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Éditorial

De aanwezigheid van president Kagame in België
heeft veel stof doen opwaaien zowel bij voor- als
tegenstanders. Aanleiding was de organisatie van
de Europese ontwikkelingsdagen waarop Kagame,
als voorzitter van de Afrikaanse Unie, uitgenodigd
was. Blijkbaar zijn velen ervan overtuigd dat de
Rwandese leider die volgens de Wereldbank zijn
land economisch aanzienlijk heeft vooruitgeholpen
een rol kan spelen in de Congolese crisis. Premier
Michel maakte van de gelegenheid gebruik om het
nieuw meerjarig samenwerkingsprogramma (ISP)
te bespreken. Tegen 2019 moeten de sectoren
worden bepaald waar de Belgische samenwerking
een meerwaarde kan bieden.

La présence du président Kagame en Belgique a
soulevé une polémique, tant chez ses partisans
que chez ses opposants. En tant que président de
l’Union africaine, Kagame était en effet invité aux
journées européennes du développement. Apparemment, nombreux sont ceux qui sont convaincus
que le dirigeant rwandais, qui d’après la Banque
mondiale a considérablement fait progresser son
pays d’un point de vue économique, peut jouer un
rôle dans la crise au Congo. Le Premier ministre
Michel a profité de l’occasion pour discuter du nouveau programme indicatif de coopération pluriannuel (PIC). D’ici 2019, il s’agit de déterminer les
secteurs dans lesquels la coopération belge peut
offrir une plus-value.

Ondanks de spectaculaire vooruitgang op sommige vlakken zoals de ontwikkeling van hoogbouw in
de steden en de netheid van de openbare ruimte,
blijft de bevolking in het binnenland geconfronteerd
met armoede en ondervoeding. Onze Rwandese
partners zijn zich daar goed van bewust en doen
er alles aan om de meest behoeftigen onder hen te
ondersteunen. Daar getuigen zij van in de rapportering van hun projecten en in de aanvragen die zij
tot ons richten. Dit nummer biedt u daar een overzicht van.

Malgré les avancées spectaculaires dans certains
domaines tels que la construction de grands immeubles dans les villes et la propreté de l’espace
public, la population de l’arrière-pays reste confrontée à la pauvreté et la malnutrition. Nos partenaires
rwandais en sont bien conscients et font le maximum pour soutenir les plus démunis. Ils en témoignent dans les rapports relatifs à leurs projets et
dans les demandes qu’ils nous adressent. Ce numéro nous en donne un aperçu.

Met de steun van de provincie West-Vlaanderen is
onze partner CPPA KISARO bezig met het verbouwen van loodsen tot huizen waar jonge in het
centrum opgeleide landbouwers een aantal jaren
wonen tot ze naar hun eigen optrek kunnen verhuizen. Onze partner PANDAMU ontwikkelt met de
steun van de provincie Oost-Vlaanderen een project van voedselsoevereiniteit. In dit kader publiceren wij getuigenissen over een kippenfokkerij bij
gezinnen en jongeren die goede resultaten bereikt.
Pandamu werkt overigens samen in synergie met
andere Rwandese organisaties die in overleg met
elkaar gezamenlijk projecten uitwerken zodat nog
efficiënter kan worden opgetreden. Ten slotte geeft
de verantwoordelijke van het gehandicaptencentrum Wikwiheba Mwana een overzicht van wat
VRV UMUBANO met eigen financiering in Ngarama heeft gerealiseerd.

Avec le soutien de la province de Flandre occidentale, notre partenaire CPPA KISARO est en train de
transformer des entrepôts en maisons où de jeunes
agriculteurs formés dans le centre pourront habiter
quelques années avant de s’installer dans leur propre exploitation. Avec l’appui de la province de
Flandre orientale, notre partenaire PANDAMU développe un projet de souveraineté alimentaire.
Dans ce cadre, nous publions des témoignages sur
des familles et des jeunes qui obtiennent de bons
résultats dans l’élevage de poules pondeuses. Pandamu travaille en outre en synergie avec d’autres
organismes rwandais qui, en concertation, développent des projets communs pour intervenir de manière encore plus efficace. Enfin, la responsable
du centre pour handicapés Wikwiheba Mwana fait
l’inventaire de ce que l’association VRV UMUBANO
a réalisé sur fonds propres à Ngarama.

Verder staat onze zesmaandelijkse uitgebreide
nieuwsbrief open voor informatie van derden die
betrekking heeft op de ontwikkelingsproblematiek,
de Rwandese migratie en de kennis van Rwanda
en zijn cultuur in het algemeen.

Par ailleurs, notre bulletin d’information augmenté
est ouvert à des informations communiquées par
des tiers sur la problématique du développement,
la migration rwandaise ainsi que la connaissance
du Rwanda et de sa culture en général.

De redactie en het bestuur van VRV UMUBANO
VZW wensen u veel leesplezier en een aangename en weldoende vakantie.

La rédaction et le conseil d’administration de l’asbl
VRV UMUBANO VZW vous souhaitent bonne lecture de ce numéro, ainsi que d’excellentes vacances.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

KIPPENFOKKERIJ, EEN NUTTIG MIDDEL ALS BESTRIJDING VAN DE
ONDERVOEDING EN DE ARMOEDE
Door Mevrouw MUKARUTESI Béatrice, Experte in Ontwikkelingswetenschappen, vrijwilligster 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. Om het
inkomen te verhogen en de voedingssoevereiniteit van de bevolking te vergroten heeft deze organisatie een kippenfokkerij opgestart in samenwerking met de begunstigden. Deze partner wordt
financieel gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen en de opvolging ervan is in handen van
de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw.
Begin juni 2018, hadden wij een onderhoud met een dame en een jongen die beiden meewerken
aan dit project. Hierna kunt u lezen wat de begunstigden denken en voelen omtrent dit project.
Ik heet NYIRAMAJYAMBERE Anatalie en
woon in het dorp Rwabagenzi, cel Nyamirama,
sector Muhanga in het district Muhanga, zuidprovincie. Ik ben 64 jaar en moeder van zeven
kinderen waarvan vijf nog in leven zijn en alle
gehuwd. In maart 2017 ben ik begonnen met
het kweken van leghennen van het ras Island

Red. Een jaar geleden had de dokter die ik na
maagklachten had geraadpleegd mij de raad
gegeven minstens een ei per week te eten. Bij
gebrek aan geld en aan kippen achtte ik mij
niet in staat om het advies van de dokter op te
volgen. Nu ik wel hennen houd, heb ik genoeg
eieren om te eten en zelfs om er te verkopen.
Om de waarde van de
eieren te verhogen, koken wij ze en verkopen ze
daarna aan de mensen
die in de coltanmijnen
werken. De kippen geven
ons niet enkel eieren en
geld, want hun drek is een
rijke meststof die ons
helpt in onze groenteteelt.
Intussen zijn onze hennen anderhalf jaar oud en
de eierproductie begint te
dalen. Wij denken eraan
ze te verkopen en met het
geld nieuwe hennen te kopen, maar deze keer van

Anatalie in haar perceel bakbananen
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het ras Sasso, dat volgens de beschikbare informatie minder veeleisend is in vergelijking
met Red Island en zorgt voor een goede productie zowel van eieren als van vlees.
Het is PANDAMU die ons de kippenfokkerij
heeft aangeleerd en in de toekomst zullen we
deze kweek blijven doen en onze buren helpen zodat ook zij aan deze waardevolle activiteit kunnen deelnemen.
Mijn naam is UGIRASE Iréné, ik ben een jongen van eenentwintig jaar die pas zijn secundaire studies heeft beëindigd. Ik woon in de
sector Kabacuzi, cel Buramba, district Muhanga. Bij het beëindigen van mijn studies was ik
wanhopig omdat ik zag dat veel jongeren van
mijn leeftijd en zelfs zij die een universitaire
opleiding hebben genoten, geen werk vonden.
Ik nam dan ook contact met de leiders van
PANDAMU aan wie ik mijn ongerustheid over
de werkloosheid heb meegedeeld.
Ons onderhoud heeft geleid tot een samenwerking in het kippenproject. PANDAMU gaf
mij 170 hennen van een maand oud. Boven-

dien kreeg ik technisch advies over het kweken
van kippen en nu en dan kreeg ik gemengd
voeder om mijn hennen te voeden. Na vier
maanden, begonnen de hennen te leggen en
gemiddeld behaalde ik honderd en tien eieren
per dag. Een deel ervan werd in het gezin opgegeten, een ander deel werd verkocht in de
stad Muhanga of op de markten van Kabadaha
en Musasa. Nog andere eieren werden verkocht aan het voedingscentrum en het gezondheidscentrum te Buramba om de dagelijkse
voedselportie van kinderen met tekenen van
ondervoeding te verbeteren.
De drek van mijn hennen heeft mij geholpen
om een veld te bemesten waar ik 80 bananenbomen heb geplant die goed groeien. Momenteel heb ik eieren verkocht voor een totaal van
800.000 Rwandese frank. Ik vrees niet langer
voor de werkloosheid en ik ben van plan mijn
hennen te vernieuwen door jongere te kopen.
Als die dag komt, dan zal ik een deel van de
hennen geven aan de andere jonge buren
zodat ook zij kunnen genieten van het voordeel
van de kippenfokkerij zoals PANDAMU er mij
bij heeft geholpen.

Iréné staat klaar om klanten te bedienen voor de verkoop van eieren op de opendeurdag JADF te Muhanga
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ONTWIKKELING VAN HET CENTRUM WIKWIHEBA MWANA IN NGARAMA
Door MUKASHARANGABO Médiatrice, coördinatrice van het centrum
Het centrum WIKWIHEBA MWANA is een
van de organisaties in Rwanda die ten dienste
staan van de gehandicapte kinderen en die
hun taken in de best mogelijke omstandigheden proberen te vervullen.
Het centrum Wikwiheba Mwana dankt de
Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw
die een belangrijke rol heeft gespeeld in de
financiering van hoogdringende problemen
zoals :

Afwerking van de afsluiting

Bouw van een droogrek en parking van
de klanten die maïsbloem komen afhalen

Plaveien van de omgeving van het washok

Vervanging van plastic goten door metalen goten

Bouw van nieuwe toiletten

Bouw van een oven voor het bakken van
brood voor het centrum
Momenteel vervult Wikwiheba Mwana de voorwaarden die de Regering stelt om een dienst
van fysiotherapie te ontplooien: een moderne
uitrusting aangepast aan de gehandicapten,
een bekwame fysiotherapeut (A0), een opmerkelijke netheid (overal cementbevloering).
Geen stilstaand water in het centrum. Geen
dicht struikgewas rond de molens die het centrum moeten helpen om zichzelf te financieren.
Verder is er geen zorg meer met betrekking tot
de afsluiting van het centrum voor het geval
het niet aan de richtlijnen van de regering zou
beantwoorden.
Het centrum bakt zijn eigen brood en de kinderen zijn zeer tevreden (brood is het meest
geliefde voedingsmiddel van de kinderen en
daarna volgt rijst).

Afwerking van de afsluiting

Muur en droogrek binnenin het centrum

Dankzij de afwerking van de afsluiting van het
centrum kunnen we de onrustige kinderen die
het centrum zouden verlaten om elders rond te
wandelen gemakkelijker in bedwang houden.
De metalen goten zijn nuttig om het regenwater
op te vangen om de erosie bij de buren te
vermijden en om het water op te slaan en te
gebruiken tijdens het droog seizoen dat aankomt vanaf midden juni.
De nieuwe moderne toiletten zorgen ervoor dat
er zich geen slechte geur verspreidt, dat er
geen vliegen rondzwermen en er is geen instortingsgevaar.
Een droogrek voor de kledij werd aangebracht
zodat de kledij vrij blijft van stof.
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Aangezien er geen stilstaand water is kunnen
ook de muggen zich niet verspreiden.
Leve de samenwerking tussen de VlaamsRwandese Vereniging UMUBANO vzw en het
centrum WIKWIHEBA MWANA!
Met bijzondere dank.
Voor de Organisatie Wikwiheba Mwana
MUKASHARANGABO Médiatrice
Nieuwe dakgoten met verbindingsstukken naar
watertank (foto onder en boven)

Nieuwe toiletten en douche
Een nette gecementeerde parking voor het ophalen van
maïs door de klanten.

Bouw oven voor het bakken van brood
Brood in de nieuwe oven
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CPPA KISARO : NIEUWS OVER HET PROJECT KISARO
Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO VZW
De tweede fase van het project “hoevetjes
voor jonge boeren”, gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen via de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano vzw, is volop in
uitvoering.
Je herinnert zich dat een aantal oude veldschuren verbouwd worden tot kleine hoeven
voor onze boeren in opleiding. Dit project is
een vervolg op de bouw van de hoevetjes die
in de terrassen verspreid gebouwd werden in
een eerste fase die liep van 2014 tot 2016.
De tweede fase loopt van 2017 tot 2019.
Momenteel is een hoeve afgewerkt en bewoond. Een tweede verbouwing nadert de afwerking en zal volgende maand bewoonbaar
zijn. De derde verbouwing is in uitvoering.
Vanaf half juli vertrek ik terug voor drie maanden naar Kisaro. Dat wordt dan de start van
een nieuw project waar VRV Umubano ook
aan meewerkt samen met Waregem, Anzegem en daarnaast ook mensen uit Limburg en
de omgeving van Koekelare. Het betreft de
bouw van een kleuterschool en een lagere
school. Dit project wordt natuurlijk gespreid
over meerdere jaren. Sympathisanten van
VRV Umubano geven hieraan ook hun steun.

Plan van de school Gitatsa—Kisaro

Afgewerkte en bewoonde hoeve

Hoevetje bijna afgewerkt

Verbouwing in uitvoering
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CPPA KISARO : BOUW VAN EEN KLEUTERSCHOOL IN GITATSA
Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO VZW
Onderwijs vormt de sleutel tot de ontwikkeling
van een land en zijn bevolking. Toegang tot
kwalitatief onderwijs is de 4de duurzame doelstelling van de SDG”s (Sustainable Development Goals) vastgelegd in september 2015
door de Algemene Vergadering van de VN.
Het ontbreken van toegang tot onderwijs en
armoede zijn sterk met elkaar verbonden en
zijn helaas nog steeds een feit in Rwanda anno 2018. Vaak raken kinderen door moeilijke
geografische omstandigheden niet op een
dichtbijgelegen school. Help daarom mee om
die drempel voor jonge kinderen te verlagen.
De ngo CPPA te Kisaro (district Rulindo) heeft
plannen om een kleuterschool en een lagere
school te bouwen vlakbij een recent opgericht
gezondheidscentrum in Gitatsa, een deelgemeente van Kisaro, in volle expansie.
Het budget voor de bouw en inrichting van een
eerste klaslokaal wordt geraamd op 11.300 €.
Er werden reeds financiële middelen vrijgemaakt door Waregem en Anzegem.

8 | UMUBANO

Voor de volledige financiering van dit klaslokaal
ontbreekt echter zo’n 5.000 €. Hiervoor hadden
we graag op uw hulp gerekend.
Giften via de Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano vzw zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €
per jaar (te vermelden als mededeling bij uw
storting: project school Gitatsa). Ons rekeningnummer is:
IBAN: BE79 0682 4065 7633
BIC: GKCCBEBB
Bestuurslid Gerard Moerman is 6 maand per
jaar in Kisaro om de lopende projecten ter
plaatse op te volgen. Alle middelen gaan rechtstreeks naar het project en we zien toe op de
correcte uitvoering ervan.
We houden u uiteraard op de hoogte omtrent
de verdere ontwikkelingen via verslagen en foto’s in onze nieuwsbrieven.
Hieronder ziet u een foto van hoe de school er
in de toekomst zal uitzien:

REPORTAGE
INLEEFREIS RWANDA 11.11.11
Op zondag 11 maart 2018 organiseerde 11.11.11 een Rwandazondag te Heule om verslag uit te brengen
over de inleefreis georganiseerd door 11.11.11 in Rwanda met bezoek aan de projecten van 11.11.11 en
de partnerorganisaties Wereldsolidaritiet, Broederlijk Delen en Oxfam. Hieronder een kort verslag van deze
reis opgesteld door Nicole Martinet. Met dank aan Jef Cattebeke, Deelnemer aan Dwars door België Noord
-Zuid 2018 die ons het verslag doorstuurde
http://www.broederlijkdelen.be/nl/dwars-door-belgie-noord-zuid-2018/jef-cattebeke

RWANDA: ZOVEEL MEER DAN 1000
HEUVELS…
23 jaar na de afschuwelijke volkerenmoord die hier
in 1994 heeft plaats gevonden onder Tutsi’s,
Hutu’s en Twa’s, herstelt Rwanda moeizaam maar
moedig van zowel de diepe menselijke trauma’s
als van de enorme materiële schade van dit
dramatische verleden. Dit mooie stukje Afrika – het
land der 1000 heuvels, geografisch ‘ingekapseld’
tussen Congo (W), Uganda (N), Tanzania (O) en
Burundi (Z) – is in vele opzichten bijzonder.
In Rwanda werkt 11.11.11 samen met partners die
daadwerkelijk een maatschappelijk zinvolle impact
hebben. M.a.w. structurele financiële en operationele solidariteit met partners die op NGO-niveau
concreet het verschil kunnen maken door voor de
allerzwaksten kansen op maat te creëren en op te
volgen.
Een zwaar gehavende bevolking van ca 10 miljoen
inwoners, waar beulen en slachtoffers opnieuw
moeten (en willen) in vrede leren samenleven, is
zich beetje bij beetje aan het herstellen. Verzoening vormt zowat een vast thema van alle initiatieven en van ieder discours. Het gaat hier om soms
delicate evenwichtsoefeningen, maar die letterlijk
en figuurlijk wel hun vruchten afwerpen, want een
veelvoud van projecten die betrekking hebben op:










Van 15 tot 29 mei 2017 bezocht een groep van
11.11.11-sympathisanten (Annemie, Bas, Gust, Jef,
Josy, Lieve, Mia, Mylène, Nicole, Paul, René, Tom
en Veerle) ter plaatse tien van deze projecten. Met
tussendoor ook deelname aan het gemeenschapswerk Umuganda, enkele museumbezoeken (het
Genocide Memorial Center, een tentoonstelling
“zwarte muziek in de wereld” en het Nationaal Etnografisch Museum incl. Intore-dansoptreden) en
toeristische uitstappen in de prachtige natuur
(Kivumeer, Volcanoes National Park, Nyungwe regenwoud en Akagera National Park).

Versterking van de zelfredzaamheid via diverse beroepsopleidingen
Verbetering van woon- en leefomstandigheden
via bewust ecologisch energie- en watergebruik
Training en begeleiding om de opbrengsten uit
landbouw en veeteelt te verhogen
Versterking van de positie, de rol en het draagvlak van de vrouwen
Aandacht voor de toekomstkansen van vooral
de zwakkere jongeren
Ontwikkeling en promotie van relevante informatietrajecten
Initiëren van creatief ondernemerschap, zowel
cultureel als artisanaal
Verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden
binnen een nog prille syndicale context
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WATERBEHEER — GESTION DE L’EAU
DUURZAME WATERVOORZIENING IN RURAAL RWANDA
Waterbeheer in Rwanda is een van de thema’s waarmee veel Rwandese organisaties te maken hebben.
Hierna publiceren wij een bijdrage van de privéfirma BOSAQ die de bedoeling heeft haar waterzuiveringssysteem zowat overal ter wereld toe te passen. Rwanda werd hierbij uitgekozen als een testterrein en
hierna publiceren wij een reportage over de demonstratie die ter plaatse werd gegeven. Het mobiele
waterzuiveringssysteem kan misschien in de toekomst snel mensen aan drinkbaar water helpen?
BOSAQ

Het verhaal van BOSAQ begon bij ir. Jacob
Bossaer die chemisch ingenieur is van opleiding en gedurende vier jaar op het Princess
Elisabeth-station meehielp aan het ontwerpen
van een waterzuiveringssysteem dat circulair
en volledig autonoom werkt. Daar kreeg Jacob
de inspiratie voor het oprichten van BOSAQ;
“Als het mogelijk is water te beheren op een
volledig duurzame manier in de meest extreme omstandigheden, moet het mogelijk zijn dit
overal ter wereld te doen”. Kort erna stapte Dr.
Ir. Pieter Derboven, tevens chemisch ingenieur, mee in het bedrijf en werd mede oprichter van BOSAQ. Ondertussen is het team uitgebreid naar een geëngageerd team van vijf,
namelijk Ellis De Meester als CSO, AnnGaëlle Bekaert als CMO en Dr. Ir. Joachim
Desloover als Water ingenieur.
BOSAQ is een waterexpert met een duidelijke
visie; helpen de dreigende watercrisis tegen te
gaan en de wereld van duurzaam drinkwater
te voorzien overal ter wereld. Een clean
technologie startup die het product SolarAQ,
een decentraal modulair waterzuiveringssysteem dat elk type water (zoet, zout,
vervuild… water) omzet naar drinkbaar water,
ontwikkelt. Deze wordt uitsluitend aangedreven door hernieuwbare energie met een zo
klein mogelijke impact op het milieu door geen
gebruik van chemicaliën tijdens het zuiveringsproces.
BOSAQ is niet enkel actief op het gebied van
productontwikkeling, ook helpt ze bedrijven
hun waterverbruik significant te reduceren. Ze
biedt concrete oplossingen voor bedrijven en
organisaties om hun water beter te beheren
waarbij het opstellen van een efficiënt en
economisch relevant waterbeleidsplan die het
waterverbruik, de waterzuivering en de algemene wateruitdagingen omvat, centraal stelt.
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'Water that saves the world' is het motto waar
BOSAQ voor staat. Naast de commerciële activiteiten wordt dit kracht bijgezet door de nonprofit organisatie ‘Water Heroes’. 10% van de
winst van BOSAQ gaat integraal naar Water
Heroes, die veilig drinkwater ter beschikking
stelt voor diegenen die daar geen toegang tot
hebben. Op die manier wordt de sociale impact
gemaximaliseerd.
Naar aanleiding van de Vision 2020, het ontwikkelingsprogramma dat in 2000 door president Paul Kagame werd gelanceerd, trok er
een delegatie van het BOSAQ-team op 9 april
2018 naar Rwanda. Het Vision 2020 programma heeft voor de landelijke nederzetting een
hervorming voor ogen; namelijk een volledig
inclusief model voor de plattelandsregeling,
beter gekend als het ‘Integrated Development
Program’ modeldorp (IDP modeldorp). Het
model heeft als doel toegang tot schoon water,
elektriciteit, gezondheidsfaciliteiten, gemeenschappelijke marktplaatsen, slimme klaslokalen
en verbeterde wegennetwerken, te verlenen.
Daar ging BOSAQ de eerste gesprekken met
overheidsinstellingen en verenigingen zonder
winstoogmerk, actief in het land, aan voor een
mogelijke samenwerking inzake duurzame
drinkwatervoorziening.
Er werd een product showcase georganiseerd
die plaats vond in zo’n IDP modeldorp in ruraal
Rwanda, Rweru IDP, Bugasera district, genaamd.
Op 12 april vond de showcase plaats, waarbij
medewerkers van Enabel, de Belgische Ambassade, het Rode Kruis, JICA en UNHCR
aanwezig waren. Op het programma stond een
kleine toespraak gegeven door ir.Jacob Bossaer, oprichter en CEO van het bedrijf, gevolgd
door een demonstratie van de installatie.

Presentatie gegeven door ir. Jacob Bossaer. De bewoners van het dorp waren enorm geïnteresseerd in het product
en besloten de presentatie mee te volgen.

Het dorp was voorzien met een regenwaterput
(Links) die tevens werd gebruikt als waterbron
om de installatie op te testen. De systemen

zijn zo ontwikkeld dat ze mobiel en dus overal
inzetbaar zijn.
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Door een intuïtief design zijn de installaties
binnen vijf minuten operationeel. Dr. Ir. Pieter
Derboven, Chief Technology Officer en CoFounder van BOSAQ, zie je rechts op de foto
op p. 11 aan het werk. In enkele simpele
stappen kan de installatie worden opgesteld.
Er is geen energie van het net nodig om de
installatie operationeel te houden. Met hernieuwbare energie en een batterij kan de
SolarAQ I met gemak gedurende een hele dag
water zuiveren en daarbij vierhonderd mensen
per dag van veilig en gezond drinkwater voorzien.

Tijdens ons verblijf heeft het Rwandese Water
& Sanitation Corporation (WASAC), een
publiek-private samenwerking die in 2002 tot
leven is geroepen als reactie op de slechte
duurzaamheid van rurale watersystemen en
de slechte kwaliteit van dienstverlening omtrent watervoorziening en sanitaire voorzieningen, een drinkwatertest uitgevoerd. Het water
afkomstig van de SolarAQ I, om aan de drinkwaternormen te voldoen, werd op een tiental
parameters getest. Drinkbaar water volgens
Rwandese standaarden is ‘Water dat veilig te
drinken is, aangenaam in smaak is en dat
voldoet aan fysische, chemische en bacteriologische vereisten’. Het opgezuiverde water
was volledig vrij van bacteriën en voldeed aan
alle voorwaarden. BOSAQ is klaar om veilig
drinkwater voor iedereen te voorzien!
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(Certificaat met laboratoriumresultaten verkregen door
WASAC)

BOSAQ blikt terug op een succesvolle showcase en is momenteel in contact met Belgische en
Rwandese overheidsinstellingen en VZW’s actief in het land voor het bekijken van de opties voor
een mogelijke verdere samenwerking.

OPINIE - POINT DE VUE
Reactie op Gilbert Nyatanyi, “De moeizame integratie van zwarte Afrikanen in
België”, in Nieuwsbrief VRV Umubano, december 2017, pp. 17-18
Ik ben bijzonder blij met de publicatie van deze
tekst in het tijdschrift van vzw Umubano. De
moeizame integratie van zwarte Afrikanen in
België doet zich immers ook voor in de wereld
van de erkende 'ontwikkelingssamenwerking'.
Zeker in Vlaanderen is die nog altijd een zeer
blanke wereld. Het is goed om het thema ook
in deze middens op de tafel te leggen.
Nyatanyi laat zijn verhaal aanvangen in 1996.
Het bevat in essentie twee stellingen:
ondanks verschillende initiatieven om de vrij
onzichtbare moeilijke situatie van de zwarte
Afrikanen in België in de publieke sfeer te
brengen, krijgt deze groep nauwelijks een
plaats in het overheidsbeleid rond migratie en
integratie. Daar voegt hij aan toe: de recente
publicatie van de Koning Boudewijnstichting
“Burgers met Afrikaanse roots: een portret van
Congolese, Rwandese en Burundese Belgen” (november 2017) - die de aanleiding
vormt voor zijn artikel -, bevat vooral “oud
nieuws” (p. 17). Na meer dan 20 jaar spreekt
men nog altijd over hetzelfde (p. 18), stelt hij,
ontgoocheld, iets verder.

Nyatanyi 2007: “Symfonie van zwart in wit”
De ontgoocheling is zeer begrijpelijk. In 2007
heeft hij zelf het boek “Symfonie van zwart in
wit. Zwarte Afrikanen in België” gepubliceerd,
vooral vanuit zijn ervaring in het vermaarde
Regionaal Integratiecentrum Foyer in Brussel.
De Foyer is overigens uitgever van het boek,
jammer genoeg daar nu niet meer te koop. In
het boek klinkt vooral de juridische achtergrond van de auteur door maar het graaft ook
ruimer in het politiek, sociaal-cultureel en
economisch samenleven, of exacter gezegd:
in het weinig of niet samenleven.
De inhoud omvat volgende grote lijnen: de
specifieke migratiegeschiedenis vanuit Zwart
Afrika, met gegevens over de samenstelling
van die groep en bijzondere aandacht (niet
exclusief) voor de Belgisch-koloniale herkomstlanden; de “typische/specifieke” kenmerken van de moeilijke situatie van die
immigranten in een weinig onthaalvriendelijk
België dat niet veel ruimte creëert en laat
voor reële integratie; in de conclusies – maar
ook her en der gespreid over het hele boek –
een pleidooi voor een ander Belgisch beleid.
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Hij kiest voor het midden van de jaren negentig als begin van zijn verhaal, op grond van het
onderscheid dat hij maakt tussen drie migratiegolven: een eerste heel beperkte in de koloniale periode; een tweede golf van vooral studenten in de jaren '70; en een derde kwantitatief grotere golf van vooral asielzoekers en
vluchtelingen vanaf eind van de jaren '80/jaren
'90 ingevolge de instabiliteit en onveiligheid in
de regio van de Grote Meren.
De moeilijke situatie van de immigranten in
België illustreert hij zowel in de sociaalrechtelijke sfeer, als in de sociaal-culturele en
sociaal-economische sfeer van tewerkstelling,
huisvesting, gezondheid, cultuur en sport. Hij
legt daarbij een sterke klemtoon op de negatieve attitudes in het gastland tegenover
zwarte Afrikanen: “gaande van paternalisme,
over neo-kolonialisme en wantrouwen tot racisme” (p. 196).
Voor een beter Belgisch beleid legt hij gevat
de meest dringende vraag op tafel: “hoe kan
men het potentieel van de zwart-Afrikaanse
gemeenschap maximaal valoriseren? ” (p.
198). De noodzakelijke en mogelijke wegen
die daarbij te volgen zijn, situeert hij vooral in
het meer betrekken van de immigranten bij het
hele maatschappelijke leven in ons land, ook
in het kader van het migratie- en integratiebeleid, en bij de opmaak en uitvoering van het
buitenlands beleid ten aanzien van Afrika – in
het bijzonder de vroeger Belgisch-koloniale
regio –, met een duidelijk accent op de rol van
de diaspora bij ontwikkelingssamenwerking en
de economische ontwikkeling. Hij geeft daarbij
een pak mogelijke pistes aan voor ondersteuning van de diaspora in dat geheel.
Tegenover de weinig vriendelijke Belgische
onthaalsfeer in de praktijk, wijst de auteur in
het boek op een reeks initiatieven die sinds de
late jaren '90 zowel in de (semi)academische
sfeer, de politieke wereld en de media aandacht vragen voor de situatie van de zwarte
Afrikanen in België. Het lijstje is uiteraard niet
exhaustief. Een heel bijzonder initiatief dat ik
mijzelf goed herinner is dat van Louis Michel
als minister voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
in 2003. Op 19 februari van dat jaar organiseerde hij in het Brusselse Egmontpaleis een
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kwantitatief en kwalitatief indrukwekkende ronde-tafel onder de noemer “Welke bijdrage kunnen Afrikaanse verenigingen in België leveren
tot solidariteit en samenwerking met CentraalAfrika?”. In de praktijk stelden de vertegenwoordigers van tal van die verenigingen toen
één oproep centraal: help ons om zichtbaar te
worden op het publieke forum en in het straatbeeld van dit land.
En vandaag?
In zijn recente Umubano-reflectie grijpt Nyatanyi heel beknopt terug naar de grote lijnen van
zijn 10 jaar oude boek (zonder dat hij expliciet
vermeldt dat hij daarvan de auteur is). Hij
onderstreept dat de initiatieven die sinds de
late jaren '90 de Zwart-Afrikaane migratie toch
op de publieke agenda hebben willen zetten
(waaronder zijn eigen boek) tot op vandaag in
de praktijk nauwelijks zijn opgepikt in de richting van concrete maatregelen. “Men spreekt
nog steeds over hetzelfde” (p.18). Ik wil dat
beamen maar ook wat nuanceren.
Zijn stelling doet minstens onrecht aan aan de
kwantitatief en kwalitatief sterke documentering en weidsheid van scoop van de KBSpublicatie (2017) die de aanleiding vormt voor
zijn artikel. Samen met de iets oudere “Studie
over de Congolese migratie en de impact ervan
op de Congolese aanwezigheid in België:
analyse van de voornaamste demografische
gegevens” (Quentin Schoonevaere, 2010; uitgave: Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
voor Racismebestrijding en de UCL), bieden zij
in vergelijking met vroegere onderzoeksgegevens zeker meer en stevig onderbouwde handvatten om het thema dwingender dan ooit op
de publieke agenda te brengen en het beleid
tot actie te brengen. Ook andere (semi)
wetenschappelijke publicaties hebben na 2007
de situatie van de diaspora verder concreter
gedocumenteerd. Daarnaast hebben rond
2010 de herdenkingen van 50 jaar onafhankelijkheid van verschillende Afrikaanse staten,
zeker in het Brusselse en het Franstalige
landsdeel, een flinke stimulans gegeven aan
de reflectie over de diaspora. Ik voeg er graag
nog een merkwaardig lichtpuntje aan toe.
Nyatanyi eindigt zijn boek met een tekstje over
“het Ishangobeentje”.

“Het twintigduizend jaar oude bot ligt weggestopt in een lade in het Museum voor
Natuurwetenschappen” (Brussel), schrijft hij in
2007. Wie vandaag de website van het
Museum consulteert, krijgt wel extra informatie over het beentje en wie het museum live
bezoekt (een aanrader) kan niet langs de
uitvergrote replica kijken aan de ingang. Ook
al hebben de makers van de bijbehorende
tekstplaat niet uitdrukkelijk Congo als het
herkomstland bij naam genoemd. Dat dit een
blijvend gevoelig punt blijft, werd mij duidelijk
bij een recente Brussel-gidsing door een Congolees auteur.
Dat brengt ons bij een tweede verhaal.
Nyatanyi doet in 2007 een oproep om grondiger samen – Belgen en Afrikanen – te reflecteren op het gedeelde koloniaal verleden. De
jongste jaren volg ik zelf heel geboeid vooral
twee evoluties daarrond op. In eigen land
regent het burgerinitiatieven voor een 'dekolonizering van de geest', vooral gefocust op de
wijze waarop wij met het materieel koloniaalmissionair erfgoed omgaan. Tegelijkertijd
groeit, binnen de Afrikaanse intelligentsia,
wereldwijd én in België, zienderogen een verharding van de kritiek op de Westerse
dominantie over het Afrikaans continent sinds
de 15e eeuw van onze jaartelling. Nyatanyi
stelt terecht: “De Congolese gemeenschap in
België heeft dus haar wortels niet in het
koloniaal verleden” (2007; p.33) – dat wil
zeggen: zij is toen niet gevormd –, maar hij wil
toch een soort bijzondere relatie erkend zien
tussen de vroegere koloniale mogendheid en
immigranten uit de vroegere kolonie/mandaatgebied. Het KBS-rapport (2017) illustreert nu
duidelijk aan de hand van een kwalitatief
meetinstrument hoe burgers met Afrikaanse
roots in ons land vandaag kijken naar de
koloniale erfenis en hoe ze hun immigratiestatus ervaren op het grondgebied van hun
vroegere koloniale 'mogendheid'. Dat gemeenschappelijk verleden voedt én belast de toekomst. De groeiende reflectie daarover is op
zich een goed teken. Anderzijds leidt ze tot
soms hoogoplopende spanningen, omdat de
rust van de dialoog ontbreekt. De wijze
waarop wij, zonen en dochters van zowel
gekoloniseerden als kolonialen, omgaan met

dat verleden is meer en meer de kwestie van
de 'integratie' in onze samenleving aan het
beïnvloeden. De spanning bijvoorbeeld die vast
te stellen is rond de uitwerking van de nieuwe
missie van het museum van Tervuren is geen
echt geruststellend teken. Het gebrek aan een
open en onderbouwde dialoog tussen Afrikaanse en Westerse (ook Belgische) wetenschappers evenmin. Misschien – hopelijk – wordt de
geplande ontmoetingsplek met de diaspora in
Tervuren een belangrijke ruimte waar een
nieuwe gemeenschappelijkheid kan groeien.
Tot slot
De hoger vermelde diaspora-vraag van 2003
en de vraag van Nyatanyi in 2007 om meer
zichtbaarheid op de publieke scène én om ondersteuning is vandaag actueler dan ooit. Ik
geef een sprekend voorbeeld uit de wereld van
de ontwikkelingssamenwerking. Op 1 december van vorig jaar ging de bevoegde federale
minister Alexander De Croo in op de vraag van
de Federatie voor Zelforganisaties Vlaanderen
(FZOVL) om een ruime vertegenwoordiging
van de (onder andere Afrikaanse) diaspora te
ontmoeten in Gent. Een prachtig initiatief en
chapeau voor de minister om daaraan mee te
werken. Op de vraag van de diaspora naar
overheidssteun (financieel en inhoudelijk) voor
hun projecten in hun herkomstlanden antwoordde de minister, geheel in de lijn van zijn
beleid ten aanzien van de niet-gouvernementele actoren, dat hij het niet zitten om nog meer
organisaties te erkennen en te subsidiëren. Hij
suggereerde hen om hun expertise en netwerken in te brengen in het pakket van de wel al
erkende grote Vlaamse niet-gouvernementele
organisaties. De reactie van de diasporaverenigingen loog er niet om. Zij gaven vooral
te kennen dat zij ervaren niet welkom te zijn bij
die organisaties. De minister heeft beloofd dat
verder uit te zoeken. Tot op heden is daaruit
echter nog geen concreet signaal gegroeid.
Tegelijkertijd valt het mij op hoe in Vlaanderen
tal van diaspora-verenigingen, waarin vooral de
immigratiegeneratie van eind de jaren '90 de
touwtjes in handen heeft, zeer op zichzelf
blijven terugplooien. Het feit dat toch nog velen
van die generatie beperkt blijven in hun
Nederlandse taalkennis werkt samenwerking
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niet in de hand. Nyatanyi onderschat mijns
inziens ten onrechte dat taalaspect. Er zijn
natuurlijk ook andere redenen voor de geringe
samen- en wisselwerking tussen hen en het
Belgisch, vooral het Vlaams, sociaal-cultureel
leven. Onze 'samenleving' blijft een gefragmenteerd lappendeken van naast elkaar opererende 'cocons'. De negatieve attitudes in
blanke Belgische middens die Nyatanyi beschrijft in 2007 en bevestigt in 2017, blijven, in
mijn ogen, merkwaardig en moeilijk te begrijpen. Een beperkte openheid bij veel 'Vlamingen' voor wat vreemd en anders is (nog wat
anders dan “puur racisme”), speelt daar ongetwijfeld een grote rol in. Het verhaal dat zowat
iedere Vlaming in zijn familie wel ooit een
nonkel pater of tante nonneke heeft gehad in
het koloniale Congo, moet nog eens grondig
op zijn werkelijke effecten getoetst worden.
We staan nog ver van wat Nyatanyi echt
verwacht van “integratie”: “zonder zich veel
vragen te stellen over origine, godsdienst en
huidskleur, op voet van gelijkwaardigheid en
met wederzijds respect met elkaar omgaan” (2007; p. 174). Maar we moeten ook de
lichtpunten durven zien.
William Blondeel, 19/04/2018
Extra noot na de redactie: Op 8 mei jl. heeft het
Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur een
nieuw belangrijk rapport voorgesteld: Survey
Samenleven in Diversiteit 2017 (te downloaden via
www. Integratiebeleid.vlaanderen.be/publicaties).
Het bevat de resultaten van een online en face-tobevraging bij 6 herkomstgroepen, waaronder de
Congolese, rond een hele reeks thema's over het
samenleven in Vlaanderen. Daarmee is een nieuw
nuttig instrument beschikbaar voor bewustwording
en gerichte actie van de overheden en de hele
civiele samenleving.
WB 20180526

INFO SCHOLENBAND — JUMELAGE
MARIAKERKE — KIRUHURA
Een kopje koffie bij het ontbijt, eentje door de dag
of eerder na het avondeten? De Scholenbandengroep van het atheneum van Mariakerke is zich bewust van dit genot.
Om die gezelligheid tot bij jullie thuis te brengen,
iets moois te doen rond eerlijke handel, de scholenband Mariakerke-Kiruhura te versterken en de
socio-economische emancipatie van de vrouw in
Rwanda te stimuleren, slaan het GO! atheneum
Mariakerke en het familiebedrijf ZOTO de handen
in elkaar. Vandaar hun voorstel dat ze aldus
formuleren:
“We verkopen arabica koffie van A-kwaliteit afkomstig van het Ishema Womans Washing Station.
Deze koffie kenmerkt zich door zoete toetsen van
caramel en hints van citrus.
Onze school heeft sinds 2009 een VVOB Scholenband met Saint-Mary’s High School in Kiruhura.
Hierbij werken leerlingen en leerkrachten samen
om elkaar op didactisch en sociaal vlak als evenwaardige partners te ondersteunen en te stimuleren. Met de aankoop van deze koffie helpt u ons
project een duurzaam karakter te geven. Door de
verkoop kunnen we ook de volgende jaren didactische materialen en lesideeën blijven uitwisselen.
Bovendien kunnen we financiële steun bieden aan
sommige leerlingen en blijven wederzijdse bezoeken mogelijk. Onze financiële steun van VVOB
dooft immers uit.
We bieden u volgende keuzemogelijkheden aan
wat branding en maling van bonen betreft :
Strong roast voor
espresso
Medium roast voor
filter
Medium roast voor
filter

Bonen - 500g

€12.00

Bonen - 500 g

€12.00

Gemalen koffie 250 g

€6.00

Hoe bestellen?
- Via overschrijving op de duurzaamheidsrekening van de school:
OWKAM vzw BE69 0015 9128 3178.
Voeg een duidelijke vermelding toe van het aantal
pakjes en type koffie alsook uw naam en het
leveringsadres. De koffie wordt dan aan huis
geleverd vanaf 24 februari 2018.
- Via mailing naar gladys.vanlommel@telenet.be.
U mailt het gewenste aantal pakjes en het type
koffie en vermeld uw naam en adres. U betaalt
contant bij levering.”
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CULTUUR - CULTURE
Samuel Ishimwe Karemagingo: Rwandees filmtalent breekt internationaal door
Dr. Guido Convents, Voorzitter Afrika Filmfestival
In november 2017 selecteerde het Afrika Filmfestival te Leuven voor zijn 23ste editie in april
2018 de 36 minuten durende kortfilm Imfura
(kinyarwanda voor de eerstgeborene, de edele, de heer) van Samuel Ishimwe Karemangingo. Het is het verhaal van een jonge man,
Gisa, die naar het dorp Nkora reist waar tijdens de genocide zijn moeder verdween. Hij
weet echter zeer weinig over zijn moeder. Hij
komt ook in een wereld die hij totaal niet kent.
Al snel is hij verwikkeld in een familievete over
het lot van de ruïnes van een huis dat zijn
moeder had gebouwd. Gevangen tussen de
tegenstellingen van een veranderende samenleving, probeert Gisa, die bijna net zo oud is
als het nieuwe Rwanda, zijn deel van het
collectieve geheugen van een verleden dat bij
hem hoort, maar ook zo ver weg, opnieuw te
ontdekken. In de film zijn tal van liederen te
horen die allemaal het thema hebben van een
mogelijke verzoening. Voor Ishmwe kwam
het erop aan om met zijn film het leven in
Rwanda zo goed en zo realistisch mogelijk in
beeld te brengen. Het was hem er niet om te
doen om de “moordenaars” van zijn familie
terug te vinden en hun proces te maken. Hij
wilde over dit stadium van zijn emoties en
trauma’s heenstappen. "In mijn film probeer ik
mensen te laten zien in hun dagelijkse routine:
mensen lopen, bidden, eten, feesten. Gewoon
om te laten zien dat het leven doorgaat”,
vertelde hij aan de journalist Alice Finney.

nationale filmproducties. Voor de buitenwereld
en voor diegenen die de film niet gezien hadden, was het een grote verrassing. De meeste
critici en buitenstaanders hadden tot dan geen
enkel idee dat er in Rwanda films werden gemaakt.

Vooraleer de film op het Leuvens AFF kon
worden gebracht, werd hij al in februari 2018
op het filmfestival te Berlijn vertoond. Het was
de eerste keer dat een Rwandese kortfilm voor
de officiële kortfilmcompetitie werd geselecteerd. En met reden. De kwaliteit van de film
was dermate dat hij de Zilveren beer kreeg
voor de beste kortfilm. Het was de enige
Afrikaanse film in een competitie van 22 inter-

Aan Samuel Ishmwe die in 1991 geboren werd,
werd tijdens de persconferentie in Berlijn ook
gevraagd of de film autobiografisch was. Zijn
antwoord was dat hij tijdens de genocide zijn
ouders en veel leden van zijn familie verloren
had. Het is voor hem nog altijd onvoorstelbaar
wat hem en zijn familie overkomen is. Op enkele dagen tijd verdwenen 75% van de mensen
met wie hij verwant was.
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Hij wijst erop, en dat is ook het thema bij tal
van andere Rwandese filmmakers, die op het
ogenblik van de genocide zelf nog kleine kinderen waren, dat het bij hem en andere overlevers ook trauma’s veroorzaakt heeft waarmee ze nog dagelijks te worstelen hebben. “je
moet leven met deze realiteit en zelfs na bijna
een kwart eeuw heeft het nog steeds invloed
op je. Dit is waar mijn film over gaat ". Het
was ook de leidraad in de film Grey Matter
van Kivu Ruhorahoza in 2011, overigens de
eerste langspeelfilm gedraaid door een Rwandese cineast die eveneens internationaal gelauwerd werd.
Voor hem was het maken van de film dan ook
een soort van therapie. Hij had eerder al andere films gemaakt die het onderwerp aanraakten, zoals Crossing lines, “maar ik had het nog
nooit gedaan vanuit een heel persoonlijk perspectief, "vertelde hij tijdens een interview. Hij
schreef het script terwijl hij in Zwitserland verbleef en er met de eenzaamheid van een Afri-
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kaan zonder vrienden en familie in een Europese stad werd geconfronteerd. Het was de eerste keer dat hij buiten Rwanda woonde. Het
betekende voor hem een enorme cultuurschok, maar het gaf hem de gelegenheid, zegt
hij zelf, tot zelfreflectie en om zijn verleden te
verwerken. Overigens hierover maakte een
andere Rwandees Philbert Aime Mbabazi in
Zwitserland Versus, een kortfilm van zes minuten. Versus is precies een beklemmend verhaal van een Rwandees op een appartement in
een Europese stad die met zijn eigen sombere
en deprimerende ervaringen uit het verleden
wordt geconfronteerd! Mbabazi is de medeoprichter van het Rwandese filmproductiehuis Kalinga Wave Pictures in Kigali, waarmee Samuel
Ishimwe samenwerkt en die ook een aantal
van zijn films mede geproduceerd heeft. Zoals
Samuel heeft Philbert ook in Zwitserland film
gestudeerd.
In 2015 won Samuels’ film Crossing Lines de
eerste Guido Huysmans Young African Film
Makers Award.

Imfura: de acteur Moses Mwizerwa die GISA vertolkt
en Nyirababikira Hadidja die Seraphina vertolkt.
Foto’s ter beschikking gesteld door G. Convents.
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