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Zetel en Kantoor:
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Contact Limburg
Hugo en Manja Gevaerts
Bronstraat 31, 3722 Kortessem
tel.
011 37 65 80
e-mail limburg@kisangani.be
Contact Oost-Vlaanderen
Rik en Lut De Raedt-Van Laeken
Ten Ede 82, 9620 Erwetegem
tel.
09 360 82 47
e-mail oost-vlaanderen@kisangani.be
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Contact West-Vlaanderen
Magda Nollet-Vermander
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 ontvangen, 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 Kisangani vzw, dan kunt u dit per email of per post laten weten.

Contact: Kisangani
Paluku Muvatsi
e-mail palukumuv@gmail.com
Contact: Kinshasa
René Ngongo
e-mail renengongo2002@yahoo.fr
Redactieraad: Roger Huisman, Magda
Nollet-Vermander, Rina Robben, Manja
Scheuermann.
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Beste Vrienden van Kisangani !
Dit is het vierde nummer van 2021. We wensen u dus nu al
Een Mooi Einde Jaar !!
Een Mooi Nieuw Jaar 2022 !!!

U zult gemerkt hebben dat het vorige nummer en nu dus ook dit nummer, in
kleurendruk verschijnt. Neen, we hebben geen geld te veel, we hebben enkel
een andere drukker gekozen. Die gaf aan dat door de ontwikkelingen van de
druktechnieken de vroegere zwart-wit en de huidige kleurendruk ongeveer
dezelfde kostprijs hebben. Dat geeft ons zonder meerkost dus meer mogelijkheden : vanaf nu ziet u dus onze foto’s in kleur.
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“Ik heb geleefd in het mooiste land ter wereld”
een biografische schets van Hugo Gevaerts
“Vader was een vreemde mijnheer met een hoed”. Zo begint de biografische
schets van Hugo Gevaerts. Het boek “Ik heb geleefd in het mooiste land ter
wereld” omschrijft zijn leven vol verrassende wendingen, waarbij de warmte
voor de medemens de rode draad vormt.
Hugo is geboren in Kisangani in 1937 en heeft nadien gependeld tussen onder
meer Kisangani, Bukavu, Antwerpen, Gent en Wintershoven. Deze biografische
schets omvat een stuk geschiedenis van onder meer Belgisch Congo, Zaïre en
Congo. Naast het Afrika luik komen ook wereldoorlog II, speleologie, ontwikkelingssamenwerking, de universitaire wereld en het Belgisch establishment aan
bod.
Het leest als een bundeling van meerdere edities van de “Avonturen van Kuifje”.
Hugo heeft samen met Roger Huisman (journalist “op rust”) dit relaas neergeschreven. Het bevat een voorwoord van Walter Zinzen (eveneens journalist
“op rust”).
Het boek bevat heel wat foto’s en is 133 blz dik.
De opbrengst gaat integraal naar Kisangani
vzw, de vzw die Hugo meer dan 20 jaar geleden heeft opgericht (zie www.kisangani.be).
Hugo Gevaerts, Roger Huisman:
Ik heb geleefd in het mooiste land ter wereld.
Uitgave Kisangani vzw
ISBN 978 94 644 4789 7
Prijs 20 € (eventueel + verzending)
Te koop via
www.kisangani.be/verkoop
e-mail info@kisangani.be
tel. 011 376580
per brief Bronstraat 31, 3722 Kortessem
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DE VRUCHT VAN GEDULD.
De goede prestaties van
de leerlingen van de
CLARA-basisschool zijn het resultaat
van de samenwerking tussen verschillende
betrokkenen
(vzw
Kisangani, leidinggevenden, leraren
en leerlingen) die belang hechten
aan een goede investering in menselijk kapitaal.

rivier zijn de belangrijkste bronnen
om in de levensbehoeften te voorzien. De bevolking leeft van de landbouw, ze produceren houtskool om
te koken, en de rivier dient voor
hen eerst als transportmiddel; de
visserij (voor eigen gebruik) wordt
ook vaker door jongeren beoefend.
Er bestaat niet zoiets als inkomensdiversificatie: al deze activiteiten
leveren een inkomen van 215 $ per
jaar per gezin op. Het is een site die
verstoken is van sociale infrastructuur. Alleen Kisangani vzw samen
met Kisangani Développement, is
reeds twintig jaar actief op het ei-

Belangrijk is de situering van het
eiland: het bos, de velden en de
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land. Wij bouwden een basisschool,
voorzagen die van een zonneenergiesysteem (dat binnenkort
uitgebreid wordt), een waterput,
een varkensstal (en volgend jaar
een kippenstal) en proefvelden.

diploma’s behalen, om de gebruiken in hun gemeenschappen te veranderen.
Als voorbeeld voor de bevolking
hebben we enthousiast de
voormalige leerlinge Djuma Situla
Carine in dienst genomen als lerares
van het tweede leerjaar. Dit versterkt het vertrouwen tussen de
vzw Kisangani en de bevolking van
het eiland Mbiye. We geloven sterk
in onderwijs en opleiding om het
imago van het eiland Mbiye te veranderen.
Met dank aan de bouwers van nu!

Armoede is ook zichtbaar en voelbaar in de huizen. Er zijn amper 10
van de 313 woningen met een golfplaten dak; de andere zijn bedekt
met bladeren van de marantaceae.
Daarnaast is het geboortecijfer
hoog, maar ook de kindersterfte; de
belangrijkste oorzaak voor kindersterfte is ondervoeding, slechte hygiëne en ook epidemieën. De inwoners moeten ook rekenen op de
eigen zonen en dochters die staats-

Rosie Emeleme

6

HOOP DOET LEVEN! EEN MOEDERLIJK GEBAAR...
Sinds 2013 leidt de
CLARA-basisschool op
het eiland Mbiye leerlingen op, die
vervolgens meedoen aan de eindexamens van het lager onderwijs.
Nadien gaan ze in andere openbare
scholen naar het secundair onderwijs. Hiervoor moeten ze schoolgeld
betalen, wat niet evident is voor de
in armoede levende bevolking van
Mbiye.

diende hun studie te onderbreken
of stop te zetten wegens gebrek aan
middelen.
Dankzij de beslissing van de huidige
regering zullen de schoolkinderen
die sinds het schooljaar 2018 hun
lagere school gestart zijn tot het
2de middelbaar gebruik kunnen
maken van gratis onderwijs. Een
beslissing die wij enkel kunnen toejuichen.

Voor de lagere school worden alle
kosten gedragen door Kisangani
vzw. Hierdoor is het leerlingenaantal in onze lagere school zeer hoog.

Tijdens haar laatste bezoek aan het
eiland Mbiye, heeft Greet, die altijd
beschouwd wordt als de moederkloek van de kinderen van het dorp
Mbiye, haar oor te luisteren gelegd
bij onder meer de onderwijzers en
de leerlingen. Na deze gesprekken
besloot ze om aan veertien finalisten van de lagere cyclus, het nodige

Tot op heden heeft de CLARAschool 179 leerlingen opgeleid die
het nationale examen met succes
hebben afgelegd. Hiervan hebben,
volgens de informatie waarover wij
beschikken, slechts 58 leerlingen
hun middelbare studies op ononderbroken wijze voortgezet. De rest
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In naam van de leerlingen en de
ouders van de CLARA-school danken wij haar hartelijk voor haar vrijgevigheid.

schoolmateriaal te schenken om
hen aan te moedigen verder te studeren. Ondanks deze steun aan de
leerlingen bleef er onzekerheid bestaan of deze veertien leerlingen
hun middelbare opleiding zouden
kunnen starten gezien de precaire
financiële toestand van de ouders.

Rosie Emeleme
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KERSTKAARTEN
17,5 x 11,5 cm
14,00 € / 8
+ verzending)
Kalender 2022
Onze Projecten
12 €
(form. A4)

serie X

serie F

serie Z

serie H
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serie U-2

serie U-1

serie U-3

serie R

serie Y

serie I

serie T
10

serie P

serie K

serie O
serie V

serie Q

serie N
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WENSKAARTEN
17,5 x 11,5 cm

Nieuw!

14,00 € / 8
+ verzending)

serie L

serie B
serie W

serie A

serie D

serie C
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serie S

WENSKAARTEN
&
KALENDER 2022
Hiernaast vindt u de folder met de
afbeelding van al de wenskaarten
en van de kalender.
Onze WENSKAARTEN zijn reproducties van werken van Congolese kunstenaars.
Wenskaarten van 17,5 x 11, 5 cm
kosten 14 € voor 8 (+ verzendingskosten). De wenskaarten worden geleverd met briefomslag. Voor grote
hoeveelheden geven we een korting.

UW BESTELLINGEN
voor uw
wenskaarten en kalender(s)

plaatst u telefonisch, per e-mail
of schriftelijk bij
Kisangani vzw
Bronstraat 31
3722 Kortessem
Tel. 011 376580
info@kisangani.be
http://www.kisangani.be/verkoop

Zoals altijd al, heeft in de nieuwe
KALENDER 2022 iedere maand een
eigen blad. De kalender is in A4 formaat, tweetalig en in kleurendruk.
U kan hem kopen aan 12 € (plus verzendingskosten).

We leveren alles per post met een
overschrijvingsformulier voor de
betaling.

Wij leveren zolang de voorraad
strekt.
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Geleid bezoek aan de
Bibliotheek van UNIKIS
De centrale bibliotheek van de Universiteit van
Kisangani is encyclopedisch omdat
ze vol staat met een diversiteit aan
werken op alle gebieden en alle
wetenschappen.

is deze bibliotheek nu hybride. Inderdaad, sinds 2019 is de automatisering van de bibliotheek in volle
gang. Naast fysieke documenten
hebben bezoekers toegang tot virtuele documenten. Door de digitali-

Onlangs werd ze omgedoopt tot
“De Kathedraal van de kennis Xavier
Bokula” als eerbetoon aan wijlen
Prof. Em. Bokula, een letterkundige
die verschillende werken schreef
die in deze bibliotheek aanwezig
zijn.

sering en het downloaden van elektronische boeken kan deze bibliotheek zijn missie goed vervullen en
beter uitgerust zijn.
Documenten worden aangeworven
door aankoop, downloaden via internet, abonnement op tijdschriften, donaties en institutionele

Dankzij de Belgische Samenwerking
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verwerving (scripties, DES-scripties,
Masters, einde-studie-werken).
In de dagelijkse gang van zaken is
het de afdeling acquisitie, donatie
en ruil die de documenten ontvangt. Het categoriseert ze en geeft
aan waar ze naartoe moeten worden
gestuurd. Voor elk werk geven we een
inschrijvingsnummer
(bijvoorbeeld
032/2021) en plaatsen we de stempel
van de bibliotheek voordat we het
werk naar de afdeling catalogisering
en classificatie sturen. De afdeling
boekcatalogus en classificatie is het
hart van de bibliotheek. Haar missie
is om de werken te behandelen,
met andere woorden om de identiteit van het boek te geven zodat
mensen zonder al te veel moeite
hun batterijen kunnen opladen.

Hier passen we de decimale classificatie van DEWEY toe. In feite had
DEWEY alle wetenschappen van de
wereld onderverdeeld in tien klassen.
Aangezien een verkeerd geclassificeerd werk verloren gaat, bevat het
nummer van een document de eerste drie letters van de naam van de
auteur; als er meerdere zijn het de
eerste drie letters van de eerst geciteerde auteur, de Dewey-code en
het jaar.
De derde afdeling, en niet de minste, die ook wordt beschouwd als
het brein of de motor van de bibliotheek, is de naslag- en circulatieafdeling. Hier vindt u de uitleenbalie
die lezers ontvangt voor
advies ter plaatse en uitlenen. Een grote leeszaal,
goed uitgerust met stoelen
en tafels, goed verlicht en
goed geventileerd, is altijd
toegankelijk. Soms wordt
deze omgebouwd tot een
evenement- of cocktailruimte.
Boven vindt ge het magazijn
met meerdere boekenrekken.
De afdeling tijdschriften is
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Tot slot danken we Directeur Ndjango, hoofdbibliothecaris, en zijn team
voor het tot nu toe verrichte werk
en voor de ambitieuze projecten die
wachten op hun realisatie. Een grote
dank gaat tenslotte uit naar de heer
Freddy die het bezoek in deze gigantische kathedraal van het boek heeft
geleid. Laten we strijden tegen onwetendheid en onderinformatie en
uw giften zullen deze instelling laten
groeien laten groeien.

apart en altijd in trek bij lezers die
op zoek zijn naar kennis en actuele
informatie.
Merk op dat UNIKIS dankzij de centrale bibliotheek meer openstaat
voor de wereld. In samenwerking
met hun twee Franse en Amerikaanse ambassades bieden de Franse
campus en de Amerikaanse ruimte
online cursussen aan, vergemakkelijken ze de verbetering van de kennis
van de Franse en Engelse taal, de
online raadpleging van recente boeken en de toekenning van beurzen.

Consolate Kaswera
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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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Voor hen die er meer over willen weten!
U leest regelmatig onze Boyoma, u wil misschien het nieuws uit Congo beter
kunnen volgen?
Er zijn verschillende interessante websites:

Congoforum
http://www.congoforum.be/ndl/

MO *
http://www.mo.be/nieuwsbrief

Mondiaal Nieuws

Radio Okapi
http://www.radiookapi.net/

Jeune Afrique
http://www.jeuneafrique.com/
pays/rd-congo/

Jeune Afrique
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onze projecten in Kisangani krijgen steun van
VELE SCHENKERS
Koning Boudewijnstichting

INOX SYSTEMS Gent

Fonds Albert Büskens

LEYSEN HUMANITAS

Fonds Lokumo

P. GODFROID

Gemeente Lubbeek
Stad Roeselare

Stad Zottegem

Rotary District 2140
R.C. Bilzen-Alden Biesen
R.C. Genk-Staelen
R.C. Hasselt
R.C. Katwijk-Noordwijk (Nl)
R.C. Maasland-Lanklaar
R.C. Siegen-Schloss (D)

Lions Club Hasselt

