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Dimensie Congo 

"De samenwerking tussen België en de Democratische Republiek Congo onder de loep 
nemen, is als een meerdelige romancyclus doorploegen waar maar geen eind aan lijkt 
te komen. En net nu we die turf ter hand nemen, is er alweer een nieuw hoofdstuk in 
wording. Het voorbije jaar zijn de zaken immers in een stroomversnelling geraakt. Zo 
hadden de eerste democratische verkiezingen plaats sinds de onafhankelijkheid, onder 
sterke aanmoediging van de Belgische regering. De Congolezen keken er erg naar uit, 
want ze snakken naar stabiliteit. Dankzij de verkiezingen zijn er eindelijk perspectieven 
gegroeid voor programma’s en investeringen op lange termijn. Zo had de eerste Gemengde 
Commissie tussen België en DR Congo plaats in tien jaar."

zo’n anderhalf jaar geleden wijdde Dimensie 3 voor het eerst sinds lang een nummer aan 
dr congo. en sindsdien wordt het verhaal vervolgd. een land dat sinds meer dan tien jaar 
onlusten kent en te kampen heeft met noodlijdende openbare financiën en vernielde 
instellingen en infrastructuur, kan niet in één dag tot een sterke staat worden omgevormd. 
bovendien is ontwikkelingssamenwerking alleen ontoereikend om het land uit de brand  
te helpen.

nieuwe factoren - die de situatie nog complexer maken - staken recentelijk de kop op:  
de voedselcrisis, gevolgd door de financiële en economische crisis, de plotse daling van de 
grondstofprijzen, de aanhoudende gevechten in oost-congo, de stijgende aandacht voor 
de groene long van de planeet. andere ontwikkelingspartners verschenen op het toneel, 
evenals nieuwerwetse investeerders met andere methodes. ondertussen bekoelden de 
diplomatieke betrekkingen tussen dr congo en belgië, om zich daarna te herpakken. 
ten slotte zijn er blijvende inspanningen nodig om de ontwikkelingssamenwerking 
doeltreffender te maken, in de geest van de verklaring van Parijs. redenen te meer voor 
belgië om het samenwerkingsprogramma van 2007 te herbekijken en samen met de 
congolezen een nieuwe gemengde commissie, gepland voor het einde van dit jaar,  
voor te bereiden.

dit speciale congonummer sluit nauw aan bij de nieuwe visie op ontwikkeling. Dimensie 
Congo geeft resoluut het woord aan de congolezen zelf, via interviews met sleutelfiguren 
en een reeks reportages van erkende congolese journalisten (zie kader). deze journalisten 
hebben zich ter plaatse een idee gevormd van de goede en minder goede kantjes van de 
belgische projecten. en voor de tweede maal brengen we een "thematische fiche" voor 
een ruim publiek, in de vorm van een uitneembare bijlage in het midden van dit nummer. 
de met kaarten geïllustreerde bijlage licht de uitdagingen voor deze gigant - die dr congo 
onmiskenbaar is - toe.

dr congo is in de eerste plaats een immens groot land, met een jonge bevolking en een 
enorme rijkdom. kortom, het is een land met een ontzaglijk potentieel, dat best een 
duwtje in de rug kan gebruiken om zijn potentieel ten volle te benutten. belgië beschikt 
over een unieke expertise. ons land heeft een bijna intieme band aangeknoopt met een 
land dat 77 maal groter is. dr congo is veruit belgiës belangrijkste ontwikkelingspartner. 
op de internationale scène bepleit belgië steevast de congolese zaak. ons land is 
vastbesloten dr congo bij te staan op weg naar een welvarende toekomst.

De Congolese journalisten die deze artikels schreven werken als correspondent voor  
het persproject syfia grands lacs. Dit project heeft een drievoudige doelstelling:
•  bijdragen aan de “pax media”, door het uitwisselen van informatie tussen Rwanda, Burundi  

en DR Congo, tussen de provincies van deze landen, tussen de gemeenschappen… 
•  bijdragen aan de democratisering en aan het opbouwen van de rechtsstaat 
•  met dat doel voor ogen, plaatselijke journalisten opleiden met aandacht voor de  

beroepsvereisten waaraan zij moeten voldoen.

syfia grands lacs wordt gesteund door de Belgische FOD Buitenlandse Zaken, in coördinatie met 
DGOS. Het persagentschap infosud belgique (www.infosud-belgique.info) is in ons land veran-
twoordelijk voor het project syfia grands lacs.
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een nieuw elan voor  De samenwerking  
met De DemoCratisChe  rePubliek Congo 

begin december 2006 was een uitgebreide 
delegatie van de belgische regering, onder 
leiding van de eerste minister, aanwezig 
bij de oprichting van de 3de republiek. 
daarmee kwam een eind aan een moei-
lijke overgangsperiode en aan vijftien jaar 
pijnlijke problemen. het verkiezingsproces 
was tot een goed einde gebracht, iets wat 
maar weinigen hadden durven voorspel-
len. belgië had een zeer sterk aandeel in 
de internationale steun aan die evolutie en 
was ook het eerste land dat zijn structurele 
ontwikkelingssamenwerking met de jonge 
congolese instellingen hervatte. 

begin 2007 werd er een indicatief 
samenwerkingsprogramma (isP) onder-
tekend voor de periode 2008-2010. 
tezelfdertijd ging er ook een ingrijpend 

DOSSIER

Iets meer dan twee jaar geleden hadden in de Democratische Republiek Congo,  
een land dat 80 keer zo groot is als België, de eerste democratische verkiezingen plaats. 
Eveneens twee jaar geleden werd de samenwerking tussen de Belgische  
en de Congolese regering structureel hervat. Die structurele samenwerking kende  
een nieuwe heropleving, toen eind april 2009 het Partnercomité van beide landen 
bijeenkwam om het lopende samenwerkingprogramma te herbekijken.  
Dat moet in 2010 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opleveren voor de komende  
vier jaar. Meteen de gelegenheid om de voorbije samenwerkingsjaren, de uitdagingen  
van DR Congo en de rol en meerwaarde van België te evalueren. 

Samenwerking met DR Congo

postelectoraal noodprogramma van start 
(zie p.32). in die context werd de bilate-
rale samenwerking versterkt, tot in april 
2008 de bilaterale betrekkingen opnieuw 
bekoelden. dan volgde een jaar van rela-
tieve lethargie, en eind 2008 doken twee 
mondiale crisissen op: eerst de voedselcri-
sis, dan de financieel-economische crisis. 

om die nieuwe uitdagingen aan te gaan, 
moesten de prioriteiten en mechanis-
men van de belgisch-congolese samen-
werking kritisch herbekeken worden. van 
zodra onze bilaterale betrekkingen de eer-
ste tekenen van herstel vertoonden, gin-
gen we aan de slag. er moesten nieuwe, 
stevige en aangepaste grondslagen gelegd 
worden om ons partnerschap snel nieuw 
leven in te blazen. we mochten immers 

geen tijd verliezen, om niet alle duur ver-
worven vooruitgang van de voorbije jaren 
hopeloos te zien verdwijnen. dit zou dra-
matisch geweest zijn voor een hele genera-
tie congolese vrouwen en mannen die het 
bijzonder zwaar te verduren hadden gekre-
gen, maar eindelijk weer hoop kregen.

in de marge van het Partnercomité, eind april 
2009, lazen de congolese en de belgische 
minister van ontwikkelingssamenwerking 
een gemeenschappelijke verklaring voor. 
beide ministers beslisten onder meer 
om meteen het consultatieproces op te 
starten dat vóór het einde van het jaar 
moet leiden tot een nieuw Indicatief 
Samenwerkingsprogramma voor de peri-
ode 2010-2013. ze legden de basisprin-
cipes vast die de actie van de belgisch-
congolese samenwerking moet sturen, en 
de programmeringsprioriteiten. in dat ver-
band zal het samenwerkingsprogramma 
zich concentreren op drie prioritaire inter-
ventiesectoren, met name: 1) plattelands-
wegen en overzetboten; 2) onderwijs; 3) 
landbouw. er zullen punctuele gezond-
heidsmaatregelen bestudeerd worden, om 
de continuïteit binnen de sector gezond-
heid te waarborgen. 

Paul Cartier
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een nieuw elan voor  De samenwerking  
met De DemoCratisChe  rePubliek Congo 

Samenwerking met DR Congo

wat is het belang van de 
samenwerking tussen belgië en 
Dr Congo vandaag? 
dr congo is het belangrijkste partnerland 
van de belgische ontwikkelingssamen-
werking, zowel op het vlak van directe, 
indirecte (ngo's enz.) als multilaterale 
(VN en andere internationale instellingen) 
samenwerking. geen enkel kanaal wordt 
daarbij verwaarloosd. voor de directe 
samenwerking (zoals vastgelegd door 
de twee regeringen, en in het geval van 
België uitgevoerd door BTC) werd er voor 
2008 54 miljoen euro uitgetrokken aan 
interventiebedragen. de totale officiële 
hulp - alle kanalen inbegrepen en zonder 
schuldkwijtschelding - wordt geraamd op 
ongeveer 100 miljoen euro per jaar. 

waarom engageert belgië  
zich zo sterk? welke 
meerwaarde kan het bieden? 
daar zijn voor de hand liggende historische 
redenen voor, want dr congo is een 
voormalige kolonie. er zijn nauwe banden 
gesmeed, er is terreinkennis opgebouwd, 
en de belgische expertise wordt inter-

nationaal erkend (het afrikamuseum in 
tervuren en het instituut voor tropische 
geneeskunde in antwerpen zijn daarvan 
goede voorbeelden). bovendien vervult 
belgië op het internationale toneel een 
belangrijke brugfunctie om de inter-
nationale steun te stimuleren (zie p. 31). 
de congolezen weten dat belgië hun 
zaak bepleit. er zijn trouwens heel wat 
contacten gelegd met de privésector. 

wat zijn de inherente 
problemen waarmee Dr Congo 
kampt, en wat zijn vandaag de 
belangrijkste uitdagingen die 
belgië kan helpen aangaan? 
de eerste uitdaging is: niet weer vervallen 
in het drama van het voorbije decennium, 
door het uitbouwen van een rechtsstaat. 
dr congo is wat ik noem een "Staat in een 
kwetsbare omgeving". sommigen spreken 
van een "kwetsbare of fragiele staat", maar 
ik hou niet van die term. twee decennia 
bestuurlijke problemen veeg je niet zomaar 
uit. het is veeleer een zwakke staat die 
moet werken met een uiterst gering 
budget, dat niet groter is dan dat van zijn 
kleine buur, congo brazzaville. op materieel 
vlak (communicatie, infrastructuur) is alles 
verwoest. het onderwijs was vóór 1985 
één van de beste van subsaharaans afrika, 
maar is in elkaar gestort, en tegelijk ook 
het niveau van de jonge arbeidskrachten 
in het land. 
belgië pakt dat probleem onder meer 
aan via een universitair beursprogramma, 
om de opvolging te verzekeren van 
universiteitsprofessoren, waarvan de  
gemiddelde leeftijd 64 jaar is. het 
geeft echter ook steun aan het lager en 
secundair onderwijs, met voorrang voor 
het technisch en beroepsonderwijs, dat 
de beroepskrachten moet vormen die het 
land nodig heeft voor zijn heropbouw. ook 
het herstel van de communicatiemiddelen 
is een prioriteit van de belgische hulp, 
in het bijzonder de ontsluiting van 
plattelandsgebieden. tot slot biedt belgië 
institutionele ondersteuning, om te 
helpen bij de heropbouw van de staat. 

het gaat hier echter om een zeer delicate 
problematiek, want er is politieke wil voor 
nodig. 

waarom heeft Congo hulp nodig? 
als de situatie in dr congo verder zou 
verrotten, zou dat heel centraal-afrika 
besmetten, met aanzienlijke humanitaire 
gevolgen. dat zou ook ecologische 
gevolgen hebben voor heel de wereld. 
we mogen immers niet vergeten dat dr 
congo de op één na belangrijkste long van 
de planeet is! waarom precies belgië, zei 
u? welnu, een groot deel van de belgische 
publieke opinie is gevoelig voor het lot van 
dr congo. bovendien is het voor ons land 
interessanter om een eersterangsspeler te 
zijn in dr congo dan de zoveelste donor in 
één van de andere concentratielanden van 
de belgische samenwerking. maar laten we 
geen illusies koesteren: de economische 
ontwikkeling van dr congo zal het 
resultaat zijn van privé-investeringen. de 
bodem steekt vol zeldzame grondstoffen, 
en dat is bijzonder belangrijk. verder zijn er 
nog europese en belgische ondernemingen 
die de afrikaanse markt op de voet blijven 
volgen. toch blijven ze terughoudend, 
want het land wordt beschouwd als een 
risicomarkt, al blijft de oorlog voortaan 
beperkt tot slechts enkele regio's. bio 
en andere investeerders behalen goede 
rendementen. 

hoe was de sfeer tijdens de 
bijeenkomst van de Congolese 
en belgische partners eind april? 
beide ministers begroetten elkaar op de 
luchthaven en hebben urenlang gepraat 
om de krachtlijnen vast te leggen die ze 
zouden doorgeven aan de experts. ze 
gingen daarbij geen enkel probleem uit 
de weg. dat is uitzonderlijk, want meestal 
zijn het de experts die het werk doen en 
de ministers die vervolgens groen licht 
geven. er werd tot de laatste minuut 
gediscussieerd, maar uiteindelijk werd er 
over alle punten een akkoord bereikt.

Interview: E. P.

Paul Cartier is attaché voor ontwik-
kelingssamenwerking bij de Belgi-
sche Ambassade in DR Congo. In 
die hoedanigheid superviseert hij 
de Belgische samenwerking op het 
terrein. Hij kwam in 2006 naar DR 
Congo, en maakte het einde van de 
overgangsperiode mee, de officiële 
hervatting van de structurele samen- 
werking, en onlangs het "Partner 
comité", om te beslissen over de 
toekomst van de Belgische ontwikke-
lingssamenwerking in DR Congo. 

Interview Paul Cartier
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DOSSIER

de belgische ontwikkelingssamenwerking 
in dr congo leek de afgelopen maanden 
inderdaad in het slop te zitten… alle part-
ners van dr congo beseften duidelijk dat 
een structurele samenwerking hervatten 
in een land dat meer dan tien jaar in een 
donkere tunnel heeft gezeten, een enorme 
uitdaging is: moeizame communicatie, drin-
gende noden in heel dit immense land en 
in alle sectoren, waardoor het moeilijk is 
om prioriteiten vast te leggen, verouderde 
administratie die één grote chaos is als 
gevolg van decennia wanbeheer, moeizame 
opbouw van een modern democratisch sys-
teem, … 
in die omstandigheden werd er veel ver-
wacht van de belgische bilaterale ontwik-
kelingssamenwerking, één van de belang-
rijkste voor dr congo. velen verwachten 
dat ze als katalysator fungeert voor de 
andere partnerschappen van dr congo. 
sinds ongeveer één jaar remt de bekoeling 
van de bilaterale betrekkingen het elan van 
de samenwerking uiteraard sterk af, net op 
het ogenblik waarop men er het meest van 
verwachtte. 
gelukkig zijn de relaties tussen onze beide 
landen veelvormig. alle mogelijke samen-
werkingsmechanismen worden benut. 
ondanks de zware problemen zijn heel 
wat gezamenlijke activiteiten voortgezet of 
zelfs versterkt. ziehier enkele voorbeelden: 
• De universitaire samenwerking via de VLIR 
en de ciF/cUd is versterkt, en het beurs-
programma buiten project zal in 2009 een 
record vestigen. 

De Belgisch-Congolese samenwerking een 
nieuw elan geven: dat was voor de Congolese 
minister en voor de Belgische minister 
van ontwikkelingssamenwerking het doel 
van de bijzondere bijeenkomst van het 
Partnercomité, die plaatshad in Kinshasa  
op 28 en 29 april 2009. 

Samenwerking met DR Congo

•  De belangrijkste projectportefeuille van 
het belgisch overlevingsfonds wordt uit-
gevoerd in dr congo, en steunt tal van 
activiteiten om de voedselzekerheid van 
de armsten te verbeteren (zie p. 14). 

•  De Belgische ngo's, vooral in de sectoren 
gezondheidszorg en plattelandsontwik-
keling, en vvob en aPeFe, in het bijzon-
der in het technisch en beroepsonder-
wijs, profiteren van het vredesherstel en 
versterken hun door dgos ondersteunde 
activiteiten. 

•  De verbroederde Belgische en Congolese 
gemeenten zetten hun uitwisselingen 
voort en behalen daarbij mooie succes-
sen, bijvoorbeeld bij de reorganisatie van 
de burgerlijke stand (zie p. 22).

•  Sinds twee jaar verstevigt BIO haar aan-
wezigheid in dr congo, met interessante 
participaties en de studie van veelbelo-
vende projecten, onder meer in de micro-
financierings- en de voedingssector (zie 
p. 21). 

•  Naast de algemene financieringen van DGOS 
worden de vn-instellingen en de internati-
onale ngo's gefinancierd door belgië voor 
de uitvoering van specifieke programma's. 
enkele voorbeelden: het gezamenlijke pro-
ject tegen seksueel geweld, de ambtena-
rentelling, de oprichting van het Platform 
voor hulp- en investeringsbeheer (Pgai, 
Plateforme de Gestion de l’Aide et des 
Investissements) en de coördinatie van de 
humanitaire hulp. 

•  DGOS heeft haar humanitaire hulp in 2008 
nog opgevoerd, zowel via belgische ngo's 

als door de financiering van operaties van 
de vn-instellingen. 

die veelheid aan middelen bevestigt de wil 
van belgië om dr congo en haar bevol-
king te steunen en op die manier de tal-
rijke noden te lenigen, en maakt het moge-
lijk om een relatienetwerk te onderhouden 
dat tegen alle problemen bestand is. toch 
moeten we vaststellen dat een dergelijke 
versnippering nauwelijks zichtbare resul-
taten heeft opgeleverd die opwegen tegen 
de toegekende financiële steun. bovendien 
hebben zowel dgos als de congolese part-
ner het heel moeilijk om voldoende cohe-
rentie te waarborgen tussen al die verschil-
lende kanalen. 
op basis van die vaststelling heeft het 
recente Partnercomité, dat het indicatief 
Programma 2008-2010 (isP) stuurt dat btc 
heeft uitgewerkt, beslist om de bilaterale 
regeringsprojecten vanaf 2009 toe te spit-
sen op enkele subsectoren die absolute 
prioriteit verdienen en waarin de uitvoe-
ringscapaciteit van btc erkend wordt (zie 
volgende pagina). 
de projecten voor de ontsluiting van het 
platteland zullen aanzienlijk versterkt wor-
den. 70 % van de congolezen woont en 
werkt namelijk op het platteland. het snelle 
herstel van de landbouwproductie wordt 
unaniem erkend als beste manier om de 
financieel-economische crisis aan te pak-
ken en de tegenslagen in de mijnsector op 
te vangen. 
zo moeten de heropbouw en het eco-
nomisch herstel via de directe bilaterale 
samenwerking en btc de leefomstandig-
heden van de congolese bevolking snel 
en duurzaam verbeteren. de uitdaging 
is immens en dringend, al is het woord 
optimisme blijkbaar weer politiek correct 
geworden na deze vruchtbare bijeenkomst 
van het Partnercomité.

Paul Cartier

bijeenkomst van de Congolese 
en belgische partners 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel en zijn Congolese ambtgenoot Raymond Tshibanda bezegelen  
met de ondertekening van zes conventies de nieuwe dynamiek in de Belgisch-Congolese samenwerking.

©
 Y

ve
s 

B
ou

ss
en



7 mei-juni-juli 2009  dimensie  

De goede voornemens  
van het Comité

Samenwerking met DR Congo

DOSSIER

Infrastructuur, onderwijs en landbouw zijn de 
sectoren waarop de Belgische samenwerking 
in de Democratische Republiek Congo zich 
vanaf 2010 zal concentreren. Beide landen 
hebben de begroting voor 2009 opgesteld 
en op woensdag 29 april, na de bijzondere 
bijeenkomst van het Partnercomité, zes 
overeenkomsten ondertekend die de 
krachtlijnen van de bilaterale samenwerking 
uittekenen voor de komende jaren. 

tijdens een onderhoud met zijn congolese 
collega raymond tshibanda pleitte minis-
ter charles michel voor een doeltreffender 
belgische hulp. de belgische samenwerking 
in dr congo is momenteel te versnipperd, 
zowel sectoraal als geografisch, en moet 
zich bijgevolg sterker concentreren op 
enkele sectoren: infrastructuur, onderwijs 
en landbouw. ook in de gezondheidszorg 
zal de continuïteit gewaarborgd worden in 
domeinen waarin de belgen al beslissende 
acties hebben ondernomen. 

in het kader van het bijzondere Partnerco-
mité zijn er zes overeenkomsten gesloten 
die de krachtlijnen van de ontwikkelings-
samenwerking schetsen voor de komende 
jaren: 

1. steun aan technisch onderwijs en   
 beroepsopleidingen: 6 miljoen euro. 
2. onderhoud en herstel van ontsluitings– 
 wegen in landbouwstreken:  
 11 miljoen euro (zie p. 9). 
3. institutionele steun aan het ministerie  
 van volksgezondheid voor de bestrij– 
 ding van ziekten: 6,5 miljoen euro. 
4. steun aan het nationale Programma  
 voor de strijd tegen humane afrikaanse  
 trypanosomiasis (slaapziekte), Pnl-tha:  
 10 miljoen euro. 
5. steun aan het gezondheidssysteem  
 op intermediair en perifeer niveau,  
 in de evenaarsprovincie en de provincie  

 noord-bandundu: 10 miljoen euro. 
6. ondersteuningsproject voor het  
 uitbaggeren van de haven van kalemie:  
 450.000 euro.
er zullen ook nieuwe financiële verbin-
tenissen aangegaan worden voor 2009, 

ten belope van 70 miljoen euro. via de 
wereldbank zal er voor 20 miljoen euro 
macro-economische hulp gegeven wor-
den, om de financiële crisis aan te pak-
ken. een ander bedrag (11 miljoen euro) zal 
verdeeld worden tussen een aantal pro-

jecten die de voorbije maanden al voor-
uitgang boekten: elektriciteitsvoorziening 
in kisangani, leerkrachtenopleiding voor 
het werken met nieuwe schoolhandboe-
ken, ondersteuning van het agronomisch 
onderzoek, en steun aan gezinnen van de 

militairen in kindu. dit laatste project is 
bijzonder belangrijk voor minister charles 
michel, aangezien het goed de comple-
mentariteit en de samenhang illustreert 
met de militaire samenwerking. er zal in 
2009 ook 28 miljoen euro vrijgemaakt 

Wegeninfrastructuur is cruciaal  
voor het levensonderhoud.

Onderwijs is voortaan een van de drie prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking met DR Congo.
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DOSSIER

eén van de prioritaire interventiedomeinen is infrastructuur, in het bijzonder land-
bouwwegen en overzetboten. tijdens zijn bezoek aan kinshasa wijdde minister 
charles michel plechtig de "Inongo"-boot in, die binnenkort moet worden ingelegd 
op het mai ndombe-meer, dat de bandundu- en de evenaarsprovincie verbindt. de 
overzetboot zal binnenkort de meer dan 40 km lange overtocht op het meer ver-
zorgen. dat zal het oevergebied ontsluiten en de westelijke provincies verbinden 
met kinshasa. de "Inongo" is de laatste van tien overzetboten die gerenoveerd 
werden in het kader van het noodprogramma uitgevoerd door btc. 

het zwakke wegennet heeft een negatieve impact, zowel op de voedselzeker-
heid (de landbouwproductie daalt en er is geen export meer) als op de kostprijs 
van transport, het verkeer van personen, goederen en diensten, en de veiligheid 
van het net. in 1990 keurde dr congo een beleid goed voor het gedecentrali-
seerd beheer van de ontsluitingswegen in landbouwgebieden. dat is gericht op 
een sterker partnerschap tussen de overheid, de infrastructuureigenaars en de 
belangrijkste gebruikers van de landbouwwegen, zodat die wegen in elk seizoen 
vlot berijdbaar zijn. momenteel werkt het ministerie van Plattelandsontwikkeling 
een programma uit voor het herstel van de landbouwwegen in alle provincies. dit 
project sluit aan bij de gemeenschappelijke wil van de congolese en de belgische 
regering om het achterland te ontsluiten en de economie van het land te herstel-
len door deze landbouwwegen te vernieuwen en te onderhouden. 

Het land ontsluiten 

worden voor de aanleg en het herstel van 
plattelandswegen (zie p. 9) en het herstel 
van strategische overzetboten. er wordt 
2,6 miljoen euro uitgetrokken voor beur-
zen en microprojecten. er is ook beslist om 
de institutionele versterking te ondersteu-
nen voor het Planministerie, het minis-
terie van Plattelandsontwikkeling en het 
ministerie van internationale en regionale 
samenwerking, voor in totaal 8,5 miljoen 

euro. drie lopende projecten zijn verlengd: 
fase 2 van het Pnl-tha-programma (2 mil-
joen), het luik "uitdeling van schoolhand-
boeken" (1 miljoen) en het steunproject 
voor de hervorming van het ministerie van 
ambtenarenzaken (260.000 euro). 

tijdens de bijeenkomsten op 28 en 29 
april 2009 werden er heel wat samenwer-
kingsthema’s besproken. bedoeling was 

constructieve lessen te trekken, zodat de 
samenwerking tussen belgië en dr congo 
kan worden beschouwd als een voor-
beeldige bilaterale samenwerking. belgië 
verbindt er zich ook toe om zijn inspan-
ningen nog beter af te stemmen op de 
prioriteiten van de congolese regering. 
dr congo van haar kant bewijst haar wil 
om dit partnerschap in het teken te plaat-
sen van goed bestuur en corruptiebestrij-
ding. de twee ministers hebben in hun 
respectieve slottoespraken ook verklaard 
dat ze er allebei van overtuigd zijn dat de 
belgisch-congolese samenwerking min-
der versnipperd en beter zichtbaar moet 
worden. er is ook een sterke wil aanwezig 
om de impact ervan te versterken. er zul-
len zeer duidelijke beleidskeuzes gemaakt 
worden, in overeenstemming met de inter-
nationale principes die zijn vastgelegd in 
de Verklaring van Parijs, de Agenda van 
Accra en de Europese Gedragscode. 

de zes overeenkomsten die tijdens het 
Partnercomité werden gesloten, moeten 
de gemengde commissie helpen voorbe-
reiden die tegen het jaareinde zal plaats-
hebben. tijdens die commissie zullen de 
vertegenwoordigers van beide regeringen 
gezamenlijk beslissen over het bilaterale 
indicatieve samenwerkingsprogramma van 
2010 tot 2013. tijdens het Partnercomité 
heeft men zich ertoe geëngageerd om de 
nodige voorbereidingen te organiseren, 
en om na te gaan hoe de samenwerking 
moet worden versterkt en verbeterd, om 
het isP nog voor het jaareinde te kunnen 
goedkeuren. dit programma tekent de 
krachtlijnen uit, met name: de bedragen 
en de belangrijkste interventiesectoren of 
-zones. om een doelmatige samenwerking 
te waarborgen, houdt het isP rekening met 
het programma van de congolese regering, 
haar groei- en armoedebestrijdingsstrate-
gie, en de principes inzake harmonisering 
en afstemming van de hulp die zijn vastge-
legd in de verklaring van Parijs.

Yves Boussen 
Correspondent Reuters DR Congo 

Alice Van der Elstraeten  
Jr. Assistent van de Vrijwillige Dienst  
bij de Ontwikkelingssamenwerking

DR Congo: horizon 2010
in december 2008 had de eerste bijeen-
komst plaats van de "Task Force - DR 
Congo Horizon 2010". deze structuur 
werd op poten gezet om de initiatieven 
te begeleiden van de belgische organi-

saties en instellingen die in 2010 aan de 
viering van de vijftigste verjaardag van de 
congolese onafhankelijkheid willen deel-
nemen. deze eerste bijeenkomst had als 
doel informatie uit te wisselen en een 

balans op te maken van de projecten.

online

thierry.depyper@diplobel.fed.be
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Infrastructuur

een woensdag in april. vrachtwagens met 
landbouwproducten zorgen voor heel wat 
drukte op de 65 km lange verkeersader 
tshela - kinkonzi - luangu bendo - 
luzingu keni. "Dit is een goede zaak. Onze 
vrachtwagens doen er nog maar één dag 
over in plaats van twee weken", zegt 
eddy muanda tevreden, voorzitter van de 
Association Congo Routier (acr) van bas-
Fleuve. net als andere weggebruikers vindt 
hij dat het herstel van de wegen bijdraagt 
tot de ontsluiting van het platteland. er 
rijden nu meer vrachtwagens waardoor 
ook meer landbouwproducten worden 
aangevoerd. ook césar ngimbi, een boer 
uit sekebanza, kan hier zijn voordeel mee 
doen. hij teelt nu opnieuw sinaasappelen. 
"Ik kan nu weer mijn producten aan de 
handelaars in Kinshasa verkopen." 

himo, de geschikte 
werkmethode
de werken maken deel uit van het wegen-
programma van de overheid. de ver-
keersader in de regio tshela, sinds jaren 
onberijdbaar, werd in december 2008 her-
steld in het kader van het Programme de 
Réhabilitation et d’Entretien des Pistes 
au Congo (PrePico). dankzij dit project 
van de directe samenwerking tussen de 

herstel van wegen  
geeft weer hoop

In Bas-Fleuve, één van de drie districten 
van Bas-Congo, is een wegennet van meer 
dan 700 km opnieuw berijdbaar. Een goede 
zaak voor de ontsluiting van het platteland. 
Toch blijft wegenonderhoud de grootste 
uitdaging.

congolese regering en belgië dat sinds 
november 2004 loopt, kon het onder-
houd van het plattelandswegennet in de 
regio’s sekebanza, lukala en tshela wor-
den gefinancierd. de belgische technische 
coöperatie (btc) werkt voor de uitvoering 
van het project samen met de Division des 
Voies et Dessertes Agricoles (dvda), die 
op haar beurt zorgt voor de samenstel-
ling en het beheer van de Comités locaux 
d'entretien des routes (cler).

"Met het BTC-project hebben we 600 km 
plattelandswegen hersteld en onderhou-
den, en 97 bruggen gebouwd", vertelt 
antoine mesu, residerend ingenieur voor 
het wegenproject. de laatste 110 km zal 
PrePico onderhouden.

de herstel- en onderhoudswerken wer-
den uitgevoerd met de himo-methode, 
wat staat voor Haute Intensité de Main-
d'œuvre, een arbeidsintensieve werkme-
thode die lokale arbeidskrachten inzet in 
plaats van zware ingevoerde machines te 
gebruiken. himo berust op het principe 
van kostenverlaging, minder behoefte 
aan valuta, het scheppen van werkgele-
genheid, een rationeel gebruik van lokale 
middelen en de deelname van de lokale 

bevolking. om de weg in kwestie aan te 
leggen, werden arbeiders in dienst geno-
men (11 arbeidskrachten per 30 km) die 
met machetes, hakken, spaden, schoppen 
en touw aan het werk gingen. de bruggen 
en duikers werden gebouwd met arbeiders 
uit de plaatselijke boerengemeenschap-
pen die lokale comités voor wegenonder-
houd vormen.

onzekerheid 
door een gebrek aan onderhoud liggen som-
mige wegen er opnieuw verwaarloosd bij, 
vol nesten, plassen en onkruid. er zijn geen 
barrières om in geval van harde regens het 
vrachtverkeer tegen te houden. vijf onder-
houdscomités hebben nu de nodige mid-
delen gekregen voor de 110 km die werden 
hersteld en voor de bouw van 10 regenbar-
rières. "Deze ondersteuning komt van pas, 
maar zonder extra steun van het provincie-
bestuur kunnen we deze weg nooit onder-
houden", zegt de abbé, voorzitter van het 
cler van loango-bendo bezorgd.

"De geringe bijdragen van de boeren vol-
staan niet om het onderhoud te betalen", 
benadrukt Fabien lelo, een boer uit nsioni, 
in de regio lukula. een wegenwerker die 
onderhoudswerken uitvoert kost 3 dollar per 
dag. bij de ondertekening van de overeen-
komsten was het provinciebestuur nochtans 
de verbintenis aangegaan om het wegen-
onderhoud te verzorgen. met dit doel werd 
het Fonds de Réhabilitation et d’entretien 
des routes (Frer) opgericht, maar dat fonds 
is nooit operationeel geworden. simon 
mbatshi, gouverneur van bas-congo, heeft 
maatregelen beloofd om het Frer beter te 
laten functioneren.

Alphonse Nekwa Makwala
Infosud-Syfia

DOSSIER

Brug op de weg Tshela-Kikonzi-Loango,  
in het grondgebied van Tshela.

Weg tussen Mangala en Luki, in het grondgebied van Lukula.
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Er zullen enorme 
menselijke en 

financiële middelen 
nodig zijn om 

hieraan het 
hoofd te bieden. 

En zullen we 
de middelen wel 

hebben?

Complete wouden afgebrand en ontgonnen voor monoculturen en voor de jacht...

OK! De vrachtwagens zijn er om 
de zakken houtskool op 

te halen. Nog net voldoende 
tijd om al die bomen te kappen.

Het woud, dat is een 
goede business. 

Inder-
daad.

...maar heb je al eens 
nagedacht over de 
gevolgen van ont-

bossing: grond-
verschuivingen,..

...ernstige erosie, 
onvruchtbare 

bodems, klimaat-
opwarming, 

etc ?

Hé, chauffeur, 
hoe gaan de zaken? 
Luister, ik heb niets 
tegen uw business...
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Asimba Bathy

redt de strijd  
tegen de armoede ook  
de Congolese bossen?

twee derden of 1.450.000 km² van het 
congolese grondgebied is bebost, 60% 
daarvan met tropisch woud in zijn oorspron-
kelijke staat, zogenaamd primair woud. 
het regenwoud van het congobekken is 
het tweede grootste ter wereld, en ver-

vult dankzij de opslag van co2 een cruci-
ale rol als buffer tegen de opwarming van 
de aarde. het biedt onder meer onderdak 
aan 10.000 planten-, 1.000 vogel- en 400 
zoogdierensoorten. tegelijk zijn 40 miljoen 
congolezen afhankelijk van het woud voor 
voedselvoorziening, medicinale planten en 
energie.

van de congolese bevolking leeft 70% op 
het platteland. de meesten voorzien er in 
hun levensonderhoud met kleinschalige 
landbouw, vaak in of rond het woud. daarbij 
worden stelselmatig nieuwe stukken woud 
in gebruik genomen als akkers. na 2 à 3 
jaar zijn deze echter uitgeput, en moet er 
opnieuw woud worden gekapt. met onder 
andere als gevolg dat de bodem zijn vrucht-

bare toplaag verliest en er  co2 wordt uitge-
stoten. maar er gaat ook biologische rijkdom 
verloren. Primair woud, eenmaal aangetast, 
herstelt zich immers nauwelijks. als oplos-
sing wordt aan de bevolking geleerd om 
rond hun huizen veldjes van maïs of groen-
ten en fruitbomen aan te planten. hierdoor 
hoeven ze hun voedsel niet langer kilome-
ters ver op akkers in het bos te telen.

naast voedsel is het woud vooral ook bron 
van energie, voornamelijk onder de vorm 
van houtskool. elektriciteitsvoorziening is 
immers schaars in de steden, en afwezig 
erbuiten. hout en houtskool verschaffen 
dan ook 80% van de huishoudelijke ener-
gie in dr congo. gemiddeld verbruikt elke 
congolees 1 m³ brandhout per jaar voor ver-
warming en het bereiden van maaltijden. 
herbebossingsprojecten met snelgroeiende 
bomen zoals acacia, en de productie van 
houtskoolbriketten met hoger rendement, 
bieden een antwoord op de constante vraag 
naar energie.

de dagelijkse consumptie van het woud is 
de belangrijkste oorzaak van de ontbos-
sing, maar ook de commerciële houtkap 
draagt er sterk toe bij. tropisch hout zoals 
sipo, wengé en afrormosia is immers zeer 
gegeerd in het noorden. meestal worden 
voor slechts enkele van die bomen volle-
dige bossen vernietigd. door goed bestuur 
en degelijke wetgeving in de bosbouwsector 
te bevorderen, kan een duurzaam beheerde 
houtsector echter een belangrijke inkom-
stenbron voor de bevolking betekenen.

Wat heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking in DR Congo van doen met de 
chimpansee, de wengéboom of de olifantvis? Het antwoord is voedselvoorziening,  
erosie, energie, huisvesting, opwarming van de aarde. Daar liggen immers de 
voornaamste bedreigingen van het Congolese regenwoud. Voornoemde soorten  
hebben er hun natuurlijke habitat, maar die moeten ze steeds meer delen met de 
verarmde Congolese bevolking. België speelt internationaal een voortrekkersrol  
om natuurbescherming en armoedebestrijding met elkaar te verzoenen.

>

naast journalist, reclameontwerper en auteur van 
stripverhalen, is asimba bathy ook coördinator van 
de organisatie BD Kin Label, die in kinshasa is geves-
tigd. deze groep, die de beste congolese stripte-
kenaars verenigt, zet zich in om de 9e kunst in dr 
congo opnieuw het aanzien te geven dat zij verdient, 
en wel via het tijdschrift Kin Label. dank zij dit tijd-
schrift namen de anciens met plezier de pen weer 
op en konden de jongeren hun talent tonen in de 
acht publicaties die in de eerste periode van ander-
half jaar op de markt kwamen. aanvankelijk kreeg dit 
initiatief de steun van het belgische rode kruis en nu 
van africalia. www.africalia.be

Milieu
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Het sterk bedreigde Mayumbewoud bij Tshela in de provincie 
Bas-Congo. Woonplaats van chimpansees en gorilla’s.



12 dimensie  mei-juni-juli 2009

momenteel bestrijken de beschermde 
regio’s 10% van het congolese grondgebied, 
waaronder 7 nationale parken en 5 gebieden 
behorend tot het Unesco-werelderfgoed. 
het bekende virungapark, leefgebied van 
de bedreigde berggorilla’s, is daar één van. 
op termijn moet 15% van het territorium 
beschermd worden. belangrijk instrument 
daarbij is het concept van ‘vermeden ont-
bossing’, binnen het kader van het globaal 
actieplan tegen de uitstoot van co2 en de 
opwarming van de aarde. landen met een 
omvangrijk bosareaal worden door geïndus-
trialiseerde landen betaald om hun wouden 
intact te houden. industrielanden kopen 
hiermee rechten om broeikasgassen uit te 
stoten.

het geeft meteen aan dat het behoud van 
de congolese wouden en de erin verscho-
len biodiversiteit een zaak is voor de hele 
wereldgemeenschap, met het terugdringen 
van de armoede van de bevolking als cen-
trale drijfveer. de belgische inspanningen 
en de hierboven vermelde oplossingen situ-
eren zich bijgevolg vooral binnen gemeen-
schappelijke internationale initiatieven met 
de wereldbank en de europese Unie als 
hoofdrolspelers. congo neemt hierin tel-
kens het voortouw. de versterking van het 
Congolees Instituut voor Natuurbehoud 
(iccn), de belangrijkste partner op het ter-
rein, vormt een belangrijke doelstelling. 
daarnaast probeert belgië ondermeer via 
de vn voedsel- en landbouworganisatie 
(Fao) de landelijke gemeenschappen bij de 
bosbouw te betrekken. en samen met het 
iccn, Unesco en het wereldnatuurfonds 
(wwF) speelt de belgische ontwikkelings-
samenwerking een voortrekkersrol om de 
bescherming van de congolese natuurpar-
ken duurzaam te financieren.

"Er zijn geen andere paradijzen dan verlo-
ren paradijzen", dichtte de argentijn Jorge 
luis borges. omdat de congolese bevolking 
enkel met een volle maag van haar paradijs 
zal kunnen genieten, legt de belgische ont-
wikkelingssamenwerking zich duidelijk niet 
bij die stelling neer.

Reinout Van Vaerenbergh

ekofo is één van de 17 parkwachters in 
luki, het 33.000 ha grote bosreservaat 
in de provincie bas-congo. wwF staat 
er met belgische steun in voor het duur-
zaam beheer van het woud.

"Dit zijn 2 van de 6 motorzagen die we 
onlangs hebben aangeslagen van illegale 
houtkappers", vertelt ekofo trots. "We 
hoorden ze bezig tijdens onze patrouille 
door het woud en konden ze op heter-
daad betrappen. Ook wildstropers pak-
ken we soms bij de lurven. Meestal zijn 
het mensen uit de omliggende dorpen. 
Daarom gaan we ook praten met de dor-
pelingen om hen het belang van een goed 
beheer van het bos uit te leggen."

DOSSIER

>

De dagelijkse consumptie van hout voor energie 
is de voornaamste oorzaak van ontbossing.
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onafhankelijkheid voor fruit 
en groenten: een uitdaging

FAO: Voedselzekerheid

Dankzij het project 'Stedelijke en 
Voorstedelijke Tuinbouw' (HUP) zijn er 
voortaan massa’s fruit en groenten 
beschikbaar in Kisangani. De hele keten 
van productie, commercialisering en 
consumptie wordt  
er ondersteund. Doelstelling:  
de voedselzekerheid verbeteren.

"Sla, groene bonen, grote tomaten, kool, 
watermeloen, meloenen… zijn niet langer 
zeldzame of ingevoerde voedingsmidde-
len in Kisangani", vertelt Justin otchalonge, 
voorzitter van de vereniging van groente-
kwekers van maika in kabondo, één van de 
zes gemeenten van de stad in het noord-
oosten van dr congo. vijf jaar geleden kwa-
men groenten en fruit uit beni en goma in 
noord-kivu. vandaag bevoorraadt de bevol-
king zich bij de groentekwekers in de wijken 
aan de rand van de stad, dankzij het project 
Horticulture Urbaine et Périurbaine (hUP). 
dit project wordt door de belgische ontwik-
kelingssamenwerking gefinancierd en door 
de voedsel- en landbouworganisatie van de 
vn (Fao) uitgevoerd. het beoogt de bevol-
king het hele jaar door verse groenten en 
fruit van goede kwaliteit te kunnen bieden. 
tevens is het een deel van de oplossing voor 
het probleem van de voedselzekerheid.

opleiding van producenten 
het hUP-project ondersteunt de volledige 
fruit- en groenteketen: van productie, over 
commercialisering, tot consumptie. om de 
productie te verbeteren organiseerde de 
Fao een reeks opleidingen. sinds 2005 wer-
den vijftien ‘Ecoles au champ’ (veldscholen) 
opgericht. zo’n 150 plaatselijke vormings-
werkers kregen een opleiding over de 
voor- en nadelen van de vroegere metho-
des en van de zogenoemde PPi-methode 
(productie en geïntegreerde bescherming), 

die voldoet aan de normen van een goede 
teeltwijze. na de opleiding geven de vor-
mingswerkers hun kennis door aan de pro-
ducenten.

in totaal hebben 400 groentekwekers 
gebruik kunnen maken van de kennis die 
de veldscholen hebben doorgegeven. 
"Vroeger hadden we vijf teelten. Nu zijn het 
er dertien", zegt ingenieur Félix baku, voor-
zitter van de Association des Maraîchers 
de Lindi (vereniging van groentekwekers) 
in de gemeente mangobo ten westen van 
kisangani. hij bevestigt dat hij nu zijn teel-
ten diversifieert, spreidt en opvoert om 
voorraden te garanderen. met hun steeds 
grotere tuinen volgen de buren zijn voor-
beeld.

om de teelten voor de toekomst te vrij-
waren, moeten de hulpbronnen (land en 
water) beschermd worden. de producen-
ten moeten over permanent land beschik-
ken dat niet aan de willekeur van grond- 
of immobiliënspeculatie onderworpen is. 
bovendien moet de waterkwaliteit worden 
gewaarborgd. de Fao bouwde reeds put-
ten voor de irrigatie van de grond.

sensibilisering van leerlingen 
de "Marchés matinaux" - loodsen voor 
vroegmarkten - dragen bij tot de commer-
cialisering van de producten. zo blijven 
de kosten voor het vervoer, van de plaats 

van productie naar het centrum van con-
sumptie, beperkt. eén van de loodsen werd 
op het gemeenteplein gebouwd, dicht bij 
de parochie Christ roi van mangobo. een 
tweede loods zou worden gebouwd aan de 
oever van de congostroom, voor de groen-
tekwekers van de linkeroever. er waren 
echter moeilijkheden om de grond geschikt 
te maken voor de bouw van de loods. de 
mensen zijn dus genoodzaakt hun levens-
middelen op de grond uit te stallen.

het plan voor de oprichting van een coöpe-
ratie, om het hoofd te kunnen bieden aan 
de concurrentie van fruit uit het oosten 
van het land, maakt opgang. "Een coöpera-
tie zou financiële steun kunnen krijgen van 
buitenaf, bijvoorbeeld van de plaatselijke 
overheid die tot nu toe niet betrokken was 
bij dit initiatief", vertelt een andere groen-
tekweker, die dankzij deze activiteiten zijn 
huis volledig met golfplaten kon bouwen.

de derde lijn van het project betreft de con-
sumptie. omdat de congolese bevolking 
niet de gewoonte heeft fruit en groenten 
te eten, werd via de jardins-écoles een pro-
motiecampagne in lagere scholen opge-
start. zo’n 1.000 leerlingen kregen aan de 
hand van sketches informatie over de voe-
dingswaarde van de producten en over het 
handwerk. de gewassen dienen ook als 
didactisch materiaal voor de lessen plant-
kunde en milieu- en gezondheidsleer.

Ernest Mukuli
Infosud-Syfia
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kisangani

Vrouwelijke straatverkopers bevoorraden zich 
voortaan bij plaatselijke groentekwekers.
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de inwoners van kananga, de hoofdplaats 
van de provincie west-kasaï in het centrum 
van dr congo, en de inwoners uit de omrin-
gende dorpen hebben voortaan een regel-
matige productie van maïs, rijst en aardap-
pelen. het teeltseizoen loopt van februari 
tot april (seizoen b genoemd). vroeger werd 
alleen in seizoen a geoogst (van september 
tot december). het is april en de moestui-
nen rond de hutten liggen er groen bij. een 
aantal boeren waagt zich aan de teelt van 
niébé, anderen zetten in op citrusvruchten, 
maïs of pinda’s. veel groenten zijn bestemd 
voor de stedelingen die nu kunnen reke-
nen op een regelmatige aanvoer, voor 
zover ze natuurlijk de middelen hebben om 
de groenten te kopen. vroeger waren veel 
inwoners van kananga ondervoed omdat 
zelfs het basisvoedsel ontbrak. nu staat de 
zelfvoorziening garant voor de voedselze-
kerheid van de stad.

sinds 2005 wordt deze vorm van voor de 
stad bestemde groenteteelt gesteund door 

de ngo Caritas Développement Kananga, 
die zelf middelen krijgt van het belgisch 
overlevingsfonds en Caritas International. 
deze steun maakt een grote productie van 
voedingsgewassen en duurzame teelten 
mogelijk. "Het landbouwpotentieel beter 
benutten, de lokale comités voor gemeen-
schapsontwikkeling (comités locaux de 
développement communautaire of CLDC) 
steunen, ervoor zorgen dat de producten op 
de markt geraken door een betere wegen-
infrastructuur. Dit zijn de grote lijnen van 
het project dat in 2010 na vijf jaar afloopt ", 
zegt emilie cordelier, Franse coöperante en 
coördinatrice van het project. nadien moe-
ten de gezinnen de touwtjes zelf in handen 
nemen.

ondersteuning  
van de landbouwstructuren 
in de 69 omliggende dorpen kregen de 
boeren een opleiding en werd de gemeen-
schapsopbouw ondersteund. dit heeft hen 
op weg geholpen naar een regelmatiger en 

De boerenverenigingen in Kananga hebben geleerd in groep te werken om een betere 
opbrengst te krijgen. Ze nemen zo ook hun lot in eigen handen en zijn verzekerd van 
duurzame voedselvoorziening. Sinds 2005 is er een nauwere samenwerking tussen  
Caritas Développement Kananga, het Belgisch Overlevingsfonds en Caritas International.

betere landbouwproductie die voor de stad 
kananga van belang is. valentin tshibangu, 
de nationale coördinator van het project, 
legt uit dat minstens 4.000 gezinnen zaai-
goed en degelijk werktuig hebben gekre-
gen. met het doel voor ogen dat elk gezin in 
zijn basisbehoeften kan voorzien, kwamen 
de projectleiders in de boerenverenigingen 
uitleg geven over nieuwe landbouwmetho-
den en -technieken, goedkope groenbe-
mesters, rijenzaai, werken met gediversi-
fieerd en verbeterd zaaigoed. sony kazadi 
is animator en onderricht de boeren in het 
toepassen van groenbemesting (mucuna, 
titonia), compost, het onderfrezen van 
onkruid, het benutten van de laaglanden.

wanneer het erop aankomt deze methodes 
toe te passen bewijst het werk in groep zijn 
nut. Paul nsangamayi, 41 jaar en lid van een 
onafhankelijke boerenvereniging in tshiawu 
vertelt: "In onze dorpen hadden we ons nog 
nooit vanuit de basis georganiseerd! Onze 
vereniging heeft het uitwisselen van erva-

De lanDbouwgemeen sChaPPen  
voeDen De staD 

Belgisch Overlevingsfonds: Voedselzekerheid

DOSSIER

Jonge plantjes worden ter beschikking gesteld van de 
landbouwgemeenschappen van Kananga en omgeving. 

kananga
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De lanDbouwgemeen sChaPPen  
voeDen De staD 

Belgisch Overlevingsfonds: Voedselzekerheid

ring via de lokale comités als voorbeeld 
genomen. Wij produceerden 3 ton kwali-
teitsvolle rijst die in Kananga werd verkocht. 
De handelaars willen nog meer afnemen en 
dat is een stimulans om meer velden aan 
te leggen". in de loop van het project wer-
den 71 lokale comités opgestart. zij zien 
toe op de goede werking van de aangeslo-
ten verenigingen en treden ook op als con-
flictbemiddelaar. in augustus 2008 werd 
een netwerk van verenigingen opgezet ter 
ondersteuning van het werk aan de basis 
en om het uitwisselen van ervaring te sti-
muleren.

toch kreeg her en der ontmoediging de 
overhand omdat werken in groep een grote 
inzet vergt. augustin bambilayi, voorzitter 
van het plaatselijk comité van tubuluku, een 
dorp in de buurt van de luchthaven, geeft 
toe dat het geen sinecure is om dorpelin-
gen met een individuele kijk op de zaken, te 
helpen bij de gezamenlijke aanpak van pro-
blemen. "Ons comité telt nog zeven actieve 
leden van de vijftien die de eenheid voor 
sapproductie van Muenya beheerden. De 
jaarlijkse kermis was een verliespost en dat 
heeft sommige leden ontmoedigd."

tussen kananga en mbuji-mayi zijn er toch 
nog de lokale comités van mwamba mbuyi 
en bikuku die samenwerken. ze produce-
ren zaaigoed voor de provinciale senasem 
(Service national de semence of Nationale 
dienst zaaigoed) die, afhankelijk van de 
behoeften, bestellingen plaatst.

stilaan  
zijn eigen boontjes doppen 
in samenwerking met andere lokale en inter-
nationale organisaties voor armoedebestrij-
ding leerde het project de gezinnen hoe 
ze door het bewerken van de grond in hun 
eigen behoeften kunnen voorzien. het lokaal 
comité voor rijstproducenten kreeg 5 rijst-
pelmachines. "Het comité van Bikuku kocht 
daarnaast ook nog een molen van zijn eigen 
inkomsten", zegt Jean mukuna, de beheerder 
van dit comité. in malandji makulu werden de 
opbrengsten van de molen gebruikt voor de 
bouw van een lagere school en voor het her-
stellen van het  gezondheidscentrum.

de duurzame teelten waartoe caritas de 
aanzet gaf, boezemen de landbouwers ver-
trouwen in. door de betrokkenheid van de 
administratieve, politieke en gewoonterech-
telijke autoriteiten krijgt de groenteteelt rond 
de hutten een impuls. elke inwoner waagt 
zich aan het planten van fruitbomen, wat bij-
draagt tot de herbebossing. koffie-, bana-
nen- en eucalyptusbomen bloeien welig, de 
jonge plantjes worden op straat verkocht. 
de landbouwers zijn trots op hun ananassap 
dat ze verkopen en dat hen inkomsten ople-
vert. mbombo albertine, kassierster bij beya 
dibala, geeft uiting aan haar tevredenheid: 
"2 kuipen ananas van 10.000 FC (11,1 dollar) 
leveren ons een kapitaal op van 30.000 FC, 
wat neerkomt op een winst van ten minste 
15.000 FC (18,1 dollar). Wij proberen ons pro-
duct nu op meer vaste verkooppunten aan 
de man te brengen.”

de grootste projectleider van het netwerk 
van groenteboeren, sébastien mubemba, 
zegt: "Wij organiseren ons om een dege-
lijke afzetmarkt te vinden voor het zaaigoed 
zodat onze verenigingen in de steden en 
in de provincie zich geen zorgen hoeven te 
maken."

dominee kayaya van het leger des heils in 
muyeshi, op 20 km van kananga, is enthou-
siast: "Sinds 3 jaar oogst ik niet alleen de 
teelten van seizoen A maar ook van seizoen 
B, wat mij geholpen heeft om mijn maïsvoor-
raad op peil te houden. Mijn oogsten wek-
ten de verbazing van mijn buren die onmid-
dellijk geprobeerd hebben mijn voorbeeld te 
volgen."

toch zijn er grenzen 
de drinkwatervoorziening heeft evenwel 
niet de verhoopte resultaten opgeleverd. 

de 2 putten en de 2 waterleidingen zijn 
geen onverdeeld succes. de inwoners heb-
ben alleen vertrouwen in de waterleiding 
met motoraandrijving van bondo, op 50 
km van de stad. een van hen zegt dat door 
hun lage inkomen de dorpelingen misschien 
niet langer de brandstofkosten zullen kun-
nen dragen. de aanleg van 20 waterbron-
nen rond de stad kananga lijkt daarentegen 
wel goede resultaten op te leveren.

ingenieur christo Fort kapajika van de pro-
vinciale landbouwafdeling waardeert welis-
waar het werk van caritas maar maakt toch 
enig voorbehoud: "In elk dorp hebben de 
boeren wel een of ander voordeel gekregen, 
maar ik zie niet goed wat er in het leven 
van de bevolking veranderd is. Het project 
houdt zich met verschillende dingen tege-
lijk bezig". emilie cordelier is evenwel van 
mening dat de aanpak van verschillende 
problemen nodig was om voedselzekerheid 
te bewerkstelligen.

een andere moeilijkheid is volgens de comi-
tés de staat van de wegen die er door een 
gebrekkig onderhoud en een gebrek aan 
transparantie van het beheer van sommige 
comités, vaak weer snel op achteruitgaat. 
toch blijft emilie cordelier optimistisch. de 
oprichting van de vereniging van de land-
bouworganisaties als middel om in de eigen 
behoeften te voorzien, kan voor de besluit-
vormers een gegronde reden zijn om de 
strijd tegen de voedselonzekerheid voort 
te zetten.

Julienne Elameji  
en Henriette Kumakana

Infosud-Syfia

Jongens plukken de bladeren van de zoete 
aardappel, rijk aan vitamine A, B2 en C.
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DOSSIER

museumbezoek  
maakt lessen levendiger

Onderwijs

Ongeveer 1.000 leerlingen brengen 
maandelijks een bezoek aan het Musée 
National de Lubumbashi, waar ze concreet 
te zien krijgen wat ze op school leren. 
Dit leerrijk uitje is de vrucht van een 
samenwerkingsverband tussen het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en 
de Belgische Technische Coöperatie (BTC).

"Hemeltje, ik was mij er helemaal niet van 
bewust hoe erg ik het milieu vervuil wanneer 
ik een plastic zak, die pas na 100 jaar zal ver-
gaan, op de grond gooi”, riep John ngongo, 
een leerling van het 4e middelbaar, verbijs-
terd uit toen hij deelnam aan de workshop 
‘sos milieu’. sos milieu was georganiseerd 
door de educatieve dienst van het Musée 
National de Lubumbashi. hij voegde er nog 
aan toe dat "de workshop geholpen heeft 
om de lessen botanica, geschiedenis en zelfs 
burgerzin beter te begrijpen.”

de educatieve diensten van het musée 
national de lubumbashi (mnl) en het 
koninklijk museum voor midden-afrika wer-
ken sinds 2003 samen om gestalte te geven 
aan het pedagogisch programma voor de 
scholieren van lubumbashi. de samenwer-
king wordt gefinancierd door de belgische 
ontwikkelingssamenwerking en verleent 
de scholen gratis toegang tot het museum. 
nicole sapato, coördinatrice van de opvoed-
kundige dienst van het mnl licht toe: "Het is 
de bedoeling de lessen levendiger te maken. 
De kinderen moeten het soms stellen zon-
der didactisch materiaal en snappen niet 
altijd veel van al die theorieën waarin ze 
worden onderricht."

milieu en diversiteit 
op basis van een rondvraag bij 200 jonge-
ren van het middelbaar onderwijs en hun 
leerkrachten, werden twee thema’s gese-
lecteerd: milieu en diversiteit. in de work-
shop sos milieu komen onderwerpen aan 
bod zoals ontbossing, het sorteren van 
afval en de chaotische stedebouw die het 

gevolg is van de bevolkingsgroei. "Ik gooide 
al het huisafval in de greppel voor ons erf. 
Nu weet ik dat de afvoerbuizen daardoor 
kunnen verstoppen, en dat het water dan 
niet meer weg kan en vliegen zal aantrek-
ken die schadelijk zijn voor de gezondheid. 
Ik heb mijn ouders aangeraden een vuil-
emmer te nemen", zegt anita mbayo, een 
leerlinge van het 4e middelbaar. 

in de zaal entomologie worden vlinders, 
rupsen, bidsprinkhanen, bijen, schorpioe-
nen… tentoongesteld. "Ik heb geleerd dat 
elk dier, klein of groot, belangrijk is in het 
leven van de mens en dat je er respect moet 
voor hebben", zegt Jeannette kazala, een 
adolescente die het museum bezocht. ook 
de leerkrachten zijn in de wolken: "Nu ik in 
het museum beelden en voorwerpen over 
de evolutie van de mensheid heb gezien, is 

het voor mij makkelijker om uitleg te geven 
tijdens de les", zegt anicet mulamba, leer-
kracht geschiedenis.

de tweede workshop ‘eenheid in verschei-
denheid‘ besteedt aandacht aan tolerantie 
en een vreedzame samenleving. "Met de 
246 etnieën die Congo rijk is, moet ieder-
een er trots op zijn dat hij Congolees is en 
het tribalisme en regionalisme weren. De 
verschillende maskers en beeldjes staan 
voor de culturele, etnische en religieuze 
waarden en gebruiken", stelt Philippe 
mikob, een van de gidsen. de tentoon-
stelling ‘natuur en cultuur van congo’ ten 
slotte, toont de congolese natuurlijke rijk-
dommen: ertsen, dieren- en plantensoor-
ten, een prauw, visfuiken, speren voor de 
jacht … voorwerpen die bijna 10 eeuwen 
oud zijn.

groeiende interesse
het museum krijgt maandelijks 1.000 
leerlingen over de vloer. "Acht jaar gele-
den telden we zoveel bezoekers in een 
jaar. Vandaag kunnen de we de vraag nog 
amper bijhouden”, zegt nicole sapato 
tevreden. maar met de middelen die het 
mnl via btc krijgt, kan het museum zich 
niet voor alle scholen openstellen. "Van de 
245 basisscholen en 185 middelbare scho-
len, is de helft van de leerlingen waarop we 
gerekend hadden nog niet tot hier geraakt. 
Omdat sommige scholen ver verwijderd zijn 
van het stadscentrum, zijn er veel midde-
len nodig voor het vervoer van de leerlin-
gen. Daarom moeten we ze ook links laten 
liggen. Sommige scholen betalen zelf hun 
vervoer”, beaamt ze, en geeft zo te ken-
nen dat er nog een partner nodig is om het 
project te steunen.

Régine Kapinga
Infosud-Syfia

luBumBashi

Nationaal Museum van Lubumbashi
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Dankzij de Belgische ontwikkelingssamenwerking en het Koninklijk Museum  
voor Midden-Afrika hebben scholen gratis toegang tot het Museum van Lubumbashi.
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Dr Congo: rijkdommen  
en uitdagingen van een gigant

THEMATISCHE FICHE

Ondanks de enorme rijkdommen van hun land hebben 
de meeste Congolezen het bijzonder moeilijk om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Welke zijn die rijkdommen? 
Wat zijn de grootste uitdagingen? En waarmee kan België 
bijdragen om DR Congo er bovenop te helpen?

tin... stuk voor stuk zijn ze in de hele wereld gegeerd, onder meer 
voor de auto-industrie, elektronische chips en gsm’s. 

een land in moeilijkheden 
dr congo zelf geniet echter te weinig van zijn rijkdommen. de 
minerale ertsen en het tropisch hout worden er wel ontgon-
nen, maar heel wat opbrengsten vloeien naar het buitenland. 
de meeste congolezen hebben het bijzonder moeilijk om in hun 
levensonderhoud te voorzien.

de kadertekst (pagina iv) illustreert de millennium ontwikkelings-
doelstellingen (mod) voor dr congo met enkele cijfers. deze 
millennium-doelen werden in 2000 door de verenigde naties opge-
steld. de vn wilde hiermee concreet vastleggen waar ze met de 
ontwikkeling naar toe wilde tegen 2015. zo stelt millenniumdoel 1  
als streefdoel dat tegen 2015 de extreme armoede en de honger met 
de helft verminderd is. toch leeft momenteel nog bijna driekwart 
van de congolezen onder de armoededrempel van 1 dollar per dag. 

een nieuw elan
de moeilijkheden in dr congo hebben vooral te maken met een 
erfenis van een turbulent verleden. tientallen jaren ging het land 
gebukt onder bestuurlijke problemen en gewapende conflicten. 
de staatsinstellingen werden onvoldoende uitgebouwd. in 2003 
begon het land aan een overgangsperiode naar een beter func-
tionerende staat. dat resulteerde in 2006 in democratische ver-
kiezingen. het was het begin van de derde republiek met Joseph 
kabila als president. om zijn land her op te bouwen heeft hij ‘5 
werven’ bepaald: infrastructuur, gezondheid & onderwijs, water 
& elektriciteit, huisvesting, werkgelegenheid. we bespreken hier 
kort enkele uitdagingen waar de congolese overheid voor staat.

1. De uitbouw van een rechtsstaat
de congolese regering zet stappen naar een beter functionerende 
staat. zo krijgen de provincies eigen bevoegdheden. om de vei-
ligheid van de bevolking te verzekeren worden politie, leger en 
gerecht hervormd. staatsambtenaren dienen voldoende betaald 
en opgeleid te worden. om dit alles te betalen moeten er meer 
inkomsten zijn die beter beheerd worden. strengere controle op 
de ontginning van ertsen en hout is één manier om de staatskas 
te spijzen. belgië ondersteunt de inspanningen om de mijnsector 
transparanter te maken.

2. Voedselzekerheid
ondervoeding is een ernstig probleem in dr congo. ondervoede 
kinderen zijn niet in staat uit te groeien tot gezonde en actieve 
volwassenen. gebrekkige voeding draagt in belangrijke mate bij 
tot de hoge kindersterfte. de meeste gezinnen – 70% leeft op 
het platteland – doen aan overlevingslandbouw. zij proberen vol-
doende te telen voor zichzelf en met wat geluk verkopen ze het 
overschot op de markt. de ontwikkeling van de landbouw wordt 
ook ondergraven door de onveiligheid die de mensen steeds 
weer op de vlucht jaagt.

groene long van de wereld  (kaart, pagina II) 
de democratische republiek congo (dr congo) is een uitge-
strekt land in het hart van afrika. in tegenstelling tot belgië puilt 
dr congo uit van de natuurlijke rijkdommen. zomaar eventjes 
1.450.000 km² van het grondgebied is bedekt met bos, waarvan 
60% totaal ongerept is. daarnaast bestrijken talloze rivieren en 
meren het immense grondgebied. de congostroom is de tweede 
langste stroom ter wereld. grote gebieden zijn uiterst geschikt 
voor landbouw.

de bossen van dr congo hebben een stabiliserend effect op het 
klimaat van onze planeet. de ontelbare bomen brengen immers 
enorme hoeveelheden waterdamp in de atmosfeer die het klimaat 
afkoelen. bovendien nemen ze grote hoeveelheden koolstofgas of 
co2 op. co2 is een broeikasgas dat in belangrijke mate bijdraagt 
tot de opwarming van de aarde.

dr congo is een hot spot van biodiversiteit. het congolese woud 
biedt onder meer onderdak aan 10.000 planten-, 1000 vogel- en 
400 zoogdiersoorten. bij deze laatste zijn een aantal zeldzame of 
met uitsterven bedreigde soorten: olifanten, gorilla’s, okapi, lui-
paarden, leeuwen. 10% van het grondgebied is beschermd, waar-
onder 7 nationale parken en 5 gebieden behorend tot het Unesco-
werelderfgoed. bekend is het virunga-natuurpark, het leefgebied 
van de berggorilla’s.

minerale ertsen in overvloed (kaart, pagina III)
minder zichtbaar dan de overweldigende natuur zijn de onder-
grondse rijkdommen. de ondergrond bulkt van waardevolle grond-
stoffen: goud, diamant, koper, kobalt, uranium, coltan, petroleum, >

I

Onderwijs is een prioriteit voor de Congolese regering  
en voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
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Republiek in Midden-Afrika (ex-Zaïre)
oud-kolonie van belgië, onafhankelijk sinds 1960
Hoofdstad: kinshasa
Oppervlakte: 2.345.000 km² (77 keer België)
Aantal inwoners: ongeveer 60 miljoen (5,6 keer meer dan België)
Levensverwachting (gemiddeld): 46-47 jaar
Officiële taal: Frans
Andere nationale talen: lingala, swahili, kikongo, tshiluba
BBP per inwoner: 115 euro*
Staatsbegroting: 2 miljard euro*
Index van de menselijke ontwikkeling: 168ste op 177*

Totale Belgische ontwikkelingssamenwerking met DR Congo: 
153.292.873 euro*
Belgische gouvernementele samenwerking met DR Congo: 
33.577.235 euro*
Belgische niet-gouvernementele samenwerking met DR Congo 
(ngo's, universiteiten,gemeenten...): 19.855.591 euro*
Belgische multilaterale samenwerking met DR Congo  
(internationale instellingen): 20.517.759 euro*

* = cijfers 2007

II
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online

www.cinqchantiers-rdc.com  (de 5 werven van president Kabila)
www.digitalcongo.net  (nieuws)
www.congoforum.be  (nieuws, persoverzicht)
www.congocultures.net  (culturele informatie)
www.congovision.com  (diaspora & nieuws)
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De Congolese regering wil kwaliteitsvolle gezondheidscentra opzetten  
en de strijd tegen veel voorkomende ziekten opvoeren.

deze moeilijke situatie maakt de bevolking zeer kwetsbaar. de 
minste tegenslag, zoals een slechte oogst, leidt tot gebrek. eén 
van de oplossingen is het beschikbaar stellen van betere variëtei-
ten, meststoffen en pesticiden. om hun landbouwproducten te 
verkopen moeten de mensen de markt van de dichtstbijzijnde ste-
den kunnen bereiken. daarom is de ontsluiting van het platteland 
(met wegen, veerboten…) essentieel. belgië vindt dit uitermate 
belangrijk en draagt hier al jarenlang toe bij.

3. Gezondheid
voedselzekerheid en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. 
degelijke voeding is immers een stevige basis voor een goede 
gezondheid. daarnaast is de beschikbaarheid van drinkbaar water 
essentieel. momenteel kan hier slechts 17% van de plattelands-
bevolking van genieten. naast watervoorziening wil de congolese 
regering kwaliteitsvolle gezondheidscentra opzetten en de strijd 
tegen veel voorkomende ziekten als hiv/aids, slaapziekte en 
malaria opvoeren. belgië ondersteunt in belangrijke mate de uit-
voering van het congolese gezondheidsbeleid. ons land is onder 
meer de voornaamste donor in de strijd tegen de slaapziekte.

4. Onderwijs
onderwijs heeft een grote impact op de ontwikkeling van een 
land. Jongeren leren er onder meer over hygiëne, waardoor ze 
minder snel ziek worden. ze worden er opgeleid voor beroepen 
die onmisbaar zijn om een land draaiende te houden: ambtenaren 
(voor de staatsinstellingen), boeren en landbouwingenieurs, dok-
ters en verplegers, handelaren en ondernemers... daarom steunt 
belgië het lager onderwijs, het technisch en beroepsonderwijs en 
de universiteiten.

5. Economie
de economie zorgt voor jobs. dr congo heeft echter zwaar te lij-
den onder de wereldwijde economische crisis. zo liggen vele mij-
nen momenteel stil. daardoor loopt de al magere staatskas nog 
meer inkomsten mis. betere controle op de ontginning van de 
grondstoffen is absoluut noodzakelijk. ook een betere landbouw 
- met toegang tot markten - kan de economie op dreef helpen. 
daarnaast moet het land in zijn geheel aantrekkelijker worden 
voor investeerders. enkele noden:

• Betere transportmogelijkheden (land, water, lucht).
• Elektriciteitsvoorziening (opgewekt met waterlopen).
• Betere toegang tot financiering (bankwezen).
• Betere telecommunicatie (telefoon, internet).
• Minder zware administratie en betere rechtszekerheid.

om aan deze uitdagingen te beantwoorden heeft dr congo nood 
aan zowel geld als kennis. daarom ondersteunt de internatio-
nale gemeenschap, waaronder belgië, het centraal-afrikaanse 
land in zijn ontwikkelingsinspanningen. voor belgië is dr congo 
de belangrijkste ontwikkelingspartner. in de toekomst wil belgië 
er zich voornamelijk concentreren op 3 domeinen: de ontsluiting 
van het platteland (wegen en overzetboten), de landbouw en het 
onderwijs. ons land wil ertoe bijdragen dat alle congolezen in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien, zonder dat de unieke wouden 
verloren gaan. 

Chris Simoens

Dr Congo en de millennium 
ontwikkelingsdoelstellingen

Doelstelling 1: De extreme armoede en de honger  
halveren tegen 2015
71% van de bevolking leeft onder de armoedegrens van  
1$/dag/persoon, meer dan 92% van de gezinnen gebruikt  
gemiddeld minder dan 3 maaltijden per dag en 73% van de 
congolezen krijgt niet het minimum aantal calorieën binnen.

Doelstelling 2: Basisonderwijs waarborgen voor iedereen
meer dan 3 op de 10 congolese kinderen tussen 6 en 14 jaar  
hebben nooit regelmatig school gelopen, de netto scholings-
graad voor het basisonderwijs bedraagt 52% en slechts 1 kind op 
4 dat aan het eerste leerjaar begint, maakt het vijfde leerjaar af.

Doelstelling 3: Gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
en empowerment van vrouwen
de verhouding jongens/meisjes bedraagt 90% in het basis- 
onderwijs, 54-56% in het secundair onderwijs en net geen 30%  
in het hoger onderwijs. 8% van de parlementsleden zijn vrouwen.

Doelstelling 4: De kindersterfte terugdringen
het sterftecijfer bij kinderen onder de 5 jaar bedraagt 231 per 
1000. minder dan 50% van de kinderen jonger dan 1 jaar is inge-
ënt tegen mazelen.

Doelstelling 5: De gezondheid van de moeders verbeteren
de moedersterfte loopt op tot 1.289 op 100.000 geboorten;  
dit is één van de hoogste cijfers ter wereld. het percentage  
bevallingen dat onder begeleiding van gekwalificeerd medisch  
personeel plaatsheeft, bedraagt 60%.

Doelstelling 6: Strijd leveren tegen HIV/AIDS,  
malaria en andere ziekten
het voorkomen van hiv/aids wordt geschat op 5% onder de  
bevolking van 15 tot 49 jaar en op 8% onder zwangere vrouwen 
van 15 tot 24 jaar.

Doelstelling 7: Actief werken aan een duurzaam milieu
het percentage oppervlakte bosgebied bedraagt 52%.  
54% van de bevolking heeft toegang tot zuiver drinkwater.

Doelstelling 8: Werken aan een mondiaal partnerschap  
voor ontwikkeling
de buitenlandse schuld op het einde van 2006 wordt geschat  
op 11,5 miljard dollar.

bron: UndP, rd congo. Rapport national sur le développement 
humain 2008 : Restauration de la paix et reconstruction, p.42
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bio is een naamloze vennootschap die 
in 2001 op initiatief van de belgische 
minister van ontwikkelingssamenwer-
king werd opgericht. de maatschappij 
heeft als opdracht een sterke parti-
culiere sector in de ontwikkelingslan-
den te helpen uitbouwen. bio treedt 
op als katalysator in segmenten die 
de handelsbanken te risicovol vin-
den. bio is actief op drie gebieden: 
financiële bemiddeling, bedrijven en 
expertisefondsen. de belgische staat 
en de belgische maatschappij voor 
internationale investeringen nemen 
elk voor de helft deel in het kapitaal. 

online

www.bio-invest.be 

Privésector

gebrek aan investeringsfondsen
in congo voeren de banken een bikkel-
harde reclamestrijd om klanten te winnen, 
maar met leningen voor lokale bedrijven 
komen ze met moeite over de brug. het is 
immers twee jaar wachten op een eerste 
terugbetaling tegen een maandelijkse ren-
tevoet van om en bij 4 %. nogal logisch dat 
dit het ondernemerschap afremt.

agb technoprint werd in 1986 opgericht 
door guy hautekeete en is op 20 jaar tijd 
uitgegroeid tot een vooraanstaande druk-
kerij. het kleine bedrijf dat in de jaren ‘80 
met 8 werknemers begon, telt nu bijna 200 
medewerkers. het machinepark is echter 
verouderd en bij gebrek aan aangepast 
materieel ziet het bedrijf de enorme markt 
van schoolboeken aan zich voorbijgaan. 
deze worden in het buitenland gedrukt op 
rotatiepersen die in een mum van tijd mil-
joenen boeken afleveren.

een miljoen a4’tjes  
per dag

Geen gebrek aan economische initiatieven in de Democratische 
Republiek Congo. De moeizame toegang tot krediet remt echter 
de opkomst van een bloeiende privésector af. BIO, de Belgische 
Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, reikt een 
helpende hand aan bedrijven die niet bij een handelsbank terecht 
kunnen. In Kinshasa verstrekte BIO een lening van 700.000 
euro aan een familiale drukkerij opdat het bedrijf zijn volledige 
productiepotentieel zou kunnen benutten.

"Dit is echt een gemiste kans voor het 
lokale bedrijfsleven”, zegt commercieel 
directeur Franck hautekeete. "Niet dat we 
alle aanbestedingen kunnen binnenhalen, 
maar met een gemoderniseerde uitrusting 
zouden we hier ter plaatse een deel van 
de grotere orders kunnen uitvoeren." het 
kostenplaatje bedraagt echter één miljoen 
euro en zonder langetermijnkrediet valt er 
niet aan te beginnen. "We konden geen 
kant meer op. Tot we weet kregen van de 
leningen die BIO verstrekt aan bedrijven 
met een sterk groeipotentieel, waarbij wij 
ons toch mogen rekenen. We hebben dan 
ook een dossier ingediend."

bio verschaft de nodige centen  
een jaar en een aantal audits later, gaf bio 
groen licht voor het moderniseringsplan van 
de drukkerij: 500.000 dollar wordt op eigen 
vermogen geïnvesteerd en het bedrijf krijgt 
nog een lening van 700.000 euro, met een 

DOSSIER

looptijd van acht jaar. "De machines die we 
nu gebruiken, hebben een capaciteit van een 
miljoen A4’tjes per dag. Dankzij de nieuwe 
drukpers en het bijbehorend materiaal die 
we met de lening hebben gekocht, kunnen 
we op zes maanden tijd onze productie met 
50% verhogen", zegt een tevreden zaak-
voerder ambroise tshiyoyo.

de modernisering van AGB Technoprint is een 
mijlpaal voor de drukkerijsector in congo: 
een kleinere foutmarge, tijdwinst, meer kwa-
liteit…  vanaf nu is AGB Technoprint een vol-
waardig lokaal alternatief voor het drukken 
van schoolboeken. het bedrijf zou 25 % van 
de bestellingen kunnen binnenrijven. "Dit is 
al heel wat", legt stéphane hautekeete uit. 
hij is vennoot en zoon van de oprichter van 
het bedrijf. op middellange termijn zal de 
modernisering meer werkgelegenheid en 
inkomsten genereren. maar dat is niet alles: 
"Schoolboeken zijn onontbeerlijk voor onder-
wijs en voor de opleiding van de toekomstige 
elite van dit land. Wij zien voor onszelf, als 
particulier bedrijf, een belangrijke rol wegge-
legd in de ontwikkeling van DR Congo."

Charline Burton

“Met een gemoderniseerde uitrusting kunnen we ter plaatse een deel van de grote orders uitvoeren.”

kinshasa
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Gemeentelijke samenwerking

"Volgens ons familiewetboek heeft het kind 
recht op een naam. Er moet dan ook aan-
gifte van zijn geboorte worden gedaan bij 
de burgerlijke stand", zegt Joséphine Farhi 
chibalonza, die verantwoordelijk is voor 
de coördinatie van de burgerlijke stand en 
de bevolking bij het gemeentebestuur van 
lubumbashi. om de aangifte van geboor-
tes te vergemakkelijken, doet de dienst 
burgerlijke stand een beroep op kraamkli-
nieken en kleuterscholen. "We vragen aan 
de kraamklinieken de bevallen vrouwen pas 
te laten gaan als ze de geboorte hebben 
aangegeven bij de burgerlijke stand. Aan 
kleuterscholen wordt gevraagd een kind 
alleen in te schrijven wanneer de ouders 
een geboortebewijs kunnen voorleggen", 
zegt chibalonza. "Aan de hand van deze 
techniek worden jaarlijks ongeveer 33.000 
geboortes geregistreerd."

beheer van de burgerlijke stand
volgens de laatste raming telt lubumbashi 
momenteel 1.424.303 inwoners. de aan-
zienlijke toename wordt berekend door 
jaarlijks het aantal geboortes waarvan 
aangifte werd gedaan, toe te voegen aan 
de laatste volkstelling. deze werd in 2001 
uitgevoerd in het kader van het partner-
schap op het gebied van burgerlijke stand 

Luik en Lubumbashi  
slaan de handen in elkaar

Burgerlijke stand, wegwerkzaamheden, milieubescherming en afvalophaling:  
in partnerschap met de stad Luik moderniseert het gemeentebestuur van Lubumbashi  
zijn infrastructuur met het oog op een betere dienstverlening aan de burger.  
Deze laatste weet de inspanningen te waarderen.

en bevolking tussen de steden lubumbashi 
en luik.
net zoals bij geboortes heeft de bevol-
king van lubumbashi niet de gewoonte 
aangifte te doen van huwelijken. de reden 
daarvoor is onachtzaamheid, onwetend-
heid of vrees voor moeilijke scheidingen. 
constant mulumba, een inwoner van de 
gemeente, is bang dat de aangifte van 
zijn huwelijk zijn bezittingen in gevaar zal 
brengen: "Ik ben het die werkt, en niet mijn 
vrouw. Voor de ambtenaar van de burger-
lijke stand zou ik kunnen huichelen dat ik 
de voorkeur geef aan gemeenschap van 
goederen. Ik doe het dan ook liever niet." 
volgens bediende Jeannette keta zijn het 
niet alleen de vrouwen die voordeel heb-
ben bij een burgerlijk huwelijk. "Het bur-

DOSSIER

gerlijk huwelijk beschermt de hele familie 
in geval van echtscheiding of bij overlijden 
van een van de partners."
door de informatisering kan het gemeente-
bestuur de geboortes, huwelijken en over-
lijdens waarvan aangifte wordt gedaan in 
de zeven gemeenten van de stad, beter in 
kaart brengen.

wegenbouw en 
natuurbescherming 
de samenwerking tussen de twee ste-
den blijft niet beperkt tot de burger-
lijke stand. dankzij de luikse steun heeft 
lubumbashi aan de rand van de stad, in de 
wijk luwowishi, nu een openbare markt met 
twee overdekte ruimtes. Josephine nyemba, 
een groenteverkoopster, is van mening dat 
comfort en hygiëne het leven van de klanten 
van de markt aangenamer maken: "Vijf jaar 
geleden moesten we nog inpakken nadat 
het geregend had. We hadden geen uitstal-
rek en legden onze waren op de grond". dat 
wordt beaamd door anaclet mujing, een 
ambtenaar van de dienst hygiëne, volgens 
wie de installatie van standplaatsen een 
nuttige maatregel is die de gezondheid ten 
goede komt. "Zo vermijdt men microbes", 
zegt hij. de hygiënemaatregelen worden 
ook toegepast in de openbare toiletten die 
door de overheidsdiensten worden onder-
houden. voor houtskoolverkoopster esther 
muyambo is het een hele opluchting dat ze 
niet langer bij de bewoners van de wijk naar 
het toilet moet.
de samenwerking tussen luik en lubumbashi 
behelst ook het milieu en het natuurbehoud. 
Jean-Pierre ilunga ngwej, stedelijk coördina-
tor bij de stad lubumbashi, vindt dat het 
project, de stedenbouwkundige dienst en de 
steun van de stad luik tastbare resultaten 
opleveren. hij geeft het voorbeeld van een 
gemeentelijke boomkwekerij die is uitgerust 
met een compostinstallatie. "Tien jaar gele-
den telde deze boomkwekerij 2.000 planten. 
Na vijf jaar partnerschap met Luik telt ze er 
200.000." het personeel volgde een oplei-
ding composttechnieken. tijdens het droog-
seizoen wordt met een motorpomp water 
uit de rivier gehaald om de planten te begie-
ten.

Régine Kapinga
Infosud-Syfia

luBumBashi

Gemeentelijke plantenkwekerij van Lubumbashi.

De loketten van de burgerlijke stand bij  
de gemeenteadministratie van Lubumbashi.
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kikwit verandert  
langzaam maar zeker

DOSSIER

BTC : lokale ontwikkeling

tussen 2005 en 2008 heeft de stad kikwit 
aan de ontwikkeling van een aantal secto-
ren kunnen werken dankzij het Programme 
d’Appui aux Initiatives de Développement 
Communautaire (Paideco) van de belgische 
technische coöperatie. de verschillende 
stadswijken werden uitgerust met 17 comités 
locaux de développement (cld) of wijkcomi-
tés. de comités brengen per wijk de noden in 
kaart en brengen verslag uit bij de bevoegde 
overheden. ze werken tevens projecten uit 
om aan de donoren voor te leggen en verze-
keren aldus de voortgang van de projecten 
in hun wijk. 

de in kaart gebrachte noden zijn talrijk: wijk-
kantoren, waterpunten, erosiebestrijding… 
een aantal werken komen op het conto van 
Paideco. "De wijkverantwoordelijken kun-
nen opgelucht ademhalen. We hebben ein-
delijk volwaardige kantoren", zegt een 
tevreden david mabaya, die sinds 1997 ver-
antwoordelijke is in de wijk ndeke-zulu, in 
de gemeente nzinda. ook victorine bitala 
maleo, adjunct-verantwoordelijke in de wijk 
nzundu, gemeente lukemi, is blij met het 

In Kikwit brengen lokale comités de noden van de bevolking in kaart.  
Er kwamen wijkkantoren en openbare waterpunten, ondermeer dankzij  
de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ondanks een paar minpunten,  
is de bevolking tevreden. Het verhaal. 

nieuwe administratieve gebouw: "Vroeger 
hielden we kantoor onder de mangoboom op 
een paar meter van het gemeentelijk bureau. 
De diensten voor sociale zaken, landbouw, 
volksgezondheid… allemaal onder de man-
goboom!"

stanislas matia, hoofd van het project 
Paideco/kikwit, legt uit dat de nieuwe 
infrastructuur deel uitmaakt van het pro-
ject ‘bestuurlijke decentralisatie’. vandaar 
de sleutelrol van de wijkverantwoordelijke in 
kikwit en het belang van een geschikte werk-
omgeving.

openbare waterpunten
in de wijkcomités plaatste de bevolking 
watervoorziening bovenaan haar verlang-
lijstje. nu is het elke dag vanaf 5u ’s morgens 
drummen met jerrycans rond de openbare 
waterpunten die door regideso (openbaar 
bedrijf voor waterbehandeling en -distri-
butie) werden aangelegd met de financiële 
steun van Paideco. "Water is leven. Wij zijn 
heel blij met de waterpunten in de buurt. De 
zoon van mijn oom verdronk in 1998 in de 

rivier Kwilu. Een drama dat ik niet kan ver-
geten", zegt thérèse Papa, een kind op de 
rug gebonden en een jerrycan van 25 liter in 
de hand. 

maniok anders verwerken…
een andere verandering waar kikwit van 
geniet in het kader van Paideco, is de 
verwerking van maniok. in ngulunzamba, 
een wijk in lukemi, draait een machine. de 
maniok, pas gerooid, wordt door de machine 
in microschijfjes gesneden. de raspmachine 
maakt er vervolgens kleine brokjes van, die 
ten slotte in de molen vermalen worden tot 
een meel dat bruikbaar is om brood mee 
te bakken. volgens de technici van btc/
Paideco, die dit modern verwerkingscentrum 
van maniok geïnstalleerd hebben, “kan de 
machine een ton maniok per uur verwerken”. 
sinds de installatie in augustus 2008 heeft 
het centrum al ongeveer 200 ton maniokmeel 
geproduceerd van goede kwaliteit.

wijkcomités werken minder vlot
toch rijzen er problemen. de machines 
van regideso zijn verouderd en de 
waterreservoirs worden onvoldoende 
onderhouden. dit zijn kwesties die vooral door 
de wijkcomités moeten worden aangepakt. 
Jammer genoeg werken deze minder vlot 

sinds nieuwe wijkverantwoordelijken werden 
aangesteld in december 2008. “De nieuwe 
wijkverantwoordelijken hebben tijd nodig om 
de filosofie van de wijkcomités te begrijpen 
en hun werking in de vingers te krijgen”, 
legt mulungu matias uit, bureauchef van 
de gemeente lukemi. “Niet alleen tijd, 
maar ook financiële en materiële middelen 
zijn nodig”, aldus nog david mabaya, 
wijkverantwoordelijke van ndeke-zulu.

Badylon Kawanda Bakiman
Infosud-Syfia

De bevolking in Kikwit plaatst watervoorziening in de wijken 
helemaal bovenaan haar verlanglijstje.

Voortaan staan de wijkcomités in voor  
het onderhoud van de watervoorziening.

kikwit
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is het toeval dat de film in 
wereldpremière vertoond wordt 
in afrika, op het filmfestival  
van ouagadougou (fespaco)? 
natuurlijk niet. ik wilde dat de film eerst 
in afrika werd vertoond en daar het debat 
op gang brengt. door de geologische rijk-
dom van katanga onder de aandacht te 
brengen, stelt ‘katanga business’ de vraag: 
is de miserie in afrika een gevolg van zijn 
armoede of van zijn rijkdom? ikzelf had lie-
ver gehad dat de film eerst in congo werd 
vertoond, maar dat neemt niet weg dat de 
film dankzij het Fespaco nu een heel con-
tinent bereikt en we de reacties van het 
afrikaanse publiek kunnen peilen. nadien 
volgt een rondreis door congo – en niet 
alleen kinshasa – maar ook in de provin-
cies, en daarna in katanga in het mijnge-
bied. er worden viP-evenementen georga-
niseerd en ook het gewone volk krijgt de 
film te zien, wat de debatten mijns inziens 
nog meer zal doen oplaaien.

u beschrijft zowel de glorie  
als de ellende van katanga.  
wat wilde u oorspronkelijk 
aantonen met deze film?
ik wil de tragedie van de volken in al haar 
complexiteit tonen, tot nadenken stem-
men. ik film het schouwtoneel van de 
mensheid. het is niet mijn rol mijn persona-

ges in een goed of slecht daglicht te plaat-
sen. iedereen is vrij om de cultuur van alle 
betrokkenen op zijn manier te interprete-
ren: de cultuur van een chinees voor wie 
de arbeiders niet dezelfde rechten hebben 
als bij een beursgenoteerd bedrijf dat door 
ngo’s wordt gecontroleerd. ik wil deze plu-
raliteit tonen. er is een verrassende para-
dox. de belgische bedrijfsleider zal een 
geliefkoosd mikpunt zijn voor de ngo’s van 
zijn land die waken over de rechten van de 
mens. de amerikaanse ngo’s echter, komen 
naar katanga om te ijveren voor de vestiging 
van noord-amerikaanse bedrijven. hoewel 
er geen sprake is van ‘diefstal’ van grond-
stoffen, ben ik toch duidelijk van mening 
dat de contracten met de multinationals 
congo niet hebben gegeven waar het recht 
op had. in de woelige periode voor de ver-
kiezingen zijn eerst avonturiers en nadien 
jonge bedrijven, contracten komen tekenen 
in een omzeggens politiek vacuüm. de ver-
koop- en terugkooptransacties die werden 
afgesloten, de piramidewinsten die in het 
vooruitzicht werden gesteld, hadden veel 
weg van maffiose praktijken. om de door 
een land gesloten overeenkomsten onge-
daan te maken, is er nood aan een inter-
nationale jurisdictie. dit vergt jarenlange 
procedures, wat verlammend werkt en de 
werkloosheid voedt.

uw film toont dat de Chinezen 
massaal naar Congo zijn 
getrokken om te delen in de 
rijkdommen van het land.  
De kaarten zijn opnieuw geschud. 
vindt u dat een goede zaak? 
congo heeft heel snel geld nodig om de 
infrastructuurwerken uit te voeren die de 
President in het vooruitzicht heeft gesteld. 
welnu, de congolese staat is bankroet. de 

Door haar immense rijkdom aan grondstoffen was de provincie Katanga tijdens  
het koloniale tijdperk het centrum van de industriële ontginning. Nadat de plaats  
er jarenlang verlaten bij lag, staat ze nu opnieuw volop in de belangstelling.  
Het beheer van de Katangese rijke ondergrond (die vooral koper en kobalt bevat) 
is van cruciaal belang voor de toekomst van het hele land. Er moet immers “een 
evenwicht worden gevonden tussen de belangen van het land en die van de buitenlandse 
investeerders”. Dit complexe machtsspel is het onderwerp van ‘Katanga Business’,  
de vierde film over DR Congo van de Belgische filmmaker Thierry Michel (‘Congo River’).  
Hij zet hier zijn boeiende zienswijze uiteen.

jongste tien jaar stortte de economie in. de 
congolese staat heeft niet het geld om wat 
dan ook te financieren en ziet zich genood-
zaakt om zijn ertsen te ‘braderen’. de een-
zijdig bevoordelende contracten worden 
al lange tijd door de ngo’s aangeklaagd. 
nu wordt de herziening van deze contrac-
ten als voorwendsel gebruikt om de grote 
multinationals in een kwetsbare positie 
te plaatsen en de betreffende concessies 
aan de chinezen te geven. een multinatio-
nal zal logischerwijze proberen kapitaal bij-
een te brengen op de beurs, dan dat geld 

machtsspel in de  
rijkste provincie van Dr Congo
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de economische crisis heeft de vraag 
naar ertsen wereldwijd scherp doen 
dalen. hierdoor kelderden de prijzen 
en kwamen 80% van alle mijnactivitei-
ten in dr congo stil te liggen. Pijnlijk 
voor een land waar de mijnsector goed 
is voor 40% van het staatsbudget en 
70% van de inkomsten in vreemde mun-
ten. volgens de media zouden, alleen 
al in katanga, de mijnprovincie bij uit-
stek, zo’n 300.000 mensen hun baan 
verloren hebben. ongeveer 40 chinese 
bedrijven sloten er op enkele dagen tijd 
hun deuren, zonder hun werknemers 
in te lichten en zonder belastingen te 
betalen aan de provincie. maar ook de 
grote bedrijven, die met lagere produc-
tiekosten werken dan de kleinschalige 
chinese verwerkingsovens, voelen de 
crisis. verwacht wordt dat de proble-
men in de mijnsector slechts tijdelijk 
zijn. ondertussen vertoont de koperprijs 
weer een stijgende trend.              C.s. 

Mijnsector  
lijdt onder crisis

Interview
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hier besteden en infrastructuurwerken uit-
voeren. dat kan jaren in beslag nemen. de 
chinese overheid houdt er een andere werk-
wijze op na. zij wil eerst alle infrastructuur 
heropbouwen, zoals de koloniale mogend-
heden dat vroeger deden. ze raakt niet 
aan de politieke onafhankelijkheid, maar 
gebruikt de mijnconcessies, de rijkdommen 
van congo, als waarborg voor de vergoeding 
van haar ‘samenwerking’. als we de bere-
kening maken, trekt china op lange termijn 
aan het langste eind. op korte termijn moet 
de congolese overheid echter tonen dat ze 
bereid is tot wederopbouw, wat in de kaart 
van china speelt. mocht ik afrikaan zijn, dan 
zou ik wellicht de chinese kaart trekken.

welke rol is voor belgië 
weggelegd in dit kaartspel?  
met de globalisering is het voor 
een klein land moeilijk een rol 
van betekenis te vervullen.
ik stelde die vraag aan een bedrijfsleider. 
hij antwoordde: "dat is eigen aan de cul-
tuur, de Belgen hebben de know how, zij 
maken films, zoals u". belgië wordt tot de 
intimi gerekend, dat is doorslaggevend. en 
dan is er nog altijd de belgische ontwikke-
lingssamenwerking. hoewel zij niet in de 
plaats van de economie kan treden, kan 
ze namens belgië wel een oogje in het zeil 
houden: verkiezingen helpen organiseren, 
de grondwet schrijven… belgische inves-
teerders? wereldwijd zijn er nog maar wei-
nig. Je hebt george Forrest, maar is dat nog 
een belg?

op de laatste beelden  
vermeldt een onderschrift dat 
de crisis alle hoop van katanga 
de grond heeft ingeboord…
Jawel. ik filmde een situatie waarin de 
wereldgrondstoffen in volle expansie 
waren. toen de crisis toesloeg, daalde de 
vraag naar grondstoffen, de koersen stuik-
ten ineen, de aandelen ook. sommige 
bedrijven verloren tot 95% van hun beurs-
kapitaal. dat leidde tot bedrijfssluitingen, 
het uitstellen van aankopen, ertsdelvers 
zonder werk… maar het voordeel van het 
hebben van de grootste grondstoffenrijk-
dom ter wereld, is dat ze er altijd is. dat 
de reserves aan grondstoffen nog bijna 
niet zijn aangeboord, is in zekere zin aan 

mobutu ‘te danken’. rijkdommen die van-
daag niet worden opgedolven, zijn er mor-
gen nog. katanga wordt hoe dan ook een 
rijke provincie.

‘Katanga Business’ werd gedraaid met 
steun van DGOS. De film loopt sinds 
april 2009 in de Belgische bioscopen.

Elise Pirsoul

vredesopbouw en mijnbouw

via het budget ‘vredesopbouw’, trekt de Fod buitenlandse zaken heel wat middelen 
uit voor het “efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen” (ook voor de mijn-
sector):  http://www.diplomatie.be/nl/pdf/criterianl.pdf
•  In de werkgroep MIRECA zoeken Belgische academici, bedrijven en ngo’s samen 

naar een werkbaar certificatiesysteem. de werkgroep ijvert ook voor de oprichting 
van een aankoopbeurs ten behoeve van artisanale mijnwerkers en van een steun-
fonds dat werkt rond de sociale problematiek in de mijnen van katanga. 

•  Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika van Tervuren en het Koninklijk Belgisch 
instituut voor natuurwetenschappen krijgen steun voor hun onderzoek naar een 
wetenschappelijk verantwoord en praktisch uitvoerbaar opsporingssysteem voor 
mineralen.

•  Met een Belgische bijdrage ondersteunt het Carter Center de doorlichting en herzie-
ning van de tijdens de overgangsperiode afgesloten mijncontracten die onmisken-
baar nadelig zijn voor de belangen van de congolese staat, en dus van de congolese 
bevolking.

•  Groupe One, een belgische ngo, helpt minderjarige ambachtelijke diamantwinners 
opnieuw de draad van een normaal leven op te nemen door hen school te laten 
lopen en via economische activiteiten.

•  Het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (EGMONT Instituut) voerde 
een wetenschappelijke studie uit naar de ambachtelijke diamantwinning en heeft 
nieuwe subsidies ontvangen voor een studie waarin het concrete aanbevelingen 
zal doen omtrent de capaciteitsopbouw van de staat en de verbetering van de 
sociaal-economische situatie van de ambachtelijke diamantwinners bij de winning 
in angola, ivoorkust en de landen in de regio.

•  België is ook tegemoet gekomen in een project van de Internationale Arbeids–
organisatie (ilo) rond de verbetering van goed beheer in de mijnbouw en metaal-
nijverheid in katanga. de kans is groot dat het project met een jaar wordt verlengd 
tot na de zomer van 2009.

•  Tot slot is er het ‘Initiatief voor Transparantie in de Winningsindustrie’, dat middelen 
krijgt om in dr congo te werken aan een juiste heffing op minerale hulpbronnen.

R. Olbrechts en M. Van Wymeersch

Interview

Een indrukwekkende mijn in de provincie Katanga.
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De economische en financiële 
crisis die in de herfst van 
2008 losbarstte, betekende 
een omslag in de vrij gunstige 
economische conjunctuur die 
Dr Congo toen doormaakte. 
hoe zag de conjunctuur er voor 
de crisis uit? op welke punten 
bleek uw land kwetsbaarder 
dan andere landen?  
Denkt u dat de economische 
vooruitgang van uw land kan 
stilvallen door deze crisis? 
dr congo is inderdaad in snelheid geno-
men. ik weet nog goed dat de beleidmakers, 
niet alleen in congo maar in veel andere 
afrikaanse landen, er tot ver in de tweede 
helft van 2008 van uitgingen dat afrika de 
dans zou kunnen ontspringen. maar tegen 
het jaareinde drong het door dat congo 
even hard in de klappen zou delen. 
ik denk niet dat de economische vooruit-
gang helemaal zal stilvallen. de regering 
heeft er alvast uit geleerd dat het ver-
keerd is in te zetten op één of twee sec-
toren en dat diversificatie van de economie 
een noodzaak blijft. we hadden teveel op 
een forse ontwikkeling van de mijnsector 
gerekend en daardoor waren we kwets-
baarder dan andere landen. de congolese 

economie zit vrij eenvoudig in elkaar, een-
voudiger dan andere economieën. toen de 
markt instortte, is heel het kaartenhuis van 
overheidsfinanciën en openbare investerin-
gen aan het wankelen gegaan. de econo-
mie niet afhankelijk maken van één sector 
maar diversifiëren, dat is de les die we hier-
uit moeten trekken.

waar is de crisis het meest 
voelbaar? welke andere 
sectoren, behalve de mijnsector, 
zijn ook rechtstreeks 
getroffen? heeft de crisis een 

Na de Staten-generaal (zie kader) had Dimensie 3 een gesprek met  
de heer Daniel Mukoko, de adjunct-directeur bij het kabinet van de Eerste Minister,  
die namens zijn regering het woord had genomen. Het werd een diepgaand gesprek, 
waarvan hierna een gedeeltelijk verslag volgt.

sneeuwbaleffect op andere 
sectoren gehad?
de mijnsector heeft de crisis het eerst 
gevoeld. in zijn kielzog volgde de houtsector 
als gevolg van de vertraging van de econo-
mie en met name van de bouwsector in de 
ontwikkelde landen. het hout bleef liggen 
in de haven van matadi. toen ook de koer-
sen van koper en kobalt kelderden, moes-
ten kleine producenten algauw de deuren 
sluiten omdat de marktprijs zelfs de pro-
ductiekosten niet meer dekte. als gevolg 
hiervan moet de overheid het met minder 
middelen stellen. vooral in 2009 zullen de 
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het egmontpaleis in brussel was op 5 
mei ll. het decor voor de staten-generaal 
van de belgische ontwikkelingssamen-
werking die op initiatief van de minister 
van ontwikkelingssamenwerking voor de  
tweede maal werden gehouden. het the-
ma van de tweede zitting was ‘de impact 
van de financiële en economische crisis 
op de afrikaanse lage-inkomenslanden’.

de openingssessie werd luister bijgezet 
met de toespraak van hare koninklijke 
hoogheid Prinses mathilde, aan wie de 
minister van ontwikkelingssamenwerking 
een warme hulde bracht. tijdens het 
debat namen tal van internationale 
prominenten het woord, zoals de heer 
donald kaberuka, voorzitter van de 
afrikaanse ontwikkelingsbank, mevr. 
louise cord van de wereldbank, de heer 
andrew mold van de oeso, de heer 
luc rigouzzo die sprak namens edFi 
(de overkoepelende organisatie van 
europese investeringsfondsen/banken 

voor ontwikkelingslanden) en de heer 
rudy demeyer namens de ngo’s.

in de namiddag werd in drie parallelle 
sessies van gedachten gewisseld over 
de gevolgen van de economische en 
financiële crisis voor de democratische 
republiek congo, senegal en tanzania, 
en hoe regeringen en donoren daarop 
inspelen. bedoeling was om de ant-
woorden en maatregelen die de ontwik-
kelingspartners in eerste instantie die-
nen te nemen, beter te identificeren ten 
einde snel een gunstig effect te hebben 
op het welzijn van de meest getroffen 
groepen in de samenleving.

op de voltallige zitting tegen het eind 
van de namiddag werd verslag uitge-
bracht over de drie afzonderlijke sessies, 
waarna de heer Peter moors, directeur-
generaal ontwikkelingssamenwerking, 
de zitting beëindigde met een paar slot-
bemerkingen.

Staten-generaal van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking

Trends: Interview
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inkomsten lager uitvallen.
de overheidsinkomsten zijn voor een groot 
deel afhankelijk van invoer- en uitvoerhef-
fingen. de achteruitgang van de export 
heeft dus niet alleen rechtstreekse gevol-
gen voor het valuta-aanbod, maar ook voor 
de overheidsinkomsten.
aangezien het land minder valuta ontvangt, 
zijn ook de valutareserves in het laat-
ste kwartaal van 2008 fors geslonken. de 
reden is niet alleen bij de crisis te zoeken. 
de reserves waren al niet te groot, en dit 
had een onmiddellijke weerslag op de prij-
zen. in het eerste kwartaal van 2009 steeg 
de inflatie op drie maanden tijd tot 25% 
en verloor de nationale munt, ook op drie 
maanden tijd, 22% van haar waarde. dit 
bleef niet zonder gevolgen voor de koop-
kracht van de bevolking. ik schat het koop-
krachtverlies sinds halverwege het laatste 
kwartaal van 2008 op 30 à 40%.

ter gelegenheid van de staten-
generaal sprak u ook over de 
gevolgen van de crisis voor de 
informele sector, meer bepaald 
in de steden?
inderdaad. in congo zijn de meeste gezin-
nen aangewezen op de informele sector en 
deze sector is zeer prijsgevoelig. wanneer 
de prijzen stabiel blijven, doet de informele 
sector het goed omdat de zaken dan beter 
lopen. handelaars en kopers, en dat zijn 
toch vooral vrouwen, kunnen meer kopen 
en verkopen omdat hun geldmiddelen min-
der aan waardeschommelingen onderhevig 

zijn. vergeet niet dat op drie maanden tijd 
de waarde van de congolese frank met 22% 
is gedaald terwijl ook begin januari en begin 
april het geld in één week tijd 7 à 8% van zijn 
waarde was verloren. hierdoor is het voor 
de vrouwen heel lastig om opnieuw voor-
raden aan te leggen en zelfs om prijzen te 
bepalen. ze kunnen niet voorzien of de ver-
koopprijs van vandaag volstaat om morgen 
nieuwe voorraden aan te kopen.

kunt u ons een beeld van 
de informele sector in 
cijfers geven? in kinshasa 
bijvoorbeeld?
in dr congo moet je statistieken nemen 
voor wat ze waard zijn. toch leren de cij-
fergegevens van een aantal onderbouwde 
wetenschappelijke studies ons dat de infor-
mele sector goed is voor minstens 70 à 
72% van de werkgelegenheid in kinshasa. 
belangrijker dan de overheid, die de andere 
grote werkgever is. volgens enquêtes 
bedraagt het gemiddelde inkomen in de 
informele sector ongeveer 124 dollar per 
maand, wat toch hoger is dan het gemid-
deld ambtenarenloon. let wel, het betreft 
cijfers uit de jaren 2004 en 2005. een 
gemiddelde heeft natuurlijk uitersten: zo 
ligt de inkomensmediaan* op 30 à 37 dol-
lar, of een derde van het gemiddelde, wat 
wijst op grote verschillen. ik denk dan ook 
dat het mediaan inkomen een beter beeld 
geeft dan het gemiddeld inkomen in deze 
sector.

Denkt de Congolese regering 
dat de crisis de komende 
maanden ook andere sectoren 
zal treffen? 
de koers van koper, het belangrijk-
ste exportproduct, gaat sinds enige tijd 
opnieuw in stijgende lijn. dat is alvast goed 
nieuws. een ander bemoedigend gegeven 
is dat de crisis geen invloed heeft op de 
uivoering van grote mijnbouwprojecten. ik 
geef als voorbeeld de productie-eenheid 
Tenge-Fungurume (zuidoosten), die over 
een paar weken in bedrijf gaat. dankzij 
het koersherstel van het koper zal de pro-
ductie tegen het eind van dit jaar of tegen 
2010 opnieuw een behoorlijk peil bereiken 
en hierdoor zal de weerslag van de crisis in 
andere sectoren beperkt blijven. zo reke-
nen we op een verbetering van de situatie 
in de telecomsector.
dit is immers een van de sectoren bij wie 
de crisis in de mijnsector het hardst is aan-
gekomen. de mijnbouwbedrijven waren 
immers de grootste klanten van de telecom-
bedrijven, in het bijzonder in de provincies 
katanga en kasaï. we gaan ervan uit dat de 
inbedrijfstelling van productie-eenheden 
zoals Tenge-Fungurume en een paar andere 
eenheden, de telecomsector zal aantrek-
ken en dat dit op zijn beurt de dienstensec-
tor (hotels en restaurants) in de mijnbouw-
gebieden nieuw leven zal inblazen.

Jean-Michel Corhay

(het volledige gesprek is na te lezen  
op de site van DGOS.) 

online

Link naar het volledige interview met Daniel 

Mukoko:

www.dgos.be > Actualiteiten 

Link naar de lijst van sprekers en het programma 

van de Staten-generaal:  

www.dgos.be/statengeneraal2009/ 

programma.html
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* De inkomensmediaan is het inkomen dat een populatie exact in twee deelt. De helft van de popula-
tie heeft dus een inkomen dat hoger ligt dan de inkomensmediaan, terwijl de andere helft een lager 
inkomen heeft.
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kikimi is een grote dorpsagglomeratie aan 
de rand van kinshasa in de gezondheidszone 
van mikondo. kikimi is een van de groot-
ste ziektehaarden van humane Afrikaanse 
trypanosomiase (hat of slaapziekte) in 
kinshasa. alle voorwaarden zijn aanwezig 
voor de verspreiding van de tseetseevlieg 
die de slaapziekte overdraagt. kikimi is niet 
verkaveld. het ligt aan de samenvloeiing 
van de rivieren lukaya en ndjili en aan tal 
van waterplassen. de twee rivieren stro-
men langs het woud. wildgroeiende olie-
palmbomen hangen over de hutten. 

"Dit zijn zeer goede omstandigheden voor 
de tseetseevlieg die zich gretig voortplant 
en de schaduwrijke gebieden zijn ideaal 
voor de verspreiding van HAT", stelt wim 
van der veken vast, arts/adjunct-directeur 
van het Programme national de lutte contre 
la THA (Pnl-tha – nationaal programma ter 
bestrijding van hat). onder de palmbomen 

komen mensen graag uitrusten en tijdens 
hun dutje worden ze gebeten door vliegen. 
het water is niet het enige probleem, overal 
in het dorp staat onkruid, tot aan de muren 
van de hutten. de inwoners hebben er blijk-
baar vrede mee. de waterplassen waarin ze 
op zoek gaan naar vis en zich baden, storen 
hen zo te zien ook niet.

een onrustwekkende situatie
dit is de situatie waarin de belgische en 
congolese partners sinds 1997 de strijd 
aanbinden tegen hat. de meeste inwoners 
van kikimi ontkennen zelfs dat de ziekte in 
hun onmiddellijke omgeving voorkomt. "Ik 
heb hier altijd gewoond. Ik heb nog nooit 
iemand in dit dorp gezien die de slaapziekte 
had", bevestigt nzolani die palmbomen 
aftapt en palmwijn maakt. milandu, een 
veertiger die voor zijn huis de aubergine-
aanplant verzorgt, is zonder het te besef-
fen ziek. mevrouw beda die brood verkoopt, 

Sinds jaar en dag doet België er alles aan om de slaapziekte in 
de Democratische Republiek Congo uit te roeien. In de koloniale 
tijd was dit gelukt. De ziekte stak echter na de onafhankelijkheid 
opnieuw de kop op bij gebrek aan opvolging. Sinds de hervatting 
van de samenwerking in de afgelopen tien jaar zijn de resultaten 
bemoedigend. Maar de strijd tegen de ziekte is in gevaar. Er zijn te 
weinig middelen en de bewustmaking van de bevolking schiet te kort.  

geeft het wel toe: "Mijn buur, die daar voor 
zijn huis werkt, is ziek. We kennen de symp-
tomen van de slaapziekte. Maar als je hem 
zegt dat hij ziek is, beland je misschien voor 
de rechter, of hij vloekt dat je hem behekst 
hebt." beda kent de ziekte omdat haar doch-
ter mwanza van 9 jaar de ziekte kreeg toen 
ze 2 jaar oud was. "Sinds 3 jaar wordt ze 
in het universitair ziektenhuis van Kinshasa 
behandeld. Vandaag is Mwanza bijna gene-
zen, maar ze heeft een groeiachterstand. 
Ze heeft moeite met stappen en ze spreekt 
slecht. Ze kan nog niet naar school gaan", 
zegt de moeder verontrust.

er worden te weinig diagnoses gesteld en 
het is dan ook moeilijk te zeggen hoeveel 
mensen de slaapziekte in kikimi hebben. 
maar het zijn er zeker meer dan men zou 
denken. velen weten niet dat ze ziek zijn. 
anderen weten het dan wel, maar wer-
den nog nooit onderzocht of behandeld. 
zonder behandeling is hat evenwel dode-
lijk. wim van der veken legt uit: "De men-
sen die op twee plaatsen wonen en werken, 
landbouwers, jagers, vissers of degenen die 
in de bossen houtskool maken, lopen het 
grootste gevaar, omdat ze het contact met 
de tseetseevlieg niet kunnen vermijden. De 
rivier speelt ook een belangrijke rol bij het 
overdragen van HAT. Onlangs werden 160 
zieken geregistreerd die de ziekte aan de 
rivier hadden opgelopen."

geen middelen,  
geen sensibilisering 
Joël landu, verpleger in het gezondheids-
centrum van kikimi, schetst de situatie: "Af 
en toe komen hier mensen met slaapziekte 
binnen. We sturen ze dan meteen door naar 
het Hôpital Roi Baudouin, want wij hebben 
niet de middelen om dergelijke zieken op te 
vangen." in het gezondheidscentrum vision 
mondiale vertellen twee verplegers die we 
tegenkomen ons dat de enige collega, een 
laborant, die een opleiding gevolgd had 
voor het opsporen van hat, vertrokken is. 
"Daarom houden we ons liever niet bezig met 
HAT, want al zouden we de ziekte per toeval 
opsporen, dan nog kunnen we de patiën-
ten niet behandelen", zegt elodie kapalayi, 
een verpleegster. ze voegt er nog aan toe: 
"We doen ook niet aan sensibilisering, om 

slaaPziekte: een onoP houDelijke strijD
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BTC: Gezondheid

Meren, zoals dit van 
Kimoka, vormen een 
aantrekkelijke plek  
voor de voortplanting  
van insecten. 

kikimi
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ons centrum niet in diskrediet te brengen. 
Waarom zouden we dat doen, als we toch 
weten dat we niet eens één geschikte naald 
hebben om de ziekte op te sporen?" elodie 
weet wel dat hat in kikimi voorkomt en ze is 
zich bewust van het risico van verspreiding.

een affiche van het Pnl-tha kondigt ech-
ter aan dat de ziekte te genezen is en dat 
de behandeling gratis is. volgens de affiche 
zijn de eerste symptomen koorts, hoofdpijn 
en pijnlijke gewrichten. de affiche roept de 
bevolking rond kinshasa en de reizigers in 
het gebied op naar het gezondheidscentrum 
te gaan van zodra ze gezwollen halsklieren, 
duizeligheid, chronische koorts of moeilijk te 
genezen malaria vaststellen.

bestrijding  
wordt gedwarsboomd
er is dringend nood aan acties op het terrein 
om de ziekte en de tseetseevlieg te bestrij-
den. "Vaststellen dat de ziekte bestaat, dat 
het onkruid tot aan onze voordeur groeit 
of dat er veel tseetseevliegen zijn, vol-
staat niet." volgens een commandant van 
de lokale politie, die anoniem wenst te blij-
ven, "is het belangrijker er iets aan te doen, 
al was het maar voor meer netheid te zor-
gen rond onze huizen, onze rivieren, onze 
velden, kortom onze leefomgeving." hier 
in kikimi wordt er bij gebrek aan middelen 
geen enkele maatregel genomen, maar ook 
omdat de lokale bevolking zich niet bewust 
is van het probleem. de mensen nemen 
geen initiatief, ze treffen zelfs geen koste-
loze maatregelen. in heel het dorp werden 
slechts twee vallen geplaatst. "Die twee 
vallen zijn er sinds 2006. Ze waren er toen 
ik hier voor het eerst toekwam", legt ver-
pleger Joël landu uit. hij vraagt zich af of ze 
nog werken en doeltreffend zijn.

de belgische ontwikkelingssamenwerking  
stelt middelen ter beschikking van het 
nationaal bestrijdingsprogramma voor het 
samenstellen van mobiele opsporings-
teams, het verminderen van het infectie-
gevaar en het aankopen van behandelings-
materiaal. als sensibiliseringsinstrument 
worden onder andere de bovenvermelde 
affiches gebruikt. volgens Jean Yok, assis-
tent aan de universiteit van kinshasa en 

afkomstig  uit kikimi, "moet dit werk aan-
gemoedigd worden, maar er is meer nodig, 
met name de opleiding van het gezond-
heidspersoneel."

toch is er vooruitgang. sinds 1997 werden 
180.000 mensen met de slaapziekte opge-
spoord. 90% van hen kon van de dood wor-
den gered. het aantal nieuwe besmettin-
gen daalt constant. tussen 1997 en 2000 
is de besmettingsgraad gezakt van 2% naar 
0,30%. zonder middelen, zonder bewust-
making van de bevolking en zonder nati-
onaal actieprogramma blijft het gevaar 
echter bestaan. ook dr. van der veken 
waarschuwt ervoor "de bestrijdingsinspan-
ningen niet te verminderen omdat dit een 
tegengesteld effect zal hebben waardoor 
het vooropgestelde doel nog moeilijker te 
bereiken is." in 2008 werd fase 4 van het 
project goedgekeurd. dat heeft betrekking 
op de provincies bandundu en kasaï, waar 
de ziekte sterk verspreid is. de inspannin-
gen in de andere provincies worden onder-
tussen niet teruggeschroefd.

Valère Bisueko
Infosud-Syfia

BTC: Gezondheid

dr congo is het land waar de slaapziekte - ook humane Afrikaanse trypanoso-
miase genaamd (hat) - het meest voorkomt. zonder behandeling is de ziekte 
dodelijk. belgië is het voornaamste donorland voor de bestrijding van de 
slaapziekte in dr congo. tussen 1997, het begin van het belgisch-congolese 
project, en 2007 is de besmettingsgraad van 2,15% gedaald naar 0,3%. de 
sleutel tot de doelmatige bestrijding van de ziekte is een vroege opspo-
ring. die is mogelijk dankzij de catt-test die het instituut voor tropische 
geneeskunde in antwerpen ontwikkelde.

Evolutie van de nieuwe gevallen HAT in DRC van 2000 tot 2008  
(met inbegrip van de Oostelijke Provincie)
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De rivieren die Kinshasa doorkruisen, worden voor van alles  
en nog wat gebruikt, en maken zo de mensen kwetsbaar. 
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Kindsoldaten

Paluku kacanula, 27 jaar, heeft een kleine 
eetgelegenheid op de hoek van de avenue 
des martyrs met de rue d'ambiance. elke 
morgen staat hij vroeg op om de zaak te 
openen waar hij gebak en taart serveert. 
"Ik ben net getrouwd. Mijn vrouw en ik 
doen ons best om van deze zaak te overle-
ven", vertrouwt hij ons toe.

Demobilisatie en re-integratie
wie hem nu ziet, zou nooit denken dat 
deze zachte en vriendelijke jongen in een 
vroeger leven een Mayi-Mayi-strijder was. 
Paluku kacanula nam deel aan de demobi-
lisatie - de ontbinding van een gevechts-
eenheid - en kreeg een versnelde opleiding 
van twee maanden. tussen 2004 en 2007 
slaagden honderden kindsoldaten erin zich 
sociaal en economisch te re-integreren. ze 
volgden een opleiding tot meubelmaker, 
metser, kapper, kok, bakker, landbouwer 
of veeteler.

net als Paluku is ook roger musubao een 
ex-strijder. hij maakte deel uit van het 
Rassemblement congolais pour la démo-
cratie / Kisangani Mouvement de Libération 
(rcd/kml). vroeger was hij automonteur, 
nu heeft hij zich omgeschoold tot bewaker. 

De moeizame integratie  
van ex-rebellen

In het kader van de demobilisatie zetten verschillende organisaties 
zich in voor de re-integratie van voormalige rebellen. Een proces van 
lange adem. Reportage uit Butembo, 320 km ten noorden van Goma.

"Ik voel me beter en ik ben blij dat ik een 
baan gevonden heb", troost hij zich. roger 
is verantwoordelijk voor de ateliers van het 
centre de Formation et d'animation pour 
le développement solidaire (ceFades) dat 
verbonden is aan de catholic University of 
graben. het centrum is een onafhankelijke 
instelling voor de opleiding en begeleiding 
van jonge ex-strijders en straatkinderen. 
met de steun van de belgische ontwik-
kelingssamenwerking en in partnerschap 
met het vlaams internationaal centrum 
(vic) neemt het ceFades deel aan het 
proces van demobilisatie en re-integratie 
van voormalige kindsoldaten en straatkin-
deren. het centrum leidt de jongeren niet 
enkel op, maar biedt hen ook de kans hun 
schoolloopbaan te hervatten.

DOSSIER

een moeilijke begeleiding 
"Het is niet makkelijk kindsoldaten te bege-
leiden, ze hebben zo hun eigen gedrag. Maar 
we doen wat we kunnen", legt priester Jean-
marie kahisiryo uit, uitvoerend secretaris 
van het ceFades. hij betreurt dat de jon-
geren zo weinig belangstelling hebben voor 
de opleidingen. sommigen roken in het les-
lokaal, anderen komen enkel wanneer het 
hen uitkomt. "En sommigen zijn onbeslist en 
wisselen tijdens de opleiding van richting", 
zegt emmanuel nganza, opleider veeteelt 
en landbouw.

kasaï mapwata, psycholoog van het 
ceFades, verklaart dit gedrag door de wij-
ziging van leefgewoontes en omgeving. 
"Deze jongeren verlaten een wereld waarin 
commanderen de norm is. De terugkeer naar 
een gewoon leven is niet makkelijk.” volgens 
mahunga muhindo, leraar meubelmaker, 
"komen de meeste ex-strijders uit dorpen en 
hebben ze bij de opleiding in een stedelijk 
gebied de moed laten zakken. Ze zijn naar 
hun dorpen teruggekeerd om zich opnieuw 
aan te sluiten bij gewapende groeperingen 
of om andere dingen te doen."

bemoedigende resultaten 
dankzij de opleiding en de begeleiding heb-
ben tal van kindsoldaten de stap naar een 
geregeld leven kunnen zetten. "De gebou-
wen van ons opleidingscentrum werden 
door gedemobiliseerde metsers opgetrok-
ken", aldus priester Jean-marie kahisiryo. 
volgens innocent kombi, leraar koken, blij-
ven vele oud-leerlingen in contact en schrij-
ven ze hoe dankbaar ze zijn. "We mogen 
van geluk spreken dat we de wereld van 
elke dag vechten achter ons hebben gelaten. 
Iedereen zou een opleiding moeten volgen 
en zelf zijn brood verdienen. Je verandert 
een mens niet met twee maanden oplei-
ding", verklaart texas milenda, zelf gede-
mobiliseerd. "Demobilisatie is een heel lang 
proces dat meer dan twee of drie maanden 
tijd in beslag neemt", stelt psycholoog kasaï 
mapwata tot slot.

Kennedy Wema
Infosud-Syfia

Ex-Maï-Maï-strijders  
op het moment van  
hun demobilisatie. 

nord-kivu
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Soldaten van het Congolese leger in Noord-Kivu. 
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Gender

“Mijnheer de secretaris-generaal, vandaag 
staat seksueel geweld in het algemeen op 
de agenda, maar ik wil het onderwerp aan 
de orde stellen in het licht van de situatie in 
DR Congo die mij zeer ter harte gaat.(…) Laat 
dit duidelijk zijn: straffeloosheid kan niet 
langer. Wie vrouwen, mannen en kinderen 
martelt, verkracht en afslacht, moet zich ver-
antwoorden en zal voor zijn daden moeten 
terechtstaan." in deze bewoordingen richtte 
de belgische minister van ontwikkelings-
samenwerking zich op 19 juni 2008 tot de 
veiligheidsraad van de verenigde naties.

verkrachting is van alle tijden en van alle 
plaatsen, maar het was altijd een verwerpe-
lijke daad in de marge. in oorlogstijd wordt 
verkrachting echter ingezet als een wapen 
dat de vijand recht in het hart treft. de 
vrouw is de spil van het gezin. door haar te 
bezoedelen, te kwetsen, te vernietigen en te 
folteren wordt de hele gemeenschap van ‘de 
vijand’ ontwricht.

in noord- en zuid-kivu legt de gemeenschap 
van oudsher een zware straf op aan de dader 
van een dergelijk misdrijf. en toch, sinds de 
oorlog in oost-congo keer op keer oplaait en 
de regio na de genocide in rwanda in 1994 
door vluchtelingen werd overspoeld, zijn 
vrouwen er het doelwit van systematische 

geweld op vrouwen  
als oorlogswapen

In Oost-Congo woedt al meer dan tien jaar een oorlog. De tol voor de burgers  
is bijzonder zwaar. Verkrachting wordt er op grote schaal en met een onbeschrijflijke 
wreedheid als oorlogswapen ingezet. Dit heeft niet alleen een verwoestend effect 
op het leven van de vrouwen, maar ontrafelt ook het sociale weefsel. De Belgische 
ontwikkelingssamenwerking maakt een prioriteit van de strijd tegen deze vorm van geweld.

verkrachting. de opzettelijke wreedheid gaat 
zo ver - ook baby’s en ouderen zijn slacht-
offer - dat het zelfs de dood of blijvende 
letsels aan de genitaliën tot gevolg heeft. 
toch ontsnapt het fenomeen, ondanks de 
omvang van de feiten, aan de aandacht van 
de gemeenschap en van het prille rechtssys-
teem van de jonge staat. verkrachting wordt 
gebanaliseerd. er is geen voeling meer met 
de traditionele waarden en beschermings-
mechanismen. de beulen blijven straffeloos 
hun gang gaan. het gevoel van straffeloos-
heid en onveiligheid zet burgers aan om ook 
binnen de eigen gemeenschap seksuele mis-
drijven te plegen.

de slachtoffers blijven achter met onher-
stelbare fysieke gevolgen zoals aids, fis-
tels (open wonden tussen vagina en anus) 
en ongewenste zwangerschappen, en met 
zware mentale letsels. ook de gemeen-
schap wordt getroffen. heel wat vrou-
wen worden verstoten door hun familie en 
kunnen niet meer werken en voor de kin-
deren zorgen. volgens tellingen van het 
vn-bevolkingsfonds (UnFPa) grepen in dr 
congo in 2007 13.230 gevallen van verkrach-
ting plaats. dit zijn meer dan 36 vrouwen 
en meisjes per dag. 70% van de feiten werd 
gepleegd in beide kivu’s en in de oostelijke 
Provincie. deze cijfers tonen slechts het 

topje van de ijsberg. als ze het al overleven, 
durven de meeste vrouwen geen aangifte te 
doen, uit schaamte, uit vrees voor vervolging 
of omdat ze geen vertrouwen hebben in het 
gerechtelijk apparaat. de vn zien sinds 2007 
geen enkele verbetering.

voor belgië is gender (de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen) een prioritair ontwik-
kelingsthema, wat ertoe bijdraagt dat het 
probleem van seksueel geweld hoog op de 
internationale agenda blijft staan. deze blij-
vende aandacht leidde tot de goedkeuring 
van een nationaal actieplan voor de uitvoe-
ring van resolutie 1325 over ‘vrouwen, vrede 
en veiligheid’, die in 2000 werd aangenomen 
door de vn-veiligheidsraad (kadertje). belgië 
is voorstander van een globale benadering 
van het probleem met aspecten als preven-
tie, medische en psycho-sociale begelei-
ding van de slachtoffers (via het gemeen-
schappelijk programma van UniceF en het 
vn-bevolkingsfonds) en de strijd tegen 
straffeloosheid (programma reJUsco).

Elise Pirsoul

DOSSIER

resolutie 1325 vraagt erkenning voor 
de rol van vrouwen in het voorkomen 
en oplossen van conflicten en in de 
opbouw van vrede. de lidstaten van 
de vn worden aangespoord om de 
deelname van vrouwen aan deze vre-
desprocessen te vergroten en te zor-
gen voor de bescherming van vrouwen 
voor, tijdens en na een conflict. belgië 
heeft een actieplan goedgekeurd en 
moet nu ook de daad bij het woord 
voegen (goedgekeurd door de minis-
terraad op 20 februari 2009). 

online

Resolutie 1325: http://www.dgcd.be/
documents/nl/themas/gender/ 
belgisch_actieplan_1325.pdf 
Campagne UNIFEM:    
www.saynotoviolence.org
Cocafem: http://www.profemmes.org
Toespraak van de Minister  
voor de Veiligheidsraad:   
http://www.dgos.be/nl/de_minister/
toespraken/20080619.html

"Ik ben een vrouw uit DR Congo en vanuit 
het hart van mijn land dat door geweld 
en doodslag is verscheurd sinds het in 
1994 zijn gastvrijheid toonde, klaag ik aan 
dat mijn mens-zijn me werd afgenomen. 
Ik klaag aan dat ik ben verkracht door 
gewapende bendes en uitschot (...)  
voor de ogen van mijn ouders, mijn 
kinderen, mijn man, mijn vrienden,  
mijn buren, ja, zelfs gewoon op straat.  
De massale verkrachtingen in Congo zijn 
een oorlogswapen dat wordt ingezet om  
de mentale kracht van het volk te breken."
(Boodschap van solidariteit die op 8 maart 
2009, naar aanleiding van de Internationale 
Vrouwendag, werd uitgesproken door  
de vrouwen van DR Congo)
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BTC: Infrastructuur

het gros van de werken vond plaats in de 
armste wijken van kinshasa, lubumbashi en 
mbuji-mayi. bedoeling was immers om vooral 
de armsten vooruit te helpen. honderden 
mannen en vrouwen werden er opgetrom-
meld om aan de slag te gaan met spade, hak 
en kruiwagen. "Dankzij onze HIMO-aanpak 
(Haute Intensité de Main d’oeuvre) hebben 
we ongeveer 1,5 miljoen euro rechtstreeks in 
de wijken gepompt", zegt olivier chavoine, 
btc programmaverantwoordelijke voor de 
noodprogramma’s in burundi en dr congo. 
"Dit komt neer op bijna 600.000 mandagen 
of 3.000 volle jaarwedden."

duurzaamheid was een uitermate belangrijk 
aandachtspunt. "Neem het voorbeeld van de 
erosiebestrijding", vertelt olivier. "Doordat 
mensen in grote steden zich zowat overal 
vestigen en er de plantengroei wegkappen, 
waren op verschillende plaatsen kleine ravij-
nen ontstaan. Deze werden almaar breder 
en dreigden huizen mee te sleuren. We heb-
ben de wanden van de ravijnen verstevigd 
met zandzakken en schanskorven - stevige 
korven van metalen gaas gevuld met stenen. 
Maar het zijn vooral de aanplantingen die 
ervoor zorgen dat er nauwelijks onderhoud 
is. De wanden raken immers stilaan over-
groeid. Ook de wegen hebben we zorgvuldig 
aangelegd. We brachten verschillende lagen 
aan met degelijk materiaal."

niet alleen solide werken, ook sensibilise-
ring zorgde voor duurzame resultaten. wat 

Samen bouwen  
aan DR Congo!

Na de verkiezingen van 2006 ging in  
DR Congo een grootschalig Post-electoraal 
Noodprogramma van start. Diverse 
infrastructuurwerken moesten voor de 
bevolking het zichtbare bewijs zijn dat het 
proces van democratisering gepaard ging 
met de nationale wil om het land herop te 
bouwen. Twee en een half jaar en 25 miljoen 
euro investeringen later kan het programma 
duurzame resultaten voorleggen.

DOSSIER

Wegen (Kinshasa, Mbuji-Mayi, Lubumbashi, 

Bas-Congo)

geruimde straatgoten: 24,4 km

herstelde of aangelegde straatgoten: 17,8 km

herstelde of aangelegde collectoren: 5,7 km

reinigen van collectoringangen: 2 locaties

aangelegde wegen: 14,3 km

herstelde wegen: 21 km

stoepen in betontegels: 2.400 m²

duikers, bruggen, kokers: 78

Strijd tegen erosie (Kinshasa, Mbuji-Mayi)

werken op erosiegevoelige plaatsen: 18

aantal aangelegde gemeentelijke plantenkwe-

kerijen: 8

Drinkwater (Lubumbashi)

geïnstalleerde waterkranen: 65

waterdistributie: 2 waterpompen en 1 putpomp

Plaatselijke economische ontwikkeling 

(Kinshasa)

1 markt met 224 staanplaatsen

Rivierponten (plattelandsgebieden over het 

hele grondgebied)

10 nieuwe of herstelde ponten 

Transport

8 nieuwe bussen voor de universiteit van 

kinshasa (Unikin)

Wegenonderhoud (Bas-Congo – weg Boma-

Tshela)

vrachtwagens: 1 laadbak, 1 vrachtwagen met 

grijpkraan, 1 wiellader

Communicatie en sensibilisering

5 tijdschriften ‘&co’

500 dvd’s met de film “Assainissement 

Kinshasa” (de sanering van Kinshasa)

40 voorstellingen sociaal actietheater

(in Kinshasa, Mbuji-Mayi en Lubumbashi, voor 

9.000 betrokkenen + 18.400 leerlingen)

2.000 dvd’s met de film “Est-ce que ça va?”  

(3 documentaires die een beeld geven van het 

sociaal actietheater)

480 leerkrachten in 90 scholen die worden 

opgeleid in duurzaam afvalbeheer

Bron: BTC

Het Noodprogramma 
in cijfers

baat het straatgoten uit te kuisen als men-
sen onbekommerd hun afval op straat blij-
ven werpen? "480 onderwijzers kregen een 
opleiding over de recyclage van plastiek", 
zegt olivier. "En 18.400 leerlingen volgden 
sociaal actietheater dat hen respect voor het 
milieu bijbracht. Ook voor 9.000 volwasse-
nen hebben we sociaal actietheater georga-
niseerd." dergelijke sensibiliserende toneel-
stukken doen een discussie ontstaan onder 
het publiek en zetten de mensen aan tot 
denken.

btc werkte tijdens het programma intens 
samen met congolese staatsinstellingen, 
staatsbedrijven en de privésector (kmo’s, 
studiebureaus, vaklui, ngo’s). alle betrok-
ken instellingen hebben nu een grotere 
bekwaamheid om dergelijke werken in de 
toekomst zelf uit te voeren. dankzij de 
samenwerking, die vaak gepaard ging met 
opleidingen, zullen ze tevens de gereali-
seerde werken beter opvolgen. het lijkt 
erop dat de slogan 'Samen bouwen aan DR 
Congo' de toon heeft gezet van het volledige 
noodprogramma.

Chris Simoens

online

www.btcctb.org > landen > DR Congo 

De wanden van de 
ravijnen werden duurzaam 
verstevigd met zandzakken 
en aanplantingen.
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Onderzoek

bushi, een bergstreek in zuid-kivu, staat 
bekend om zijn bananenvariëteiten met 
hoge opbrengst. "Wij telden 13 bananen-
variëteiten die worden ingedeeld volgens 
drie consumptiewijzen: bakbananen, bana- 
nen om bier van te brouwen en dessert-
bananen", legt cirimwami mbaswa uit. hij 
is onderzoekstechnicus bij het centrum 
Fruit et Banane van het Institut national 
d’Etudes et de Recherches agronomiques 
(inera bukavu).

"De gemiddelde jaarconsumptie van bana-
nen in het bergachtige Zuid-Kivu bedraagt 
110 kg per persoon, een record in Afrika. In 
deze streek is de banaan het basisvoedsel”, 
zegt ingenieur gustave cirhigiri, onder-
zoeksassistent bij het Consortium for 
Improving Agriculture-based Livelihood in 
Central-Africa (cialca).

De lokale aanpak  
van bananenziekten
sinds 1996 is de productie met meer dan 
40% gedaald als gevolg van een ziekte die 

betere bananenteelt,  
meer voedselzekerheid

Sinds een tiental jaren kent de bananenteelt in Zuid-Kivu een forse terugval door ziekten die 
de bananenplantages aantasten. Dit vormt een bedreiging voor de voedselzekerheid. Met de 
steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking wordt in het veld naar oplossingen op 
maat gezocht. Dankzij deze, weliswaar beperkte, oplossingen is er beduidend minder schade.

alle variëteiten in de oostelijke provincie 
kivu heeft aangetast. de aanplant op de 
eilandjes en aan de oevers van het meer is 
het ergst getroffen. nu nog voelen de boe-
ren de gevolgen. "Tien jaar geleden kon ik 
voldoende bananen telen om mijn familie 
te voeden en nog een inkomen uit de ver-
koop te halen", herinnert zich espérance 
namavu, een boerin uit kalehe, ten noor-
den van bukavu.

technici en onderzoekers hebben verschil-
lende soorten ziekten geteld. "Fuzariose 
bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een 
zwam, of bruinrot die tot nu toe de meeste 
schade aanricht", legt gustave chirhigiri 
uit. dan is er nog de bananenkever of 
Chihombogolo in het Mashi, de lokale taal. 
“Een zwart insect dat gangen vreet in de 
wortelloot", zegt roger zagabe, verant-
woordelijke voor de vulgarisering van acti-
viteiten rond bananenteelt bij het vereni-
gingennetwerk diobass (Démarche pour 
une Interaction entre les Organisations à 
la Base et les Autres Sources de Savoirs). 

een andere kwaal is het Banana bunchy 
top virus, waardoor de bladeren krimpen 
en de bladranden geel kleuren.

met het oog op een betere voedselzeker-
heid hebben de landbouwers gediversi-
fieerd. bananenplantages worden gelei-
delijk vervangen door de aanplant van 
bonen, soja of maniok, zoals Pélagie heeft 
gedaan. vroeger teelde zij bananen in 
ibinja, een eilandje in het kivumeer.

meer collectief onderzoek 
sinds 2006 levert het onderzoek van cialca 
deels hoopgevende resultaten op. dankzij de 
ziektebestrijding kunnen vroege variëteiten 
worden geteeld die al na 14 à 18 maanden 
een oogst geven. cirimwami mbaswa legt 
het proces uit: "Eerst worden de gezonde 
stammen gekapt en van de bast ontdaan om 
de wortelvorming te stimuleren. Dan worden 
ze ontsmet door ze gedurende 30 secon-
den onder te dompelen in water van 80°. 
Vervolgens worden ze afgedekt met ontsmet 
zaagsel. Na drie maanden worden de scheut-
jes eerst in plantgaten gepoot vooraleer ze 
worden uitgeplant.”

door de bekendmaking van de onderzoeks-
resultaten en de verspreiding van de kennis 
door cialca weten de boeren nu meer over 
de ziektes die de bananenplant aantasten. 
in burhale en kamanyola steunt diobass de 
boerenbrigades in hun strijd tegen de ver-
nietigende ziektes en helpt het hen met de 
vulgarisering van verbeterde rassen. ook in 
kalehe en kavumu wordt met de steun van 
adi-kivu (Action pour le Développement inté-
gré au Kivu) op eenzelfde manier gewerkt. 
“De boeren wordt geleerd dat mulchen (het 
afdekken van de grond) helpt om de ver-
spreiding van ziektekiemen te verminderen”, 
legt roger zagabe uit. “Meststoffen zijn duur 
en het is van belang dat zieke soorten door 
gezonde aanplant worden vervangen.”

Thaddée Hyawe-Hinyi
Infosud-Syfia

online

www.cialca.org

DOSSIER

Meerdere bananenvariëteiten worden getest  
op ziekteresistentie.
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PUNTKOMMA

Uit de analyse van de vooruitgang van de Belgische partnerlanden in het behalen  
van de Millenniumdoelen (MDG’s) tegen 2015, blijken grote verschillen tussen de 18 landen. 
Ook binnen één land is de vooruitgang per doelstelling sterk gedifferentieerd.

forum van noord-zuid  
jongeren in burundi: constructie 
van daken en geesten

de vereniging iriba geeft jongeren de kans om samen met andere 
jongeren uit noord en zuid mee te helpen aan de constructie van 
het Jongerencentrum ‘icibare’ in ngozi, een stad in noord-burundi. 
met 5 jaar ervaring achter de kiezen is iriba in staat de deelnemers 
een verrijkende en onvergetelijke ervaring mee te geven. op het 
programma staan verschillende ontdekkingen van de andere en 
van zichzelf aan de hand van culturele activiteiten en opleidingen.

landenoverzicht per mDg
voor de belangrijke mdg 1 – de armoede en de honger halve-
ren tegen 2015 – lijkt de vooruitgang onvoldoende. de globale 
cijfers zijn niet echt slecht, maar dat komt door de grote sprong 
die oost-azië liet optekenen. in de meeste belgische partnerlan-
den dreigen we de doelstelling niet te halen. niger, burundi en 
de Palestijnse gebieden bengelen onderaan het klassement. daar 
lijkt noch de armoede, noch de honger, te zullen halveren tegen 
2015.

voor de toegang tot basisonderwijs werd recentelijk een sterke 
vooruitgang opgetekend, vooral in landen die het verst ach-
ter stonden. in dr congo, niger, de Palestijnse gebieden en 
mozambique wordt het behalen van de doelstelling knap lastig. 
Peru, bolivia, vietnam en zuid-afrika doen het dan weer uitste-
kend.

wanneer we naar de kinder- en moedersterfte kijken, zien we 
grote tekorten. de noord-afrikaanse partnerlanden algerije 
en marokko kenden een opmerkelijke vooruitgang, evenals de 
zuid-amerikaanse landen bolivia en Peru. hinken (weer) ver ach-
terop: centraal-afrika, oeganda, de Palestijnse gebieden en de 
sahellanden mali, niger en tanzania. ook op wereldschaal zullen 
deze mdg’s waarschijnlijk niet worden bereikt, mede doordat de 
doelstellingen hoog gegrepen zijn: de sterfte terugdringen met 
drie vierden. tal van verschillende factoren hebben een invloed op 
de kinder- en moedersterfte, waardoor resultaten op één terrein 
weer ongedaan worden gemaakt door andere factoren.

in vergelijking met andere partnerlanden is de sterke prestatie 
van oeganda in het terugdringen van hiv/aids en andere ziektes 

heel opmerkelijk. oeganda lijkt beide doelen gemakkelijk te zul-
len behalen, alle andere landen beneden de sahara niet, of heel 
eventueel. in deze strijd boeken de zuid-amerikaanse en noord-
afrikaanse partnerlanden een aanzienlijke vooruitgang.

op het vlak van gendergelijkheid lijkt het gros van de partner-
landen de doelstelling te zullen halen. toch hinken niger, mali, 
mozambique en de Palestijnse gebieden ferm achterop. mdg 7 
– zorgen voor een duurzaam milieu – zorgt dan weer wereldwijd 
voor serieuze kopzorgen. voelbare vooruitgang op dit vlak lijkt op 
korte termijn zeer moeilijk haalbaar.

top drie en de Palestijnse gebieden
de top drie van partnerlanden die het meest op schema zitten 
om de 2015-doelen te behalen bestaat uit vietnam, marokko en 
algerije. vooral vietnam doet het uitzonderlijk goed: alle mdg’s 
zullen er waarschijnlijk worden behaald, uitgezonderd de strijd 
tegen hiv/aids. op dat vlak heeft het enige belgische partnerland 
in azië nog werk aan de winkel.

niet verwonderlijk is het povere succes in de Palestijnse gebieden. 
het gebrek aan vrede, veiligheid en goed bestuur hypothekeert er 
alle kansen op verbetering. de recente oorlog in gaza en het uit-
blijven van hulpgoederen heeft de Palestijnse bevolking opnieuw 
enkele jaren achterop gezet.

online

www.dgos.be/nl/actualiteit   

wenst u te vertrekken met iriba, in augustus 2009 of 2010? wenst 
u met iriba samen te werken? hebt u vragen over het project? 
neem gerust contact op. 

online

www.iriba.org - michel.cermak@iriba.org 

grote verschillen in vooruitgang mDg’s 
tussen 18 partnerlanden



35 mei-juni-juli 2009  dimensie  

op 31 maart 2009 gaf het Development Assistance Committee 
(dac) van de oeso haar jaarlijks rapport vrij over het hulpbudget 
(oda) van de 23 bij de oeso-dac aangesloten donoren. het rap-
port schetst voor 2008 een vrij positief beeld van de globale ont-
wikkelingscijfers. het algemene budget steeg met 10%, van 103 
miljard naar 120 miljard dollar.

belgisch hulpbudget zit in de lift
belgië deed het bijzonder goed. de hulp is gestegen van 1,43 mil-
jard euro in 2007 naar 1,65 miljard euro in 2008. dat betekent een 
stijging van 16%. rekening houdend met de inflatie is de netto 
stijging volgens dac toch nog 13,4%, waardoor belgië meteen 
een van de sterkste klimmers was in 2008. als de schuldkwijt-
schelding buiten beschouwing wordt gelaten, dan is de stijging 
zelfs 20%.

in absolute cijfers – het totale volume van het budget - behoudt 
belgië de 14de plaats, net zoals vorig jaar. in relatieve cijfers 
– volgens de ratio oda/bni (het deel van het bruto nationaal 
inkomen dat aan ontwikkelingssamenwerking wordt uitgegeven) 
- klimt ons land van de 8ste naar de 7de plaats. met een oda/bni 
ratio van 0,47% is belgië de 7de beste donor geworden.

europese unie blijft grootste donor
de gemiddelde oda-inspanning van de eU (individuele landen en 
europese commissie) steeg van 0,39% in 2007 (61 miljard dol-
lar) naar 0,42% in 2008 (70 miljard dollar). daarmee levert de eU 
58% van het mondiale budget voor ontwikkelingssamenwerking, 
tegenover 22% voor de vs. de eU blijft aldus de grootste donor 
ter wereld. belgië is met 0,47% een europese koploper geworden.

online

www.oecd.org/dac 

belgisch hulpbudget 
klimt naar 7de plaats 

Volgens nieuwe cijfers van de OESO klimt België in de rangorde  
van hulpdonoren wat betreft het budget voor ontwikkelingssamen-
werking. België spendeerde 0,47% van zijn Bruto Nationaal Inkomen 
aan ontwikkelingssamenwerking in 2008. Ons land staat daarmee  
op de 7de plaats, een stijging van één plaats in vergelijking met 2007. 
Ook de globale hulpinspanning van alle donoren samen steeg fors.

Het Fair Trade Centre, dat 
de eerlijke handel in België 
bevordert, verandert van  
naam en wordt het Trade  
for Development Centre.  
Daarmee gaat een uitbreiding 
van het takenpakket van  
het centrum gepaard.

Fair Trade Centre 
wordt Trade for 
Development Centre

voorheen Fair Trade Centre…
al meer dan vijftig jaar werkt de eerlijke handel samen met 
de meest achtergestelde bevolkingsgroepen in het zuiden 
door hun producten te kopen aan voorwaarden die een eco-
nomische, sociale en milieuontwikkeling mogelijk maken. Fair 
Trade draagt ook bij aan de beweging van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en aan het sensibiliseren van de 
burgers voor een meer verantwoordelijke consumptie.
om dit soort handel te ondersteunen, lanceerde de belgische 
ontwikkelingssamenwerking in 2005 een programma voor 
de promotie van eerlijke handel: het Fair Trade Centre (Ftc).  
dit centrum had drie belangrijke doelstellingen:
•  De jaarlijkse organisatie van de Week van de  

eerlijke handel.
• De ondersteuning van producentenorganisaties.
•  Het opzetten van een observatiecentrum van eerlijke handel 

belast met de uitvoering van onderzoeken en studies.

voortaan Trade for Development Centre
de belgische ontwikkelingssamenwerking wil handel een 
belangrijke plaats geven in het beleid van armoedebestrijding. 
samen met de sterke opkomst van de 'eerlijke handel' heeft 
deze beleidskeuze geleid tot een uitbreiding van de opdrach-
ten van het centrum, dat een andere naam krijgt: het Trade 
for Development Centre. de missie van het nieuwe centrum 
omvat:
•  De professionalisering en de toegang tot de markt  

van de producenten in het zuiden verbeteren.
•  Een uitwisselingsplatform opzetten rond thema’s zoals 

handelshulp, eerlijke handel en duurzame handel.
•  Expertiseversterking, informatieverspreiding en  

sensibilisering voor de verschillende vormen van eerlijke, 
duurzame handel en van handelshulp.

online

www.befair.be 
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dgos heeft haar Jaarverslag 2008 uit. de focus van het jaarverslag ligt 
op de doeltreffendheid van de hulp. enkele nieuwe samenwerkingspro-
gramma's worden uit de doeken gedaan. daarnaast besteedt het jaar-
verslag veel aandacht aan de bewogen internationale beleidscontext 
van 2008. de actualiteit (voedselcrisis, economische crisis en klimaat-
crisis) en de belgische respons op deze uitdagingen komen uitgebreid 
aan bod. tal van interviews, voorbeelden en highlights schetsen de kern 
van belgiës internationaal ontwikkelingsbeleid. een overzicht van de uit-
gaven en nieuwe verbintenissen vervolledigt het werk.

online

Consulteer en download het jaarverslag van DGOS op www.dgos.be

DGOS Jaarverslag 2008


