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De stichting NUFASHWA YAFASHA, gelegen in Ngarama (in het district Gatsibo), spreekt haar dank uit voor 

de subsidie ontvangen van de provincie West-Vlaanderen voor geitenkweek bij arme families. 
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De belangstelling voor Rwanda in de Belgische pers 
was in april bijzonder groot omwille van de herdenking 
van de genocide die 25 jaar geleden in het land 
plaatsvond.  Onder meer de uitzending op Canvas van 
de serie “Terug naar Rwanda” vestigde opnieuw onze 
aandacht op de gruwelijke gebeurtenissen van 1994 en 
op de aanleiding ertoe. De podcast van Guillaume Sta-
ring op VRT NWS heeft een genuanceerd beeld van het 
conflict gegeven door de transcriptie van de getuigenis-
sen van slachtoffers die in België verblijven. 
De volkenmoord werd uiteraard op de eerste plaats met 
gepaste luister herdacht in Rwanda zelf. De moordpar-
tijen vingen aan de dag na het neerschieten van het 
vliegtuig waarin voormalig president Habyarimana zich 
bevond, samen met zijn Burundese collega, en duurden 
honderd dagen. De herdenking gaat gepaard met hon-
derd dagen rouw in Rwanda, net zolang als de duur van 
de slachtpartijen die begonnen op 7 april om te eindigen 
op 4 juli, de dag waarop het RPF (Rwandees Patriot-
tisch Front) van Kagame Kigali binnentrok. De aanvang 
van de herdenkingsplechtigheid werd opgeluisterd met 
een ceremonie waarop onze premier Charles Michel 
aanwezig was en in naam van ons land het woord heeft 
genomen. Hij herhaalde de excuses die in 2000 door 
premier Verhofstadt aan Rwanda werden aangeboden 
en had het ook over de mislukking van de Internatio-
nale Gemeenschap die er niet in geslaagd is de volken-
moord te voorkomen, te verhinderen noch te stoppen. 
Uiteraard heeft Rwanda dat zo heeft geleden onder de 
moordpartijen (men heeft het over meer dan 800.000 
doden) enorme trauma’s te verwerken. Het land mag 
dan ook spectaculaire vooruitgang hebben geboekt in 
de steden en vooral in de hoofdstad, toch blijft het 
binnenland geconfronteerd met armoede en onder-
ontwikkeling waaraan onze partners met veel moed en 
doorzettingsvermogen het hoofd proberen te bieden. In 
dit nummer geven wij u opnieuw enkele resultaten 
daarvan. Vooral onze partners PANDAMU in Mushishiro 
(centrum van het land) en CPPA KISARO in het noor-
den zijn daar exemplarisch voor. Maar ook onze vrien-
den van Mutete en van Ngarama (Gatsibo) verdienen al 
onze aandacht. 
Tegelijk houden we eraan onze dank uit te spreken aan 
onze donoren zowel de provincies West- en Oost-
Vlaanderen, als de steden en gemeenten (Waregem, 
Anzegem, Wielsbeke, …) maar ook alle bedrijven en 
particulieren die door hun gulle steun onze projecten 
mee helpen financieren. Eind dit jaar zullen we opnieuw 
op uw vrijgevigheid een beroep doen in het kader van 
de actie Music for Life waarmee we terug de schoolge-
meenschap en het dorp Mutete in de streek van 
Byumba zullen ondersteunen om 1500 kinderen en 
twee dorpskernen van drinkbaar water te voorzien. U 
hoort er later meer over. 
Intussen wenst het bestuur van de Vlaams-Rwandese 

Vereniging Umubano vzw u een aangename en ver-

kwikkende vakantie toe. 

 

 

 
 

L’intérêt de la presse belge pour le Rwanda a été parti-

culièrement vif en avril dernier en raison de la commé-
moration du génocide qui s’y est déroulé voici 25 ans.  

La diffusion sur la chaîne flamande Canvas de la série 
« Terug naar Rwanda » (retour au Rwanda) a à nouveau 

attiré notre attention sur les horreurs de 1994 et les évé-

nements qui y ont mené. Le podcast de Guillaume Sta-
ring sur VRT NWS a par ailleurs donné une image nuan-

cée du conflit par la transcription des événements au 
travers de témoignages de victimes qui résident en Bel-

gique. 
Le génocide a bien entendu surtout été commémoré 

avec toute la dignité voulue au Rwanda même. Les mas-

sacres, qui allaient durer cent jours, ont débuté le lende-
main de l’attentat contre l’ancien président Habyarima-

na, qui voyageait notamment en compagnie de son ho-
mologue burundais lorsque son avion a été abattu. En 

hommage aux victimes, un deuil de 100 jours a été dé-

crété au Rwanda, c’est-à-dire la même durée que les 
massacres qui se sont déroulés du 7 avril au 4 juillet, 

jour de l’entrée à Kigali du FPR (Front patriotique rwan-
dais) de Kagame. Les commémorations solennelles ont 

débuté par une cérémonie au cours de laquelle notre 
premier ministre Charles Michel a pris la parole au nom 

de la Belgique pour réitérer les excuses déjà formulées 

au Rwanda en 2000 par l’ex-premier ministre Guy Ver-
hofstadt, mais aussi pour parler de l’échec de la Commu-

nauté internationale qui n’avait pas réussi à prévenir, 
empêcher ni arrêter le génocide. 

Bien sûr, le Rwanda doit continuer à se relever de l’énor-

me traumatisme laissé par les massacres (on parle de 
plus de 800.000 morts). Si on enregistre des progrès 

spectaculaires dans les villes et plus particulièrement 
dans la capitale, les campagnes restent confrontées à 

une grande pauvreté et à un sous-développement aux-

quels nos partenaires, avec courage et persévérance, 
tentent de remédier. Dans ce numéro, nous vous pré-

sentons à nouveau quelques-uns des résultats qu’ils ont 
obtenus. Citons tout spécialement nos partenaires PAN-

DAMU à Mushishiro (au centre du pays) et CPPA KISARO 
dans le Nord, dont l’action est exemplaire. Sans oublier 

nos amis de Mutete et Ngarama (Gatsibo), qui méritent 

eux aussi toute notre attention. 
Nous tenons également à remercier nos donateurs, que 

ce soit les provinces de Flandre occidentale et orientale, 
les villes et communes (Waregem, Anzegem, Wielsbe-

ke…), ou encore les entreprises et particuliers qui contri-

buent à financer nos projets. À la fin de cette année, 
nous ferons à nouveau appel à votre générosité dans le 

cadre de l’action Music for Life qui nous permettra à 
nouveau d’apporter notre soutien à la communauté sco-

laire et au village de Mutete dans la région de Byumba, 
afin d’aménager un approvisionnement en eau potable 

pour 1500 enfants et deux centres de villages. Vous re-

cevrez prochainement plus d’infos à ce sujet. 
Dans l’intervalle, l’équipe de l’asbl flamando-rwandaise 

Umubano vous souhaite d’excellentes vacances ressour-

çantes. 

 
 

Woord vooraf Éditorial 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

Sinds haar oprichting in 2002 heeft de organi-
satie PANDAMU verschillende acties op diverse 
gebieden op touw gezet, met name in het 
kader van de voedselsoevereiniteit en de be-
scherming van de natuurlijke rijkdom, haar 
voornaamste zorg. Vanaf 2016 nam de organi-
satie maatregelen ter beperking van het ge-
bruik van hout voor het koken in huishou-
dens. Meerdere biovergistingsinstallaties voor 
het opwekken van biogas zijn aangebracht in 
de activiteitenzone van PANDAMU.  
 
Deze organisatie leidt deze activiteit met de fi-
nanciering van de provincie Oost-Vlaanderen, 
een solidaire provincie, via de Vlaams-Rwan-
dese Vereniging UMUBANO vzw, en in samen-
werking met het District Muhanga, in de Zuid-
provincie in Rwanda. 
 
Voor een totale kostprijs van vierhonderddui-
zend Rwandese Frank (400.000 RWF) of 
vierhonderd euro per biovergister, betaalt het 
district Muhanga driehonderdduizend Rwan-
dese frank (300.000 RWF) en PANDAMU de 
overblijvende honderdduizend Rwandese frank 
(100.000 RWF), terwijl het ontvangende gezin 
zorgt voor de voorbereiding van het terrein en 
het vinden van de bakstenen en de breukste-
nen voor de bouw. 
 
De keuze van de begunstigden van deze acti-
viteit is afhankelijk van hun inzet in de pro-
gramma’s van PANDAMU. Het ontvangende 
huishouden moet geïnstalleerd zijn in een ge- 

DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN, EEN THEMA DAT NIET WORDT 

VERWAARLOOSD DOOR DE ORGANISATIE PANDAMU  

INTERVENTIE IN DE VERSPREIDING VAN BIOVERGISTERS VOOR BIOGAS  

Door Mevrouw  MUKARUTESI Béatrice, Deskundige 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. Deze partner wordt financieel 
gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen en de opvolging ervan is in handen van de Vlaams-Rwandese 
Vereniging Umubano vzw. 

meenschappelijke woonomgeving (Umudugu-
du). Bovendien moet het ontvangende gezin 
ten minste twee koeien hebben om over vol-
doende mest te beschikken. 

Het bezit van een biovergister voor bio-
gas biedt een dubbel voordeel 
 
Volgens de heer RUBASHAMUHETO Daniel, een 
jonge progressieve landbouwer-veehouder,  
stelt zijn biovergister voor biogas hem in staat 
om aanzienlijk de hoeveelheid hout te verlagen 
die wordt gebruikt om zijn voeding te koken en 
het digestaat dat na de productie van het gas 
overblijft is een zeer goede mest die hij in zijn 
bananenplantage en zijn tuinen gebruikt.  
 
De positieve effecten van biovergisters zijn 
talrijk, waaronder de vermindering van rook en 
de toename van de netheid in de keuken, de 
vermindering van het percentage voortijdig 
schoolverlaten bij kinderen die niet langer 
stukken hout voor de kachel moeten halen in 
de bossen, mannen die deze keer zich niet 
langer schamen om hun vrouwen te helpen in 
de werkzaamheden van de keuken, omdat er 
geen vuil meer is in de keuken, enz. Dit alles 
leidt tot meer welzijn in de familie. 
 
Gezien de voordelen geboden door het gebruik 
van biogas in de gezinnen, stuurden de auto-
riteiten van het district Muhanga een aanmoe- 
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digingsbrief aan de organisatie PANDAMU, 
voor haar actie ter bevordering van het ge-
bruik van biogas in huishoudens, en vroeg 
haar het aantal biovergisters in de gezinnen te 
verhogen. Aldus heeft PANDAMU tien extra 
biovergisters aanvaard voor het boekjaar 
2019. Hierdoor zal het district Muhanga de 
aanwending van financiële middelen die aan 
deze activiteit door het ministerie van infra-
structuur waren toegewezen kunnen maxi-
maliseren. 

De begunstigden van de andere leden van het 
regionale overleg van de provincie Oost-Vlaan-
deren in Rwanda hebben ook het gebruik van 
biogas in huishoudens op prijs gesteld. 
Tijdens de week van 28 mei tot 04 juni 2019, 
heeft PANDAMU de begunstigden van CEFA-
PEK en DUTERIMBERE onthaald. Zij kwamen 
de voortgang van de doelgroepen van PAN-
DAMU beoordelen. De bezoekers konden de 
teelt van tomatenplanten in de zone van Mu-
hanga waarnemen, alsmede de teelt van de 
variëteit van kookbananen en het kweken van 
passievruchten. Zij kregen bovendien uitleg 
over de werking van een biovergister voor het 
produceren van gas, gebruikt voor het koken 
van voedsel. 
 
Onze bezoekers waren zeer tevreden over de-
ze activiteit en vroegen aan de coördinator van 
Pandamu, de heer Innocent Telimbere, de 
activiteit uit te breiden bij alle leden van de 
organisaties van het regionaal overleg ge-
steund door de Provincie Oost-Vlaanderen, 
zodat ook zij er zouden kunnen van genieten. 

De coördinator antwoordde dat wat ze net 
hadden gezien, het resultaat was van een goe-
de samenwerking tussen de NGO PANDAMU 
en het district Muhanga. Daarnaast is belan-
genbehartiging mogelijk met andere organisa-
ties om deze activiteit voor de installatie van 
biovergisters bij hun doelgroepen te introdu-
ceren, maar het grote probleem is dat het 
project van het ministerie van infrastructuur 
(MININFRA), dat fondsen gaf aan de districten 
voor de installatie van biovergisters, het einde 
nadert. Als de organisaties zich inzetten om te 
helpen bij de installatie van biovergisters, zul-
len ze alle kosten moeten betalen. 

 

 

Bezoek van de heer Innocent Telimbere, Coördina-
tor van PANDAMU bij de familie Martin HAKIZIN-
SHUTI die over een biovergister voor biogas be-
schikt. 

De heer Daniel in groene T-shirt geeft uitleg aan de 
bezoekers van CEFAPEK. 

Innocent Telimbere, Coördinator van PANDAMU op 
bezoek bij de familie Martin HAKIZINSHUTI die 
over een biovergister beschikt. 
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De kleuterschool van Gitatsa: Blok 1 bestaande uit 
3 klassen, directielokaal en sanitaire voorzieningen, 
is volledig afgewerkt. De totaalprijs hiervoor 
bedraagt 25.000 € waarvan een belangrijk deel 
door Umubano verzameld werd. 
 
De ombouw van 6 veldschuren naar hoevetjes is 
ook bijna afgewerkt. Deze verbouwing werd door 
de Provincie West-Vlaanderen gefinancierd via 
Umubano. Hiermee is een bedrag gemoeid van 
12.500 €. Jonge boeren zijn er in getrokken om 
zelfstandig te worden. De laatste afwerkingen 
worden in de volgende weken uitgevoerd als het 
saldo van de financiering wordt vrijgegeven. 
 
Zie foto’s hiernaast van een afgewerkte hoeve. 
 
Wat staat er verder op het programma van CPPA 
Kisaro gefinancierd via Umubano ? 
 Ondergrondse regenwaterput van 30 m³ bij 

de school van Mutete. Op termijn hopen we 
met de NV Bosaq het regenwater te zuiveren 
tot drinkbaar water.  

 Bij de Provincie West-Vlaanderen werd een 
aanvraag ingediend voor de financiering van 
de vernieuwing van 6 klassen in de school 
van Murama.  

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

 

De werken in Kisaro gaan onverminderd door 

Gerard Moerman, bestuurslid VRV UMUBANO VZW 

Afgewerkte en bewoonde hoeve 

Zicht op binennafwerking van een omgebouwde loods 

Foto van de te vernieuwen schoolgebouwen 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

Het project « gift van een geit » 
BUJYACYERA Jean Paul 

Verantwoordelijke van Nufashwa Yafasha Organization 

Eerste schijf: storting van de Provincie West-
Vlaanderen van 1600 € : 40 families van de  60 
geselecteerde families hebben reeds een geit 
gekregen. Zij verzorgen ze zeer goed.  
Alle geiten zijn in goede gezondheid, vijf waren 
ziek, maar ze werden verzorgd door onze veearts. 
Het goede nieuws is dat 10 geiten zich weldra 

zullen voortplanten en wij hopen dat volgend jaar, 

dankzij de voortplanting, de vooropgestelde doel-

stelling een geit door te geven aan een andere 

familie zal bewaarheid worden. 

De families zijn zeer tevreden over deze gift. Zij 
danken zeer hartelijk de Vlaams-Rwandese 
Vereniging Umubano vzw en de Provincie West-
Vlaanderen die bereid waren hen te helpen. Met dit 
gebaar hopen ze dat morgen voor hen beter zal 
zijn. 
Zij beginnen te begrijpen wat een goede 
geitenkweek betekent en iedere familie beschikt 
over een kot voor de geiten en over een kleine 
groenten- of fruittuin. 
De tweede schijf van de subsidie (het saldo) zal 
helpen het project af te werken. 

Noot van de redactie: de foto’s van de cover en de achterflap tonen de dankbaarheid van de families voor 

de gekregen steun. 
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De belangrijkste motivatie voor dit initiatief is het 
gebrek aan toegang tot drinkwater voor de school-
gaande kinderen en leraars van de plaatselijke 
katholieke parochie de OLV van KIBEHO te Mutete 
ten noorden van de hoofdstad Kigali, Rwanda. Dit 
zorgt ervoor dat kinderen en leraars niet komen 
opdagen. Moeders en kinderen zijn voornamelijk 
verantwoordelijk voor het halen van water aan 
verder weg gelegen bronnen. Doordat dit water 
nog niet drinkbaar is moet ook hout worden 
verzameld of kerosine worden aangekocht om dit 
water eerst te koken. Nog te veel gecontamineerd 
water wordt zo geconsumeerd resulterend in een 
groot aantal te voorkomen ziektes. 
 
Rwanda heeft een ideaal klimaat om drinkwater te 
produceren vanuit regenwater. Een jaarlijkse neer-
slag van 950 mm per m² in Kigali is voldoende om 
het hele jaar door drinkwater te voorzien (door 
zuiveringsmethoden) met een lage energievraag. 
Nochtans hebben in Rwanda 4.4 miljoen mensen 
nog geen toegang, waaronder ook in Mutete. 
 
In Mutete leeft ongeveer 55% van de bevolking 
onder de armoedegrens. Het armoedeniveau, 5, is 
het op één na hoogste in Rwanda (6). De kinderen 
van de parochieschool leven eveneens onder deze 
armoedegrens en zijn de directe doelgroep van dit 
project. 
 

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING -  

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 

Watervoorziening school Mutete: Installatie drinkwatersysteem 
(jerrycans) in de klaslokalen, met middelen van MFL 2018 (620 €) 

 
Frederic Deprez, ondervoorzitter VRV UMUBANO VZW 

Aangezien in de betreffende parochie 764 meisjes 
en 736 jongens schoolgaan wordt er directe impact 
gegenereerd op beide gendergroepen in dit project. 
Daarnaast is er globaal gezien een grotere impact 
op de vrouwen in Mutete (moeders, parochieleden) 
aangezien zij minder vaak naar verafgelegen bron-
nen zullen moeten gaan. 
 
Het onmiddellijk toegankelijk maken van drinkwater 
op de school van de betreffende parochie in Mutete 
heeft als hefboomeffect dat: 
 kinderen meer naar school zullen gaan, 
 er meer tijd is voor de ontwikkeling van het kind, 
 ziektes verminderen, 
 duurzaam wordt omgegaan met drinkwater, 
 bewustwording ontstaat rond het effect van af-

val. 
 
Priester Faustin wil een voorbeeldfunctie voor heel 
Mutete (24.642 inwoners). 
 
Het voorgestelde project sluit volledig aan met het 
Hydraulic program dat de katholieke parochie van 
de OLV van KIBEHO (Priester Faustin) heeft opge-
zet en zal starten in mei 2019. 
Dit hydraulic program heeft als doel de regenwater-
opvang te vergroten tot 75-100 m³. 

Kinderen van Mutete be-
helpen zich met allerhande 
materiaal om drinkbaar 
water van de bron te halen 
en te dragen naar school. 
Zeer hygiënisch is het niet 
omdat ook veel open em-
mers worden gebruikt. De 
aankoop van nieuwe geslo-
ten jerrycans zal tijdelijk 
voor een verbetering zor-
gen. 
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Umubano vzw is eveneens verbonden met de 
Rwandese organisatie CPPA Kisaro. Deze partner 
beheert een educatief centrum voor landbouw-
technieken in de rurale en eveneens arme regio 
Kisaro. In tweede instantie zal CPPA Kisaro ook 
instaan voor de bouw van een ondergrondse 
watertank van 20 m³, gefinancierd met middelen 
van MFL 2018 (2.015 €). 
 
Onderdeel Hydraulic Program voor gemeen-
te Rugarama  - financiering via Fonds Vierde 
Pijler 1.000 €: 
 
Het Hydraulic Program van de parochie Mutete is 
een van de activiteiten van de parochie Mutete op 
het vlak van duurzame ontwikkeling. Dit project 
dat nog niet van start is gegaan werd gecon-
cipieerd om de hygiëne en de sanitatie voor de 
bevolking wonende in de parochie Mutete te ver- 
 

 

beteren. Het sluit aan bij de inspanningen van de 
regering die niet in staat is alle noden van de arme 
bevolking, in het bijzonder in de meest afgelegen 
gebieden zoals Rugarama, te lenigen. 
Het komt erop aan gunstige voorwaarden te 
creëren door te voorzien in duurzame infrastructuur 
die de bevolking toegang geeft tot drinkbaar water, 
hygiëne en sanitatie, in het bijzonder in de rurale 
gebieden.   
 
De doelgroepen van het project zijn:  
 Gezinsverenigingen en besturen voor waterbe-

heer 
 Opvoedkundige instellingen (Basisscholen en se-

cundaire scholen) 
 Centra voor gehandicapte kinderen 
 Gezondheidscentra 
 Parochiale instellingen 
 Verenigingen voor mensen die leven met HIV/

AIDS. 
  
 

 

 

 

 

De aankoop van nieuwe jerrycans en zuiveringstabletten zal zorgen voor drinkbaar water in de school van Mutete.  

Het door de kinderen opgehaalde 
water wordt met de hulp van 
zuiveringstabletten in deze potten 
100 % drinkbaar gemaakt. U kunt  
er meer over lezen in een volgen-
de nieuwsbrief. 
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CULTUUR  - CULTURE 

PUBLICATIES - PUBLICATIONS 

De auteur Marc Dedecker in gesprek met Johan Swinnen, voormalig ambassadeur van België in Rwanda, en met Gerard Moerman 

MARC DEDECKER publiceert FURERI, een 
roman over het leven van broeder Cyriel 
 
Jef Gabriels en Marc Dedecker, respectievelijk voorzitter 

en secretaris van het Kisarocomité in Genk waren onder 
de indruk na hun bezoek in Rwanda en toen Marc 

Cyriels dagboek in handen kreeg, stond hij nog meer 
perplex van de imponerende rol die broeder Cyriel 

speelde voor en na de genocide. Hij besloot er een boek 

over te schrijven, meteen zijn tweede roman.  
 

Wat voor en na de genocide gebeurde was vreselijk. 
Vier jaar voor 6 april 1994 was het al oorlog maar van 

de waanzin die over Rwanda hing was in Kisaro 
aanvankelijk minder te merken. Maar toen werd het 

vliegtuig met president Habyarimana neergeschoten en 

ontstond in het land een drieste lynchpartij. Hutu 
extremisten moordden Tutsi’s en gematigde Hutu’s uit. 

Ook in Kisaro was de paniek oeverloos. Kriskras liepen 
mensen over de inplantingen van de huizen of stopten 

ze onverhoeds bij een vriend en zegen neer, het hoofd 

tussen de handen, doordrenkt van angst. De Belgen 
werden gedwongen om te vluchten. Cyriel bleef ter 

plaatse maar raakte toch verdreven uit zijn gemeen-
schap samen met tweeduizend haveloze lotgenoten, de 

helft blootsvoets. Mannen met buidels op hun rug en 

gammel werkgereedschap in de hand. En met extra 
kleren voor als het fris werd of zou regenen. Vrouwen  

droegen hun kleinste kinderen op de rug en jongens een 

zak bonen die ze nog snel hadden opgeschept.  
 

De oorlog had Cyriel in een hachelijke rol geduwd. Hij 

zorgde voor voedselbevoorrading en onderdak, niet al-

leen voor zijn dorpelingen maar voor duizenden vluchte-

lingen. In FURERI kan je lezen welke rol hij speelde bij 

presidenten en militairen. Hoe hij op gevaar voor eigen 

leven militairen trotseerde die het volk bedreigden. En 

zelf op het nippertje aan de dood ontsnapte. Eenmaal 

deze beslecht onderzocht Cyriel de menselijke noden. 

Als het ware aan ieder huis stapte hij uit, op zoek naar 

wie ziek was. Hij trof bejaarden aan, met een honger  

van vele dagen, hij vond weeklagende kinderen, getrof-

fen door schurft of bof en patiënten die onder een raam 

zieltogend naar lucht hapten. Waar gebrek aan voedsel 

schrijnend was werkte hij aan een oplossing. Op het 

einde van elke dag stuurde hij zijn medewerkers op pad 

met medicijnen of kleren die Genk had opgestuurd. 

Ondertussen zocht hij naar nieuwe voedselbronnen en 

nieuwe mensen die medische hulp konden bieden. Van 

vandaag op morgen werd hij het aanspreekpunt voor de 

bevoorrading door Caritas en Het Rode Kruis. Hij 

bouwde mee aan de kampen, bepaalde waar pakketten 

het dringendst waren en organiseerde de verdeling ter  
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een indrukwekkende contrei. Honderddertig mensen kre-

gen een baan op zijn Centrum. In Murama, Rubona, 

Rutabo, Sayo, Buyoga, Muyanza, Muhihi, Byumba, Ru-

muli, Miyove, Kirenge en Rusasa was een schoolgebouw 

gekomen en op elf locaties een bidplaats. De vijftig 

hectare van het Centrum brachten de beste vruchten 

voort en in werkplaatsen werden alle denkbare beroepen 

aangeleerd en uitgeoefend: timmerman, lasser, bakker, 

beenhouwer..., een imperium dat Cyriels engagement 

verder aanwakkerde.  

door een Congolese veiligheidsambtenaar die zich enorm 

door haar aangetrokken voelt, slaagt zij erin te vertrek-

ken naar Centraal-Afrika van waaruit ze na een lange 

omzwerving uiteindelijk in Frankrijk belandt waar ze een 

nieuw leven zou beginnen. 

Tijdens haar reis komt zij opnieuw in contact met 
familieleden en vrienden en probeert zich een beeld te 

vormen van het land dat zij vroeger gekend heeft. Zij 

stelt voortdurend de vraag waarom het drama van de 
genocide heeft kunnen plaatsvinden maar vindt er geen 

afdoende antwoord voor. Het contact met het nieuwe 
Rwanda zorgt er trouwens voor dat zij zich meer een 

meer een ander iemand voelt. Zij is er zich stilaan van 
bewust dat haar leven intussen elders ligt, zodat zij uit-

eindelijk besluit dat ze hoe dan ook van haar nieuwe, 

gewone, ietwat saaie leven in Frankrijk is gaan houden. 
 

Het verhaal is doorwezen van psychologische analyses, 

b e d e n k i n g e n , 

evocaties, is vlot 

geschreven en 

geeft een intimis-

tisch beeld van 

de roerselen van 

de ziel van een 

getormenteerde 

vrouw die terug-

blikt op een land 

waar schoonheid 

en ellende zo 

dicht met elkaar 

verweven zijn. 

Een voorbeeld  

van wat litera-

tuur vermag na 

het onherstelba-

re of onzegbare. 

 

plaatse. Voor de EEG werd hij een solide informatie-

bron. Ze zorgden dat ambassades hem fondsen lever-

den om mensen aan het werk te vergoeden. Zo redden 

ze velen van de hongerdood.  

Het boek beschrijft eveneens Cyriels impuls om de ter-

rasbouw gestadig uit te breiden. Kisaro bleef zich ont-

plooien en werd met zijn vijfhonderd hectare terrassen, 

dertig hoevetjes, twintig stallen, vijfhonderd vierkante 

meter dakbedekking en ruim honderd regenwaterputten 

Fureri wordt uitgegeven bij Uitgeverij Aquazz (Arnhem). Geïnteresseerden kunnen, indien ze het project wensen te 
steunen, het boek bij voorkeur bestellen bij www.kisaro.be kostprijs 25 euro, verzendkost inbegrepen. 

Béatrice Uwambaje, Le silence des 
collines  - Roman, uitg. Sépia, Parijs, 2019 
Commentaar: J-P Roobrouck 

 

Een Rwandese vrouw die getuige was van de volken-
moord in Rwanda bezoekt 23 jaar later het gebied van 

haar jeugd en de plaatsen van het drama. Zij reist 

samen met haar zoon uit een eerste huwelijk en haar 
twee mulatte kinderen uit een tweede huwelijk in 

Frankrijk aan wie ze het land van haar afkomst absoluut 
wil laten zien zodat ze zich van een aantal vooroordelen 

zouden kunnen bevrijden.  

 
De roman speelt zich af als een autobiografisch verhaal 

van iemand die op zoek gaat naar de sporen van haar 

kinder- en jeugdjaren, haar groei tot volwassenheid en 

het huwelijk met haar eerste Rwandese man die het 

slachtoffer is geworden van de volkenmoord. Zij gaat 

terug naar het huis van haar moeder die reeds in febru-

ari 1993 om vrij onbegrijpelijke redenen voor het uitbre-

ken van de genocide werd vermoord. (Als gescheiden 

vrouw zou zij het slachtoffer geweest zij van een 

opdracht van wraakgevoelens van haar ex-man).   

Daar haalt zij de mooie herinneringen aan haar kranige 

moeder op en dialogeert met de heilige koraalboom die 

op het erf staat en op die manier een blijvende getuige 

is van het drama dat zich daar heeft afgespeeld. 

Uiteraard komen vele nare herinneringen boven, onder 

meer tijdens de uittocht uit Rwanda, het verblijf op het 

eiland Idjwi en later het leven in de kampen in het 

oosten van Congo. Als Tutsi-vrouw tussen Interahamwe 

voelt zij zich absoluut niet veilig en droomt maar van 

een ding: zo snel mogelijk weg van de sheetings en 

zelfs van haar land dat haar te veel pijn heeft berok-

kend. Haar broer die ook in Congo verblijft raadt haar 

dit af, maar toch besluit ze het te doen. Opgemerkt  

http://www.kisaro.be
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De auteur Bwanga Wa Mbenga Nyoli Boko, dokter in 

filosofie, onderzoekt het werk van Alexis Kagame die in 
de jaren 1955-76 als eerste navolger van Pater Placide 

Tempels (1945) - een Belgische Franciscaner missio-

naris in Belgisch Congo - de hypothese lanceerde over 
het bestaan van een Bantoefilosofie. Het werk van 

Kagame werd lang beschouwd als etnofilosofie met een 
bondig overzicht van mythes, overtuigingen en taalin-

zichten die als filosofie werd voorgesteld, maar de 
auteur werpt een nieuw licht op het werk dat hij als 

taalfilosofie beschouwt.  

 
Hij overloopt systematisch de twee hoofdwerken van 

Kagame nl. “La philosofie bantu-rwandaise de l’ê-
tre” (1955) en daarna “La philosophie bantu comparée” 

en analyseert er de hoofdkenmerken van om tot het 

besluit te komen dat het Kinyarwanda en de andere 
Bantoetalen duidelijk een beeld geven over de perceptie 

van de werkelijkheid en het bestaan die als filosofie 
kunnen worden beschouwd. 

 
Kagame vertrekt van de klassen van de Rwandese taal 

die hij samenvat in vier categorieën beantwoordend aan 

de tien categorieën van Aristoteles. Deze vier klassen 
zijn: umuntu, ikintu, ahantu, ukuntu. De eerste klasse 

vertegenwoordigt alle menselijke levende wezens 
(umuntu, enkelvoud- abantu, meervoud). De tweede 

categorie staat voor alle dingen (ikintu-ibintu). Dit om-

vat ook het plantenrijk en alle kosmische elementen. De 
derde categorie (ahantu) duidt tijd en ruimte aan en 

merkwaardig genoeg maakt de Bantoe daar geen on-
middellijk onderscheid in. Op de vraag waar vond iets 

plaats in Rwanda, krijg je als antwoord: tijdens de 

heerschappij van die of die vorst en op de vraag 
wanneer ? wordt met een plaatsnaam geantwoord. De 

laatste categorie is voor Kagame “ukuntu” waarmee alle 
toevalligheid wordt aangeduid. Dit in tegenstelling tot 

de essentiële eigenschap van het zijn. Deze categorie 
stemt overeen met zeven categorieën van Aristoteles 

met name hoeveelheid, kwaliteit, relatie, doen, onder-

gaan, toestand, hebben. 
 

De abstractie, essentieel om het filosoferen mogelijk te 
maken, wordt in het Kinyarwanda uitgedrukt door het 

voorvoegsel van de 8ste klasse, nl. –bu. Het woord 

“umugabo”, man, krijgt in “ubugabo” de betekenis van 
“mannelijkheid, moed”. Ook in de andere bantoetalen is 

dit voorzetsel eventueel met varianten in 75 % van de 
gevallen aanwezig, zo niet vervangen door een ander 

prefix. 
 

 

Ook het probleem van het bestaan, van het zijn, van 

goed en kwaad, van de kennis en van de eindbe-
stemming worden onderzocht aan de hand van de taal 

en leveren interessante inzichten op, niet alleen wat de 

Rwandese taal betreft, maar voor heel het domein van 
de Bantoetalen waartoe het Kinyarwanda behoort. 

 
Samen met de auteur van het voorwoord, Nkombe 

Oleko, denken wij dat de taal en het denken duidelijk 

met elkaar in contact staan en elkaar beïnvloeden en dat 

de taal, startpunt van de filosofie ook de start is van de 

ontwikkeling. Steeds volgens Nkombe Oleko berust de 

hoop van Afrika op het aanleren en het gebruik van de 

moderne taal, de taal van de technologie, van de econo-

mie en van de politiek. 

 

BWANGA WA MBENGA NYOLI BOKO, La philosophie du langage d’Alexis Kagame 

Commentaar: Jean-Pierre Roobrouck 
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LULLA ALAIN ILUNGA, Un Mwami au 

Rwanda (théâtre), L’harmattan, Paris, 

2019. 

Commentaar: J.-P. Roobrouck 

De auteur is geboren in Uvira in de Democratische Re-

publiek Congo, was werkzaam in het Frans Cultureel 

Centrum te Brazzaville en in Parijse hospitalen. Hij 
schreef reeds eerder theaterstukken, een novelle, een 

roman en een werk over de crisis in Centraal Afrika. 
 

Het toneelstuk “Un Mwami au Rwanda” is een histo-
rische evocatie van een episode verbonden aan de 

Belgische aanwezigheid in Centraal Afrika, met name 

rond het jaar 1918 toen België de rol van Duitsland 
heeft overgenomen in Rwanda, in contact kwam met de 

koning, mwami Yuji Musinga, en hem probeerde te 
bekeren tot het katholicisme en de instructies van het 

mandaat (vanaf 1919) te doen opvolgen. 

 
De auteur stelt hiermee op een vrij subtiele manier de 

kolonisatie in vraag en toont de alliantie tussen kerk en 
staat, want de koloniale administratie en de kerk komen 

in conflict met de koning die hun wensen niet opvolgt. 
De koning weigert zich te laten bekeren en de admi-

nistratie verbreekt een vonnis die hij net heeft geveld 

tegenover een van zijn onderdanen in verband met de 
erfenis van een kudde koeien en het beheer over een 

aantal heuvels. Uiteindelijk zorgt de samenwerking 
tussen administratie en kerk dat de koning wordt afge- 

zet en verbannen naar het naburige Congo, precies zoals 

het effectief gebeurde. 

Het onderwerp wordt echter met veel nuance gebracht 

want de auteur toont zowel bij het personeel van de 

kerk als van de administratie de tegenstelling tussen re-

delijk, menselijk en arbitrair, zelfs racistisch optreden. 

Ook de meningsverschillen bij de Rwandese bevolking 

komen aan bod en tonen aan dat interne conflicten aan-

wezig waren zowel bij de 

aanvang (herinnerend 

aan het usurperen van 

de macht door de 

mwami via een staats-

greep) als bij de verwik-

kelingen (onder meer 

hofdignitarissen of raad-

gevers van de mwami 

die trouw blijven aan de 

koning, andere die bre-

ken met hem). Kortom 

het is een historische 

evocatie die doet naden-

ken over de verantwoor-

delijkheid van evenzeer 

gekoloniseerden als kolo-

nialisten.  

 

CULTUUR - CULTURE 

FILM - CINEMA 

Wordt 2019 het jaar van de Rwandese film ? 

 Dr. Guido Convents,  Voorzitter Afrika Filmfestival 

Sinds enkele jaren schenkt Duitsland veel aandacht aan 

de ontwikkeling van het filmwezen in Oost-Afrikaanse 
landen en met name in Kenia en vooral in Rwanda.  Op 

het Berlijns filmfestival in februari 2019 werd dit 
opnieuw duidelijk. Er vond een speciale conferentie 

plaats met de Deutsche Welle Academy onder het 

motto: “Afrika is HET creatieve continent”. Volgens de 
Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Müller is de 

uitbouw van de Afrikaanse film zonder meer erg belof-
tevol. Hiervoor verwees hij naar de talrijke geprodu-

ceerde tv-series en films die via online tv-kanalen, en 
vaak ook met de telefoon in Afrika te zien zijn. Hij 

beschouwt deze digitale ontwikkeling als een echte job-

motor voor de Afrikaanse filmmakers en een grote op-
portuniteit voor de Afrikaanse zakenwereld. Dankzij de 

grote groei van de creatieve industrie hebben de Afrika- 

nen de mogelijkheid om hun eigen verhalen audiovisueel 

te produceren en te verspreiden, werd ondertussen al 
aangetoond. Müller promoot ook filmopleidingen voor 

jonge Afrikanen en hij sprak met lovende bewoordingen 
over het Rwandese mediaproject van de internationaal 

gelauwerde cineast Volker Schlöndorff die met het 

Kwetu Instituut in Kigali, een filmschool heeft opgezet. 
Schlöndorff voegde daar zelf aan toe dat hij de studen-

ten alleen de technische kant van het vak kan leren, en 
hij vindt het belangrijk dat ze zeker de Amerikaanse 

Hollywood filmtaal niet zouden overnemen. Zijn advies 
voor de Rwandese filmmaker is dan ook: «Maak films 

voor je buren, vertel je verhalen in je taal, met je 

middelen en met je eigen vertelwijze”. 
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In de schaduw van de Europese filmmarkt op het 

filmfestival in Berlijn in februari 2019 stond voor de 
Afrikaanse opkomende “filmindustrie” een zogenaamde 

Africa Hub ter beschikking en hier kwam Rwanda 
herhaaldelijk aan bod.  Zo werd het Rwanda Film Festi-

val (Hillywood) voorgesteld door de peetvader van de 

filmcultuur in Rwanda, Eric Kabera, directeur van het 
Kwetu film instituut, samen met de nieuwe directeur 

Fabrizio Colombo, de voormalige artistiek directeur van 
het Zanzibar filmfestival.  Kabera brengt naast de eigen 

Rwandese film voornamelijk de wereldcinema naar zijn 
festival. Colombo en Kabera hadden het over de her-

structurering van het Hillywood filmfestival met naast 

workshops en filmvertoningen ook de uitbouw van een 
heuse filmmarkt waar de lokale filmproductiehuizen in 

contact kunnen gebracht worden met de plaatselijke tv-
stations. Vooral Colombo wijst in dit verband naar het 

grote creatieve potentieel in dit land.  Op dat vlak ver-

noemde hij de jonge Sammuel Ishimwe die met zijn film 
Imfura in 2018 op het Berlijns filmfestival de zilveren 

beer voor de kortfilms won. Het was de eerste Rwande-
se kortfilm in competitie. Imfura gaat over een jongen 

die zijn moeder tijdens de Rwandese genocide verloor, 
overigens een biografisch gegeven van de filmmaker 

zelf. De film was ook op het AFF in Leuven. Ishimwe:  

"Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke kijk op de geno-
cide en we willen mensen waardig laten zien, met hun 

ware verhalen, hun dromen en angsten”. Hij vindt dat 
dit onder meer de rol is van filmmaker om dit met 

anderen waar ook ter wereld te kunnen delen. Colombo 

liet ook, begin februari al, weten dat Joel Karekezi met 
zijn langspeelfilm The Mercy of the Jungle van zich zou 

laten horen. Op de Africahub kwam niet alleen het 
Rwanda filmfestival aan bod.   Senga Bintresor stelde er 

het Mashariki African Film Festival (MAAFF) in Kigali 

voor. Dit festival bestaat pas sinds enkele jaren en blijkt 
uit de schaduw van Erik Kabera’s festival te zijn ge-

groeid. Mashariki brengt Afrikaanse en Rwandese 
kwaliteitsfilms op het programma. De verrassing was 

het panel “Insights on the Rwanda Audiovisual Sector” 
dat op 12 februari door Aimée Umotomi, de Rwandese  

filmcommissaris, werd geleid. Hier kwamen een aantal  

jonge dynamische ondernemers aan bod waaruit duide-
lijk werd dat in Kigali de audiovisuele sector tot één van 

de modernste van het Afrikaanse continent is uitge-
groeid. 

The Mercy of the Jungle 

 
Op 2 maart 2019 wint de Rwandese film The Mercy of 
the Jungle van de regisseur Joel Karekezi de grote prijs 

van het belangrijkste Afrikaanse filmfestival Fespaco in 
Ouagadougou (Burkina Faso).  Karekezi is overigens de 

mede-oprichter van het Mashariki filmfestival. De film is 
een coproductie met België en is dan ook in de Belgische 

filmzalen te zien.  Hij kende in mei zijn grote première in 

Turnhout (Mooov), Het Leuvense Afrika filmfestival kon 
de film naar de Bozar in Brussel en in Leuven (AFF) op 

het scherm brengen waarbij Joel ook telkens aanwezig 
was om zijn film te promoten en om vragen hieromtrent 

te beantwoorden.   
 

Karekezi werd in 1985 in Gisenyi geboren en behaalde 

zijn diploma als filmmaker via … een Canadese online-
film cursus!  Hij kon wel heel wat praktijkervaring op-

doen in het Ugandese Maisha Film Lab in Kampala waar 
er jaarlijks workshops voor beginnende filmmakers wor-

den georganiseerd.  Zijn eerste kortfilms Le Pardon en  

Africa hub Rwanda—Fabricio Colombo en Eric Kabera— 
Foto’s ter beschikking gesteld door Guido Convents 

Rwanda panel berlinale 12—2—2019: Diana Mpyisi - Uwizeye 
Annet -Tresor SENGA -Wilson MISAGO—Armand Kajangwe -
Kamikazi Mpyisi. 
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Het is daarbij belangrijk te weten dat die oorlog uitbrak 

nadat Congolese Banyamulenge (voormalige inwijke-
lingen uit Rwanda die goede banden hadden met het 

RPF van Kagame) aangevallen werden door interaham-
we milities, Far-eenheden, de milities van plaatselijke 

Zaïrese bevolking en het Zaïrees leger.  In 1996 vechten 

dan de Banyamulenge samen met Kagame’s Rwandese 
en Museveni’s Ugandese troepen, en Zaïrese tegen-

standers van Mobutu onder leiding van Désiré-Joseph 
Kabila, tegen het leger van Mobutu. Tijdens deze oorlog 

vinden niet alleen onder de gevluchte interahamwe, 
Hutu-vluchtelingen, maar ook onder de Zaïrese bevol-

king bloedbaden plaats waarover Xavier spreekt, het-

geen grote delen van het land en voornamelijk Oost-
Congo ontwricht, met vluchtelingenstromen, ziektes en 

hongersnood. 
Xavier zit precies met Faustin alleen in de jungle van 

Oost-Congo. Xavier besluit zijn compagnie te zoeken en 

terug naar huis te gaan. Xavier en Faustin proberen het 
via de bewoonde wereld door zich uit te geven als 

Congolese soldaten. Ze spreken Swahili, maar ze worden 
ontmaskerd en ontsnappen amper aan de dood. Hen 

rest dan nog enkel de weg door de jungle.  Onderweg 
worden ze met rebellenmilities geconfronteerd die erbar-

mingsloos de plaatselijke bewoners als slaven in mijnen 

aan het werk zetten. Ze worden door hen opgejaagd.  
Xavier valt ziek en Faustin brengt hem naar een dorp 

waar ze als Congolese soldaten goed worden ontvangen. 
Hier ontdekken ze ook de rauwe realiteit dat de 

dorpelingen de speelbal zijn van de legers, rebellen en 

milities die door de omgeving trekken.  Na hun vertrek 
zal het dorp dan ook voor zijn gastvrijheid de tol 

betalen.  Beiden bereiken tenslotte een legerbasis met 
Rwandese soldaten... maar ze worden nu van desertie 

beschuldigd.  Met deze film wil Joel Karekezi aantonen 

dat de situatie in Oost-Congo heel complex is, en dat 
zelfs een politieke context niet direct een antwoord kan 

geven op wat er gebeurt. Het is alvast een erg goed 
gemaakte film die inderdaad toont dat de audiovisuele 

industrie in Rwanda een wereldniveau kan bereiken.  

La Fabrique, en de langspeelfilm Imbazi: the par-
don (2014) werden ook al internationaal in onder meer 
de Verenigde Staten, Duitsland, Uganda, België, Italië, 

Frankrijk, Egypte en Zwitserland goed onthaald.  

 
The Mercy of the Jungle (La miséricorde de la 

Jungle) speelt zich af eind jaren 1990, vier jaar na de 
genocide.  Een compagnie van Rwandese soldaten is 

vanuit Rwanda naar het Congolese oerwoud op jacht 
naar “Hutu-milities”. Het is het begin van de Tweede 

Congolese oorlog (1998-2003).  Eén van de onderoffi-

cieren vraagt een jonge soldaat om hem te wekken als 
de troep in de vroege ochtend verder trekt.  De jonge-

man, Faustin, vergeet het. Hij heeft zijn boerderij pas 
verlaten en is in dienst gegaan om zijn land te helpen. 

Hij heeft nog een naïeve kijk op de oorlog en blijkt de 
ernst ervan (nog) te onderschatten. Zo blijft sergeant 

Xavier die al jaren in het leger zit, alleen met de nieu-

weling.  
 

Op een gegeven ogenblik vertelt Xavier aan Faustin dat 
hij tijdens de Eerste Congolese Oorlog (1996-1997) 

heeft meegedaan aan slachtpartijen, die hem nog altijd 

traumatiseren.   Karekezi, de filmmaker, vermeldde uit-
drukkelijk dat hij een algemene film over de zinloosheid 

van de oorlog beoogde. Hij wilde een neutrale film 
maken. Iedereen vecht er in de Congolese jungle tegen 

zowat iedereen en de motivatie is daarbij vaak niet 

duidelijk. Er is in de film sprake van het geregeld Con-
golese leger, rebellengroeperingen - die ook mijnen uit-

baten en de regio terroriseren - en het Rwandese leger.  
Hij wilde dan ook niet direct ingaan op de vragen rond 

die tweede oorlog. Wel schetste hij als context dat de 
Rwandese soldaten reageerden op de invallen van de 

gevluchte interahamwe en het leger (Far) van president 

Habyarimana, dat na de genocide met behulp van 
Franse troepen met zijn wapens naar Congo gevlucht 

was.  Over die eerste Congolese oorlog, ook bekend als 
de eerste Afrikaanse wereldoorlog, echter geen woord, 

ook omdat er daarrond geen echte vraag werd gesteld.   

Première The mercy of the jungle — Joel Karekezi. Photo ter beschikking gesteld door Guido Convents 



UMUBANO | 15 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUD—SOMMAIRE 

Woord vooraf—Editorial, p. 2 

Ontwikkelingssamenwerking—Coopé-
ration au développement 
 De bescherming van de natuurlijke rijkdommen, 

een thema dat niet wordt verwaarloosd door 
Pandamu — Interventie in de verspreiding van 
biovergisters voor biogas, Mukarutesi Béatrice, pp. 
3-4 

 De werken in Kisaro gaan overminderd door, Ge-
rard Moerman, p. 5 

 Het project “Gift van een geit”, BUJYACYERA Jean 
Paul, Verantwoordelijke van Nufashwa Yafasha 
Organization, p . 6 

 Watervoorziening school Mutete: Installatie drink-
watersysteem (jerrycans) in de klaslokalen, met 
middelen van MFL 2018 (620 €), Frederic Deprez, 
pp. 7-8 

 

Cultuur—Culture 
Publicaties—Publications 

 MARC DEDECKER publiceert FURERI, een roman 
over het leven van broeder Cyriel, p. 9 

 
 BEATRICE UWAMABAJE, Le silence des collines,  

commentaar: J.-P. Roobrouck, p. 10 

 BWANGA WA MBENGA NYOLI BOKO,  La philoso-

phie du langage d’Alexis Kagame, commentaar: 

Jean-Pierre Roobrouck, p. 11 

 LULLA ALAIN ILUNGA, Un Mwami au Rwanda 

(théâtre), commentaar: J.-P. Roobrouck, p. 12 

Film—Cinéma 

Wordt 2019 het jaar van de Rwandese film? 

door, Dr. Guido Convents,  Voorzitter Afrika Filmfes-

tival, pp. 12-14 

 

  

WORD LID VAN VRV UMUBANO 

In overeenstemming met onze statuten, moet wie 
lid wenst te worden van onze VZW een aanvraag 
richten tot het bestuur en jaarlijks lidgeld betalen.  
 
U kunt lid worden door € 20 over te schrijven op 
de rekening nr.  
IBAN: BE79 0682 4065 7633  
BIC: GKCCBEBB 
met vermelding AANVRAAG LIDMAATSCHAP. Vul 
ook uw NAAM, VOORNAAM en ADRES in. 
 
Vanaf een gift van € 40 per jaar voor een van 
onze projecten ontvangt u een fiscaal attest. 
 
Vanaf € 100 wordt u erelid en dan wordt uw 
naam toegevoegd aan de lijst van de ereleden op 
onze website: www.umubano.be 

BERICHT AAN DE LEZERS—AVIS AUX 
LECTEURS 
 
De uitgebreide versie van de UMUBANO 
Nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar.  U 
kunt hem gratis downloaden van het internet. 
 
Redactiecomité: Frederic Deprez en Jean-Pierre 
Roobrouck. Foto’s: VRV Umubano, tenzij anders 
vermeld.  
 
Verantwoordelijke uitgever: Jean-Pierre 
Roobrouck.  
E-mail: Jean-Pierre.Roobrouck@telenet.be 
De inhoud van de gepubliceerde artikels geeft 
niet noodzakelijk de opinie weer van de Vlaams-
Rwandese Vereniging Umubano vzw. Les arti-
cles n’engagent que leurs auteurs. 

The mercy of the 
jungle 
Foto ter beschikking 
gesteld door Guido 
Convents. 
Met onze beste dank. 



 

www.umubano.be 

De stichting NUFASHWA YAFASHA, gelegen in Ngarama (in het district Gatsibo), spreekt haar dank uit 

voor de subsidie ontvangen van de provincie West-Vlaanderen voor geitenkweek bij arme families. 


