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Bezoek aan de sector Butaro

Project "ecologische ovens" (gefinancierd door Kortrijk)
Onderhoud met Augustin Munyaneza, verantwoordelijke van het jumelagecomité, met de
heer Maxilien Munyampirwa, uitvoerend secretaris van de sector Butaro.
Dankzij een financiering van stad Kortrijk werden tot op heden 140 ecologische ovens
gebouwd. Het voordeel ervan is dat ze houtbesparend werken. In plaats van 3 stères hout (m³)
te verbruiken, verbruiken zij slechts voor dezelfde warmteontwikkeling 1 stère hout. Naast de
economische besparing wordt ook het milieu op deze wijze beschermd. Het brandhout
afkomstig van bomen wordt gratis door het dorpshoofd ter beschikking gesteld van de
kwetsbare personen. Wie kan betalen wordt wel verzocht een bijdrage te leveren.
Overal werd hetzelfde gemetste type oven binnenin de huisjes geïnstalleerd en zoals het
project het voorzag, werd de voorkeur gegeven aan de meest kwetsbare personen:
weduwnaren en weduwen, oude mensen, wezen. De personen werden door de lokale
verantwoordelijken geïdentificeerd. Er waren wel honderd kandidaten voor zo'n 20 ovens
zodat een klassement moest worden opgesteld en de minst behoeftigen werden geëlimineerd.
De bakstenen werden aangekocht (40 RWF het stuk) en het transport werd betaald. De ovens
zijn afgewerkt met een laag cement.

Op het terrein werden drie installaties bezocht op een wandeling door de heuvels en wij
konden vaststellen dat het inderdaad zeer kwetsbare mensen waren bij wie een oven werd
geïnstalleerd. De oven is ook uitgerust met een rookafvoerbuis die de rook naar buiten het
huis stuurt zodat het huis niet uitgerookt wordt, wat een positieve stap is voor de gezondheid.
De ovens hebben een centrale vuurhaard die de warmte verdeelt over twee tot drie openingen
die kunnen worden afgesloten, maar ook opnieuw geopend naar gelang van de behoefte aan
het gebruik van een of meer potten.
Wat betreft het jumelagecomité, moet worden gemeld dat wegens de administratieve
herindeling van het land, het comité niet langer operationeel is. Het comité komt niet langer
samen, maar werd ook niet afgeschaft en de voorzitter blijft zijn verantwoordelijkheid
opnemen. Hij is in contact met de adviesraad van de sector Butaro aan wie hij rapporteert.
Augustin Munyaneza heeft in elk geval voor de overgang gezorgd in afwachting dat een
nieuw jumelagecomité officieel wordt geïnstalleerd. Er is dus sprake van het comité nieuw
leven in te blazen en een aantal namen voor te stellen aan de raad van de sector.
De coöperatie Twisungane die verantwoordelijk is voor de aanvraag en de uitvoering van het
project bestaat uit een achttal mensen.
Het administratieve beheer van de sector is toevertrouwd aan de uitvoerend secretaris, die een
staatsambtenaar is en de rol van de vroegere burgemeester speelt. Daarnaast is er een
voorzitter van de raad van advies en de voorzitter van het jumelagecomité. De drie instanties
zijn het ermee eens de parochie als vierde partner in hun ontwikkelingsprojecten op te nemen
om het vertrouwen van iedereen te wekken. De vertegenwoordiger van de parochie is de
pastoor abbé André.

Bezoek aan het project "renovatie van het dak van de school van Runaba" (aangevraagd bij de
Provincie West-Vlaanderen)
Het voorstel werd ingediend in naam van de voorzitter van het jumelagecomité van Butaro,
maar het idee kwam van de parochie Runaba omdat de school van Runaba een katholieke
basisschool is. Het project werd ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen, maar
niettegenstaande verschillende herinneringen werd er nog niet op geantwoord.
Nochtans hebben we zelf kunnen vaststellen dat het dak vol gaten zit, met als gevolg dat
tijdens de regen de lessen moeten worden onderbroken. De dakplaten zijn bovendien nog
oude ASBEST Eternitplaten. Een dringend vervanging is nodig. (Zie foto’s als bijlage).
Voor de berekening van de kostprijs richtte de priester zich tot een aannemer.
De parochie Runaba bedient drie sectoren: Butaro, Kinyababa en Kivuye.
Het is abbé Léopold die verantwoordelijk is voor de scholen en die voorgesteld heeft het dak
te vernieuwen.

Wij bezoeken de school van Runaba
Zij telt 1.654 leerlingen. Het is een gemengde basisschool. Naast het basisonderwijs is er ook
het voortgezet onderwijs want de schoolplicht werd verlengd van 6 tot 9 jaar. De eerste drie
jaren van het secundair onderwijs worden voortaan gegeven in het verlengde van het
basisonderwijs op dezelfde plaats. Nu zijn daarvoor 3 nieuwe klaslokalen toegevoegd aan het
oude schoolgebouw. Er zijn 1517 leerlingen in de basisschool en 137 in het secundair
onderwijs.
In de afdeling die aan hernieuwing toe is bevinden zich 497 leerlingen.
De directeur Bernard Zikora geeft ons de nodige uitleg. Hij heeft een assistente Cécile.

De lokalen waarvan het dak moet worden vernieuwd is een blok van 7 klaslokalen die in 1965
werden gebouwd.
De basischool telt 18 onderwijzers. De secondaire afdeling heeft 4 leerkrachten.
Samen met de directeur en zijn adjunct zijn dus 24 personen te werkgesteld.
Na de 9 jaar is er een nationaal examen en wordt een selectie gemaakt voor de aanvang van
gespecialiseerde secundaire afdelingen: secties.
De drie jaar na het lager onderwijs hebben een gemeenschappelijk programma.
De school van Runaba heeft een uitwisselingsprogramma van brieven met de Ark school van
Kortrijk. In 2009 werd reeds een brief geschreven en er is een ontvangen.
Het basisonderwijs vindt sinds dit jaar in het Engels plaats en in de bezochte klassen worden
wij in het Engels begroet. De teksten op de borden zijn ook naast het Kinyarwanda allemaal
Engelstalig.
Bezoek aan het gezondheidscentrum van Butaro (gefinancierd door stad Kortrijk)
Samen met abbé André en de uitvoerend secretaris van de sector bezoeken wij het
gezondheidscentrum dat dankzij een financiering van stad Kortrijk van 1976 tot 1982 werd
opgetrokken. Wij zijn blij verrast vast te stellen dat het centrum perfect onderhouden is en
bovendien uitgebreid werd met alle administratieve gebouwen van de vroegere gemeente die
omgevormd werden tot gezondheidcentrum. Zelfs de silo die destijds diende om het graan te
bewaren werd nu omgevormd tot "radiografie". Alles is keurig en overal werden boven de
bedden muskietennetten toegevoegd als bescherming tegen malaria.
De omvang van het centrum is meer dan verdubbeld en alle diensten zijn actief bezig en
bemand met bekwaam medisch personeel.
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Appolinarie aan het werk: geboorteplanning
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Ook zien wij Appolinarie terug die vroeger het centrum leidde. Als verpleegster en vrouw van
de vroegere burgemeester Gervais werd zij opnieuw na de terugkeer van deze gevluchte
bevolking in haar functie hersteld. Het centrum is zoals vroeger beheerd door de kerk. Als wij
langskomen is Appolinarie bezig met het geven van een cursus over geboorteplanning aan een
zeer ruim publiek van toehoorders (ruw geschat zeker honderd mensen).
De kerk heeft ervoor gekozen het gezondheidscentrum niet te laten opgaan in het nieuw te
bouwen referentiehospitaal die door de Clinton foundation op de naburige heuvel wordt
opgetrokken. In een toespraak aan de bevolking dankt Appolinarie de stad Kortrijk nogmaals
voor de in het centrum gedane investeringen en net als de Uitvoerend Secretaris van de sector
onderstreept zij dat Butaro nooit door de Clinton Foundation uitgekozen zou geweest zijn
voor de bouw van een referentiehospitaal indien Butaro vanaf 1976 niet de kans had gekregen
het huidige gezondheidscentrum op te trekken.
Appolinarie vraagt de e-mailadressen van dokter Koen Dumon en Pierre Joris die vroeger als
dokter in Butaro hebben gewerkt.
Bezoek aan de bouwwerf van het nieuw hospitaal (gefinancierd door de Clinton Foundation)
De werf neemt aanzienlijke proporties aan. Ter plaatse zijn twee ateliers opgetrokken: een
voor hout- en een andere voor metaalbewerking. Er wordt ter plaatse gezaagd, getimmerd en
gelast. De toevoer van elektriciteit is door een stroomopwekkend aggregaat bediend. De
aanleg van een elektriciteitscentrale op de naburige waterval van Rusumo zal in de toekomst
heel het centrum van Butaro van elektriciteit voorzien.

Werf nieuw hospitaal: houtbewerking
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Het hospitaal wordt opgetrokken in gewapend beton en er ligt een grote hoeveelheid
betonijzer en betonblokken klaar. De arbeiders zijn druk bezig funderingen te leggen op de
ene plaats en op een andere plek zijn de kolommen van de eerste verdieping reeds zichtbaar.
Het valt op dat hier zowel mannen als vrouwen aan het werk zijn met schop en kruiwagen.

In de kantine kunnen wij de plannen van het nieuwe hospitaal bewonderen, samen met een
foto van de maquette. Het geheel is indrukwekkend en zal voor Butaro een aanzienlijke
vooruitgang betekenen. Oud President Clinton is zelf de eerste steen gaan leggen.

De foto's geven een idee van de omvang van deze werken.

Bezoek aan de overdekte markt (gefinancierd door Kortrijk) - Afwerking en bevloering
gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen)
De markt biedt een mooi en verzorgd uitzicht. Een deel van de markt is bedekt met blauwe
dakplaten. Een deel is onbedekt, maar de markt is volledig omheind en bevloerd. Het gonst er
van de activiteit en men kan zich hiervan het best een beeld vormen door het bekijken van de
foto's. Ook voor de afwatering is gezorgd door middel van een riolering en de bescherming
tegen het regenwater van de hoger gelegen straat.
Het is een mooie realisatie die als een echt geslaagd project kan worden beschouwd.

Aanleg elektriciteitscentrale op de waterval Rusumo

