het is tekenend dat het Mashariki filmfestival in Kigali dat
eind maart gepland werd al op 9 maart bekend
maakte dat het werd uitgesteld. Twee dagen
daarvoor had nog wel een grote première van
de film “Petit Pays” plaats.
Petit Pays is een Franse film van Eric Barbier,
gebaseerd op het verhaal van Gaël Faye, de
zoon van een Franse vader en Rwandese
moeder en geboren in Bujumbura. De oorlog
in Burundi in 1993 en de genocide in Rwanda
maakten dat Gaël als adolescent naar
Frankrijk vluchtte. Na zijn studies in Parijs en
Londen ging hij de weg op van de literatuur en
de muziek. Hij werd een bekend rapper. Sinds
2015 woont hij met vrouw en kinderen in
Rwanda. De Franse televisie maakte in 2010
de documentaire Quand deux fleuves se ren16 | UMUBANO

contrent waarin ze hem volgen op concerttournee in Rwanda en Burundi. In 2016 publiceert
hij zijn eerste roman met autobiografische inslag Petit Pays, die tal van grote prijzen in
Frankrijk wegkaapt en uitgroeit tot een waar
succes. Het boek wordt in meer dan veertig
talen vertaald! Gaël wordt zowel als schrijver
als zanger bekend in Frankrijk, in Rwanda en
in Burundi.
Het hoofdpersonage van het boek en van de
film Petit Pays is het jongetje Gaby of Gabriël.
Deze leeft eind jaren 1980 en begin van de
jaren 1990 onbezorgd in Bujumbura. Hij speelt
er met zijn vrienden en voelt zich geborgen in
het gezin. Dit wordt door de politieke gebeurtenissen in de regio verstoord. Als hij vijf jaar is,
vindt er al een eerste staatsgreep plaats,
waarna de spanning tussen de twee bevolkingsgroepen Tutsi en Hutu toenam en tot
moordpartijen leidde waarin meer dan honderdduizend Burundezen het leven lieten. In
1993 en 1994 bemerkt hij hoe er plots in de
hoofdstad van Burundi gewapende benden
opduiken. Het zijn rebellen van de misnoegde
en onderdrukte Hutu bevolkingsgroep die het

door Tutsi gedomineerde leger aanvallen. Dan
breken er moordpartijen uit in het naburige
land en Gaby bemerkt hoe groot de weerslag
daarvan is op zijn familie die er nog woont. Het
betekende voor de jonge Gaël het einde van
zijn onbezorgde jeugd… en ook van dat van
Gaby, de protagonist van het boek. Op een
gegeven ogenblik wordt hij gevraagd of hij
“Tutsi” of “Fransman” is. Het is een vraag over
leven en dood.
De film ging in Kigai in avant-première in één
van de nieuwe cinemazalen, de Century Cinemax. Dit bioscoopcomplex bevindt zich in één
van de hoogste en nieuwste gebouwen van de
stad, nl. de Kigali City Tower en functioneert al
sedert 2012. Het is een filmzaal met dezelfde
kwaliteit als die van de kinepolisgroep. De
vertoning van Petit Pays werd als bijzonder in
Rwanda aangevoeld, hoewel het verhaal zich
in Burundi afspeelt. Heel wat Rwandese notabelen, waaronder de echtgenote van president
Kagame, Jeanette, waren aanwezig.
Wat maakte Petit Pays zo bijzonder dat de
avant-première in Kigali werd gehouden ?
Door de politieke onrust in Burundi van de
laatste jaren werd de Petit Pays in Rwanda opgenomen. De meeste acteurs zijn Rwandezen, naast Burundezen en Congolezen. Onder de Rwandezen was er de bekende Rwandese acteur Denis (Rwasa) Nsanzamahoro.
Na de opnames overleed hij plots op 43 jarige
leeftijd in Kigali. Al bijna twintig jaar was hij te
zien op TV en bioscoopfilms. Hij was een voorbeeld van hoe iemand uit de kleine plaatselijke populaire producties (films en publiciteit)
zijn weg kan maken naar de grote internationaal filmwereld. Hij figureerde in de eerste
Rwandese-Keniaanse film over de genocide
nl. 100 days van Jack Hughes en Eric Kabera
in 1999. Hij was eveneens te zien naast Idris
Elba, Debra Winger en Karole Karamera in
Sometimes in April (2003).
De filmmaker Eric Barbier vertelde in een interview dat hij heel veel aandacht schonk aan het
rekruteren van plaatselijke acteurs, vaak ama-

teurs. Het was voor hem belangrijk dat ze het
vermogen hadden om inspiratie te putten uit
hun eigen verhaal omdat hij ondervonden had
dat mensen die geen acteurs zijn wel hun persoonlijke ervaringen in de film aan bod konden
doen komen. Als voorbeeld vermeldde hij dat
de kinderen in de film uit Burundi kwamen
(vluchtelingen). Hij had ze gekozen niet alleen
voor hun taal en accent maar ook omdat ze
met politiek geweld vertrouwd waren: “Het
belangrijkste was om zo dicht mogelijk bij het
verhaal van het boek Petit Pays te blijven, en
de personages die het bevolken”. Een ander
voorbeeld is de figuur van de moeder van Gaby, Yvonne. Zij, Isabelle Kabano, had als een
van de eersten de roman gelezen. Ze werd geboren in Bujumbura maar met haar ouders
woonde ze in Zaïre. Als kind ging ze wel vaak
naar Bujumbura om haar familie te zien. Bij
het lezen van het boek had ze heel wat van
haar jeugd teruggevonden, en kende maar al
te goed de atmosfeer die er in die beginjaren
1990 heerste.
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Tijdens de filmvertoning op 7 maart was het vaak ijzig stil, en
werd er in de zaal ook gesnik gehoord. Na de film waren de
meeste kijkers erg geëmotioneerd. Het verhaal van Gaby had
ook het hunne kunnen geweest zijn, of dat van hun familie,
Het sprak zeker de talrijk aanwezige Rwandezen aan die in
die jaren tachtig en negentig naar Burundi gevlucht waren, en
nadien waren teruggekeerd.. Wat dit verhaal naar boven
brengt leeft nog steeds bij de huidige Rwandezen en Burundezen. "We proberen een land op te bouwen, een toekomst,
zonder etnische identiteit, maar we zijn opgegroeid met dit
verhaal, dus het is niet gemakkelijk. We proberen eruit te
komen", zei één van de toeschouwers in een interview.
Hiernaast: Isabelle Kabano, de moeder van Gaby in de film. Hieronder: acteur
Djibril Vancoppenolle speelt Gaby in Petit Pays. Foto’s ter beschikking gesteld
door Guido Convents.

Petit Pays:
persfoto
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Filmfestival en Venuste Maronko, Burundees vluchteling in
Rwanda, pp. 16-18

Verdeling beschermingsmiddelen tegen Coronavirus. Foto’s: Nufashwa Yafasha Organisation. Zie p. 11
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Mevrouw Eussipa van Ruhango in haar ananasveld - Partner Pandamu, zie pp 3-6.

Pandamu in gesprek met dhr. Clément Musanganfura en zijn gezin in zijn perceel, pp. 3-6
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