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Alain Vandelannoote
Caronstraat 102, 2660 Hoboken
tel.
03 830 51 41
e!mail antwerpen@kisangani.be
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Wouter en Rina Gevaerts!Robben
Bloemstraat 47, 3211 Binkom
tel.
016 63 25 58
e!mail brabant@kisangani.be
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Zetel en Kantoor:
Bronstraat 31,
3722 Kortessem
tel.
011 37 65 80
e!mail info@kisangani.be
IBAN BE 35 2350 3524 2637
BIC code GE BABE BB
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Hugo en Manja Gevaerts
Bronstraat 31, 3722 Kortessem
tel.
011 37 65 80
e!mail limburg@kisangani.be
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Rik en Lut De Raedt!Van Laeken
Ten Ede 82, 9620 Erwetegem
tel.
09 360 82 47
e!mail oost!vlaanderen@kisangani.be

Redactieraad: Roger Huisman, Magda
Nollet!Vermander, Rina Robben, Manja
Scheuermann.
Foto's: Jean!Marie Evers, Sylvestre
Gambalemoke, Hentiette Hubrechts,
Angèle Ibanda, Consolate Kaswera, Pi!
onus Katuala, Jean!Pierre Mate, Manja
Scheuermann, Li Shudi, Saskia Taat!
Piena
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Magda Nollet!Verrmander
Beversesteenweg 495, 8800 Roeselare
tel.
051 251901
e!mail west!vlaanderen@kisangani.be

Dit kwartaalblad wordt verzonden aan
geïnteresseerden. Indien u dit blad niet
meer wenst te ontvangen, laat het ons
dan weten.
Wie BOYOMA per e!mail wenst te ont!
vangen, kan dit melden aan:
info@kisangani.be& Vermeld of u ook
de gedrukte versie wenst.
Uw persoonlijke gegevens worden in
geen geval doorgegeven of verkocht aan
derden. Indien u deze gegevens wenst te
verwijderen uit de bestanden van Kisan!
gani vzw, dan kunt u dit per e!mail of
per post laten weten.
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Dieudonné Upoki
e!mail ddupoki2@yahoo.fr
Pionus Katuala
e!mail pionuskatuala@gmail.com
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René Ngongo
e!mail renengongo2002@yahoo.fr
Boyoma wordt digitaal gedrukt bij
DigiKing bvba, Hasselt
www.digiking.be
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Beste vrienden,
We staan weer aan de vooravond van een Nieuw Jaar.
Tijd voor een terugblik op het bijna voorbije jaar. Ook in 2013 ging er
veel aandacht naar gewone dagelijkse dingen zoals de fondsenwerving,
het financieel beheer, het samenstellen van de Boyoma nummers, de web!
site, de wenskaarten, de regelmatige contacten met de medewerkers in Ki!
sangani enz. enz.
Hugo Gevaerts is 3 maal naar Kisangani gereisd zowel in het kader van
Kisangani vzw als in het kader van de universitaire samenwerkingsprojec!
ten tussen de Vlaamse universiteiten en de universiteit van Kisangani.
In oktober 2013 werd in Kisangani 50 jaar universiteit van Kisangani ge!
vierd. Hugo en Manja mochten daarbij aanwezig zijn. Bij de afsluitings!
zitting werden enkele mensen in de bloemetjes gezet. Zo ook Hugo Ge!
vaerts voor zijn jarenlange inzet voor de universiteit, voor Kisangani. Rec!
tor professor Faustin Toengaho vermeldde onder andere dat Hugo ook tij!
dens de oorlogsjaren (1998!2002) is blijven komen, dat hij met Kisangani
vzw o.a. de rijstvelden heeft aangelegd en dat hij werkt aan de toekomst
van de jeugd door scholen te steu!
nen en zelfs scholen te bouwen,
zoals op het eiland Mbiye. Hugo
Gevaerts mocht dan de Diplome
de Mérite van de Université de
Kisangani ontvangen.
Zo ziet u, beste vrienden, dat de
werking van Kisangani vzw in
Congo sterk gewaardeerd wordt
en door Hugo te danken heeft de
Rector ook u allen bedankt!
Kisangani vzw
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In september 2000 schaarden 191
regeringsleiders zich achter acht
ontwikkelingsdoelstellingen die
ze in 2015 gerealiseerd wilden
zien – concrete doelstellingen als
terugdringen van kinder! en moe!
dersterfte, streven naar beter on!
derwijs en een duurzaam leefmi!
lieu, dat soort dingen. Op geen
twee jaar van dat streefjaar moe!
ten we echter vaststellen dat de
weg nog lang is.
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Manja: “Dat zal in Congo zeker
niet lukken. De markten mogen
dan in Kisangani overvol zijn
met goederen uit het oosten,
maar de armen kunnen daar niets
kopen.”
Hugo: “In de landelijke gebieden
buiten Kisangani, waarop we on!
4

ze werking concentreren, is het
niet evident om de mensen de
principes van
akkerbosbouw
(zeg maar het aanplanten van
vlinderbloemige struiken en bo!
men op de velden) bij te brengen.
Die mensen hebben veel te lang
van de jacht en de pluk ge!
leefd. Om dat patroon te
doorbreken, brengen we de
leerlingen in de scholen de
principes van akkerbos!
bouw bij. Net daarom staat
landbouw op het curricu!
lum van de drie scholen die
we runnen in de Oost!
Provincie.”
“Een van de projecten van
de Vlaamse Interuniversi!
taire Raad (VLIR) streeft trou!
wens naar een betere benadering
van boslandbouw. Enkele onder!
zoekers van de Universiteit Gent
gaan na welke vlinderbloemigen
beter passen in de omgeving.
Binnen enkele jaren is de tijd rijp
om deze kennis te vulgariseren.
Zomaar vlinderbloemige hagen
planten, werkt bij de boeren niet
omdat ze niet meteen het resul!
taat zien. Geert Haesaert en Geert
Baert van de Universiteit Gent,
samen met Rony Swennen uit
Leuven, hebben vastgesteld dat
het bijvoorbeeld beter is om de

kookbanaan (&
) in
de schaduw van andere bomen te
zetten omdat hij meer van scha!
duw houdt. Daartussen planten
ze dan aardnoten, boontjes of an!
dere groenten niet netjes op een
rij, maar de opbrengst is er wel.”

Manja: “Om even de link met het
bestrijden van de honger te leg!
gen: professor Benoit Dhed’a,
decaan van de Faculteit Weten!
schappen en professor Adrien
Mwango, decaan van de Land!
bouwfaculteit in Kisangani, heb!
ben een systeem uitgewerkt om
gedroogde treculia!zaden en ge!
droogde kookbananen te mengen
tot een eiwitrijk voedsel. En deze
relatief goedkope bron van eiwit!
ten slaat aan bij de bevolking.”
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begeleiders van de drie scholen
zijn vrouwen, één landbouwinge!
nieur en twee biologen. Deze
vrouwen in het project doen dat
en ik stimuleer ze telkens ik met
Hugo meereis…”
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Hugo, plagerig: “…en die vrou!
wen spelen ook de baas.”
Manja: “Maar ze kunnen de man!
nen ook de baas.”

Manja: “Onze vzw steunt nu drie
scholen in de omgeving van Ki!
sangani. Het zal bij drie blijven
omdat we geen geld voor meer
instellingen hebben. Onze scho!
len hebben bijzonder veel succes:
wist je dat scholieren zelfs vanuit
Kisangani 15 km van het cen!
trum, naar de school in Batiama!
duka gaan? Naast de aandacht
voor de landbouw – kinderen on!
derhouden zelf de velden – beste!
den de leraren veel tijd aan het
bijbrengen van hygiëne, preven!
tie van malaria en andere ziektes
en uiteraard milieukunde.”

Consolate Kaswera

Hugo: “Serieus nu. Je hebt er
geen benul van hoe de verhou!
ding tussen mannen en vrouwen
op twintig tot dertig jaar tijd ver!
anderd is. De vrouwen zijn echt
geëmancipeerd.”
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Manja: “Er is nog een lange weg
af te leggen, maar er zijn mannen
die hun vrouwen hebben laten

Manja, na even nadenken: “De
6

onderwijzeressen willen.”
Hugo: “Op niveau van de leerlin!
gen proberen we de bestaande
discriminatie te doorbreken door
bijvoorbeeld alleen uniformen
aan de meisjes uit te delen. In
Congo gaat geen enkel kind naar
de school zonder een uniform,
dus kwamen in armere gezinnen
de jongens eerst aan bod. Net
daarom zag je weinig meisjes op
school. Vaak zag je ook dat ou!
dere meisjes wegbleven van
school omdat ze trouwden. On!
der invloed van de vrouwen in
ons project verandert dat stilaan.”

Angèle Ibanda

studeren. Je hebt ook mannen die
’s avonds helpen bij het afruimen
omdat ze dit in België hebben ge!
zien. Bij de jongere generaties is
er duidelijk een positieve evolu!
tie. We hebben duidelijk aange!
geven dat we in de scholen ook
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Manja: “Hier komen we met ons
project niet rechtstreeks aan toe.”
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Manja: “We proberen hierop in
te spelen door te praten met de

Rosie Emeleme
7

moeders, maar net als het thema
van de kindersterfte hoort dit niet
tot de
&
van ons pro!
ject. Om de moedersterfte te be!
strijden, proberen we de moeders
te overtuigen dat ze hun dochters
niet te vroeg moeten uithuwelij!
ken en dat het beter is dat meisjes
onder de 15 geen baby’s krijgen.
Je moet de moeders meekrijgen.
Van één ding ben ik wel over!
tuigd: de opleiding maakt de
meisjes mondiger.”
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Hugo: “Dat is de basis van onze
hele werking in Kisangani. We
leren de kinderen dat ze de grond
moeten voeden, dat ze niet tel!
kens kostbare bomen moeten om!
hakken als een veld uitgeput is.
A& *
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Hugo en Manja, unisono: “Er is
nog heel veel werk voor de boeg,
maar alles is samengevat in onze
eigen ‘gouden cirkel’.”

4

Roger Huisman
Manja: “In de klassen wordt veel
over preventie van malaria en an!
dere ziektes gesproken, maar de
strijd tegen hiv/aids komt minder
aan bod.”
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De gouden cirkel is eigenlijk een opwaartse spiraal, bestaande uit drie stappen :
·
Opleiding, vulgarisatie en emancipatie
·
Duurzame landbouw
·
Bosbescherming
Via de eerste stap wordt aan de bevolking getoond hoe de gouden cirkel in elkaar
steekt, en hoe landbouw (als die duurzaam wordt uitgevoerd) en bosbescherming
hand in hand kunnen gaan. Die worden dan in de twee andere stappen verder uit!
gewerkt, zodat er middelen gegenereerd worden om weer verder te werken aan
opleiding, vulgarisatie en emancipatie. Iedere keer dat de cirkel doorlopen wordt,
breidt het toepassen van duurzame landbouw en dus ook bosbescherming zich
verder uit, als het ware als een “olievlek”.
De opleiding gebeurt ondertussen in meerdere scholen rondom Kisangani : hier
wordt aan de toekomstige generaties geleerd hoe duurzame landbouw kan bedre!
ven worden. De demonstratievelden dienen tegelijk als voorbeeld naar de lokale
bevolking. Een gevolg van duurzame landbouw is ook een verdere emancipatie
van de vrouwen : doordat de velden dichter bij huis kunnen blijven liggen, wordt
er door de vrouwen (meestal bewerken zij de velden) minder tijd verloren bij de
verplaatsingen, waardoor ze meer tijd hebben voor bv. eigen opleiding en opvoe!
ding van de kinderen.
Wouter Gevaerts
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Hiernaast vindt u de folder met de
afbeelding van al de wenskaarten
en van de kalender.
Onze *+ , --./+ zijn re!
producties van werken van Congo!
lese kunstenaars en enkele zijn
foto's van kinderen.
Wenskaarten van 17,5 x 11, 5 cm
kosten 9 € voor 8 (+ verzendings!
kosten). De wenskaarten worden
geleverd in briefomslag. Voor gro!
te hoeveelheden geven we een kor!
ting.

)* +,/+00B 3+
voor uw
en
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plaatst u telefonisch, per e!mail
of schriftelijk bij

De nieuwe -0+ +.
pu!
bliceert tekeningen van leerlingen
van de lagere scholen van Bati!
amaduka, Masako en het Eiland
Mbiye (scholen die de vzw steunt)
en van enkele kinderen van mede!
werkers van de Faculteit Weten!
schappen.
Iedere maand heeft een eigen blad.
De kalender is in A4 formaat,
tweetalig en in kleurendruk. U kan
hem kopen aan 10 € (plus verzen!
dingskosten).

Kisangani vzw
Bronstraat 31
3722 Kortessem
Tel. 011 376580
info@kisangani.be
http://www.kisangani.be
We leveren alles per post met een
overschrijvingsformulier voor de
betaling.

Wij leveren zolang de voorraad
strekt.
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U krijgt een fiscaal attest voor
3BD/+
> E 4
Wij kunnen u met vreugde melden dat we van de Minister van Financi!
en de vergunning hebben gekregen om verder fiscale attesten uit te rei!
ken tot en met 2018.
U kunt uw >
#
"
#
bv. door maandelijkse stortingen of door een doorlopende op!
dracht.
Voor giften gedaan in 2013 ontvangt u een fiscaal attest in de loop van
de maand februari of maart 2014.
U kunt uw gift storten op de rekening van
Kisangani vzw
Bronstraat 31
3722 Kortessem
Bank
BE35 2350 3524 2637
BIC code GEBABEBB

0+3-/+
De notaris kan u het beste inlichten hoe u ons een legaat kunt nalaten.
Er zijn verschillende mogelijkheden gaande van het eenvoudige LE!
GAAT, via het DUO!LEGAAT tot de erfenis zelf.
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Hugo ging dit jaar drie
maal naar Kisangani.
De derde keer samen met mij van
4 september tot 21 oktober. Door
omstandigheden bleven we lang.
De eerste 10 dagen was Hugo in!
tensief bezig met de universitaire
samenwerkingsprojecten Vlaam!
se Universiteiten!Université de
Kisangani. Op het einde van ons
verblijf was er de viering van 50
jaar Université de Kisangani.
Dit langere verblijf heeft ons
weer heel wat bijgeleerd. In feite
zijn er iedere reis weer dingen
die me treffen, die ik wel al wist,
maar toch.

lijst zaken te voorzien als bruids!
schat. Voor het huwelijk wordt
de bruidegom voorgesteld aan de
familie van de bruid. Dan volgt
er een bijeenkomst van de verte!
genwoordigers van de twee fami!
lies. Die bijeenkomst gaat door
bij de familie van de bruid. Daar
komt een wenslijst op tafel en
wordt een overeenkomst geslo!
ten. Enkele dagen voor het huwe!
lijk gaat de transactie van de
“dot” door, weer bij de familie
van de bruid. Dat gaat gepaard
met een feestmaal.

Twee verhalen wil ik u zeker niet
onthouden.
F
We spreken gemakkelijk wat la!
cherig over de “dot” of bruids!
schat. We hebben dit keer ver!
schillende huwelijken van wat
verder of wat dichter gevolgd.
We hebben dus ook het verhaal
van de bruidsschat gehoord. De
bruidegom wordt geacht een hele

Wat houdt die wenslijst nu in: in
families met een zekere standing
is dat bv.:
! 12 geiten met een gezamenlijke
waarde van 1200 usd,
! een mooi gekleed pak met alles
12

er op en er aan, ook schoenen en
sokken voor de vader,
! een mooi kleed (panje) volledig
genaaid en afgewerkt, met hoofd!
deksel, ook schoenen voor de
moeder.
Wij Europese vrouwen hebben
daar heel wat bedenkingen bij,
maar die worden vlug weerlegt:
de familie van de bruid staat in
voor het huwelijksfeest, dat kost
veel meer dan de waarde van de
bruidsschat. Daarenboven zorgt
de familie van de bruid ook voor
de “uitzet” van de bruid. De re!
kening is dus ongeveer effen.
Nu kan het burgerlijk huwelijk
gesloten worden: op het gemeen!
tehuis ondertekenen de vertegen!
woordigers van de beide families
dat de “mariage coutumier” ge!
sloten is met alle voorzieningen
van de bruidsschat. Het kerkelijk
huwelijk volgt dan al dan niet,
maar meestal is er wel een kerke!
lijke plechtigheid. Ik heb zo’n
kerkelijke dienst gevolgd. Ook
daar moeten wij Europeanen veel
geduld hebben, dat duurt 3 uur.
Gedurende die 3 uur staan of zit!
ten bruid en bruidegom ver van
elkaar, heel ingetogen voor zich
uitkijkend. Pas op het einde, als
de huwelijksgeloften zijn uitge!
sproken blijven ze bij elkaar

staan en zitten.
Dan volgt er nog een groot feest,
met eten en drinken, met toespra!
ken, muziek en dans. Daar ont!
vangt het bruidspaar ook de ge!
schenken van alle genodigden.

F

We kennen een jonge vrouw van
in de dertig, goed opgeleid, ge!
studeerd. Haar vader is een man
van aanzien. We waren samen
met haar op stap en we zien daar
13

een vrouw met een zware last op
haar rug, zeulend onderweg naar
de markt, haar huis... Ik maak,
een beetje naïef, de opmerking:
“Gij hebt toch geluk, ge zijt ge!
boren in een gezin waar ge hebt
kunnen studeren. Gij moet niet in
uw dagelijkse levensbehoeften
voorzien op deze manier.” Ze re!
ageert prompt: “Ja dat is juist, ik
heb geluk. Ik was klaar om naar
de universiteit te gaan, toen de
oorlog in Kisangani uitbrak. Er
was thuis niet genoeg geld om
mij te laten studeren. Toen heeft
mijn moeder de handen uit de
mouwen gestoken. Zij heeft een
veld aangelegd, groenten geteeld
en regelmatig haar oogst op haar
rug naar huis gesleept en het te!
veel op de markt verkocht. Zij
heeft gesleurd zoals deze vrouw.
Zonder haar zwaar werk had ik
nooit kunnen studeren!”

Ik was er stil van, ik had dit ver!
haal in deze familie niet ver!
wacht.
Manja Scheuermann
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Is uw organisatie G
H
Wenst u uw organisatie of vriendenkring te informeren over ons pro!
ject? Neem dan contact met ons via info@kisangani.be.
Wij verzorgen een boeiende avond of namiddag met info en verhalen
over Congo: geschiedenis, politiek, flora en fauna en natuurlijk ontwik!
kelingssamenwerking via onze projecten in Kisangani.
) #
>
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Zaterdag 7 december 2013 van 14u tot 17u
Zondag 8 december 2013 van 10u tot 12u30
3

3

Kisangani vzw staat op de kerstmarkt in Roeselare en verkoopt wens!
kaarten en kalenders ten voordele van onze werking in Kisangani
Plaats: In ’t Grachtje, Honzebroekstraat 19, Roeselare
Er zijn natuurlijk vele standen op de kerstmarkt waaronder ook lekker
eten en drinken ! Iedereen Welkom !

F
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Maandag 2 en 9 december 2013
hebben we een stand in de Universiteit Hasselt,
#
#
We staan op de Agora.
We verkopen wenskaarten, kalenders en eenvoudige geschenken.
Iedereen welkom!
Universiteit Hasselt, Agoralaan (zijweg van de Universiteitslaan), Die!
penbeek. Van 10:30 tot 17 uur
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vrij verkeer van personen. Dat
lijkt een geweldige stimulans
voor de economie. Afrikaanse
emigranten kiezen voor het Oos!
ten en laten het Westen links lig!
gen.

0
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Lieve Joris trekt, na jarenlang
door Afrika te hebben gereisd,
via Dubai naar China. Trouw aan
de manier van werken die zij de
afgelopen decennia heeft ver!
fijnd, duikt zij onder in de wereld
van Afrikanen en Chinezen die
als kleine visjes achter de grote
handelscontracten aan elkaars
territorium binnenzwemmen.
Wat gebeurt er wanneer volkeren
die geen koloniale geschiedenis
delen, elaar ontmoeten? De Con!
golese commerçante die naar Du!
bai reist om inkopen te doen voor
haar winkel, de Malinese hande!
laar die nauwelijks kan lezen en
schrijven maar drie keer per jaar
naar het Chinese Guangzhou
vliegt, de Chinese docent kunst!
geschiedenis die horloges ver!
koopt op een strijkplank in de
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gebeurt er wanneer volkeren
die een koloniale geschiedenis
delen, elkaar ontmoeten? Terwijl
wij in Europa de grenzen sluiten
voor immigranten, bestaat er tus!
sen China en Afrika een bijna
16

straten van Zuid!Afrika. Met een
magische mix van humor en hel!
denmoed voeren Lieve Joris’ per!
sonages ons een wervelende we!
reld binnen waarin Europa her!
leid is tot een museum. Zij klam!
pen zich ast aan de vleugels van
de draak, liften mee, kijken om
zich heen, ze zien alles.
Van 6 tot 10 november 2013 was
Lieve Joris te gast op het literaire
festival '
(
)
, *
+ ,.
, dat werd gehouden in
Kinshasa, de hoofdstad van Con!
go. Samen met Congolese, Belgi!
sche en Franse schrijvers als Jean
Bofane, Bibish Mungu, Barly
Baruti, Jean!Philippe Stassen en
Jean Rolin, presenteerde zij haar
boeken over Congo in het Institut
Français Halle de la Gombe, het
Lycée Français René Descartes
en het Lycée Belge Prince de
Liège.
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(1953) is geboren in
Neerpelt, woont in Amsterdam.
Zij is internationaal bekend als
schrijfster van onder andere:
! Over Congo:
/
'
0
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! Over Mali, Hongarije en Syrie
&
0
! %
0
0
Haar werk is vertaald in het
Frans, Engels en Duits.
Haar werk werd o. m. bekroond
met de Henriëtte Roland Holst!
prijs, de Cultuurprijs van de
Vlaamse gemeenschap, de Franse
Prix de l’Astrolabe en de Prix Ni!
colas Bouvier.

Lieve Joris:
Op de vleugels van de draak
ISBN: 9789045024615
Paginas: 320
Uitgever: Atlas Contact, 2013
E J4J<
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U leest regelmatig onze Boyoma, u wil misschien het nieuws uit Congo
beter kunnen volgen?
Er zijn verschillende interessante websites:
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http://www.congoforum.be/ndl/
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http://www.monuc.unmissions.org/

.
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http://www.radiookapi.net/
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onze projecten in Kisangani krijgen steun van
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