Juni 2022
V.U. Jean-Pierre Roobrouck
Adres Afzender:
Ter Beke 2 - 8570 Vichte
Tel. : 056 89 43 23
GSM: 0473 220 950
www.umubano.be

VLAAMS-RWANDESE VERENIGING VZW

UMUBANO

NIEUWSBRIEF

Evariste Nyandwi, eigenaar van een perceel waar Pandamu bomen
plantte om de erosie te bestrijden en te voorkomen. Zie pp. 3-4
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Éditorial

Sinds het begin van het jaar deed Rwanda pogingen om een einde te maken aan de conflicten met
buurland Burundi. Ook met buurland Uganda zijn
al een tijdje inspanningen aan de gang om de diplomatieke relaties te verbeteren of te normaliseren. President Kagame nam contact met zijn ambtgenoot Museveni en met diens zoon, Muhoozi Kainerugaba. Anderzijds zouden de relaties met de
westelijke buur Congo daarentegen opnieuw tot
gevaarlijke toestanden kunnen leiden. De spanningen tussen Kinshasa en Kigali lopen immers
hoog op sinds de Congolese overheid Rwanda
ervan beschuldigd heeft de rebellengroep M23 te
ondersteunen. De situatie lijkt ernstig gezien het
hoofd van de Afrikaanse Unie, Macky Sall, staatshoofd van Senegal, zijn bekommernis uitsprak over
deze spanningen en beide landen tot kalmte en
dialoog aanmaande.

Depuis le début de l’année, le Rwanda a multiplié
les tentatives pour mettre un terme aux conflits
avec le Burundi voisin. Depuis un certain temps,
des efforts sont également consentis pour améliorer ou normaliser les relations diplomatiques avec
l’Ouganda, qui a également une frontière commune
avec le Rwanda. Le président Kagame a contacté
son homologue Museveni et son fils, Muhoozi Kainerugaba. A la frontière ouest du pays, les relations
avec le Congo pourraient en revanche à nouveau
déboucher sur des situations dangereuses. En effet, les tensions entre Kinshasa et Kigali se sont
renforcées depuis que le gouvernement congolais
a accusé le Rwanda de soutenir le groupe de rebelles M23. La situation semble sérieuse étant donné
que Macky Sall, chef de l’Union africaine et président du Sénégal, a fait part de son inquiétude face
à ces tensions et a exhorté les deux pays au calme
et au dialogue.

Het ziet ernaar uit dat paus Franciscus in zijn aangekondigde Congoreis met deze moeilijke problematiek zal te maken krijgen, want hij is van plan in
juli niet alleen Kinshasa maar ook Goma te bezoeken. De toestand in Noord-Kivu is zo ernstig dat
alles moet gedaan worden om de conflicten een
halt toe te roepen. Onlangs meldde de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (HCR) dat
er opnieuw sprake was van de gedwongen verplaatsing van zo’n 72.000 personen.
Op het terrein in Rwanda verloopt de voortgang
van de door Umubano gesteunde projecten vrij
goed, zoals u in dit nummer kunt vaststellen. Voor
de eerste keer presenteren wij u een getuigenis
van een stagiaire die door de West-Vlaamse
Hogeschool Howest in samenwerking met Umubano werd uitgestuurd in het kader van het project
waterbeheer in MUTETE.
Zoals gewoonlijk geven wij ook verslag over onze
partners PANDAMU en CPPA KISARO in verband
met de vordering van enerzijds door de provincie
Oost-Vlaanderen, anderzijds door West-Vlaanderen gesubsidieerde projecten. Verder kunt u een
korte analyse ontdekken van de realisatie van de
sdg’s in de projecten van onze vereniging. Ten
slotte mag het overzicht over de Rwandese film en
een korte presentatie van mogelijke lectuur over
het land niet ontbreken.
Wij hopen verder op uw steun te kunnen rekenen
en wensen u een goede vakantie toe.
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Le pape François, lui aussi, pourrait bien être confronté à cette épineuse problématique lors de son
voyage au Congo prévu en juillet prochain, au
cours duquel il a l’intention de se rendre à Kinshasa, mais aussi à Goma. La situation au Nord-Kivu
est si sérieuse qu’il convient de tout faire pour mettre un terme aux conflits. Récemment, le HautCommissariat des Nations unies pour les Réfugiés
(HCR) a annoncé qu’il était à nouveau question de
déplacements forcés de quelque 72.000 personnes.
Sur le terrain au Rwanda, les projets soutenus par
Umubano progressent bien, comme vous pourrez
le constater à la lecture de ce numéro. Pour la première fois, nous vous présentons le témoignage
d’une stagiaire envoyée sur place par l’école supérieure de Flandre occidentale Howest, en collaboration avec Umubano, dans le cadre du projet de
gestion de l’eau à MUTETE. Comme à l’accoutumée, nous partageons également des informations
sur l’état d’avancement des projets de nos partenaires PANDAMU et CPPA KISARO, subsidiés par
la province de Flandre orientale, d’une part, et de
Flandre occidentale d’autre part. Vous découvrirez
également une analyse succincte de la réalisation
des objectifs de développement durable dans le
cadre des projets de notre association. Et pour terminer, vous trouverez le panorama du cinéma
rwandais et une brève présentation de suggestions
de lectures sur le pays.
En espérant pouvoir continuer à bénéficier de votre
soutien, nous vous souhaitons d’excellentes vacances !

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
PANDAMU EN DE BESCHERMING VAN DE NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
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.

Op 26 maart 2022 heeft het ministerie van
Lokaal Bestuur het gemeenschapswerk in het
hele land weer op gang gebracht. Dit gebruik,
dat meestal aan het einde van elke maand
plaatsvindt, is bekend bij de Rwandezen, die
samenwerken om hun land op te bouwen door
middel van vrijwilligerswerk in gemeenschap,
bekend als "Umuganda".
Omdat het evenement echter was opgeschort
sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie,
verlangden de mensen ernaar om hun leeftijdsgenoten te ontmoeten terwijl ze vrijwilligerswerk deden voor ons land.
Deze maand was de taak anders dan gewoonlijk en het gemeenschapswerk was gericht op
het planten van bomen en het invoeren van
maatregelen om bodemerosie te voorkomen,
een activiteit die goed past bij het thema voedselsoevereiniteit en bescherming van de natuurlijke rijkdommen.
Bij het begin van het regenseizoen had ons
district te maken met ernstige erosierampen

die soms zelfs mensenlevens eisten. Het is om
die reden dat we ons best hebben moeten
doen om te voorkomen dat dergelijke calamiteiten onze gemeenschap zouden schaden.
Ons district had het plan opgevat te werken
aan de oevers van de Nyabarongo-rivier, die
om het hele Muhanga-district loopt. Dit gebied
staat bekend als de thuisbasis van de grootste
waterkrachtcentrale van het land, maar de erosie heeft de optimalisatie van de elektriciteitsproductie verhinderd.
Aan dit gemeenschapswerk namen vele hooggeplaatste personen van ons land deel, onder
wie de geachte minister Jean Marie Vianney
GATABAZI van het ministerie van Lokaal Bestuur, geachte Alice KAYITESI, gouverneur
van de zuidelijke provincie, mevrouw Jacqueline KAYITARE, burgemeester van het Muhanga district, de vertegenwoordiger van de veiligheidsinstellingen in de zuidelijke provincie, en
alle autoriteiten van de gedecentraliseerde instellingen van het Muhanga-district.

26 maart 2022: De lokale bevolking van Mushishiro en de autoriteiten van de zuidprovincie tijdens het planten van bomen.
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Een groot aantal inwoners hebben ook deelgenomen aan dit gemeenschapswerk. Zij wilden
hun bijdrage leveren aan het voorkomen van
erosie, omdat zij het meest worden getroffen
wanneer hun land tijdens het regenseizoen
wordt weggespoeld.
Aangezien PANDAMU een belangrijke partner
is van het Muhanga-district op het gebied van
landbouw en milieubescherming, vroeg het
districtsbestuur ons om het initiatief te ondersteunen met de aanvoer van bomen die bij
deze gelegenheid werden gebruikt. We kon–
den vierduizend stukken plantgoed van Grevillea robusta-bomen leveren, die op een oppervlakte van vier hectare werden geplant.
We hebben deze boomsoort geleverd, vanwege haar vermogen om water vast te houden
en de afvloeiing van water op steile hellingen
te voorkomen. Deze bomen kunnen ook dienen voor planken en brandhout, zodra ze
groot genoeg zijn om te worden gekapt.
In zijn toespraak feliciteerde de minister van
Lokaal Bestuur alle deelnemers aan deze
lovenswaardige actie om de oevers van de
Nyabarongo-rivier te beschermen tegen erosie, en herinnerde de agronomen van alle sectoren van het Muhanga-district eraan dat hun
prioriteit in de uitvoering van de prestatiecontracten erin moet bestaan de optimale opbrengst van het land en de erosiepreventie te
verzekeren.

Excellentie de president van de Republiek
Rwanda het ooit wenste tijdens de feestelijke
opening van de Nyabarongo I-waterkracht-centrale. Hij herinnerde ook andere ontwikkelingspartners in het Muhanga-district eraan om, net
als PANDAMU, er veel meer inspanningen
voor te doen.

Hij herinnerde ook de burgemeester van het
Muhanga-district aan de belangrijke rol van de
Nyabarongo-rivier in de economische ontwikkeling van ons land en suggereerde dat het
water schoon en helder moet zijn, zoals Zijne

Momenteel blijft de PANDAMU-organisatie de
bevolking van deze zone begeleiden, zodat ze
de geplante bomen goed onderhoudt om ervoor te zorgen dat ze nu en in de toekomst
nuttig kunnen zijn.

Foto’s van
Pandamu.
Bovenaan:
Controle van de
plantengroei op 6
juni 2022.
Onderaan:
Aanplanting van
de bomen op 26
maart 2022 in het
kader van de
collectieve
arbeid.
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NIEUWS VAN ONZE PARTNER CPPA KISARO RWANDA
Bouwen van blok 3 bestaande uit 4 klassen voor de school van Rubona in de
sector Kisaro
Gerard Moerman, coördinator projecten CPPA KISARO
Op 31 augustus 2021 werd door CPPA Kisaro via
Umubano een aanvraag ingediend bij de Provincie
West-Vlaanderen voor dit project. Het dossier werd
goedgekeurd op 9 december en op 7 mei 2022 zijn
we begonnen met de afbraak van de oude klassen te
zien op de foto hiernaast.
De nieuwe funderingen vragen veel werk. De oude
funderingen zijn waardeloos en bovendien zijn de
buitenafmetingen van het gebouw nu groter. Om
goede grond te vinden moeten we ongeveer een
meter diep graven. De afbraak en het graven van de
funderingen van de buitenmuren hebben drie weken in beslag genomen.
Volgende week kunnen we beginnen met het betonneren en het metselen van de funderingen. Het

zal pas half juni zijn als we bovengronds kunnen
beginnen te bouwen. We hopen toch in augustus
deze vier klassen te kunnen afwerken.
Aansluitend zouden we dan graag met Umubano
een nieuw dossier indienen bij de provincie WestVlaanderen voor de school in Muyanza.

Graven van de funderingen 1 meter diep.
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De oude klassen werden met beperkte middelen
gebouwd begin de jaren tachtig toen Broeder Cyriel
de eerste scholen bouwde in het noorden van
Rwanda. Zijn stichting CPPA Kisaro is nu sedert
2019 bezig met de vernieuwing van al de scholen
in de omgeving zodat ze conform worden aan de
huidige normen. We zijn er dus in geslaagd om met
de hulp van de provincie West-Vlaanderen (via
Umubano), de provincie Limburg, de stichting
Wilde Ganzen uit Nederland, Rotary Genk Noord
en het Comité Kisaro Genk, in al de deelgemeenten van Kisaro deze vernieuwing uit te bouwen. Nu
dus in Rubona. De realisaties van de vorige jaren
zijn te zien op de foto’s hiernaast en hieronder:
2020 en 2021: Murama - KISARO.

Het CPPA Kisaro en de bevolking van Kisaro danken de VZW UMUBANO en de provincie WESTVLAANDEREN voor de samenwerking die al dateert vanaf 2012. We hebben dus in 2022 iets te vieren.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
GEDEELTELIJK VERSLAG OVER HET REGENWATERZUIVERINGSPROJECT
IN MUTETE
Priester Narcisse Rurenga, pastoor van Mutete
Samenwerking tussen: BOSAQ, De Watergroep, Howest en de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano
vzw met de steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in het kader van het Vlaams
Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO).
Het doel van het project is het voorzien van kwaliteitsvol drinkwater (SDG 6.1) op een betrouwbare en
duurzame manier vanuit regenwater in de schoolgemeenschap van Mutete op basis van zonne-energie
(SDG 7). Dit zal leiden tot een verbetering van de gezondheid en levenskwaliteit van de plaatselijke
bevolking doordat minder (vervuild) water moet gehaald worden bij verafgelegen bronnen (SDG 6.2). Ook
wordt ingezet op het verbeteren van de huidige sanitaire voorzieningen (SDG 6.2) en duurzame
voedselproductie (SDG3, 15). Naast een technische ingreep wordt ook sterk ingezet op een duurzame
gedragsverandering inzake watergebruik en hergebruik (SDG 6.5). Voor meer informatie zie: website van
het VPWvO.
INLEIDING
In het kader van het regenwaterzuiveringsproject in de
Parochie Mutete - het project in samenwerking met
BOSAQ, De Watergroep, Vereniging UMUBANO en
de Parochie Mutete werden een aantal voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd.
Dit korte verslag geeft ons een beeld van de voortgang
van de werkzaamheden door de huidige status van het
regenwaterzuiveringsproject en andere nevenprojecten
te belichten.
I. DE ONDERGRONDSE TANK
Een tank die 200 m₃ kan bevatten. Deze tank moet het
water opvangen dat overstroomt uit de plastic en andere
reservoirs, vooral tijdens perioden van zware regenval.
De bouw van deze tank is goed afgerond. De bouwwerkzaamheden werden uitgevoerd door FALIDE Ltd.
Om ervoor te zorgen dat het regenwater de tank bereikt,
wordt het getransporteerd door de leidingen die de
plastic reservoirs en de goten van de gebouwen die zich
in de parochie bevinden met de tank verbinden. De
buizen en hun accessoires werden geleverd door LIFE
GOAL Ltd.
II. LEVERING - INSTALLATIE
Het regenwaterzuiveringssysteem zal zonne-energie
gebruiken. De installatie van zonnepanelen, batterijen
en andere accessoires werd verzorgd door Energy First.
Alle apparatuur is in goede staat en het systeem werkt
onberispelijk.

De apparatuur voor de zuivering van regenwater bestaat
uit de twee machines die door het bedrijf Bosaq werden
verzonden. Deze machines zijn momenteel ondergebracht in de pastorie van Mutete. De installatie ervan zal
de komende dagen worden voltooid. Een technicus die
uit België komt, zal de installatiewerkzaamheden van
deze machines leiden.
III. BOOMKWEKERIJEN
Naast het regenwaterzuiveringsproject is er nog een project van kwekerijen van fruitbomen (citroenen, sinaasappels, passievruchten, papaja's) en andere bomen (eucalyptus, grevillea) voor de bescherming van het milieu.
Deze kwekerijen bevinden zich respectievelijk in het
hoofdkwartier van de Parochie van Onze-Lieve-Vrouw
van Kibeho in Mutete en in Gaseke. Deze kwekerijen op
het terrein van de Parochie Mutete zijn eigendom van de
KOTIMU Coöperatie (Koperative Turengere Ibidukikije
i Mutete = Coöperatie voor de bescherming van het
milieu in Mutete).
De voorbereiding op het volgende seizoen is aan de
gang. Met uitzondering van de benodigde apparatuur en
andere voorzieningen om stekken klaar te maken waarvoor geld nodig is, is de Mutete-kwekerij momenteel
goed uitgerust. Zoals afgesproken op de laatste KOTIMU-bijeenkomst zal een groep leden van deze coöperatie binnenkort aan de slag gaan met de ontwikkeling
van de kwekerij te Gaseke.
Een grote dank aan de Vereniging UMUBANO die
kosten noch moeite spaart om deze projecten van groot
nut voor de bevolking van Mutete te ondersteunen.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
ZUIVERING REGENWATER IN MUTETE
LIEZE GOEMAES, STAGIAIRE HOWEST
In dit project waarvan een samenvatting op de vorige pagina is opgenomen, is ook een luik sensibilisatie
van de bevolking uitgevoerd door stagiaires van de West-Vlaamse Hogeschool Howest. Hieronder volgt
een verslag van de activiteiten van Lieze Goemaes die als eerste stagiaire werk maakte van de
bewustmaking van de lokale bevolking aangaande hygiëne en drinkwater voor de gezondheid.

Ik ben Lieze Goemaes, alumni toegepaste gezondheidswetenschappen aan Howest en vrijwilliger in het
project rond duurzaam watergebruik in Mutete. Het hydraulisch project draait rond duurzame (drink)
watervoorziening en -gebruik, hygiëne en sanitatie. De vijf projectpartners, BOSAQ, De Watergroep,
Umubano, Howest en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Kibeho te Mutete, leiden alles in goeie banen. Via
Umubano wordt de schakel gevormd tussen de Belgische projectpartners en Rwanda. Projectpartners
BOSAQ en De Watergroep verzorgen het bouwen van een watertank, verbonden met een zuiveringsmachine. Door middel van dit systeem zal regenwater gezuiverd worden tot drinkwater. Hogeschool
Howest neemt de gezondheidsbevordering op zich. Mijn hoofdtaak in het project was het analyseren van
de situatie rond watergebruik in Mutete. Mijn bevindingen beschrijf ik hieronder
Situatieschets
Ik interviewde zowel individuen, groepen als hogere
instanties en trok daaruit de volgende conclusies:
Over het algemeen vinden de inwoners van Mutete hun
gezondheid belangrijk. Sommigen hebben voldoende
kennis over het belang van het drinken van zuiver water
en het toepassen van een goede hygiëne, maar vele
anderen hebben hier niet voldoende kennis over. De
motivatie zit bij sommigen goed, bij anderen wat minder.
Water drinken is gewoonweg geen deel van de Rwandese cultuur. Rwandezen houden meer van de lokale
bieren (die vaak ook met onzuiver water worden gemaakt). Specifiek voor Mutete Primary School, de eerste school waar we de gezondheidsbevorderende acties uitvoerden, merkte ik op dat zowel bij de directeur
als bij de leerkrachten de motivatie niet al te hoog ligt.
Het wordt dus een uitdaging om, samen met de wél
gemotiveerde leerkrachten, de school te overtuigen van
het belang van duurzaam watergebruik ter preventie
van ziekten.
De voornaamste obstakels rond watergebruik in Mutete
zijn:
 Vele vrouwen en kinderen moeten water halen aan
een natuurlijke bron. Deze bronnen zijn vaak ver
gelegen van hun huizen, wat resulteert in een lange,
zware tocht om water te halen.
 Het water van de bronnen moet gekookt worden
voor gebruik, omdat het niet zuiver genoeg is. Het
merendeel van de mensen kookt dit water echter
niet, waardoor de kans op ziekten stijgt. Sommigen
drinken zelfs rechtstreeks regenwater.
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 Aangezien het veel energie kost om aan water te komen, is het gehaalde water zeer waardevol. Deze kleine hoeveelheid wordt voornamelijk gebruikt voor de
hoognodige taken. Drinken en watergebruik voor hygiënische taken maken daar vaak geen deel van uit.
In het regenseizoen kan regenwater opgevangen worden
in watertanks of zelfs pannen, emmers of bassins om bijvoorbeeld het huis te kuisen of kleren te wassen. De
meesten hebben echter geen dakgoten en watertanks,
wat deze opdracht gevoelig bemoeilijkt.

De meest voorkomende ziekten gerelateerd aan vervuild watergebruik zijn intestinale parasieten, diarree en huidziekten. Deze
kunnen voorkomen worden door het handhaven van een goede
hygiëne, adequaat sanitair en het drinken van zuiver water.

Gezondheidsbevordering
In het kader van hun finale stage zullen studenten toegepaste
gezondheidswetenschappen aan Howest concrete acties uitwerken ter bevordering van de gezondheid van de bevolking van
Mutete. De opdracht van de Howest studenten is de bevolking
motiveren, sensibiliseren en kennis en vaardigheden bijbrengen
om het beschikbare water op een duurzame manier te gebruiken. Hierbij ligt de focus op het drinken van zuiver water en het
aannemen van een goede hygiëne om op die manier ziekten te
kunnen voorkomen. Ik ondersteunde de eerste drie studenten,
Eva, Sara en Hélène, gedurende hun stage.
Op school moet meer aandacht besteed worden aan duurzaam
watergebruik. Daarvoor moeten de directeur en de leerkrachten
gesensibiliseerd en overtuigd worden van het belang van onder
andere zuiver water drinken en frequent wassen van handen. De
kennis en motivatie van zowel leerkrachten als leerlingen kan
worden verhoogd door te hameren op het belang van water voor
een goeie gezondheid en ter preventie van verscheidene vaak
voorkomende ziekten.
Om dit te bereiken startten Eva, Sara en Hélène al met het ontwikkelen van een train-the-trainer voor de leerkrachten. Dit is een
document waarin wat uitleg staat over het belang van duurzaam
watergebruik en hun rol in het overbrengen van info naar hun
leerlingen toe. Deze inleiding wordt gevolgd door zes lessen rond
watergebruik, handen wassen, hygiëne, menstruele hygiëne,
sanitatie en zelfs management van materialen. Elke les werd als
proef gegeven door de studenten om op basis van feedback het
document te kunnen optimaliseren. Met dit document als basis,
werd een hygiënebox gemaakt. Deze box bevat de afgedrukte
train-the-trainer, de tekst van het liedje over hygiëne en nog
enkele materialen als ondersteuning bij het geven van de lessen.

Daarnaast kochten Eva, Sara en Hélène ook
schoonmaakmaterialen aan om de latrines te
kunnen reinigen. Hierbij zorgden ze ervoor dat
er een planning werd opgesteld om te verzekeren dat de latrines tweemaal per dag worden
gereinigd. In theorie gebeurt dit door de leerlingen, onder toezicht van de schoonmaakster op
school én hun leerkracht. In de praktijk verloopt
dit jammer genoeg niet altijd even vlot. Het
systeem is momenteel actief, maar of het lang
zal meegaan valt nog af te wachten.
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Om de sfeer er wat in te houden, ontwikkelden de studenten een liedje rond hygiëne. Dit leerden ze aan aan
de leerkrachten en de kinderen op school. Dit lied bevat
informatie over het belang van het wassen van handen
en lichaam en het vermijden van ziekmakende bacteriën. De klassen werden opgefleurd door de tekst van
dit lied, vergezeld van passende afbeeldingen, op te
hangen. In de keuken werd ook een poster opgehangen
met de stappen om je handen op een goede manier te
wassen.
Een andere actie was het bouwen van nieuwe handwasvoorzieningen. De inrichtingen waar leerkrachten en
leerlingen handen konden wassen, waren niet meer
bruikbaar door verschillende materialen die kapotgegaan waren of gestolen werden. Daarom lieten we nieuwe installaties bouwen, naast de toiletten, waar de leerlingen hun handen kunnen wassen.

Deze handwasfaciliteiten, alsook de toiletten, werden
opgefleurd door ze te verven in het thema van het
project: water en hygiëne. (Vertalingen van de teksten:
“Was je handen met water en zeep” en “Was je handen
na toiletgebruik”).
Om de continuïteit te verzekeren, is er reeds een comité
van leerkrachten en leerlingen rond watergebruik opgericht. Jammer genoeg is dit comité nog niet echt actief,
maar daarop zal worden ingespeeld door de volgende
studenten.
Eva, Sara en Hélène gaven, met behulp van vertaler,
priester Narcisse, ook enkele speeches op verschillende scholen en in de kerk. Daarin legden ze onder meer
uit waarom het zo belangrijk is zuiver water te drinken
en een goede hygiëne aan te nemen.
Ze stelden ook regels en afspraken op voor school
betreffende het respecteren van materialen, het wassen
van de handen en het reinigen van de latrines. Deze
zullen door de volgende studenten nog worden aangevuld met afspraken rond drinkbaar water, zodra de watertank klaar is voor gebruik.
10 | UMUBANO

Ook naar de community toe moet er gemobiliseerd worden
wat betreft het duurzame gebruik van zuiver water om te
drinken en voor het toepassen van een goede hygiëne. De
weerstand moet zo veel mogelijk worden weggewerkt en
de motivatie en kennis van de inwoners over het belang
van water voor een goeie gezondheid moet worden
verhoogd. Mensen moeten het belang kennen van het
koken van water alvorens te drinken, ze moeten zich
bewust zijn van de belangrijke functies die water volbrengt
in het lichaam, ze moeten zich bewust zijn van het belang
van een goede hygiëne, voornamelijk voor het voorkomen
van ziekten. Dit kan eventueel via de health agents:
vrijwilligers die informatie rond gezondheid verspreiden
naar de bevolking toe; maar ook via de wekelijkse bijeenkomsten van de dorpjes; of via de KOTIMU coöperatie: een
groep mensen die werkt rond duurzaam watergebruik en
protectie van de omgeving, met als hoofddoel het plaatsen
van watertanks voor elk lid. Daarnaast is het ook belangrijk
om het halen van water meer toegankelijk te maken.

Op enkele van deze zaken werd al gefocust door de
studenten Eva, Sara en Hélène. Zo gingen zij al
enkele keren naar de markt en het gezondheidscentrum om te hameren op het belang van handen
wassen om op die manier ziekten te voorkomen. Er
zijn nog tal van vervolgacties nodig door de volgende
studenten om zo de bredere bevolking beter en
actiever te kunnen bereiken.
Wij hebben er een mooie tijd en een leerrijke stage op
zitten en hopen dat het project verder nog in goede
banen zal geleid worden. We hopen dat vele Rwandezen van de watertank kunnen genieten en op die
manier water gerelateerde ziekten kunnen voorkomen!

Foto’s ter beschikking
gesteld door Lieze
Goemaes, waarvoor onze
beste dank.
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ANALYSE
HOE DUURZAAM IS UMUBANO ?
Ilse Cornette, voor het Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling
en Internationale Samenwerking van VIVES/HOWEST Hogeschool
De Agenda 2030 is de Agenda voor Duurzame ontwikkeling die in 2015 door de 193
lidstaten van de VN tot stand gekomen is.
Deze omvat de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, nl de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) die in 2030 bereikt zouden moeten worden. (United Nations System
Staf College, 2022).
De kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) is een einde maken aan extreme
armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Ook het partnerschap en het belang
van samenwerken worden benadrukt.
Voor het postgraduaat Duurzame Ontwikkeling en Internationale Samenwerking werd een SDG-scan gemaakt van
alle projecten van Umubano. Hierbij werd bij de projecten nagegaan welke SDG’s ze bevorderen. We kwamen tot
volgende resultaten :

SDG 2, Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw, is de
sterkte van Umubano, samen met SDG 6, toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen en
SDG 7, toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie. VRV Umubano vzw is ook sterk in
SDG 4, toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen en SDG13, bestrijden van de impact
van klimaatverandering.
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Maar in absolute waarde is SDG 17, Partnerschap, het
sterkste punt, vooral op gebied van Financiën, Technologie, Capaciteitsopbouw en Partnerschappen met
meerdere belanghebbenden.
De SDG-scan van de projecten van Umubano is helemaal niet volledig. Dat kan ook niet. De projecten
bevatten zoveel aspecten en evolueren voortdurend.
Bovendien zijn er veel synergieën. Een project levert
een bijdrage aan een SDG, maar tegelijkertijd kan dat
een invloed hebben op een of meerdere andere SDG’s.
Uit de projecten die we doorgelicht hebben, kunnen we
toch een aantal belangrijke conclusies formuleren :
Het project in Mutete is een voorbeeld van een project
van de toekomst. Het is een lang proces, maar het is
een duurzaam project. Umubano zal het nog jaren ondersteunen en begeleiden, niet zozeer financieel, maar
vooral door in contact te blijven met de coöperatie Kotimu. Het verdienmodel moet nog uitgewerkt worden.
Bosaq geeft nog aanzet van plan van aanpak, met o.a.
kostenfactoren en inkomsten (technische berekeningen). Ook zullen nog studentes gestuurd worden die de
sensibilisering van het WASH-project (Water, Sanitation
and Hygiëne) ter plaatse verder uitwerken. Deze studentes zullen meer aandacht besteden aan het ganse
beheer van het drinkwatersysteem, met sensibilisering
van de brede gemeenschap, niet enkel van de schoolkinderen. (SDG11)
“De ‘problemen’ waren niet onoverkomelijk, maar cruciaal in alles: communicatie en vinger aan de pols.” (Uit
communicatie met Frederic Deprez, 2022).
Umubano steunt verschillende organisaties die met
duurzaamheid en innovatie bezig zijn. Denken we maar
aan Pandamu, Humura en vergeten we vooral niet de
boerderijen en scholen in Kisaro. De duurzame en innovatieve projecten steunen jonge ondernemers en door
microkredieten kunnen ze een zelfstandige activiteit
opstarten.
Er wordt veel aandacht gegeven aan onderwijs, van de
jongsten, ECD (Early Childhood Development) via NYO,
lagere en secundaire scholen (Kisaro, Kiruhura, Mutete)
tot de opleidingen voor jonge ondernemers (Pandamu,
Humura). Bovendien geeft Umubano ook studiebeurzen
waardoor kansarme jongeren uit de armoede geraken.
Op de website schrijft Umubano: “Momenteel zijn er drie
grote basispijlers waar de organisatie zich voor inzet:
gezondheid, onderwijs en landbouw/voeding.” Maar uit
de scan blijkt dat Umubano ook sterk inzet op technologie (waterzuivering, irrigatie, biogasinstallaties, duurzame landbouwtechnieken,…)
Hoe kan de organisatie de positieve punten nog
versterken?
Er is een projectaanvraag ingediend voor het visproject
van Humura. Dit project verbetert ongetwijfeld SDG 14,
met name 14.4: “Tegen 2020 op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken aan
overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken,
en op wetenschap gebaseerde beheerplannen implementeren, om de visvoorraden zo snel mogelijk te her-

stellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door
hun biologische kenmerken”.
Het project van de productie van oesterzwammen op afval van koffie wordt bestudeerd door de bestuursleden
van Umubano. Dit project zou ongetwijfeld een grote invloed hebben op SDG 13: “13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering”. Voor de productie van oesterzwammen is maar een kleine oppervlakte nodig. De afval van
de productie van oesterzwammen wordt gebruikt om de
groentetuinen te bemesten.
Door deze laatste 2 projecten zet Umubano zich nog
meer in op natuurbehoud en ecologie.
Uit de scan blijkt ook dat SDG16 weinig aan bod komt:
“Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met
het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot
justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.”
Pandamu werkt nauw samen met de vzw AMI en via
haar partner kan Umubano in de toekomst SDG 16
proberen te versterken. In Rwanda bemiddelt de organisatie AMI (Association Modeste et Innocent) tussen de
overlevenden en de daders van de genocide in 1994 en
bevordert aldus de sociale cohesie. Daarbij leidt elk
traject tot een positief project dat de toekomst van de
betrokkenen duurzaam verbetert.
Bij het project in de school in Kiruhura wordt er gewerkt
aan het versterken van burgerparticipatie, interculturele
dialoog en vredescultuur. Om deze doelstelling te bereiken zullen de twee scholen, in Kiruhura én in Mariakerke, dialogen organiseren rond de thema’s ‘positieve
kracht’, ‘actieve geweldloosheid’ en ‘laten we samen en
in vrede leven’(“Mbanira nkubanire tubane amahoro”) Dit
zal tot stand komen via dialogen online en uitwisseling
van videobeelden. Hierbij rekenen de partnerscholen op
enerzijds de hulp van vzw AMI in Rwanda en anderzijds
op vzw Umubano in Mariakerke.
Om de vredescultuur, interculturele dialoog en burgerparticipatie via gerichte dialogen in de twee scholen te
bevorderen zal Umubano voor beide scholen waardevol
zijn. De scholen zullen op basis van concrete thema’s de
dialoog aangaan onder en met elkaar en dit met de hulp
van AMI.
Besluit
Umubano was al sterk bezig met de SDG’s. Uit de scan
blijkt dat bij Umubano alle 17 SDG’s aan bod komen en
ziet men welke SDG’s veel aan bod komen en welke
minder. Uit de projecten volgen synergieën. Als er
aandacht besteed wordt aan die synergieën kan men
spreken van duurzame projecten, die een invloed
hebben op een groot aantal SDG’s.
Door de scan van de organisatie zijn mensen aan het
denken gezet en dat geeft hen een boost om zich verder
volledig vrijwillig in te zetten voor de organisatie en zo bij
te dragen aan een betere, duurzame wereld.
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CULTUUR - CULTURE
PUBLICATIES - PUBLICATIONS
Adélaïde Mukantabana, Apaiser la mémoire. Conservation avec mon frère Jean, Collection Ecrire L’Afrique, Paris, L’harmattan, 2022
Commentaar : Jean-Pierre Roobrouck
Ik heb met veel aandacht het boek “Apaiser la mémoire” gelezen en het
is confronterend vast te stellen hoezeer de auteur het slachtoffer werd
van haar Tutsi-identiteit, ook al ontsnapte ze zelf aan de genocide.
Reeds in 2006 publiceerde zij bij L’harmattan haar verhaal over de
volkenmoord onder de titel “L’innommable Agahomamunwa”. De titel
van dit boek, vrij vertaald als “het onzegbare, het onbeschrijfelijke” wijst
op het ondraaglijke leed van de slachtoffers van de volkenmoord. In een
gevecht met de Franse woorden waartussen soms de inlandse taal
opduikt, wijst zij onverbloemd op de verantwoordelijkheid van de kerk,
het regime van Habyarimana en de Franse politiek in het drama dat de
Rwanda bevolking heeft getroffen in 1994.
Ook in “Apaiser la mémoire” komt zij terug op de voor haar duidelijke
verantwoordelijken en op de moeilijkheid gepaste woorden te vinden om
de horror van de herinnering aan de genocide weer te geven. In het
boek richt de auteur zich voornamelijk tot haar broer Jean, met wie ze
als kind een zeer goede band had. Zij had gehoopt in hem een steun te
vinden om haar leed te dragen, maar hij is haar ook ontvallen door een
verkeersongeval. Soms richt zij zich ook tot haar moeder die net voor de
tragedie is gestorven. Zij worstelt met de wroeging haar belofte aan haar
moeder niet te hebben kunnen waarmaken. Haar moeder had gevraagd haar jongste zusje en haar nichtje
van dezelfde leeftijd dat in hun gezin was opgenomen in geen geval van elkaar te scheiden. Het resultaat
is onherstelbaar: het nichtje Françoise kon vluchten samen met de auteur, maar haar zusje Antonia is
vermoord net als andere familieleden. Dit betekent ook voor Françoise die een nauwe band had met Antonia een onnoembaar verlies.
De getuigenissen in dit boek maken duidelijk dat de wonden van het verleden de slachtoffers van de
genocide in het dagelijkse leven blijven achtervolgen en dat wij ons niet kunnen voorstellen hoe moeilijk zij
het hebben om hun leed te dragen.

Jean Damascène KAYOMBYA, La marginalisation des Batwa au Rwanda. Sortir des sentiers
battus. Collection Témoignage sous la direction d’Evode Twagirayezu et Alain Kounzilat, Editions
ICES, Essonnes, France, juillet 2021
Commentaar : Jean-Pierre Roobrouck
De auteur, Jean Damascène Kayomba, zelf een Mutwa, schreef dit boek om op te komen voor de rechten
van de Batwa-bevolking van Rwanda. Zoals de titel van het boek het aangeeft is deze bevolkingsgroep tot
op heden het slachtoffer van vooroordelen en is hij sinds de jaren 1960 effectief gemarginaliseerd.
Voor de lezers die niet vertrouwd zijn met de benaming, is het wellicht nuttig eraan te herinneren dat de
Twa’s (of Batwa’s, meervoud) de derde bevolkingsgroep zijn van Rwanda naast de Hutu’s en de Tutsi’s.
Deze groep was gekenmerkt door zijn kleine gestalte (volwassenen meten doorgaans slechts anderhalve
meter) en kregen de benaming pygmeën of pygmoïden. Zij worden beschouwd als de oudste bevolking
van Rwanda en bewoonden de wouden maar door de ontbossing en door de concurrentie van de andere
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bevokingsgroepen werden zij stilaan van hun jachtgebieden verdreven en momenteel leven ze voornamelijk
als pottenbakkers of als arbeidskrachten zonder grond.
Ook door hun gering aantal behoort de groep tot een
minderheid. Het aantal van de groep wordt geschat
tussen 0,5 en 1 % van de bevolking van Rwanda.
Bovendien hebben zij minder dan de andere groepen
toegang tot het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook
de huisvesting van de Batwa-bevolking laat veel te
wensen over. De armoede onder deze bevolkingsgroep
is dan ook bijzonder hoog.
Nochtans heeft de bevolkingsgroep tijdens de periode
van de monarchie een belangrijke rol gespeeld als strijders, jagers, spionnen en kunstenaars. Sommige krijgsheren zoals Basebya beschikten over een gevreesde
troepenmacht. Hij probeerde overigens koning Musinga
omver te werpen door een alliantie aan te gaan met prins
Ndungutse die de nieuwe mwami niet erkende. Musinga
had de macht verworven door de moord op koning Rutalindwa in de staatsgreep van Rucunshu in 1895. Zonder
de tussenkomst van het Duitse koloniale leger die Basebya doodde zou Musinga misschien niet aan de macht
gebleven zijn. De Batwa’s waren ook culturele animatoren (in de Intore-balletten) en traden op als narren voor
het koninklijk hof.
De auteur gaat in op de discriminatie waarvan de Batwabevolking het slachtoffer is. Statistieken tonen aan dat
de alfabetisering van de Batwa’s minder dan 23 % bedraagt. Bovendien hebben de kinderen vaak geen
toegang tot de scholen omdat ze in bossen wonen waar
geen scholen gevestigd zijn. Door gebrek aan opleiding
worden ze ook gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.
Maar zelfs de gestalte van een sollicitant is al een reden
voor gebrek aan tewerkstelling door de vooroordelen
tegenover hen. In de gezondheidszorg blijkt de toegang
tot kwalitatieve verzorging zeer precair en vaak zijn
Batwa’s het slachtoffer van radicale behandelingen door
het misprijzen ten aanzien van hen: amputaties bv. in
plaats van langdurige wondenverzorging. Bovendien zijn
huwelijken met andere bevolkingsroepen bijzonder zeldzaam. Wel bestaat er een seksueel fantasma waarbij
men overtuigd is dat seksuele betrekkingen met een
Mutwavrouw rugproblemen kan oplossen. Kinderen geboren uit dergelijke contacten worden als Batwa beschouwd en door de moeder opgevoed.

INFO EXPO

Het boek bevat een aantal bijlagen met onder meer de
lijst van de organisaties die opkomen voor de Batwabevolking en het is opvallend vast te stellen dat de eerste
in de lijst pas in 1991 werd opgericht, wat dus wijst op de
zeer langzame bewustwording van de gemeenschap met
betrekking tot de effectieve achterstelling van deze
groep.
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CULTUUR - CULTURE
FILM - CINEMA

Animatiefilm in Rwanda : van informatief en commercieel product
tot hoeder van het eigen cultureel erfgoed
Dr. Guido Convents, Voorzitter Afrika Filmfestival
Het is pas recentelijk dat in Rwanda jongeren aandacht hebben voor animatiefilm omdat er mogelijkheden
gecreëerd werden om er een beroep van te maken. Dankzij de digitalisering en de gemakkelijke toegankelijkheid tot diverse semiprofessionele en professionele computerprogramma’s via het internet en specifieke hogeschoolopleidingen, komt er geleidelijk aan een eigen productie tot stand. Ook de grote vraag naar
“content” van de talrijke televisiestations en het “boomende” bedrijfsleven en dienstensector is een belangrijke stimulans. Maar er is meer. Eén van de drijvende krachten in de animatiefilmwereld in het Rwanda van
vandaag Paul Semivumbi maakt duidelijk wat zijn, maar ook die van zijn collega’s, motivatie is om dergelijke
films te maken : “Ik heb animatie gekozen zodat ‘onze’ kinderen ernaar kunnen luisteren, maar ook kunnen
kijken. Animatiefilms brengen ook snel informatie over en dat in hun moedertaal, terwijl zowel jong als oud
van de film genieten en er plezier aan hebben”. Het Afrika filmfestival in Leuven volgt al jaren de ontwikkelingen in de animatiefilm niet alleen in Rwanda maar in geheel Afrika zoals ook bleek uit zijn 2022 editie.
Pionier Maurice Nkundimana
Eén van de pioniers van de animatiefilm in Rwanda is
ongetwijfeld de in 1980 in Burundi geboren Maurice
Nkundimana, die evenwel woont en werkt in Kigali.
Vanaf zijn jeugd leest hij verwoed stripverhalen van traditionele Belgische-Franse hand nl. Kuifje, Robbedoes,
Asterix en Obelix, Lucky Luke. Als kind hield hij van
tekenen. In 1993 won hij als jonge tiener het Concours
international de la Bande Dessinée, dat door een Franse ngo werd georganiseerd. Het motiveerde hem om
meer dan ooit in te zetten op het tekenen. Later studeerde hij aan de katholieke Ecole d’Art van Nyundo en
behaalde zijn diploma als grafisch vormgever.
In 1999 komt Maurice als animator en lesgever terecht
in de ngo-wereld en werkt met kinderen van vluchtelingen. Hij leidt workshops en wordt gevraagd om educatieve stripverhalen, tekeningen en affiches te maken.
Zeker omdat hij weet dat ook Rwandese kinderen,
vooral zijn eigen kroost, gefascineerd zijn door tekenfilms, maar die komen allemaal uit het buitenland en zijn
amper of nooit in de lokale taal. In 2004 ziet hij de
Franse productie Kirikou de Heks van Michel Ocelot en
raakt erdoor geïntrigeerd. Hij besluit ook dergelijke films
te maken, maar vanuit zijn eigen Rwandese leefwereld.
Hij had evenwel geen idee hoe dat moest en zocht dan
maar het internet af en begint het “beroep” en de
technieken als autodidact te leren.
Maurices talent en creativiteit worden opgemerkt door
een ngo in Kigali die zich bekommert om kwetsbare
kinderen en hierrond bewustmakingscampagnes voert.
Hij krijgt de kans om in dit kader “tekenfilms” te maken.
Hij richt in Kigali zijn eigen studio op: Umunyana Car-.
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toons Centre. In 2007 komt hij met de eerste veertien
minuten durende Rwandese tekenfilm in het Kinyarwanda op de proppen Bana Twirinde Abadushuka (Kinderen let op voor diegenen die ons willen bedriegen).
Het is een verrassende film, alleen al vanwege het
thema: pedofilie. Hij is bedoeld om de kinderen weerbaar te maken tegenover kindermisbruikers. Hij toont
hen wat ze kunnen doen als een pedofiel hen benadert.
Het mag dan wel een voorlichtingsfilm zijn, die betaald
werd door een ngo, maar het is meer dan een
“educatief” instrument. Maurice toont het leven van
Rwandese kinderen in een dorpje, kinderen die in vrede
leven en samen spelen. De film is ook opgebouwd
volgens de lokale traditie met een koor dat een aantal
scènes met commentaar op de gebeurtenissen geeft:
een jongetje dat dreigt aangerand te worden. Sedertdien
wordt de film jaarlijks meer dan eens op de nationale
Rwandese televisie vertoond. Daarna volgt er nog Intego
ya Kaliza (de ambitie van Kaliza) die Maurice eveneens
voor een ngo maakt om kinderen bewust te maken wat
het hebben van inwendige wormpjes betekent. Maurice
maakt er niet alleen een instructiefilm van, maar hij
brengt hierrond weer een interessant verhaal dat kinderen aanspreekt met een kind als hoofdpersonage, waarmee ze zich kunnen identificeren. Het betreft Kaliza een
schitterende leerlinge, die de goede raad die haar
lerares en haar ouders haar geven altijd ter harte neemt.
Maar ze heeft ook … eigen ambities … die ze wil bereiken, ze wordt geconfronteerd met hygiënische problemen die ze overwint. Ook voor kleine kinderen heeft hij
oog, zoals met zijn kortfilm - muziekfilm voor kleine kinderen Nabonye Inshuti (Ik heb een vriend gevonden),
waarmee hij in de eerste plaats zijn eigen kinderen een
plezier wilde doen.

Ondertussen krijgt Maurice ook de gelegenheid om een
stripverhaal te brengen in het tijdschrift HOBI/Kinyamateka. In 2010 neemt hij deel aan een vierjarig project
van het Afrika filmfestival en de Studio Malemba Maa in
Kinshasa en Bujumbura. Het is de eerste cyclus van
een hogeschoolopleiding in animatiefilmtechnieken voor
een vijftigtal jongeren en animatiefilmmakers in spe. Het
project werd door de Europese Unie/ACP gefinancierd
en tot de lesgevers behoorden de beste tekenfilmers ter
wereld. Nadien werd het door de specialisten van de
EU/ACP als één van de topprojecten in twintig jaar
steun aan de audiovisuele sector in Afrika beschouwd.
Er werden een tiental animatiefilms geproduceerd
waaronder deze van Maurice : Mr et Mme Kokoriko, een
zeven minuten durende kortfilm. Ze werden door het
AFF en Studio Malemba Maa met een DVD op de markt
gebracht. Maurices film werd door het Internationaal
Kort- en Animatiefilmfestival van Leipzig in 2016
geselecteerd en met succes vertoond. Ondertussen
kreeg hij het aanbod om in de Burundese speelfilm i
Mashoka een aantal scènes met animatiefilmtechnieken
aan te vullen. Een film die klimaatveranderingen en de
spanningen tussen herders en landbouwers aansnijdt.
Vandaag werkt hij voor tal van nationale en internationale instituties en verenigingen, maar hij blijft zijn droom
najagen om een reeks te brengen rond het echtpaar
Kokoriko.
Snelle ontwikkeling van een nieuwe animatiefilmindustrie
Ondertussen is Maurice Nkundimana niet meer de
enige in Rwanda die de eigen markt van animatiefilms
voorziet. In de loop der jaren worden er ook door andere buitenlandse organisaties, waaronder Belgische, in
Rwanda workshops gegeven om animatiefilmmakers op
te leiden. 2012 blijkt in dit opzicht belangrijk, en van
dan af aan gaat het snel. Dat jaar organiseert het Rwandese filminstituut Kwetu van Eric Kabera in Kigali
samen met het Goethe instituut een vormingscyclus
waar actrice Sonia Uwimbabazi en Jules Sibomana in
de kunst van de animatie worden ingewijd. Het resultaat is de clip Dimba Has en een muziekvideo Docteur
Claude live, waarin getekende animatie ook verwerkt
zit. Rwanda blijkt in Afrika inzake de digitalisering van
de samenleving tot de top te behoren en dat heeft zijn
weerslag op de ontwikkeling van de filmproductie.
In 2012 wordt Africa Digital Media Academy in Kigali opgericht waar videoproductie en animatiefilm aan bod
komen. Bijna elke afgestudeerde kan onmiddellijk in
het land aan de slag, in de media maar ook daarbuiten.
Ze vinden hun weg naar nieuwe bedrijven die digitale
mediadiensten en vormgeving aan de markt aanleveren. Eén van de eerste firma’s Amka Creative- Creative
3D animated Video met Zwitserse banden, maakt onder
meer reclamefilms voor bedrijven zoals voor het biermerk Primus. Tien jaar later zijn er al tientallen ondernemingen actief in Kigali die voor de bedrijfswereld, de
politiek, de ministeries, de ngo’s animatie aanbieden,
waaronder de voornaamste Village Talkies, Brand Animators, Murika Rwanda, Akageraproductions en Afrilive
TV. De films zijn voor het grootste deel bestemd om
“boodschappen” te brengen, vaak evenwel met de

nodige creativiteit en entertainment gehalte. De wil om
animatiefilms als pure entertainment te produceren is
natuurlijk aanwezig, een artistieke productie die evenwel
niet eenvoudig te financieren is. Aan de universiteit
Mount Kenia in Kigali is er zelfs sinds enkele jaren een
studierichting Bachelor of Arts in Film and Animation
Studies.
De nieuwe generatie
Een aantal onafhankelijke filmmakers proberen hun dromen om verhalen te kunnen vertellen op één of andere
wijze te realiseren. Iemand die met de beperkingen van
een opdrachtfilm er toch in slaagt om een eigen artistieke inbreng te brengen is Fiston Mudacumura. Hij deed
zulks met de reeks Dream of Sugira waarvan hij het
scenario schreef, de film produceerde, verfilmde en verdeelde. Vooraleer hij zich aan de animatiefilm wijdde,
was hij auteur van kinderboeken. In 2013 had hij als verhaaltjesverteller een kinderprogramma op de Rwandese
zender TVA. In de loop der jaren volgde hij tal van film
workshops, zowat overal in Afrika, waaronder bij Yolé
Africa in Goma, waar hij aan een webserie meewerkte.
Van 2018 tot 2019 produceerde hij geen animatiefilms,
maar een aantal kortfilms voor de Karani Ngufu webserie over het dagelijks leven van drie huisbedienden en
raakte gevoelige onderwerpen aan zoals vrouwengeweld en respect tegenover hen die dit beroep uitoefenen. Hij deed dit op een niet confronterende maar
grappige wijze, vandaar ook het succes ervan. In die tijd
kon hij met de hulp van het Kwetu Instituut en Duitse
financiers zijn Dream of Sugira, omzetten in een korte
animatiefilm.

Waarover gaat Dream of Sugira? Sugira is zeven jaar
en woont alleen met haar moeder. Ze houdt er niet van
om haar tanden te poetsen. Haar klasgenoten pesten
haar om haar slechte adem. Op een nacht droomt ze
van de goede microben die de slechte adem verjagen.
Het is een prettige droom met muziek en dans. Van dan
af aan verandert haar leven met het poetsen van haar
tanden. Fiston hoopt met het meisje Sugira een serie op
te starten die bijdraagt tot het welzijn van kinderen.
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In 2019 komt de vandaag 25-jarige Impano Blaise
Nicolas op de proppen met Nyanshya and Baba, de
eerste Rwandese animatiespeelfilm van meer dan zestig minuten, geproduceerd door zijn eigen firma Africa
Fiction Films and Animation Company. Hij brengt één
van de bekendste en oudste verhalen die Rwandese
ouders aan hun kinderen vertellen. Het lijkt een erg rudimentaire 2 D-animatie, maar bij nader toezien is die
voor kleine kinderen bestemd. Het vreemde is dat de
film al in 2015 klaar was, maar Blaise Nicolas wilde een
internationale verdeler – vandaar dat de oorspronkelijke versie in het Engels is – een Rwandese is voorzien. In 2019 is de Zuid-Afrikaanse firma Gravel Road
Distribution Group verantwoordelijk om de film wereldwijd te verdelen en wordt zelfs in Hollywood opgemerkt.
Het gevolg is dat de regisseur door DreamWorks Animation en andere animatieproducenten voor een mogelijke samenwerking wordt uitnodigd. Blaise Nicolas heeft
dan al een internationale ervaring. Hij had voordien in
Londen meegewerkt aan de productie van vier kortfilms
voor TransTales Entertainment. Overigens ontdekte hij
de animatiefilm als kind, toen zijn vader hem Sleeping
Beauty van Disney toonde. In 2013 draaide hij al zijn
eerste kortfilm Kanyambo die de prijs kreeg als de beste
Rwandese kortfilm van het jaar. Deze, geen animatiefilm evenwel, werd onder meer aan de Amerikaanse
Harvard Universiteit vertoond. Net als Nkundimana wil
Blaise Nicolas eigen Rwandese verhalen brengen en
ging hij terug naar de eerste sprookjes die hij in zijn
kindertijd hoorde.
De partner van Afrika Filmfestival Africalia ligt samen
met de Rwandese 1000Hills Animation Studio aan de
basis van een nieuwe reeks 2-D animatiefilms. De eerste episode is The fairy tale of Ndabaga of Het sprookje
van Ndabaga en kadert in een groot project Umugani
Animated Series. Het Rwandese productieteam bestaat
uit scenariste Joselyne Muhimpundo, geluidstechnicus
Aristide Songa, visuele en design artiesten Julio Kamango en Joel Ntawurikura. Daarnaast zijn er nog vijf
animatoren: Pascal Mughisha, Claudine uwitonze, Josue Mfitumukiza, Jean de Dieu Bizimana en Paul Semivumbi die het project leidt en stichter is van de 1000Hills
Animation Studio. Het is duidelijk dat voor een degelijke
animatiefilm een hele ploeg nodig is. Doel van deze
productie is om met kwalitatief entertainment en Rwandees cultureel erfgoed de digitale en ook culturele
wereld te verrijken van de kinderen, die de informatie nu
meestal via de media krijgen. Semivumbi vertelt in een
interview dat de ouders vaak niet meer de tijd hebben
om aan hun kinderen de “traditionele” verhalen te
vertellen. Ze laten ze naar de tv kijken, of naar andere
media. Ndabaga blijkt niet zomaar een lukraak verhaal
over een jonge vrouw te zijn. Het is één van de meest
bekende moedige jongeren in de geschiedenis van het
land. Het is een hartverwarmend verhaal van een persoonlijkheid die voor Rwandese vrouwen en mannen
een voorbeeld zou kunnen zijn. Ndabaga is een meisje
dat zich moet verkleden als man om het koninkrijk van
haar ouders te redden. Het is een aanklacht tegen het
feit dat de rol van vrouwen in het openbaar leven lange
tijd cultureel en sociaal beperkt is geweest. Ndabaga
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ziet zich verplicht om zich als jongen te vermommen om
meer te doen dan haar traditionele taken als huisvrouw.
Het is een film over de kracht van de veranderingen door
vrouwen teweeggebracht en een voorbeeld voor kinderen om de traditionele genderstereotypen te overstijgen.
Haar charisma en heroïsme wordt beschouwd als voorbeeldig voor de jonge meisjes. Het sprookjesboek behoort tot de klassieke Rwandese literatuur.
Rwandese jonge animatiefilmmakers dromen ook om op
de wereldmarkt te kunnen doordringen met films vergelijkbaar met de grote Hollywood kassuccessen als Spiderman of Batman. Dit is alvast de ambitie van Rodrigue
Baributsa die ook een Rwandese superheld op het
scherm wilde brengen. Het resultaat is de 3D-animatiefilm Ze Match. Eind oktober 2021 ging deze 60 minuten durende productie van de IT Simplified Company in
première in Kigali. In feite gaat het om vier verhalen of
episodes van vijftien minuten voor tv. Professionelen uit
de filmwereld die Ze Match toen zagen, beschrijven die
als een “game-changer” of een revolutie voor de plaatselijke filmindustrie. De aanwezige kinderen waren razend enthousiast. Technisch baseert de film zich op een
kassucces uit de plaatselijke Game industry. De knowhow was er maar de personages uit het “spel” kregen
eigen karakters en werden in een verhalende context
geplaatst. De superheld wordt vertolkt door Joseph
Rutungura en de boosaard is de bekende acteur Daniel
Gaga. Ook hier een educatieve achtergrond, vermits de
superheld kinderen voorhoudt dat vrede en solidariteit
belangrijk zijn. In de film gaat de superheld achter een
groep slechteriken aan die een gewone burger die de
grote lottopot gewonnen heeft proberen te beroven.
Tijdens de persconferentie ter gelegenheid van de
première liet de regisseur Baributsa weten dat hij nog
talrijke verhalen heeft om deze via 3D- op het scherm te
brengen.
Het is duidelijk dat in Rwanda het audiovisuele landschap verrijkt zal worden met een groeiende productie
van animatiefilms, waarvan de meeste wel als entertainment zijn bedoeld maar die ook educatieve en (traditioneel) culturele functies hebben. De evolutie in de Rwandese animatiefilm geeft ook een beeld van de ontwikkeling van de digitale wereld in dit land, en dat maakt het
zo fascinerend.

In Memoriam
Onze goede vriend Pater Philippe De Vestele is van ons heen gegaan
op 31 december 2021. Hij werd geboren te Brugge op 24 februari
1932. Hij werd priester gewijd te Heverlee op 2 februari 1959 en was
missionaris in Rwanda van 1961 tot 1994.
Als Rwandakenner en goede vriend van Rwanda trad hij ook vaak op
als adviseur van onze projecten in dit land. Vanaf eind de jaren 1990
tot in 2009 had het bestuur van de VRV UMUBANO de gewoonte voor
de Algemene Vergadering een adviesraad samen te roepen om onze
werking en onze projecten in Rwanda aan de kritische blik van een
aantal experten voor te leggen. Pater Philippe De Vestele was een van
de leden van die adviesraad en hij stond ons graag met raad en daad
bij. Wij zijn er hem dankbaar voor en bewaren de beste herinnering
aan zijn warme persoonlijkheid, zijn hartelijkheid en zijn aanmoedigingen om ons werk voort te zetten ten gunste van de ontwikkeling en het
welzijn van de hele Rwandese bevolking. Wij brachten hem dan ook
graag een laatste groet bij zijn uitvaartplechtigheid in Varsenare op 7
januari 2022. Moge hij nu na al die jaren van gedreven inzet voor het
Rwandese volk in vrede rusten.
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