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Woord vooraf

Éditorial

De toestand in het gebied van de Grote Meren ziet
er opnieuw globaal gezien niet zo goed uit. In Kivu
worden nog altijd gevechten gesignaleerd die
soms van etnische aard zijn en nog te maken
hebben met de aanwezigheid van Rwandese Hutu
vluchtelingen die als “vreemdelingen” worden beschouwd door de lokale groepen zoals Nande en
Hunde. Overigens is de politieke toestand in
Congo bedenkelijk met het vooruitzicht op een
derde termijn van president Kabila. Hiertegen werd
in Brussel door de oppositie een platform georganiseerd dat in Kinshasa als een persoonlijke
aanval op de president en als een poging tot
staatsgreep wordt beschouwd.

La situation dans la région des Grands Lacs, vue
globalement, est une fois de plus peu réjouissante.
Les combats signalés au Kivu, parfois d’ordre ethnique, sont encore liés à la présence de réfugiés
Hutus rwandais considérés comme des « étrangers » par les groupes locaux, tels que les Nande
et les Hunde. Par ailleurs, la situation politique au
Congo est douteuse, avec la perspective d’un troisième mandat du président Kabila, tandis que la
plate-forme mise en place à Bruxelles par l’opposition est considérée à Kinshasa comme une attaque
personnelle contre le président et comme une tentative de coup d’État.

Ook Burundi is in de greep van confrontaties die
het gevolg zijn van de herbenoeming van president
Kurunziza voor een tweede of derde ambtstermijn
naar gelang van de interpretaties van voor– of
tegenstanders. Het land beschuldigt overigens
Rwanda ervan de rebellengroepen te bewapenen
om het regime te destabiliseren, wat Rwanda dan
weer ten stelligste ontkent. Hoe dan ook de
relaties tussen de twee landen zijn gespannen.
Een aantal Burundezen werden vanuit Rwanda
naar hun land teruggestuurd. Ook in Rwanda
wordt in 2017 de ambtstermijn van de president
vernieuwd, maar hier lijkt de overgang probleemloos te zullen verlopen, nu de grondwet in die zin
gewijzigd is, zodat er wettelijk gezien geen betwisting van een derde termijn (en zelfs meer termijnen) mogelijk is.
Feit is dat Rwanda in de regio het best vooruit gaat
en ook internationaal het meeste krediet krijgt. De
steun van de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn
daar natuurlijk niet vreemd aan, maar ook het binnenlands beleid zorgt voor een aantrekkelijk investeringsklimaat dat de economische ontwikkeling in
de hand werkt. Zo heeft Rwanda bv. de vennootschapsbelasting verminderd van 30 tot 15 % en
projecten van meer dan 50 miljoen dollar in de
energiesector krijgen volledige vrijstelling van
belasting gedurende 7 jaar. Verder hecht het
regime veel aandacht aan de inzet van eigen
middelen en roept het de mensen op initiatieven te
nemen om zelf de ontwikkeling in handen te
nemen.
De wil om resultaten te bereiken is ook zichtbaar
bij onze partners. Meer dan vroeger zorgen zij
ervoor inkomensgenererende activiteiten op te
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Le Burundi est lui aussi en prise à des affrontements, conséquences de la nomination du président Kurunziza pour un second ou troisième mandat, selon qu’on adopte l’interprétation des partisans ou des opposants. Le pays accuse en outre le
Rwanda d’armer les groupes rebelles pour déstabiliser le régime, ce que le Rwanda réfute avec vigueur. Quoi qu’il en soit, les relations entre les
deux pays sont tendues. Plusieurs Burundais ont
été renvoyés dans leur pays depuis le Rwanda. Au
Rwanda également, le mandat du président sera
renouvelé en 2017, mais il semble ici que la transition se déroulera sans problème vu que la Constitution a été changée, de façon que, légalement, un
troisième mandat (ou plus) ne peut faire l’objet
d’aucune contestation.
Le fait est que dans la région, c’est le Rwanda qui
progresse le mieux et qui reçoit le plus de crédit de
la communauté internationale. Si le soutien des
USA et du Royaume Uni n’y est évidemment pas
étranger, la politique intérieure crée elle aussi un
climat attrayant pour les investisseurs, ce qui bénéficie économiquement au pays. C’est ainsi que le
Rwanda a par exemple réduit l’impôt des sociétés
de 30 à 15 %, tandis que des projets de plus de 50
millions de dollars dans le secteur de l’énergie sont
totalement exonérés d’impôts pendant 7 ans. Le
régime veille par ailleurs attentivement à investir
dans son économie et incite la population à prendre
des initiatives en faveur du développement.
La volonté d’atteindre des résultats est également
visible chez nos partenaires. Plus que jamais, ils
veillent à mettre sur pied des activités qui génèrent
des revenus et se tournent vers le marché. C’est
ainsi que certains de nos partenaires, soutenus par
la province de Flandre orientale, organisent chaque

zetten en zich te oriënteren op de markt. Zo
organiseren onze partners gesteund door de
provincie Oost-Vlaanderen elk jaar in Muhanga
een opendeurdag waar ze samen hun producten
aan het publiek voorstellen. Op die manier bereiken ze niet alleen nieuwe kopers maar door hun
gezamenlijke aanpak krijgen ze ook meer invloed
op de lokale besturen zodat ze de belangen van
hun doelgroepen beter kunnen verdedigen. Onze
partner Ardi, die actief is in de bijenteelt, is er zelfs
in geslaagd in september een conferentie te organiseren van Apitrade die internationale belangstelling verdient. U kunt daar meer over lezen op
onze website www.umubano.be. In dit nummer
hebben we het over hun inzet om een gemarginaliseerde groep van aidspatiënten kansen te
bieden op integratie via de bijenteelt.
Verder in dit nummer kunt u de ontwikkeling
volgen van de projecten van onze partner CPPA in
Kisaro, onder meer gesteund door de Provincie
West-Vlaanderen en de Nationale Loterij, en van
het centrum voor kinderen met een beperking in
Ngarama. Daarna stellen we onze nieuwsbrief
zoals gewoonlijk open voor mensen die een
getuigenis willen brengen over hun ervaringen met
Rwanda, op eender welk gebied. Deze keer
komen jonge mensen aan het woord die het
hebben over de scholenband tussen het atheneum van Mariakerke en de Saint Mary’s High
School van Kiruhura, alsook studenten geneeskunde van de UGent over hun stage in Rwandese
gezondheidscentra en ziekenhuizen.
Op het vlak van de ontwikkelingseducatie vermelden wij graag de reizende tentoonstelling van de
Provincie Oost-Vlaanderen die 2 Rwandese
projecten in kijker zet, naast die van Ecuador en
de Filippijnen.
Maar ook op cultureel vlak was heel wat te doen
rond Rwanda. Wij verwijzen naar de voorstelling
van het prachtige schetsboek van stripjournalist
Jeroen Janssen “’Abadaringi” en naar het artikel
van dhr. Guido Convents over de tweede speelfilm
van de Rwandese cineast Kivu Ruhorahoza,
geprojecteerd op het Afrikafilmfestival van Leuven.
Ten slotte is opnieuw heel veel interessante
lectuur over Rwanda beschikbaar en in elk nummer proberen wij daarvan een kort overzicht te
bieden.

année une journée portes ouvertes à Muhanga, où
ils présentent ensemble leurs produits au public.
Au-delà de toucher de nouveaux acheteurs, par
leur approche commune, ils renforcent leur influence auprès des autorités locales, ce qui leur permet
de mieux défendre les intérêts de leurs groupes
cibles. Notre partenaire Ardi, qui est actif dans le
domaine de l’apiculture, a même réussi à organiser
en septembre 2016 une conférence d’Apitrade qui
mérite l’attention internationale. Pour plus d’infos à
ce sujet, rendez-vous sur notre site
www.umubano.be. Dans ce numéro, nous parlons
de la manière dont ils s'engagent pour aider le
groupe marginalisé des patients atteints du sida à
s’intégrer par le biais de l’apiculture.
Dans ce numéro, vous pourrez également suivre
l’évolution des projets de notre partenaire CPPA à
Kisaro, soutenu entre autres par la Province de
Flandre occidentale et la Loterie Nationale, et du
centre pour enfants avec un handicap à Ngarama.
Comme d’habitude, nous ouvrons ensuite l’espace
de notre bulletin d’info aux personnes qui ont eu
envie de témoigner de leurs expériences au Rwanda, quel que soit le domaine. Cette fois, nous donnons la parole à des jeunes qui expliquent les liens
entre l’athénée de Mariakerke et la Saint Mary’s
High School de Kiruhura, ainsi qu’à des étudiants
en médecine de l’UGent racontant leur stage dans
des centres de santé et hôpitaux rwandais.
Côté éducation au développement, nous attirons
aussi l’attention sur l’exposition itinérante de la Province de Flandre orientale, consacrée à 2 projets
au Rwanda (ainsi qu’en Équateur et aux Philippines).
Sur le plan culturel, il y a eu de nombreuses activités liées au Rwanda. Nous évoquons la présentation du magnifique livre d’esquisses du dessinateur-reporter Jeroen Janssen « Abadaringi », ainsi
que l’article de M. Convents à propos du second
long métrage du cinéaste rwandais Kivu Ruhorahoza, projeté au Festival du Film africain de Louvain.
Et pour terminer, nous présentons plusieurs nouvelles lectures intéressantes à propos du Rwanda,
en essayant d’en donner un bref aperçu.
La rédaction, le 29 juin 2016

De redactie, afgesloten op 29 juni 2016
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Moderne bijenteelt en aidspatiënten: een verbetering van de
sociaaleconomische omstandigheden van kwetsbare personen
(Het geval van de coöperatie COAIMU van Nyamabuye/sector MUHANGA)
MUSABIMANA Patrice, Uitvoerend Secretaris van ARDI
Inleiding
Sinds 2003 heeft ARDI haar partnerschap met de
Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO vzw versterkt
om de armoede te bestrijden via de moderne
marktgerichte bijenteelt. Tijdens deze periode werden
veel projecten en activiteiten uitgevoerd om aan de
problemen van de bevolking die voortvloeien uit de
armoede te beantwoorden.
Onder de problemen die ARDI-VRV UMUBANO aangespoord hebben om bijenteeltprojecten uit te voeren,
kunnen wij citeren:




Gebrek aan landbouwgrond voor de meerderheid
van de bevolking verbonden aan de snelle
toename van de bevolkingsgroei, met als gevolg:
 Tekort aan levensmiddelen om de gezinnen te
voeden,
 Gebrek aan financiële middelen om gezondheidszorgen te betalen,
 Schoolverzuim van kinderen afkomstig uit
families met de hierboven vermelde problemen.
Tekort aan tewerkstelling voor het merendeel van
de bevolking van Rwanda vooral in de zuidprovincie (de districten van ex-Gitarama) voornamelijk voor de jongeren en de vrouwen.

Behalve door deze groepen personen met weinig of
geen landbouwgronden werd ARDI in 2013 ook benaderd door andere kwetsbare groepen samengesteld uit
coöperaties die werden opgericht door personen met
een beperking en door mensen die leven met VIH/aids,
om oplossingen te zoeken voor de hoger vermelde
problemen. Sinds 2013 omkadert ARDI met de financiering van UMUBANO en de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN een coöperatie die door gehandicapten werd
opgericht en een bijenteeltcoöperatie van aidspatiënten. Over deze laatste coöperatie zullen we het hier
in het bijzonder hebben. Het gaat over de coöperatie
COAIMU van Nyamabuye in het district Muhanga.
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Historiek en presentatie van COAIMU (koperative
y ‘aborozi b’inzuki ba MUhanga = coöperatie van
imkers van Muhanga )
De coöperatie « COAIMU » werd opgericht in 2010 door
aidspatiënten die in Nyamabuye woonden met de
bedoeling een gemakkelijk beroep uit te oefenen dat
inkomsten genereert. Het ging over 30 personen onder
wie 28 meisjes en vrouwen en 2 mannen. Sinds 2011
kreeg de coöperatie een gift van 70 moderne bijenkorven vanwege USAID (Amerikaanse samenwerking). Bij
de aanvang beschikte de coöperatie echter over geen
enkel lid dat opgeleid was in moderne bijenteelt; om aan
bijenteelt te doen moest ze een traditionele imker
aanwerven om de bijenkorven te laten renderen. Na
deze aanwerving kwamen al snel problemen aan het
licht, met name:




De imker had geen praktische kennis van de
moderne bijenteelt; in 2011 produceerde de
coöperatie 459 kg honing met 70 moderne en een
aantal traditionele korven. De productiestatistieken tonen dat er 241 kg honing met de moderne
korven en 218 kg met de traditionele korven was
verzameld, dit is een productie van 3,5 kg per
moderne korf.
De imker was niet in staat de problemen, ziektes
en leemten te verhelpen die de productie van de
honing deden dalen.

Om deze crisis te boven te komen, nam de voorzitster
Jacqueline UWIMANA contact met ARDI en vroeg een
opleiding in moderne bijenteelt en een begeleiding op
het terrein om de honingproductie te verhogen. ARDI
zorgde voor de technische ondersteuning van deze
coöperatie ; de leden ervan namen deel aan opleidingssessies, terreinbezoeken werden door ARDI georganiseerd om hun technische capaciteiten te versterken niet
alleen inzake honingproductie, maar ook op het vlak van
organisatie, management en ondernemingszin. Het
respect van de technicus ten opzichte van de leden van
deze coöperatie die problemen van discriminatie ondervonden door hun aidsaandoening zorgde voor een bijzondere motivatie van deze mensen.

De foto hieronder toont de technicus en de leidsters van deze coöperatie na een vergadering.

De rol van de interventies van ARDI-UMUBANO in
de ontwikkeling van deze coöperatie
ARDI heeft efficiënt bijgedragen tot de versterking van
de technische capaciteiten van de imkers. De volgende
resultaten werden bereikt:
 De honingproductie is gestegen en de leden van de
coöperatie zijn begonnen hun problemen aan te
pakken, met name:
 De coöperatie heeft haar leden geholpen zich
opnieuw gelukkig te voelen door hun integratie en de samenwerking met de andere imkers,
 Verbetering van de voeding door de consumptie van honing,
 Dankzij het inkomen uit de honing kon de
ziekteverzekering voor heel het gezin worden
betaald, kon schoolgerief voor de kinderen
worden aangekocht …,
 De samenwerking met leden van de andere
omkaderde coöperaties die bijstand hebben
verleend tijdens het overbrengen van kolonies
in moderne korven en bij andere bijenteeltactiviteiten heeft vooral bijgedragen tot de
bestrijding van de discriminatie waaronder zij
vroeger te lijden hadden.
 De honingproductie is gestegen tot 876 kg in 2012,
1109 kg in 2013, 1040 kg in 2014 en tot 1134 kg in
2015. Wetend dat een kg honing in de productiezone
van Muhanga 2.500 RWF kost of 2,8 EUR, is het

duidelijk dat het inkomen van de gezinnen van de
coöperatie is gestegen. Met de beheersing van de
productietechnieken en de stijging van de productie
per korf, speelt de moderne bijenteelt een belangrijke
rol in hun sociaaleconomische ontwikkeling.
Besluit
Voor de deelname van deze coöperatie aan de bijenteeltactiviteiten, waren er heel wat mensen die
beweerden dat het moeilijk was om met aidspatiënten
samen te werken; anderen vroegen aan de technicus
waarom hij zieke mensen zou omkaderen die gaan
sterven !!!!, die geen kracht hebben om te werken, die
consumeren in plaats van te produceren, enz. Via de
omkadering van deze mensen die met aids leven,
formuleren ARDI en VRV UMUBANO VZW de volgende
aanbevelingen:
 Aidspatiënten zijn mensen als andere, ook zij hebben
ideeën over ontwikkeling, het komt erop aan ze te
benaderen, naar hen te luisteren en ze bij te staan.
Welnu de bijenteelt is een beroep dat hen kan
helpen om de armoede te bestrijden en hun voeding
te verbeteren door de opbrengst van de verkoop van
honing waarmee ze ook ander voedsel kunnen
kopen.
 De strijd tegen de discriminatie ten opzichte van de
personen die leven met aids werd door ARDI – VRV
UMUBANO beschouwd als een ontwikkelingsinstrument om de sociaaleconomische toestand van deze
kwetsbare groepen te verbeteren.
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UITVOERING VAN PROJECTEN IN KISARO
Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO
VERPLEEGPOST IN GITATSA
Gitatsa is gelegen in een diepe nogal brede vallei. Een beek die de watervalletjes en het bronwater verzamelt kronkelt
kabbelend over de rotstenen naar het zuiden om zijn water kwijt te geraken in de grote rivier die door Rwanda over
Kigali naar de Grote Meren loopt aan de grens met Tanzania en zo de Nijl vormt. Deze vallei herbergt een tiental
gehuchten die alleen langs bergpaden bereikbaar zijn.
Gitatsa is een gehucht (cellule) dat 2579 inwoners telt maar met de omgevende ‘cellules’ zijn er 10.000 mensen die
kunnen profiteren van een beter bereikbare gezondheidspost. Zij moeten 2 à 3 uur stappen met een hoogteverschil
van 500 m om het centrum van Kisaro te bereiken. Een zieke wordt met een draagberrie op de schouders door jonge
mannen over het bergpad naar boven gedragen. Ik had in februari een van die paden verkend om te onderzoeken of
dat traject kon aangepast worden voor voertuigen.
We zijn er in eind maart aan begonnen met 6 jonge mannen van ons Centrum. De executieve dienst van Kisaro heeft
ook arbeiders toegevoegd. Met hakken, houwelen, schoppen, voorhamers en wiggen hebben ze weken gewerkt om
een weg van 3,50 m aan te leggen. Er werden rotsblokken ontgraven en aan een ketting weggesleept met de tractor,
bronnen en regenafvoer gekanaliseerd door middel van boomstammen dwars over de weg, taluds aangelegd met
graszoden en rotsstenen, haarspeldbochten verbreed en aangepast… alles zonder kraan of bulldozer. Ze hadden ook
af te rekenen met het regenseizoen tot half mei. In mei was de weg berijdbaar.
Ondertussen werkten 4 metsers verder aan de afwerking van het gebouw: de ondervloer, de pleisterwerken, het
plaatsen van de ramen en deuren binnen en buiten.
De plaatselijke autoriteiten van Kisaro en het district Rulindo zijn ons zeer dankbaar en beseffen zeer goed welke
meerwaarde er van ons CPPA uitgaat naar de bevolking. Ze zijn dan ook zeer dankbaar voor de financiële steun die we
vanuit Vlaanderen krijgen: Vlaams-Rwandese Vereniging UMUBANO VZW, Rotary Genk, Inner Wheel Genk, Koekelare,
Gemeentebestuur en FEMMA.

2 à 3 uur
stappen met een
hoogteverschil
van 500 m om
het centrum van
Kisaro te
bereiken.
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HOEVETJES VOOR JONGE BOEREN
Dit deelproject is nu in zijn derde jaar en wordt via VRV UMUBANO gefinancierd door:

De Provincie West-Vlaanderen

De Nationale Loterij van België
Volgens de vooropgestelde planning moeten in 2016 nog 4 hoevetjes gebouwd worden. Twee van de vier
zijn klaar en de derde is in uitvoering. De ondergrondse citerne werd in maart al uitgevoerd. In april en een
de eerste helft van mei werden de werken aan de hoevetjes opgeschort om prioriteit te geven aan de
reorganisatie van de ateliers op het Centrum. Begin juni zijn de steunpalen voor de schuur in de funderingen
gebetonneerd en op dit ogenblik is de dakbedekking klaar. Men is bezig aan de onderbouw: stallen, keuken,
berging en toilet.
Nu zijn dus al 15 jonge gezinnen aan de slag op hun pachthoeve. Voor de eerste, die in 2014 al mochten
starten, zijn de resultaten reeds duidelijk. Ze “boeren” goed verder en hebben per jaar 4 slachtrijpe varkens
naar het centrum gebracht. Vincent heeft het meest vorderingen gemaakt: enkele terrassen aangekocht en
een huis gebouwd op grond van zijn moeder. Ze hebben al 2 kinderen en voor het jongste heeft de papa een
mini houweeltje gemaakt. De opvolging is dus verzekerd.

Hoevetjes in opbouw te Kisaro
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Recente realisaties in het centrum WIKWIHEBA MWANA te NGARAMA
Mukasharangabo Médiatrice, coördinatrice
Het centrum Wikwiheba Mwana beschikt sinds
maart 2016 over sport- en ontspanningsfaciliteiten
en is verheugd dat dit mogelijk is gemaakt dankzij
de steun van de Vlaams-Rwandese Vereniging
UMUBANO vzw en de gemeente Anzegem. In het
centrum resideren een 40-tal gehandicapte
kinderen. Dankzij de speeltoestellen kan ruim de
helft van deze kinderen genieten van ontspanning
en tegelijk ook gymnastische oefeningen doen,
steeds onder toezicht van een begeleider.

Wanneer ik op de schommel zit, zo vertelt Umutoni
Queen, dan voel ik me goed en voel ik me aanvaard,
omdat ik doe wat ook andere kinderen doen en ik
vind dit plezierig !
Een andere jongen zoals Jean Népo beschrijft de
draaimolen als een wagen, zoals hij er ooit één
gezien heeft op tv. Hij heeft er altijd al van
gedroomd ooit plaats te kunnen nemen in een zitje
van zo’n wagen. “Telkens als ik nu op de draaimolen zit, voel ik mij dolgelukkig in mijn eigen
‘wagentje’, zo verklaart hij. “En als ik er een dag
niet op ben geweest, dan vind ik dat ik een kans heb
gemist ”.
Een andere jongen, Mugabo, heeft heel goede
ervaringen met de therabanden tijdens de sessies
fysiotherapie. Hij zegt letterlijk: “ik heb me nog
nooit zo gelukkig en rustig gevoeld als tijdens de
oefeningen met de rubberen banden. Wanneer ik
voorheen opstond voelde ik me steeds ziek, vooral
door de pijn in mijn benen. Soms kon ik
gewoonweg niet stappen. Maar nu is er duidelijk
verbetering en ik voel me beter dan ooit.”

Umutoni Queen is één van de meisjes die in het
centrum verblijven, die gedragsstoornissen vertoont. Nzitonda Etienne lijdt aan epilepsie. Zij
voelen zich goed op hun gemak in de draaimolen.
Félix en J. Bosco zijn duidelijk heel gelukkig op de
schommel en op de wip.

Foto van Mugabo die de therabanden gebruikt
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De fysiotherapeut stelt duidelijk vast dat nu deze
banden op het centrum worden gebruikt, het
welzijn en de behandeling van deze kinderen een
positieve evolutie hebben ondergaan. Hiermee
kunnen ze beter worden beziggehouden, zeker als
ze niet op school zijn. Hij bevestigt dat de kinderen
zich minder vervelen.

Tijdens de laatste editie van de Special Olympics
hebben gehandicapte jongeren in het centrum
Wikwiheba Mwana, samen met de jongeren die bij
hun ouders ambulant opgevolgd worden, medailles
gewonnen in verschillende disciplines in wedstrijden
die uiteraard aangepast zijn aan hun beperkingen.

Special Olympics
Op 13/05/2016 werd er een bezoek gebracht door
drie leden van de Rwandese ‘Special Olympics’
federatie. Dit orgaan heeft als missie het promoten
van sport en spel ten behoeve van personen met een
(mentale) handicap. Deze federatie organiseert
sportieve competitie om deze personen te betrekken
en te integreren in een sportieve context die kadert
in de Olympische geest.

De nieuwe uitrustingen zullen de kinderen extra motiveren en hen het gevoel geven dat ze gelijk behandeld
worden als andere kinderen.

De delegatie die uit 3 personen bestond heeft de
mogelijkheid gehad om kennis te maken met het
personeel en de kinderen van het centrum
Wikwiheba Mwana. De vertegenwoordigers hebben het centrum gefeliciteerd met de realisaties qua
sport en ontspanning. Ze bevestigden dat de aanwezige speeltoestellen en sportattributen zeker
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en de
integratie van deze kinderen. Tevens werd
bevestigd dat kinderen hierdoor gemotiveerd en
gepassioneerd kunnen raken om ooit deel te nemen
aan een organisatie van de Special Olympics, of op
zijn minst geïnteresseerd te raken in de
noodzakelijke principes van sport en spel, wat hun
fysische en mentale weerbaarheid ten goede kan
komen. Dankzij deze toestellen kunnen de kinderen
hun talenten ontwikkelen en sport beoefenen
volgens hun mentale en fysieke capaciteiten.

Met het oog op de verdere ontwikkeling van het
centrum, wenst Mevr. Médiatrice MUKASHARANGABO de vzw Umubano en Anzegem uitdrukkelijk
te danken voor de bijdrage die hiervoor geleverd
werd. Ze bevestigt : Het is lang geleden dat ik de
kinderen nog zo enthousiast en gelukkig heb gezien.
Het is ons doel en onze plicht om deze kinderen
dagelijks te verblijden met kleine zaken zoals dit. We
hebben een heel mooie stap gezet in de concrete
realisatie hiervan. De kinderen zijn, elk via hun
manier van uiten, hier duidelijk heel gelukkig mee.
Elke stap in het gelukkiger maken van de kinderen is
een stap in de goede richting.
Zij voegt eraan toe: “wij zouden meer willen doen,
ook al zijn onze middelen beperkt, maar onze hoop
rust bij de almachtige God”.
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STEUN HET CENTRUM WIKWIKEBA MWANA
KOOP EEN MOOI BOEK EN STEUN KINDEREN MET EEN BEPERKING

Het
project
“Gusimbuka
Urukiramende” is een initiatief van
architect-antropoloog Lode VAN PEE
in samenwerking met Emmanuel
BUGINGO, directeur van Sport aan het
Rwandese Ministerie van Sport en
Cultuur MINISPOC.
Het project bestaat mogelijks uit meerdere fasen, waarvan de eerste is afgerond, namelijk de publicatie van een interdisciplinaire studie van het historische
hoogspringen in Rwanda.
De historisch-etnografische benadering
van de Rwandese cultuurkenner JeanBaptiste NKULIKIYINKA enerzijds, en de
bewegingsanalyse van het Gusimbuka
Urukiramende hoogspringen door de
UGent, Vakgroep ‘Beweging- en Sportwetenschappen’, vormen een ongekende
symbiose tussen Cultuur en Sport. Een
diepgaand onderzoek over dit fenomeen
in het verleden biedt uitdagende mogelijkheden voor de toekomst.
Dit alles resulteerde in een prachtig
geïllustreerd boek waarvan de uitgave
mede mogelijk was dankzij de VlaamsRwandese Vereniging UMUBANO. U kunt
dit mooie boek kopen door storting van 37
EUR op de rekening : IBAN : BE79 0682
4065 7633 (BIC : GKCCBEBB).
De opbrengst van de verkoop van het
boek gaat integraal naar de kinderen met
een beperking waarover u meer kunt
lezen op de pagina’s 8 en 9 hiervoor. Het boek is een tweetalige uitgave: Frans en Engels.
Le 5 septembre dernier, un article très intéressant est paru dans "LE VIF" sur le saut en hauteur des Tutsi du Rwanda. Vous y trouverez
des informations sur les secrets que des chercheurs de l'université de Gand ont décryptés.
En consultant la page à l’adresse suivante http://www.levif.be/actualite/international/le-mystere-des-tutsi-sauteurs/article-normal414533.html vous pouvez lire l'article du VIF.
Dès à présent le livre "Rwanda, High jumping / Saut en hauteur, Gusimbuka Urukiramende, par Emmanuel Bugingo et Lode Van Pee,
MRAC, KULeuven, Umubano" est mis en vente chez Umubano. Le livre coûte 30 EUR et vous pouvez le commander en virant 37 EUR
sur le compte suivant : IBAN : BE79 0682 4065 7633 (BIC : GKCCBEBB). (Les prix d'expédition et d’emballage montent à 7 EUR prix uniquement valable en Belgique). N'oubliez surtout pas de bien vouloir indiquer l'adresse où vous voulez faire envoyer le livre.
Ce livre est vendu en faveur du projet Wikwiheba Mwana ASBL, Centre pour enfants handicapés à Ngarama. Vous pouvez en savoir plus
en consultant le site web www.umubano.be à l’adresse suivante : http://www.umubano.be/index.php/fr/projets/activites-du-sud/146-lamenagement-d-equipements-sportifs-et-de-jeux

10 | UMUBANO

ONTWIKKELINGSEDUCATIE EN BEWUSTMAKING
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Regiotentoonstelling ‘Samenwerking Loont! Over de grenzen heen’
Voor het Oost-Vlaamse provinciebestuur is internationale
samenwerking geen loos begrip. Tientallen projecten in het
zuiden die mee gedragen worden door Oost-Vlamingen
kunnen op ondersteuning rekenen. In 3 landen in het Zuiden
brengt de provincie internationale solidariteit ook zelf in de
praktijk. In Ecuador, de Filipijnen en in Rwanda hebben we al
sinds 1994 partners waarmee we werken aan een duurzame
verandering in de regio. Het sleutelwoord daarbij is
samenwerking. Meer dan 20 jaar praktijkervaring leert dat
deze samenwerking loont.
Om die regiowerking ruimere bekendheid te geven bij de
Oost-Vlaming werd het sensibiliseringsproject ‘Samenwerken
loont! Over de grenzen heen’ uitgewerkt. In een rondreizende
tentoonstelling worden de resultaten van twintig jaar
partnerschap met het Zuiden gepresenteerd. Dat gebeurt aan
de hand van concrete verhalen van personen uit de
Filippijnen, Ecuador en Rwanda. Mensen wiens leven een
belangrijke wending nam dankzij de internationale solidariteit
vanuit onze provincie.

De gedeputeerde E. Couckuyt sprreekt het publiek toe
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Regiotentoonstelling ‘Samenwerking Loont! Over de grenzen heen’
De werkterreinen zijn divers, van duurzame landbouw over
gehandicaptenzorg tot medische zorg en drinkwatervoorziening. Uit de diverse regio’s worden telkens twee
getuigen aan het woord gelaten. Hun getuigenissen geven
een concreet beeld van de resultaten die de internationale
samenwerking met Oost-Vlaanderen opleverden. De zes
verhalen samen vormen de leidraad van de tentoonstelling.
Allerlei interactieve elementen zorgen er voor dat op een
attractieve manier een helder en concreet beeld geschetst
wordt van wat internationale solidariteit inhoudt. Bij de
tentoonstelling hoort ook een educatief luik met een aanbod
voor het onderwijs, jeugd- en volwassenenwerk. Voor
middenveldorganisaties werden diverse workshops ontwikkeld en scholen kunnen gebruik maken van educatieve pakketten en leerkoffers over Rwanda, Ecuador en de Filippijnen.
De tentoonstelling ‘Samenwerken loont! Ook over de
grenzen heen’ zal vanaf dit najaar te zien zijn op diverse
locaties in Oost-Vlaanderen.
Contact & inlichtingen
Voor meer info: Wereldcentrum – provincie OostVlaanderen
www.wereldcentrum.be/samenwerkenloont
Agnes Verspreet (09 265 99 79 - agnes.verspreet@oostvlaanderen.be) en Peter Brabandt (09 265 99 75 –
peter.brabandt@oost-vlaanderen.be )
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De hak, onmisbaar instrument van de landbouw in Rwanda
Foto’s: Provincie Oost-Vlaanderen

SCHOLENBAND
Partnerschap MARIAKERKE—KIRUHURA
Partnership Atheneum Mariakerke &
Saint Mary’s High School Kiruhura
Since 2009

Mijn persoonlijke indrukken van onze
scholenband.
Gladys Vanlommel, leerkracht biologie en lichamelijke opvoeding (2de graad), atheneum Mariakerke
op vrijwillige basis regelmatig samenkomen op school om
Toen ik enkele jaren geleden vernam dat VVOB de mogelijkheid gaf aan scholen om een samenwerking aan te
gaan met een school in het ‘Zuiden’, heb ik geen enkel
moment getwijfeld om aan dit initiatief deel te nemen.
Aangezien ik mijn eerste onderwijservaring opdeed in
Rwanda was de keuze om terug ‘iets’ te doen met dit
land snel gemaakt.
Mijn eerste lesgeefervaring dateert uit de jaren 1986 1989 en al ligt dit reeds ver achter mij, toch heeft deze
periode in Butare – ik gaf les op de groupe Scolaire - me
voor het leven veranderd. Daarom vond ik het dan ook
belangrijk om collega’s en leerlingen de kans te geven
om via het scholenbanden project van VVOB ervaringen
uit te wisselen. Het idee van een ‘gelijkwaardig partnerschap’ waarbij beide scholen evenveel input krijgen en
samen vorm geven aan een onderwijsproject, sprak me
enorm aan. Het feit dat ik, samen met jongere collega’s,
ervaringen kan uitwisselen en effectief nog eens aan de
andere kant van de wereldbol voor een klas kan staan, is
voor mezelf en de leerlingen ter plaatse zeer verruimend.
Ook mijn collega’s die reeds op bezoek waren in Rwanda
hebben ervaringen opgedaan die hun dagelijkse klaspraktijk nog steeds beïnvloeden! De getuigenis van Leen
en Phebe toont ook aan hoe hun bezoek aan Rwanda
hun leven heeft beïnvloed. De wederzijdse bezoeken zijn
dus ontegensprekelijk voor alle betrokken partijen
‘oogopeners’ waarbij we o.a. leren om ons eigen
handelen in vraag te stellen.
Het doet ook deugd om te zien hoe tientallen leerlingen

een artikel te schrijven voor de partnerschool of om iets
te organiseren waarbij we beide scholen financieel kunnen steunen. Alle opbrengsten gaan immers deels naar
onze sociale kas en deels naar de partnerschool. Zo zijn
we blij dat we een 6-tal leerkrachten in Kiruhura financieel hebben kunnen steunen bij het behalen van een
onderwijsdiploma. Beide scholen beseffen echter dat het
financiële luik geen hoofddoelstelling is van dit project
maar dat het vooral gaat om elkaars lesgeefpraktijk te
stimuleren.
Uitdagingen zijn er dagelijks in dit project maar we weten
dat we niets overhaast moeten doen. Langzaam hopen
we om dit project meer en meer te integreren in de
dagelijkse lesgeefpraktijk van meerdere leerkrachten. Ik
ben er immers van overtuigd dat dit project ideaal is om
een hele reeks (vakoverschrijdende) doelstellingen en
eindtermen rond burgerzin, samenwerken, enz. te bereiken! Om deze doelstellingen te verwezenlijken is een
flexibele aanpak van alle betrokkenen op een school
nodig. Nog een steeds weerkerende moeilijkheid is het
verbeteren van de communicatie. Internet is een nuttige
‘tool’ maar blijkt niet altijd zo makkelijk te gebruiken onder
andere omwille van de verschillende opvattingen over het
gebruik van dit medium maar ook door de uiteenlopende
schoolkalenders.
Vandaag zijn we fier met ons label ‘gevorderde scholenband’. Naar de toekomst toe is het onze hoop en de
doelstelling van VVOB om te evolueren naar een (van
hen financieel onafhankelijke) ‘duurzame scholenband’.
We zijn er stilletjes aan klaar voor!
UMUBANO | 13

Reisverslag Rwanda
Leen Hertens is een oud-leerlinge die in 2014 mee was
naar Rwanda. Studeert momenteel biomedische
wetenschappen.
Of ik het zag zitten om mee te gaan op inleefreis naar
Rwanda om het scholenbandenproject ter plaatse te
gaan bekijken? Die vraag hebben ze me geen twee
keer moeten stellen. Ook van thuis uit werd ik gemotiveerd om deze reis te maken. Plots ging alles in een
stroomversnelling: voorbereidingen, vergaderingen,
inentingen, vliegtickets… Ik was er helemaal klaar voor.
Het zou m’n allereerste ervaring in en kennismaking
met Afrika zijn. Heel benieuwd en toch ook een klein
beetje nerveus stapte ik het vliegtuig op.
Voor ik vertrok, betrapte ik mezelf erop dat ik, misschien
onbewust, een aantal vooroordelen en clichés had waar
ik aan dacht bij het horen van “Afrika”. Hierdoor vormde
ik een (deels foutief) beeld.
Al snel werd dat beeld bijgestuurd door de realiteit. We
werden enorm open ontvangen door ons gastgezin. Zij
hadden hun huis helemaal voor ons ter beschikking
gesteld. Het weinige dat ze hadden, wilden ze direct
met ons delen. Ze gingen zelfs ergens anders slapen,
zodat wij hun kamers konden gebruiken. Hoe cliché dit
ook mag klinken, maar het viel me direct op hoe
gelukkig die mensen waren dat ze dit voor ons konden
doen. Ik voelde me er enorm welkom.
Anderzijds bleek een deel van de verwachting dan weer
wel waar te zijn: kinderen lopen er op blote voeten en in
gescheurde kleertjes rond en met een stok of een gescheurde bal kunnen ze zich uren bezighouden. Door
die kindjes zo bezig te zien begin je natuurlijk na te
denken over hoe goed wij het thuis eigenlijk wel niet
hebben. Dat het absoluut niet nodig is om te zeuren als
de bus weer eens 2 minuten te laat is of als we van
onze ouders de taak krijgen om de vaatwasmachine te
legen of wanneer we voor school veel werk hebben.
Het is een enorm cliché te zeggen dat je anders gaat
denken over de wereld als je op plekken zoals deze
bent geweest. Maar het is een cliché dat ik alleen maar
kan bevestigen. Ik ben me veel bewuster geworden van
wat we hebben en hoe blij we daarmee mogen zijn.

In de lange rit in het busje van het gastgezin in Kigali naar
de school van het project in Kiruhura konden we genieten
van het wondermooie uitzicht van dit land. Het was
prachtig. We begonnen aan een fantastisch avontuur, een
reis die ik nooit zou vergeten.
Op de school zelf werd ik positief verrast. Opnieuw
werden we heel open verwelkomd, deze keer door de
leerkrachten en leerlingen van de scholenbandengroep.
We kregen een rondleiding doorheen de school. De
meeste klassen zagen er vrij kaal uit, het bord was overal
heel vuil, de klassen zaten overvol met leerlingen en
schoolboeken waren er niet of amper. Vol trots toonde de
chemieleerkracht het spiksplinternieuwe labo. Daar kon
onze school zeker en vast een voorbeeld aan nemen!!
Ondanks deze dingen verschoot ik toch op een positieve
manier van wat er wel aanwezig was en hoe duurzaam de
school was. De kostuums werden er zelf gemaakt, een
deel van het eten werd zelf gekweekt en de overschotten
werden aan varkens gegeven zodat niets verloren ging.
De reis liet me dingen op een andere manier bekijken,
maakte me meer bewust van hoe het is op sommige
plekken in de wereld. Het was absoluut niet bedoeld om
de wereld te verbeteren; dat is ook absoluut niet realistisch. Toch ben ik blij met de kleine dingen die werden
bereikt zoals de leerlingen kennis laten maken met de
Belgische cultuur door het fotodagboek dat we voor de
reis maakten. Daarin toonden we onze eetgewoontes,
dagelijkse bezigheden, hobby’s etc.
Het was een onvergetelijke reis waar ik ondanks de toch
wel vrij grote cultuurshock enorm van heb genoten. Zowel
van het gastgezin in Kigali, de leerlingen op school als de
prachtige natuur, het eten en alle andere dingen die we
daar hebben meegemaakt. Augustus 2014 zal een periode zijn die ik niet snel vergeet!
Phoebe Vandenberghe, oud-leerlinge
Eindelijk was het zo ver! We vertrokken op donderdag 14
augustus met twee leerlingen en drie leerkrachten van het
Koninklijk Atheneum Mariakerke naar Rwanda. Toen we
in Rwanda aankwamen, verbleven we eerst een nachtje
in het gastgezin in Kigali. Van daaruit vertrokken we de
volgende dag dan naar het Akagerapark. Wegens wat
vertraging waren we daar wat later, maar de zaterdag
konden we dan toch het Akagerapark bezoeken.
Zondagnamiddag kwamen we toe op de middelbare
school in Kiruhura. Daar kregen we eerst een rondleiding
en maakten we kennis met de leerkrachten en de directie.
We volgden dinsdag een hele dag les op de school. Er
waren heel veel verschillen, maar ook meer gelijkenissen
dan ik had verwacht op vlak van onderwijzen. Na de lessen hadden we tijd om de leerlingen te ontmoeten en in
het bijzonder de mensen die daar in het scholenbandenproject zitten.

Het hele scholenbandteam van Kiruhura en wij, de 2 leerlingen
van Mariakerke die mee waren naar Rwanda. Foto’s: Gladys
Vanlommel.

Na een weekje op de school, gingen we terug naar Kigali
om daar de 26ste augustus terug naar huis te keren. Het
was een super aangename reis en eentje om zeker nooit
te vergeten.
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GEZONDHEIDSZORG IN RWANDA
Levens- en werkervaring in Rwanda voor 5 studentes geneeskunde
Ann-Sophie De Maesschalck en Loes Vercruysse, laatstejaarsstudenten
In het kader van onze opleiding geneeskunde aan de
Universiteit Gent, vertrokken wij eind augustus 2015
voor drie maanden naar het land van duizend heuvels.
We waren met vijf : Jozefien, Liesbeth, Capucine, AnnSophie en Loes. Niemand van ons was ooit in Afrika
geweest. We stonden aan de start van ons zevende en
laatste jaar geneeskunde. Binnenkort, in september
2016, starten we alle vijf als huisarts in opleiding. We
blijven verbonden met Rwanda via mensen die we daar
leerden kennen en ook in België, via organisaties zoals
deze vzw. Graag blikken wij, Ann-Sophie en Loes, voor
jullie eens terug op deze intense periode.
Ann-Sophie, gaat deze zomer al terug. Een klein jaar
geleden vertrok zij met een heel klein hartje: “Het was
de eerste keer dat ik voor zo een lange periode weg zou
zijn van mijn vertrouwde Gentse nest, ik was nieuwsgierig naar nieuwe culturen, het eten, waar we gingen
logeren en of het zou ‘klikken’ tussen ons vijf, … Eens
op het vliegtuig vielen veel van deze kleine zorgen weg.
Tegen het eind van deze 3 maanden kreeg ik maar niet
genoeg van Rwanda en zei ik niet ‘vaarwel’ maar ‘tot
ziens’.”

We hadden allemaal het gevoel ook meer te leren
“omgaan” met het thema. Waardoor we tegen het einde
van ons verblijf toch met verschillende Rwandezen
hadden kunnen praten over deze verschrikkelijke gebeurtenis en de gevolgen in hun eigen leven. Het feit dat
dit zo recent gebeurde en wij hier zo weinig over wisten
was erg confronterend. Dat in zo een prachtige omgeving, zo rustig en groen zulke taferelen plaatsgevonden
hadden was onbegrijpelijk. Het maakte ons contact en
verblijf in Rwanda heel erg intens en ook nu dragen we
het land en zijn geschiedenis in ons hart.
De eerste weken verliepen soms in tweestrijd. Waar we
hoopten op een redelijk vlotte samenwerking liep dit
initieel wat moeilijk. Veel paperassen en heen en weer
geloop. Pas na aankomst konden we ons verblijf
plannen: 5 weken Kigali in het CHUK, 4 weken Gitarama
in het Kabgayi District Hospital en nog eens 4 weken
Butare in het Kabutare District Hospital. Zo waren onze
stages zeer divers, gaande van kinderen vaccineren in
de Health Centers, bevallingen in de District Hospitals
tot ernstige, gecompliceerde ziektes in het Universitaire
ziekenhuis.

Voor deze buitenlandse stage kregen we de keuze uit
heel erg veel verschillende landen. Voor mij, Loes,
stond Afrika bovenaan de lijst. Op dat moment vooral
omdat ik het continent echt beter wou leren kennen,
mensen die in vreselijke en moeilijke omstandigheden
hun weg vinden in het leven en tegelijk een onuitputtelijke “joie de vivre” hebben.
Ook voor Ann-Sophie was de keuze om naar Rwanda
te gaan eerder lukraak. Sinds de start van haar
opleiding geneeskunde stond vast: ‘ik wil ooit ervaring
opdoen in Afrika’. Waar in Afrika was niet concreet.
Zonder veel nadenken en zonder veel achtergrondinformatie over het land beslisten ze om naar Rwanda
te gaan.
Tijdens de voorbereiding van ons verblijf groeide de
interesse voor de Rwandese geschiedenis, fauna &
flora en cultuur. We lazen boeken, keken naar enkele
films. Zo gingen we ook naar de voorstelling Samedi
Détente van Dorothee Munyaneza in de Vooruit in Gent.
Waar we vooraf ook het debat “Welke toekomst voor
Rwanda” beluisterden naar aanleiding van de herdenking van de genocide. De voorstelling ontroerde ons
enorm en gaf ons tegelijk nog meer zin om naar het
land te vertrekken en er mensen te leren kennen.
Het thema genocide kwamen we ook zeer vaak tegen
zowel als toerist tijdens het bezoeken van de mooie
memorials en als dokter-stagiair bij het afnemen van
anamnese, medische en persoonlijke voorgeschiedenis.
Op de foto: Ann-Sophie en ikzelf
na een bevalling met moeder en kind en vroedvrouw. (Foto: Loes Vercruysse)
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Loes: “Leven in Rwanda vond ik zeer intensief en dit op
alle vlakken. Fysiek : het levensritme waarbij we de dag
om 6h begonnen en de avond om 17h reeds gevallen
was. En zeker ook emotioneel : tijdens onze stages
werden we vaak overrompeld met zeer uiteenlopende
situaties. Bevallingen van het 7e of 9e kind in de rij.
Tegelijk zo mooi, maar ook zeer moeilijk wanneer de
vroedvrouwen ons meer info gaven over de omstandigheden waarin dit kind zou opgroeien. Heel veel
schrijnende situaties kruisten onze weg: ondervoeding
bij kinderen, verkrachtingen van vrouwen en jonge kinderen.”
Ook bij Ann-Sophie zijn er heel veel situaties en
indrukken bijgebleven. Een situatie die ze nooit zal
vergeten: “Een meisje van 8 jaar dat was opgenomen in
het universitaire ziekenhuis had een erfelijke aandoening die haar nieren aantastte waardoor ze slechts aan
5% van hun capaciteit werkten. In een Westers land zou
direct overgeschakeld worden op nierdialyse en een
niertransplantatie gepland worden. Gezien de hele hoge
kost van nierdialyse was dit geen mogelijkheid. Dit werd
aan de ouders uitgelegd waarop de mama onmiddellijk
met haar dochter naar huis vertrok om haar thuis tot
aan haar overlijden te verzorgen. Deze situatie greep
me direct bij de keel, onmacht omdat ik wist dat er bij
ons wél een mogelijkheid was om het meisje een
toekomst te geven. Dat dit in onze Westerse landen
probleemloos te behandelen is en in een land als
Rwanda onmogelijk is, valt heel moeilijk te verwerken.
Het wekte onbeschrijfelijke en moeilijke gevoelens bij
ons op. Hierin schuilde ook de kracht van het
gezelschap. Het was voor ons allemaal noodzakelijk om
deze gevoelens en indrukken te delen met elkaar.”
Hoe verschillend de stages ook waren, er kwamen veel
gelijkenissen in terug : werken met minder of kapot
medisch materiaal en het engagement van de artsen ter
plaatse om met deze weinige middelen het onderste uit
de kan te halen.

Tijdens ons verblijf in Butare gingen we ook enkele
dagen meedraaien in een Centre de santé, de eerstelijn
in Afrika : voor ons als huisartsen in spé dus heel erg
nuttig. We hielpen mee te vaccineren en woonden
consultaties (vooral rond Malaria) bij. In deze Centres de
santé viel ook het gebrek aan materiaal en producten
op. Omdat we ter plaatse bij Prof. Luk Cannoodt
verbleven en hij voor VZW Impore bezig is met de
voorzieningen voor deze Centres de santé raakten we
nauw betrokken bij deze organisaties. We organiseerden
bij onze terugkomst een quiz t.v.v. handalcohol voor de
gezondheidscentra en konden door onze opbrengst alle
centrums in de provincie Butare van een jaar handalcohol voorzien.
Naast de medische momenten laat Rwanda nog veel
indrukken bij ons na: het fantastische uitzicht op de
heuvels, de ritjes met de bus of met de mototaxi door
deze ongerepte natuur, onze bezoeken aan de verschillende Nationale Parken en vooral de vele lachende
gezichten van alle mensen en kindjes zullen we nooit
vergeten!

Wij allemaal samen met nog 2 studentes
vroedkunde op de top van Bisoki Mountain
Vrouwen die
zitten te
wachten
tijdens de
vaccinaties
(foto’s Loes
Vercruysse)
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CULTUUR - CULTURE
De eigenzinnige filmmaker Kivu Ruhorahoza kent een internationale doorbraak!
Dr. Guido Convents, Voorzitter Afrika Filmfestival
Vijf jaar geleden kwam de eerste 100 % Rwandese
langspeelfilm Grey Matter tot stand. Hij werd door
Kivu Ruhorahoza gedraaid. Kivu produceerde de
film met een luttele 5000 Australische dollars. Een
heus huzarenstukje. Grey Matter of Matière Grise,
verwijzend naar de hersenen, kende zowat een
internationaal succes. De film was zowel in Dubai,
Durban als in Rio de Janeiro te zien. Festivals in
Warsaw, Tübingen, Cordoba, Marokko en New
York bekroonden de film. Het bekende Tribeca
Filmfestival in New York gaf hem een speciale vermelding als de meest beloftevolle filmmaker van
2011.
In 2016 bracht het Afrika Filmfestival zijn tweede
speelfilm naar Vlaanderen: Things of the Aimless
Wanderer.
Wie is nu deze “wonderboy” van de Rwandese
cinema?
Daddy Youssouf Ruhorahoza werd in december
1982 in Kigali geboren. Als kind en adolescent was
hij gefascineerd door literatuur en de films die zijn
broers op video naar huis brachten. Op de lagere
school werd hem gevraagd wat hij “later” zou
willen gaan doen. Hij antwoordde vlak af “acteur
spelen in actiefilms”. Hij overleefde de genocide in
Rwanda, bij toeval. Grey Matter is een sleutel om
te begrijpen wat in hem omgaat en wat hij heeft
meebeleefd. Het is het verhaal van twee kinderen
die ogenschijnlijk verschrikkelijke dingen hebben
beleefd. Ze waren evenwel nog niet geboren, of
waren nog kind tijdens de gebeurtenissen, toch
doorleven ze dagelijks op onverklaarbare wijze de
traumatische gebeurtenissen die hen psychisch
hebben getekend. Een aangrijpende film waarin
precies de gruwelijkheid zit in wat men niet ziet.
In 1997 start in Kigali het nieuwe TV distributiekanaal Télé-10 met zijn uitzendingen. Om klanten te werven worden gedurende enkele maanden
als test films uitgezonden. Daddy zit bijna dag en
nacht voor het scherm gekluisterd. Hij ziet er via
Canal + en TV5 tal van Franse klassiekers en de
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Europese, Afrikaanse en zelfs Aziatische auteursfilm. Hij dweept met Sembene Ousmane, Jean
Renoir, Idrissa Ouadraogo, Jean Luc Godard enz.
Wanneer hij 2 jaar later verneemt dat in Rwanda de
speelfilm Hundred Days wordt gedraaid, meldt hij
zich aan om een rol te vertolken. Maar hij wordt
niet ernstig genomen. De Britse filmmaker Nick
Hughes en Erik Kabera draaien de film in het
Engels met voornamelijk Engelstalige Rwandezen.
Het is overigens de eerste speelfilm over de
genocide. Daddy leert er ook Kabera kennen.
Na zijn humaniora in 2003 wil Daddy aan de
universiteit in Kigali literatuur studeren, maar na
enkele maanden stopt hij deze studies om lid te
worden van de theatergroep Rara Avis van Jean
Mari Rurangwa die in Italië had gestudeerd. Zijn
droom lijkt in vervulling te gaan. Hij wordt acteur
en hij ontpopt zich als een degelijke en deskundige
organisator. Hij begint ook rechten te studeren.
Maar zijn theateractiviteiten brengen hem een jaar
later bij Link Media Production, een onderneming
die door Eric Kabera werd opgericht. Hij wordt
assistent om de documentaire van Kabera Gardiens
de la mémoire te promoten. Hij zit in de filmwereld !
Een cineast ziet het licht
Kabera heeft weinig tijd. Daddy krijgt de
mogelijkheid om zelf ook de film van Kavila Matu
Ce que j’en pense te produceren en mee te helpen
draaien. Met Kabera werkt hij dan ook mee aan het
cinema-vérité project A moment on Earth van
Jereme Axelrod. Daddy’s naam raakt bekend, zeker
met zijn taalvaardigheid, organisatievermogen en
vooral zijn culturele (film en literatuur) bagage. Hij
schrijft in 2004 een artikel over Rwandese film voor
het internationaal filmjaarboek Variety in the
U.S.A. en hij ontmoet ook Ophrah Winfrey voor
wie hij een optreden organiseert in Kigali. Voor
Kabera organiseert hij ook de eerste editie van het
Internationaal filmfestival in Kigali. Hij kan zo de
allernieuwste films zien en met de internationale
filmwereld in contact komen.

Als voorzitter van het Rwandese filmfestival in
2005 krijgt deze beminnelijke, wat afstandelijke,
erg discrete en weinig spraakzame jonge man een
nationale en internationale bekendheid. Het brengt
hem naar buitenlandse filmfestivals en filmcongressen in Afrika en daarbuiten. Een jaar later
verlaat hij ogenschijnlijk de filmwereld om bij de
televisie te werken die hij mee helpt te reorganiseren. Hij coproduceert daarbij de film Munyurangabo van de Amerikaan Isaac Lee en in mei
2007 wordt hij met de film door het filmfestival
van Cannes uitgenodigd. Het is de eerste film in het
Kinyarwanda die er op het scherm komt.
Filmmaker Kivu Ruhorahoza
In Cannes weet hij het definitief. Hij wil voortaan
enkel nog films maken. Hij draait dat jaar de
kortfilm La Confession (2007), een psychologisch
drama waar niet direct de genocide centraal staat.
Het is een artistieke en bij uitstek auteursfilm
waarvoor hij zich stilistisch laat inspireren door de
grote Zuid-Koreaanse cineast Kim ki-duk. Buitenstaanders vinden zulks aanmanend en zelfs een
toonbeeld van pretentie. Maar ze vergissen zich lelijk in Daddy, die zich nu Kivu noemt. Hij meent
het en hij kent zijn filmklassiekers. Hij weet ook
perfect wat hij wil maken. Het heeft weinig te zien
met de gangbare producties in het land. Hij kiest
voor de niet-commerciële, bijna experimentele en
vooral internationale auteursfilm. Deze kortfilm
brengt hem naar het filmfestival in Venetië.
Foto hieronder: Kivu Ruhorahoza in Rwanda

Zijn tweede kortfilm Lost in the South (2008) is
voor velen niet evident. Het verhaal speelt zich
af tijdens een Halloween party in Kigali tussen
een Rwandees en zijn Canadese vriendin, een
NGO medewerkster. Kivu neemt hier de
hoofdrol voor zijn rekening. De film draait om
de toekomst van beide protagonisten. De film
valt eveneens meermaals in de prijzen. In januari
2009 wordt de film op het internationaal Filmfestival te Rotterdam vertoond.
Zijn eerste langspeelfilm, Grey Matter/Matière
grise (2011), verwijst daarbij naar de hersenen
en het vermogen om niet alleen te denken, maar
ook te herinneren aan datgene waaraan men niet
meer wil herinnerd worden. In sommige gevallen
nemen de hersenen of de herinneringen en
trauma’s, de controle over over iemands leven en
levenswil. Gek worden omdat iemand de film
niet wil financieren, is ook een vorm waarin de
hersenen het leven van een filmmaker kunnen
bepalen, zei hij in verband met zijn film.
Ruhorahoza is gefascineerd door de kwetsbaarheid van het menselijk leven. Hoewel hij de genocide van ver meemaakte - hij woonde met zijn
grootmoeder ver weg van alle slachtpartijen -,
ervoer hij de gebeurtenissen ook als kind als
traumatisch. Zeker toen hij hoorde dat zijn
ouders beestachtig waren afgeslacht. Hij werd
bijna gek van verdriet, vertelde hij in een
interview. Maanden later ontdekte hij evenwel
dat het een leugen was en dat ze de genocide
overleefd hadden. Dat Grey Matter uit deze
ervaringen geput heeft, lijkt zonder meer.
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Things of the Aimless Wanderer (2016)
Het is een meer dan eigenzinnige film. Hij verwart
de kijker en met zijn experimentele stijl stelt het
kijken hem ook op de proef. Het gaat over een
blanke man die een Afrikaans meisje ontmoet dat
plots verdwijnt. Ook deze film werd internationaal
goed onthaald.
Foto hieronder: Things of the Aimless Wanderer

De carrière van Kivu Ruhorahoza heeft ook
duidelijk gemaakt, dat het filmmaken in Rwanda
geen utopische gedachte is. Dankzij zijn
creativiteit levert een jonge man uit dat land een
bijdrage aan de Rwandese en wereld (film)
cultuur. Hij is dan ook voor velen in Rwanda en
de omliggende landen als Burundi, Uganda en
Tanzania een voorbeeld dat hun werk ook
internationaal van belang kan zijn.

Kivu: film “Things of the Aimless Wanderer”. Foto’s ter beschikking gesteld door G. Convents
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TENTOONSTELLING WERKEN VAN JEROEN JANSSEN,
STRIPJOURNALIST
Commentaar: Jean-Pierre Roobrouck
Op 28/4 vond in Sint-Lucas in Gent een tentoonstelling plaats
van de werken van Jeroen Janssen ter gelegenheid van de
publicatie van Abadaringi, die wij in ons vorig nummer reeds
hebben aangekondigd, p. 20.
Jeroen Janssen is een “stripjournalist” die in het boek
“Abadaringi”, Rwandees woord dat verwijst naar de inwoners
van Nyundo en in het bijzonder naar de mensen van de
kunstschool van Nyundo, verhalen vertelt van mensen die in
1994 met de kunstschool te maken hadden.
De tekenaar die zelf een aantal jaren in de “école d’art” van
Nyundo heeft lesgegeven en er in 1994 moest vluchten
wegens de volkenmoord is een paar keren teruggereisd naar
Rwanda en is op zoek gegaan naar de mensen die hij daar
heeft gekend als directeur, leraar, arbeider, leerling of gewoon
als mens. Hij heeft zich kosten noch moeite bespaard om zelfs
kennissen in het buitenland op te sporen die ooit een band
hadden met de school en het resultaat is verbluffend.

Abadaringi: tekening op schutblad

Niet alleen zijn de tekeningen zowel van de portretten als van
de hele geschetste omgeving van een puurheid en een
authenticiteit die bewondering oproept, maar ook de verhalen
en de getuigenissen die Jeroen zorgvuldig met een fijne pen
of stift heeft genoteerd (voor de lettering bijgestaan door
Lennert Gavel, lees ik in het colofon) zijn bijzonder
interessant en prangend omdat ze een licht werpen op het
drama van 1994 en de verscheurdheid en het lijden die de
genocide in Rwanda heeft teweeggebracht.
Het is ook boeiend te zien wat er van zijn oud-leerlingen
geworden is en hoe zij zich moeizaam of soms met succes al
dan niet dankzij hun tekentalent in het nieuwe Rwanda een
plaats hebben kunnen verwerven. Anderen vertoeven in het
buitenland, ook een groot aantal zijn in België terechtgekomen en vaak belanden ze in jobs die niets meer met hun
opleiding te maken hebben. Zij werden geconfronteerd met de
problemen van de integratie en de aanpassing aan een totaal
nieuwe leefomgeving.
Kortom dit schetsboek is een juweeltje niet alleen op het vlak
van tekening, grafiek en kleur, het is ook een bloemlezing van
diepmenselijke verhalen die de lezer tot nadenken stemt. Een
aanrader.

JEROEN JANSSEN, Abadaringi, Leuven,
Oogachtend 2016, 320 p., 30 cm

Jeroen op de receptie, opdrachten aan het tekenen in zijn boek

D/2016/9174/1
ISBN 9789077549940
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PUBLICATIES – PUBLICATIONS
Philippe MPAYIMANA, Rwanda, regard d’avenir — Only forward looking, Paris, L’harmattan 2015
Commentaar: Jean-Pierre Roobrouck
De titel van dit essay verwijst naar een citaat van
president Paul Kagame in Parijs op 19/09/2011 en is
een moedige studie om het ideeëngoed van de
vernieuwing in Rwanda te onderschrijven. Moedig want
de auteur is journalist en linguïst en werkte als journalist in Bukavu voor radio “Agatashya” (Hirondelle) in
1994 waar hij het opneemt voor de Rwandese
vluchtelingen in Kongo. Hij publiceert er trouwens een
boek over dat ook bij L’harmattan verschenen is
“Réfugiés rwandais entre marteau et enclume – Récit
dju calvaire au Zaïre (1996-1997)”. De radio houdt op
uit te zenden bij de eerste oorlog in Congo tussen
Laurent-Désiré Kabila, gesteund door Rwanda, en de
Kongolese troepen. De auteur doorkruist dan als
vluchteling Congo tot hij in Kameroen terechtkomt en
later in Frankrijk waar hij verblijft van 2004 tot 2012 tot
hij besluit naar Rwanda terug te keren. In dit boek
geeft hij nu zijn kijk op het nieuwe Rwanda na 18 jaar
ballingschap.

Hij vraagt zich af of die mentaliteit niet onbewust heeft
geleid tot misdaden waar moord als oplossing voor een
probleem werd gezien. Wel heeft Rwanda op 27 juli
2007 de doodstraf afgeschaft, wat de auteur toejuicht.
Wat de vrijheid betreft, denkt de auteur uiteraard als
journalist aan de persvrijheid die zoals iedereen weet,
duidelijk aan banden is gelegd.
Bij de vele positieve aspecten die de auteur onderstreept hoort ook de “imihigo” of de prestatiecontracten
die moeten leiden tot de inzet van de burgers en de
lokale besturen om de ontwikkeling van het land te
verzekeren.
Globaal genomen ziet de auteur een gunstige ontwikkeling in zijn land en hij roept zijn lotgenoten op om het
verleden de rug toe te keren en zonder vooroordelen
naar hun land terug te komen, zoals hij heeft gedaan.
Hopelijk is zijn discours niet te idealistisch en krijgen de
waarden die hij vooropstelt ook echt gestalte in de
toekomst.

Om de etnische tegenstellingen te overstijgen en de
eenheid terug te winnen doet de auteur een grote
inspanning om op te roepen tot de erkenning van een
lokale culturele diversiteit, ook al is de taal de gemeenschappelijke factor die alle Rwandezen met elkaar verbindt. Door het aanvaarden van de diversiteit kunnen
alle groepen in concurrentie treden en zich ontplooien.
Ook al moeten er grenzen worden gesteld die door de
democratische regels moeten worden bepaald en de
vrijheid van vereniging en verplaatsing inhouden, terwijl
elke vorm van communautarisme, racisme of groepsegoïsme uitgesloten is. Door het naleven van deze
principes kan de politiek van de “agaciro” of het
herwinnen van de financiële autonomie in het land voor
elke burger zinvol worden. Dit beleid is gesteund op 3
aspecten: de toegevoegde waarde, de waardigheid en
de rede.
De auteur hecht ook veel belang aan de studie van de
waarden die het nieuwe regime van Rwanda sinds 2012
probeert ingang te doen vinden en hij kan die
onderschrijven want ze stellen de sociale harmonie, het
patriotisme en het werk centraal. Wel zou hij meer
aandacht willen voor twee andere fundamentele
waarden: “het respect voor het leven” en “de vrijheid”.
Hij verwijst daarbij naar de Rwandese cultuur waar de
volwassene zo gemakkelijk zijn kind bedreigt met
uitdrukkingen als “als je niet luistert, maak ik je dood”.
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Adélaïde MUKANTABANA, Paris, L’harmattan 2016, L’ innommable Agahomamunwa
Un récit du génocide des Tutsi, Paris,
L’harmattan, 2016
Commentaar: Jean-Pierre Roobrouck
Het boek “L’innombable” is het zoveelste levensverhaal van
een vrouw met een bijzonder goede pen die de pijnlijke
herinnering aan de moordpartijen van 1994 in Rwanda oproept, waarvan een groot deel van haar familie en haar twee
oudste kinderen het slachtoffer werden.
De herinnering speelt zich af op twee vlakken: zowel op
geschiedkundig als op autobiografisch vlak. Haar analyse is
bijzonder scherp en wrang. Geen enkel detail wordt over het
hoofd gezien en heel het boek getuigt van een revolte
tegenover al de onrechtvaardigheden die zich in haar leven
hebben voorgedaan zowel van de kant van de overheid als
van de kerk en van het buitenlands beleid, voornamelijk van
Frankrijk door de steun van F. Mitterand aan president
Habyalimana. Uiteraard wordt de binnenlandse politiek van
Rwanda voor en tijdens de genocide op de korrel genomen en
de wreedheden van de Interahamwe worden met de gruwelijkste details weergegeven.
Niettegenstaande haar persoonlijke interpretatie van de
geschiedenis en het stigmatiseren van de vrij eenzijdige
verantwoordelijkheid in het conflict, dankt zij het Hutugezin dat
de moed hadden haar dochtertje Mimi uit de greep van de
moordenaars te redden. Haar aandacht voor het positief
menselijke blijft dan ook in de meest wrede omstandigheden
een lichtpunt in de nachtmerrie van de volkerenmoord en een
oproep tot het bewustzijn van allen om de menselijkheid in het
leven tegen elke prijs te respecteren.
Adélaïde MUKANTABANA woont sinds november 1994 te
Bègles, een voorstad van Bordeaux.

Brice POREAU, Prévention du génocide,
L’enseignement du Rwanda
Rwanda, Paris,
L’Harmattan, 2016
Commentaar: Jean-Pierre Roobrouck
De dokter en humanist Brice Poreau bestudeert het
concept van de volkenmoord die hij definieert als een
onophoudelijk proces van de interpretatie van de feiten.
Essentieel om een nieuwe genocide te voorkomen is de
erkenning ervan, zonder is geen verzoening mogelijk.
Staatsinstellingen zijn daarvoor nodig, maar evenzeer de
ontplooiing van de individuele vrijheid. De auteur stelt
ook dat geen heropbouw van het land mogelijk is zonder
erkenning van de volkenmoord en dat het de verantwoordelijkheid is van de komende generaties van zoveel
mogelijk gegevens en getuigenissen erover te verspreiden zodat de kennis ervan toeneemt en de
herhaling ervan vermeden kan worden. Dit geldt eveneens, niet alleen voor de buurlanden, in het bijzonder
voor Burundi waar de historische context veel gelijkenissen vertoont met Rwanda, maar voor alle landen van de
wereld.
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