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Betonnen waterput in Batiamaduka
Vrijdagochtend 15 januari 2021
is tijdens een ceremonie van
negen tot twaalf uur de nieuwe
waterput overgedragen aan het
schoolcomplex van Batiamaduka. Die school staat nu ook in
voor het beheer van de nieuwe
put.

komstwoord uit en
aarzelde niet om
voor het publiek
zijn vreugde, tevredenheid
en
dankbaarheid te uiten tegenover
de donateurs. Hij verzekerde het
publiek ervan dat hij zich blijvend zal inspannen voor het onderhoud van deze kostbare bron
van water. Net als de varkensstal,
de palmplantage, de oliepers en
de schooltuin is de waterput de
trots en het prestigeproject van
de school.

De chef van de ‘collectivité’
Lubuya Bera was er vertegenwoordigd door zijn adjunct, de
chef van de ‘groupement’.
Voorts waren er de notabelen en
vertegenwoordigers van de vier
belangrijkste clans binnen de
lokale gemeenschap, jongeren,
volwassen mannen en vrouwen,
vertegenwoordigers van leraren,
studenten, oudercomité, de coördinatie van de vzw Kisangani
Développement en de ploeg arbeiders van de werf.

Het tweede hoogtepunt van de
ochtend kwam er toen professor
Consolate Kaswera, de verantwoordelijke voor de school, haar
toespraak hield. Ze zei het volgende:
“Dames en heren, excellenties, ik
wens u een gelukkig Nieuw Jaar

Directeur Ebolo sprak het wel3

was je aangewezen op jezelf als
je een fris glas water wilde drinken.
Dankzij de inzet en de energie
van de vzw Kisangani, onze
vrienden in België, moet je je
niet langer zorgen maken over
drinkwater.
Er is nu voldoende en kwaliteitsvol water: kleurloos, reukloos,
zonder bijsmaak, zonder opgeloste deeltjes, kortom drinkwater.
Water is leven, jullie hebben momenteel het leven in handen en
dus de garantie op een goede gezondheid.
Is dat niet het beste geschenk dat
Batiamaduka kon krijgen? Net
daarom is het onze plezierige
plicht om oprecht en van ganser
harte de schenkers te bedanken
die dit werk hebben gefinancierd,
net als alle andere helden in de
schaduw die direct of indirect
hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van dit lovenswaardige project.
Wij kunnen u verzekeren dat uw
inspanningen niet vergeefs zijn
geweest, ze werpen vruchten af
en zullen lang meegaan. Onze
bijzondere gedachten gaan rechtstreeks uit naar het hele team van
de vzw Kisangani, naar al zijn
medewerkers die ons blijven
steunen en die ons stap voor stap
begeleiden op het pad naar ontwikkeling.

2021.
We komen deze vrijdag 15 januari samen voor een heuglijke ceremonie waarbij we dit kostbare
project overhandigen aan de belangrijkste begunstigden, de leerlingen hier vertegenwoordigd
door een kleine delegatie, de leraren, de lokale gemeenschap
van Batiamaduka en onze naaste
buren, de politieagenten, de bezoekers en reizigers. Vroeger
4

Natuurlijk blijven we onze dankbaarheid jegens hen betonen,
maar we zijn er in feite van overtuigd dat de beste manier om elkaar te bedanken is door een
goed beheer van dit kostbaar verworven project, dat wil zeggen
door het goed te gebruiken, ten
voordele van huidige en toekomstige begunstigden.
“Lang leve de
vzw Kisangani Développement,
Lang leve de ‘collectivité’
Lubuya Bera,
lang leve de levendige gemeenschap van Batiamaduka.”
AKSANTI SANA.

loofde in te gaan op de vraag omdat de sites op het eiland Mbiye
en in Masako met hetzelfde probleem kampen.
Met deze tips en kanttekeningen
in het achterhoofd las Franck
Molimozi (adjunct Prof. Kaswera) zowel in het Swahili als in
het Lingala een bericht voor
waarin hij stelde dat voorkomen
beter is dan genezen. In het
Lingala klonk dit zo:
“Pona kobatela malamu liziba
liye, toboi bana kotoka mai te
kosakana
awa,
epekisami
kosukula bilamba ook nzungu,
mai ekotokama tongo mpe
pokwa.”
Vertaling: “Om de put goed te
beveiligen, is het kinderen ten

Na dit dankwoord nam de ingenieur het woord over de waterput
die in Batiamaduka ‘het meesterwerk’ wordt genoemd. Hij legde
de juiste manier van gebruiken
uit, de beste methode om er rationeel mee om te gaan en de voorzorgsmaatregelen die we moeten
nemen om de pomp te onderhouden.
Een vertegenwoordiger van de
clans drukte in dit verband de
wens uit om voldoende capaciteit
te voorzien om de pomp zo nodig
te herstellen. In dezelfde omgeving zijn er immers een tiental
pompen stuk en dat leidt tot veel
kopzorgen bij de gebruikers.
Coördinator Paluku Muvatsi be-

strengste verboden om water te
putten of er te spelen; voor vrouwen is afwassen en wassen ter
plaatse verboden, de put is 's ochtends en' s avonds open, neem
uw voorzorgen.”
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volstond om het belangrijke project te verwezenlijken en het
kwam net op tijd omdat van januari tot maart alle beekjes en waterbronnen uitvallen omwille van
het droge seizoen.
Verder is er voor het indammen
van de covid 19-pandemie veel
water nodig, vooral voor een
schoolgemeenschap en tenslotte
heeft de kwaliteit van water een
grote invloed op het welzijn en
de gezondheid van een gemeenschap.

Na dit communiqué werd het lint
symbolisch doorgeknipt en verzamelden de chefs van de
‘collectivité’
en
van
de
‘groupements’ zich rond de punt.
Het geheel werd afgesloten met
een drink.
Tot besluit nog dit: één maand
Voor ons, de coördinatoren en
leden van de vzw Kisangani Développement, was dit een bijzondere gelegenheid om de bewustwording bij de betrokkenen te
vergroten, om te wijzen op onze
Belgische partners van de vzw
Kisangani en vooral door de bevolking aan te moedigen het lot
zelf in handen te nemen, in een
gezonde vorm van samenwer6

king, wederzijdse verdraagzaamheid en toewijding voor het werk
om deze regio en heel de Democratische Republiek Congo te
verheffen.
Iedereen bedankt voor alles en
wees gezegend.

Consolate Kaswera Kyamakya

7

FISCAAL ATTEST
U krijgt een fiscaal attest voor
GIFTEN vanaf € 40,00
U kunt uw giften ook spreiden over verschillende stortingen per jaar bv. door maandelijkse stortingen of door
een doorlopende opdracht.
Voor giften gedaan in 2021 ontvangt u een fiscaal attest in de loop
van de maand februari of maart 2022.
U kunt uw gift storten op de rekening van
Kisangani vzw
Bronstraat 31
3722 Kortessem
Bank
BE 35 2350 3524 2637
BIC code GE BABE BB
Gelieve bij mededeling te vermelden:
gift van “uw naam en voornaam”
Tot 3 jaar na uw laatste gift ontvangt u gratis ons tijdschrift Boyoma.

Als VZW kunnen wij
LEGATEN en GIFTEN ontvangen.
LEGATEN
De notaris kan u het beste inlichten hoe u ons een legaat kunt
nalaten.
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Gevolgen van de klimaatverandering voor het dagelijks leven
van de inwoners van Kisangani
De klimaatverandering is een
niet te ontkennen realiteit en
plaatst de mensheid voor de
grootste uitdaging in de geschiedenis. Om even op te frissen: klimaatverandering is het
gevolg van de opstapeling in de
atmosfeer van broeikasgassen
en vormt de grootste bedreiging
waarmee de wereld momenteel
wordt geconfronteerd.
Het leeuwendeel van de wetenschappers is het erover eens dat
dit te wijten is aan de toename
van de broeikasgassen als gevolg van menselijke activiteiten
in de atmosfeer. Daar vangen ze
de warmte op.
Klimaatverandering heeft al
veel tastbare gevolgen, gaande
van stijgende temperaturen tot
een stijgende zeespiegel als gevolg van smeltende poolijskappen tot vaker voorkomende
stormen en overstromingen. Als
er niets wordt gedaan, zal klimaatverandering steeds meer
schade aanrichten en ons milieu
verstoren. En uiteindelijk is dit
de bron voor ons voedsel, onze
grondstoffen, andere vitale
hulpbronnen en dus het leven.

Die klimaatverandering zal een
negatieve invloed hebben op
onze economie en zal samenlevingen over heel de wereld verstoren.

De stad Kisangani kent op klimatologisch vlak vier seizoenen, waarvan er twee relatief
droog zijn, met name in december, januari en februari en in
juni, juli en augustus. Twee andere periodes zijn relatief vochtig: maart, april en mei en vervolgens september, oktober en
november. Deze droge en vochtige periodes bestaan niet langer
zoals in de voorgaande jaren.
Momenteel beleeft de stad seizoenveranderingen
waarvoor
we geen precieze verklaringen
9

vinden.
In dit artikel bespreken we enkel
de negatieve effecten als gevolg
van overstromingen op het dagelijkse leven van de inwoners in
Kisangani. Die effecten zijn het
gevolg van klimatologische verstoringen. Opvallend was dat het
laatste kwartaal van 2020 werd
gekenmerkt door zware regenval
die de basis legde voor de ongewone stijging van de waterstand
van de Congo en de Tshopo,
twee belangrijke rivieren in
Kisangani. Het stijgende water
heeft verschillende aspecten van
het leven van de bevolking in
Kisangani beïnvloed, onder meer
huisvesting, transport over de
rivieren, kleinhandel, landbouw,
enz.
Habitat en kleine bedrijven

Tshopo en de Congo en is als een
schiereiland omgeven door water. Bovendien is het een stad
gelegen in een tropisch gebied
waar het bijna het hele jaar door
regent. De stad wordt dus regelmatig getroffen door stijgend water. Maar in 2020 was de overstroming erg groot en de stijging
van het waterpeil was ongekend.
De stad heeft sinds december
1997 niet zo'n grote stijging van
het waterpeil meegemaakt.

In sommige wijken in Kisangani
zijn de mensen radeloos na de
overstroming van de Congo en
de Tshopo. Hun huizen werden
overspoeld door het water, waardoor honderden mensen dakloos
raakten. Huizen, restaurants en
scholen aan de oever van de Congo stonden onder water. Enkele
honderden huishoudens moesten
buiten slapen en wisten niet welke heilige ze moesten aanroepen.
Kisangani zit geklemd tussen de

Los van deze klimatologische
redenen speelt ook stedenbouw
een belangrijke rol. Vroeger was
de schade niet zo significant vanwege de demografie. Tegenwoordig hebben veel mensen op een
anarchistische manier gebouwd
in de overstromingsgebieden. De
huizen liggen zeer dicht bij de
rivier. Bewoners worden onvermijdelijk getroffen door elke
overstroming. Daarnaast beschikt
de stad niet over een goed riole10

ringsstelsel. De wegennet is in
slechte staat en dateert uit de koloniale tijd. Bovendien zijn de
rioleringsgoten regelmatig verstopt. Klimaatverandering verergert deze overstromingen. Periodes van hevige regenval worden
steeds langer. Om de vijf of tien
jaar vonden er vroeger grote
overstromingen plaats. Maar
door de klimaatverandering
neemt dat interval af. En de ontbossing rond de rivieren helpt de
situatie niet.

vis is gestegen. Een kilo bonen,
die vroeger bijvoorbeeld 800
Congolese frank kostte (0,35 €)
wordt nu verkocht tegen 2000
frank (0,85 €). Dat is moeilijk om
te overleven.
Transport over de rivieren

De overstromingen hebben ook
gevolgen voor de scheepvaartsector, met name de Société
Commerciale des Transports et
des Ports (SCTP), de voormalige
ONATRA (Office National des
Transports).
Deze situatie dwong de SCTP
om zijn haven Kisangani
(provincie Tshopo) te ontlasten.
Het bedrijf zet er alles op alles op
dat de boten die nog aanmeren de
haven snel verlaten en dat de magazijnen leeg worden gemaakt
om te voorkomen dat de goederen door het water worden opgeslokt.
Landbouw

Maar ook buiten het stadscentrum werden ook de steden Basoko en Isangi, op ongeveer 100
kilometer van Kisangani, getroffen door overstromingen van de
Congo.
Wegen zijn onbegaanbaar geworden. Het is erg moeilijk om aan
voedsel te raken en bovendien is
dat duur geworden. De prijs van

Klimaatverandering heeft een
negatieve invloed op de landbouw. Dat ervaren we heel duidelijk met de rijstoogst van de
natte rijst in Kisangani, vooral de
rijst die wordt geteeld in de Djubu Djubu-vallei. Even samengevat: dit gebied is in 1998 ontwikkeld in het kader van een project
11

men. De meeste beken en rivieren raakten overstroomd door
terugkerend water uit de Congo
dat via de secundaire kanalen
de dijken van de rijstpercelen
volledig onder water zette.
De rijst stond ongeveer drie
weken onder water. De oogst
was niet bevredigend en de
geoogste rijst werd bewaard
om te gebruiken als zaaigoed
voor de site zelf en ook voor
de rijstboeren die gesteund worden door het project.

over duurzame landbouw in een
bosomgeving. Destijds werd dit
project gefinancierd met midde-

len van VLIR - Limburgs Universitair Centrum (nu Universiteit Hasselt) vandaar de naam het
"LUC-project". Tot op heden
wordt dit project ondersteund
door de vzw Kisangani en partners, lokaal uitgevoerd door
de vzw Kisangani Développement.

Welke strategie om deze situatie
in het kader van de rijstteelt in
Djubu Djubu te verhelpen?

Topografisch gezien heeft de
vallei van Djubu Djubu een
U-vorm en wordt ze doorkruist door de Djubu Djububeek waaraan deze vallei
haar naam dankt. Deze beek
stroomt in de Congo-rivier,
maar is ook een groot verzamelbekken van water uit verschillende straten van de stad
Kisangani. Tijdens de overstromingen werden de rijstpercelen
ook getroffen. De Congo overstroomde drie keer en we konden
geen periode van verlaagde waterstand zoals vroeger waarne-

De enige strategie die we gebruiken is de versterking van de dijken rond de rijstpercelen en van
de visvijvers, die tot nu toe nog
niet overstroomd raakten wat ook
het waterpeil van de Congo was.
Jacob Ndjaki
Ernest Tambwe
12
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Hulde aan de vrouwelijke ondernemers van het restaurant AEFAS van
de Faculteit Wetenschappen
Het
restaurant
AEFAS bevindt
zich op het domein van de faculteit Wetenschappen van de Universiteit van
Kisangani in de gemeente Makiso. Het restaurant opende de
deuren in december 2007 met als
doel een kwaliteitsservice aan te
bieden in een schone, hygiënische omgeving voor professoren
en studenten.
In 2012, toen het "Mama Mapasa" heette, kwam het restaurant
op kruissnelheid na de financiering van de twee Belgische journalisten Walter en Kris Zinzen.

taurant AEFAS, dat men vandaag
ook het Restaurant van de Faculteit Wetenschappen noemt.
Het is niet alleen een restaurant,
maar ook een feestzaal met momenteel een capaciteit van ten
minste 250 personen en een cateringservice.
De Cafetaria van de Faculteit
Wetenschappen wordt beheerd
door een vzw, opgericht door de
echtgenotes van de professoren
van de faculteit Wetenschappen
(Epouses des Enseignants de la
Faculté des Sciences of AEFAS).
Het doel is om de Faculteit Wetenschappen van de Kisanganiuniversiteit te valoriseren door
banen te creëren voor alleenstaande moeders om hen meer
autonomie te bezorgen. Het doel
is ook om een kwaliteitsservice
te bieden in een zuivere en geschikte omgeving voor professoren en studenten van de universiteit van Kisangani door ervoor te
zorgen dat de regels van hygiëne
worden nageleefd. Dit restaurant
heeft geen officiële erkenning.

Pas in 2016 kreeg het de naam
Cafetaria van de Faculteit Wetenschappen. De naam veranderde
van cafetaria Maman Mapasa in
Cafetaria AEFAS en nadien Res-

Het restaurant is een gebouw dat
bestaat uit een depot, een keuken,
14

een winkel en een gastenruimte.
Het is voldoende ruim. De ruimte
wordt verlucht door plafondventilators en is goed verlicht dankzij natuurlijk zonlicht en neonlampen. De vloer is gemaakt van
modern materiaal en de ramen
zijn van hout.
De stoelen zijn gemaakt van
kunststof en de tafels zijn van
hout. Elke tafel is bedekt met een
zuiver tafelkleed.

langrijkste gerechten op het
menu bestaan uit rijst, fufu,
chikwangue, kookbanaan, vergezeld van vis, vlees, bonen en
pondu (cassavebladeren).
Voorts kunnen klanten thee en
koffie bestellen net als brood,
koekjes, gebak en omelet. Ten
slotte zijn in de winkel verschillende essentiële producten te
koop zoals papieren zakdoekjes, suiker, verschillende soorten melk, sardienen in blik en
koekjes, evenals telefoonkaarten.

In dit restaurant staan drank en
maaltijden op het menu, met inbegrip van desserts. Welke diensten ook aangeboden worden,
telkens worden de hygiënische
regels strikt nageleefd (handen
wassen met zeep en zuiver water,
het verwijderen van afval en
schoonmaken van de toiletten).
De dienst wordt verzekerd volgens het menu van de dag. Iedere
klant plaatst zijn bestelling aan
de balie waar een dienster instaat
voor de permanentie. Alcoholische en niet-alcoholische dranken, limonades en mineraalwater
worden op bestelling opgediend.
De maaltijd wordt geserveerd
volgens de bestelling van de
klant die contant betaalt aan de
balie.

Het personeel bestaat uit medewerkers die geen klassieke opleiding voor hotels en restaurant hebben gehad. De vier
vrouwen en twee mannen zijn
ten behoeve van dit restaurant
opgeleid. Het beheer van de
instelling wordt verzorgd door
twee geweldige dames-onder-

Vrouwen serveren de maaltijden
en mannen de drankjes De be15

aanmoediging.
Het AEFAS-restaurant verzorgt
en heeft de catering verzorgd
voor verschillende workshops en
bijeenkomsten waarvan de gasten
bestonden uit Congolezen en expats. Het dient als decor voor
vergaderingen en verschillende
andere evenementen, zoals bruiloften, jubilea en begrafenisvieringen.
Gelet op alles wat we hierboven
hebben gezegd, heeft het AEFAS
-restaurant de aandacht op zich
gevestigd van onderzoekers op
het vlak van hotel- en restaurantwezen van de Hogeschool voor
Hotelwezen en Toerisme van de
Universiteit
van
Kisangani
(afgekort ECOSHTOUR), met
name van de studente Julienne
Lungumbu Twasumini. Haar onderzoek richtte zich op de motivatie en de voedselvoorkeur van
AEFAS-klanten, met name van
de studenten van de faculteit Wetenschappen. Het doel was om de
diensten en de menu's van het
AEFAS-restaurant tegen het licht
te houden, om de motivatie te
bestuderen van de klanten die dit
restaurant bezoeken, en om na te
gaan welke gerechten het meest
gegeerd zijn door de klanten van
het restaurant.

nemers met visie, aan wie we
felicitaties en dank zijn verschuldigd ondanks alle tegenwind die
ze soms kregen. Dit zijn mevrouw Bernadette Ulyel Dzaringa en mevrouw Bénigne Juakaly
Kyakimwa, een echte referentie
op dit gebied. We wensen hen
voor de komende maanden veel
geluk en een vruchtbare tijd. Ze
zijn als geen ander in staat om de
concurrentie het hoofd te bieden
en om voortdurend de inrichting
en iedere dag het menu te verbeteren. Ze verdienen alle lof en

Wat iemand drijft om een be16

paald soort voedsel te prefereren,
leidt tot een bepaalde keuze die
zelf van invloed is op heel wat
andere gedragingen, zoals de
keuze van het ene gerecht boven
het andere, de frequentie van een
bezoek aan het restaurant en het
kopen van een gerecht of drankje
of het soort bezoek.
De consument bezoekt een supermarkt vooral om te profiteren
van
de
goede
prijskwaliteitverhouding en van het
brede gamma aan producten. De
consument verwacht van de supermarkten naast de prijs en de
kwaliteit van producten ook meer
comfort en bijzondere aanbiedingen. De weergave van prijzen,
de ruime keuze aan producten en
de netheid van het bedrijf zijn
een bijkomende troef.
Het onderzoek op basis van een
steekproef van 30 studenten van
de faculteit Wetenschappen van
augustus tot oktober 2020, leverde volgende resultaten op:
- 97% van de respondenten kent
dit restaurant; 53% kent de betekenis van AEFAS; 90% bezoekt
het al 3 jaar bij en 93% waardeert
het positief door het klassiek te
noemen (7%), mooi (20%), goed,
bevredigend (50%) hygiënisch en
proper (17%).
- het onderzoek maakt duidelijk
dat voedselconsumptie de belangrijkste motivatie is om het

restaurant te bezoeken (43%)
gevolgd door de rust van de
uitstekende omgeving (30%) en
de goede bediening (17%). Bijkomende redenen voor een bezoek zijn een plek om te studeren (50%), een ontspannende
omgeving (27%) en een ontmoetingsplaats
met
gasten
(33%) en vrije tijd (20%);
- de populairste gerechten van
de klanten zijn bonen (67%) gevolgd door maniokbladeren
(37%), omeletten (20%), verse
vis en koekjes (13%). De meest
geprefereerde drank is maltbier
(40%) gevolgd door Fanta
(23%) en maltina (17%);

- de belangrijkste drijfveer voor
de klanten is de uitstekende
kwaliteit van de gerechten, die
bepalend is voor de smaak
(43%) gevolgd door voedselgewoonten (27%) en betaalbaarheid (10%). De belangrijkste
reden voor een bezoek aan het
restaurant is voedsel- en energie
17

(37%), gevolgd door smaak
(27%) en genot (13%) van de
drankjes.
- de belangrijkste verdienste
van het restaurant is gastronomisch (volgens 67% van de
respondenten), gevolgd door de
dranken (63%) en kantinediensten. De functie van feestzaal
kwam op de derde plaats
(27%).

rant een belangrijke rol speelt in
het functioneren en welzijn van de
universitaire gemeenschap op de
campus van de Faculteit Wetenschappen van UNIKIS. Dat het
restaurant operationeel is, is te
danken aan de steun en de kennis
van de medewerkers, maar vooral
aan de houding en de positieve
kritiek van de klanten die uitkijken
naar meer verbetering en innovatie.

De resultaten van dit onderzoek bewijzen dat het restau-

Consolate Kaswera
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onze projecten in Kisangani krijgen steun van
VELE SCHENKERS

INOX SYSTEMS Gent
LEYSEN HUMANITAS
P. GODFROID

Fonds ALBERT BÜSKENS
Koning Boudewijnstichting
Fonds LOKUMO

Gemeente Lubbeek
Rotary District 1630
R.C. Bilzen-Alden Biesen
R.C. Borgloon-Haspengouw
R.C. Genk-Staelen
R.C. Hasselt
R.C. Katwijk-Noordwijk (Nl)
R.C. Lanaken-Maasland
R.C. Maasland-Lanklaar
R.C.Tongeren
R.C. Siegen-Schloss (D)
R.C. Zonhoven

Stad Roeselare

Stad Zottegem

Lions Club Hasselt

