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Rik en Lut De Raedt-Van Laeken 
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Dit kwartaalblad wordt verzonden aan 

geïnteresseerden. Indien u dit blad niet 

meer wenst te ontvangen, laat het ons 

dan weten. 

Wie BOYOMA per e-mail wenst te ont-

vangen, kan dit melden aan: 

info@kisangani.be 
Vermeld of u ook de gedrukte versie 

wenst. 

Uw persoonlijke gegevens worden in 

geen geval doorgegeven of verkocht aan 

derden. Indien u deze gegevens wenst te 

verwijderen uit de bestanden van Kisan-

gani vzw, dan kunt u dit per e-mail of 

per post laten weten. 
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Op zondag 24 december 2017 brak 

er in de afdeling veeteelt net geen 

vechtpartij uit. Gewoonweg omdat 

er vlees voorhanden was, wat ie-

dereen nodig heeft voor zijn groei 

maar ook om in Afrika een goed 

feest te vieren. Hoog in de lucht 

draaiden wouwen rondjes en stoot-

ten voortdurend hoge kreten uit. 

Ze waren duidelijk in hun nopjes.  

 

Het begon al ’s ochtends. Papa 

Unega ging voor brandhout naar 

de markt IAT, die gelegen is aan 

de oever van de Congostroom, de 

tweede markt van de stad. De an-

deren waren op zoek naar een goe-

de weegschaal, die we ‘bonne ba-

lance montre’ noemen, wegens de 

Respect voor traditie 

Zeker een maal per jaar zet het pro-

ject in Kisangani een slachtvloer op 

om de dieren van eigen kweek te 

slachten en te verkopen. Dierenver-

zorger en landbouwingenieur Ridja 

zorgt ervoor dat alles in goede, sa-

nitaire omstandigheden verloopt. 

Het hele jaar door verkoopt het pro-

ject jonge dieren aan mensen die 

hun eigen handel willen opzetten. 

Soms krijgen kandidaten jonge die-

ren waarvoor ze in ruil bij de eerste 

geboorte er eentje teruggeven. In 

hun eigen onnavolgbare stijl schet-

sen projectleiders Jean-Louis Jua-

kaly en Richard Ridja het verloop van de laatste ‘slachtpartij’.   

Roger Huisman 



      4 

gelijkenis met de oude ‘Oris’ of 

‘Kienzle’-uurwerken die onze 

vaders hadden. Als je in onze re-

gio niet zo’n weegschaal ge-

bruikt, dan heeft niemand ver-

trouwen in jou. Gelukkig genoeg 

voor ons in de afdeling veeteelt 

hebben we zo’n weegschaal en 

hebben we ze goed onderhouden 

en juist afgesteld. 

Nog anderen, zoals Papa Omwa-

bo, hielden zich bezig met het 

water. In de slachthuizen, of dit 

nu in Afrika is of in het Westen, 

is water een van de eerste vereis-

ten om de toelating te krijgen een 

slachthuis te openen.  We hebben 

dat ook gezien op de Zuidmarkt 

in Brussel. Daarom zijn alle 

slachthuizen overal in de wereld 

gelijkaardig. De rest van de groep 

hield zich bezig met andere taken, 

zoals je op de foto’s kan zien. 

 

Tijd voor ernstige zaken. Vanaf 

vijf uur werd het vuur aangesto-

ken en de zwarte met water ge-

vulde ketel kwam op drie grote 

stenen te staan.  Papa Unega 

warmde het water op en over-

dreef hierbij. Hij wilde het tot 

1.000°C  opwarmen (of dit nu 

waar is of niet),  

De slacht op zich gebeurde op 

twee tijdstippen: op 24 december 

2017 vanaf 7 uur in Kisangani, 

en op 31 december vanaf 12 uur. 

De reden ligt voor de hand. We 

voegden een tweede sessie toe 

voor degenen die tijdens de eer-

ste niet aan bod kwamen en voor 

degenen die zich niet op tijd had-

den ingeschreven. 

 

Na overleg tussen de verantwoor-

delijken en de arbeiders kozen 

we negen beesten uit die zonder 

medelijden geslacht werden voor 

de feestdagen. Gelukkig waren er 
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voed worden. Daardoor zijn ze 

soms te mager of soms te vet waar-

door het resultaat niet goed is . 

In een niet zo ver verleden was 

dit vaak het geval tijdens huwe-

lijken in de dorpen. 

Men geloofde dat men genodig-

den goed kon bedienen door ze 

een grote ‘fufu’ (maniok of 

graan) en een witte soep met een 

groot stuk varkensvlees aan te 

bieden. Dit vlees was niet meer 

of niet minder dan een stuk vet. 

Iedereen kent het vervolg. 

 

Wat betreft de bestellingen, de 

behandeling, de dienst aan de ge-

meenschap en de expertise op 

vlak van diergeneeskunde is er 

niets veranderd (zie afbeeldin-

gen). Maar voor de vulgarisatie 

van onze activiteiten hebben we 

twee van de negen biggetjes aan 

een van onze vrienden afgestaan 

enkele dagen voordien negen 

biggetjes geboren. We hebben 

zelf de geboorte meegemaakt en 

konden eens te meer ervaren dat 

dit voor een zeug niet gemakke-

lijk is. Ze hebben hiervoor echt 

een goede omgeving nodig. 

Samengevat is dit de opbrengst. 

Alles bij elkaar hebben we 

327,90 kg vlees verkocht, van 

goede kwaliteit en met weinig 

vet omdat de varkens goed ge-

voed waren. Dit aspect is een van 

de sleutelfactoren voor een goede 

appreciatie van varkensvlees. Je 

moet weten dat de varkens in de 

cités niet op de juiste manier ge-
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om ze verder vet te mesten. Hij is 

veeteler op de linkeroever van de 

Congostroom. 

Enkele zeldzame klanten hebben 

ons in klinkende munt betaald. 

Het leeuwendeel heeft zich geën-

gageerd, niet om via Paypal te 

betalen, maar wel met de premie 

of het salaris van januari, dat ze 

eind januari ontvangen. Dit komt 

neer op een prijs van 6.000 

francs congolais per kg 

(ongeveer 3,75 dollar of 3,13 eu-

ro). We hebben dus in totaal  

1.967.400 francs congolais ont-

vangen, ongeveer 1229,6 dollar. 

Hierbij moet  je nog 39 dollar tel-

len voor de vijf konijnen die we 

verkocht hebben. In totaal gaat 

het over 1.268,6 dollar. Dit geld 

gebruiken we voor het functione-

ren van de afdeling of om tekor-

ten in andere afdelingen aan te 

zuiveren. 

 

Het volgende is nog vermel-

denswaard. Tijdens de na-

middagsessie op 31 decem-

ber zouden de verantwoorde-

lijken voor de veeteelt maar 

enkele klanten ontvangen. 

We waren echter aangenaam 

verrast door de belangstelling 

van de bevolking voor onze 

activiteiten en de mensen 

kwamen van overal.  

 

Beste groeten aan iedereen,  

Aksanti sana,  

Bonana 2018 !  

Richard Ridja 

Jean-Louis Juakaly  
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FISCAAL ATTEST 
 

U krijgt een fiscaal attest voor 

GIFTEN vanaf  € 40,00 
 

U kunt uw giften ook spreiden over verschillende stortingen per 
jaar bv. door maandelijkse stortingen of door een doorlopende op-
dracht.  

Voor giften gedaan in  2018 ontvangt u een fiscaal attest in de loop van 

de maand februari of maart 2019. 

U kunt uw gift storten op de rekening van  

Kisangani vzw 

Bronstraat 31 

3722 Kortessem  

Bank          BE 35 2350 3524 2637 

BIC code   GE BABE BB 

Als vzw kunnen wij 
LEGATEN en GIFTEN ontvangen. 

LEGATEN 
 

De notaris kan u het beste inlichten hoe u ons een legaat kunt nalaten. 

Er zijn verschillende mogelijkheden gaande van het eenvoudige LE-

GAAT, via het DUO-LEGAAT tot de erfenis zelf. 

Gelieve bij mededeling te vermelden: 

gift van “uw naam en voornaam” 
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Eind oktober 2017. 

Twee enthousiaste 

m e d e w e r k e r s , 

Liesbeth en Stéphanie van de 

UHasselt laten weten dat ze, in 

het kader van De Warmste Week, 

een actie voor Kisangani vzw 

willen organiseren. Korte tijd la-

ter wordt onze aanvraag om op 

de lijst van goede doelen voor De 

Warmste Week te worden opge-

nomen, door de Koning Boude-

wijn Stichting aanvaard.  

 

Vanuit het idee, één is geen, be-

slissen we om, naast de actie van 

de UHasselt, nog twee acties op 

te zetten: een pianoconcert in het 

Antwerpse en een wandeling (5 

km of 10 km) in Lubbeek. 

Een 60-tal mensen 

schrijven in voor 

het pianoconcert 

van Jan Verbraeken in Berchem. 

Dit concert komt tot stand met de 

financiële en logistieke hulp van 

Arcadis. Jan geeft het beste van 

zichzelf en vergast de aanwezi-

gen niet alleen op enkele mooie 

klassieke stukken maar neemt 

hen ook mee voor wat muziekge-

schiedenis. 

 

Op de Afterwork party van de U 

Hasselt zijn ongeveer 100 men-

sen van de partij.  

Het wordt een gezellige avond 

met eten, drinken en muziek. Een 

geslaagd einde van een werkdag. 

We danken Jan Nys voor de lo-

gistieke steun. 

 

Warmste Week in  
Antwerpen, Hasselt en Lubbeek! 
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Aan de wandeling in Binkom 

tenslotte nemen ongeveer 60 

mensen deel.  

De goden zijn ons gunstig ge-

zind:  in een overnatte december-

maand, krijgen we een overzon-

nige zondag toebedeeld. Onder-

weg is er tijd voor een beker soep 

of jenevertje (dank aan Ludo dat 

we zijn erf mochten gebruiken). 

De begeleiders van Kisangani vzw 

tonen aan de hand van foto’s hoe 

sommige dingen helemaal anders 

zijn in Kisangani zoals een school, 

een varkenskwekerij, … 

 

Op elk van de evenementen 

wordt de werking van Kisangani 
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We willen dan ook alle helpers 

en iedereen die deelgenomen 

heeft van harte bedanken voor 

deze ongelooflijk heerlijke mo-

menten en natuurlijk ook voor de 

steun. 

 

Rina Robben 

Wouter Gevaerts 

in de kijker gezet. Uiteraard 

brengt het ook financiële midde-

len op (alles samen toch onge-

veer 2 500 EUR), maar, om het 

met de woorden van Hugo te 

zeggen “ik vind het schitterend 

dat zoveel mensen op de been 

worden gebracht en samen een 

gezellige avond of dag beleven.” 
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Congo-avond: wegen naar Congo? 
 

23 mei 2018 om 19h15 
 

Panelgesprek en documentaire 
 

met lezing en documentaire van en door Ronny Mosuse: 
“De verborgen geschiedenis van mijn vader.” 

 
Panelgesprek met: 

Moderator:    Roger Huisman, journalist  

Panelleden:   Ronny Mosuse 

                      Prof. Johan Ackaert, Universiteit Hasselt, politicoloog 

                             Decaan Faculteit rechten, coördinator project in Congo 

                      Karel De Gucht, VLD, oud-minister Buitenlandse Zaken, 

                             voormalig Europees Commissaris voor Handel 

                      Nadia Nsayi, beleidsmedewerker Broederlijk Delen voor 

       Centraal Afrika 

                      Prof. Koen Vlassenroot, Universiteit Gent, politicoloog,

       kenner van Centraal Afrika 

 

19h15: ontvangst  

19h30: vertoning film en lezing 

20h30: korte pauze 

20h45: panelgesprek 

22h00: receptie 

 
Uhasselt, Campus Oude Gevangenis, grote aula 

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
 
inschrijving  5 € via Vormingplus Limburg 

https://www.vormingplus-limburg.be/afrika-filmfestival-congo-

verkiezingen-een-postkoloniale-staat  

of telefonisch 011 560 100 en 011 560 119 
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ver van het dorp Puku. Ik kon 

meteen vaststellen dat het dorp al 

in de ban van het feest was. Het 

dorp was versierd met twijgen, 

met bloemen in allerlei kleuren, 

om de gebeurtenis kracht bij te 

zetten. Intussen klonken de ge-

zangen, de vreugdekreten en de 

tam-tam van de kerken. 

                

Een uur later, bij het verlaten van 

de kerken, was een podium opge-

steld met luidsprekers die door 

een generator aangedreven wer-

den, met muziek om het feest op 

te luisteren. 

 

Ik had plaatsgenomen onder de 

bamboe en ik was onder de in-

druk van de geuren van kruiden, 

In oktober is de constructie van 

de waterput op de site van de 

Clara school in Puku, op het ei-

land Mbiye, begonnen. Het is 

noodzakelijk om de uitvoering 

van die werken goed op te vol-

gen. Daarom verdeel ik de week 

vaak met mijn teamgenoot Jac-

ques Mujangi. Zo kunnen we ook 

de uitvoerders die de realiteit van 

het terrein niet altijd kennen, on-

dersteunen.  

Op Kerstmis vertrok ik naar het 

eiland. Rond elf uur ’s ochtends 

bracht de prauw me naar de oe-

Kerstmis op het eiland Mbiye... 
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van het dorp Puku die onder een 

hangar aan een grote lange tafel 

zaten. Hierop stonden verschil-

lende potten met eten dat door 

verschillende gezinnen was be-

reid. De mannen aten met plezier.  

 

Dank zij mijn werk voor de vzw 

Kisangani heb ik dit verborgen 

aspect van het eiland Mbiye mo-

gen ontdekken.  

 

Aksante ! 

Rosie  Emeleme 

uien en tomaten die mijn neus 

prikkelden. Haast alle vrouwen 

van Puku die vernomen hadden 

dat ik gearriveerd was, wilden 

me verwennen.  Ze droegen 

mooie panen met verschillende 

motieven en, brachten me voed-

sel en drank zodat ik op mijn 

beurt mijn waardering kon uit-

spreken, hen kon aanmoedigen, 

omhelzen of samen voor een foto 

poseren.  

Het is best een moeilijke oefe-

ning, elk van hen waarderen, 

zonder iemand te frustreren. 

Deze Kerstmis op Puku deed me 

denken aan mijn jeugd toen ik de 

grote vakantie in mijn dorp door-

bracht tijdens de grote ceremo-

nies, toen de krachten gebundeld 

werden om iets te bereiken. Hier-

bij was er geen verschil tussen 

arm en rijk, het echte gemeen-

schapsleven. Ik zag alle mannen Dembia: Kerstmis 
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Tijdens de maandelijkse vergade-

ring van 23 december hebben we 

de verschillende productieactivi-

teiten van het Project LUC voor 

het einde van 2017 gepland. 

Het ging om volgende activiteiten: 

-        Het leegmaken van de 

vijvers in Djubu Djubu 

-        De slacht van de varkens in 

de stallen van de Faculteit 

-        Het leegmaken van de 

vijvers in Ngene Ngene. 

Al deze activiteiten gebeuren on-

der het toezicht van de coördina-

tie van het project.  

 

Op 31 december werden twee 

vijvers van Ngene Ngene leegge-

maakt. 

We waren met velen in Ngene 

Ngene: de leiding van de site, de 

coördinatoren, mensen uit de stad 

die ter plekke vis wilden kopen 

en de dorpelingen van Ngene 

Ngene, die als laat-

ste de vijver mo-

gen leegmaken (zij 

zijn niet tewerkge-

steld bij de vijvers van Ngene 

Ngene). 

 

Het verzamelen van de vissen uit 

de eerste vijver verliep zonder 

incidenten. Naarmate de tijd vor-

Niets gaat boven het leven ! 
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derde zagen we dat het aantal 

dorpelingen steeg en dat de wan-

hoop en de overlevingsdrang bij 

die tweede categorie hand over 

hand toenamen.  

 

Enige onoplettendheid van de 

studenten die toezicht hielden 

was voldoende voor een dorpe-

ling om in de vijver te springen 

en een vis te grijpen. In deze 

sfeer speelde de ‘oogst’ van de 

tweede vijver zich af.   

 

Gewoonlijk laten we de bevol-

king toe om vissen te verzamelen 

nadat de ploeg van het project 

aan de beurt is geweest maar die 

dag hing er bijzonder veel agres-

siviteit in de lucht.  

Je kan nu al de gevolgen zien van 

wat de laatste tijd in ons land ge-

beurt, met name een toenemende 

hongersnood.  

 

Rond vier uur in de namiddag, 

zonder dat een van de verant-

woordelijken een teken had gege-

ven, doken meer dan 150 mensen 

de tweede vijver in om de vissen 

te verzamelen.Ik stond op de oe-

ver toen de mensen de vijver in-

doken. Toen ik opkeek naar deze 

mensenzee, zag ik een kind dat 
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verzwolg in de modder. Het was 

verschrikkelijk.   

 

Om een leven te redden zou ik 

alles riskeren. 

Daarom dook ik in de modder 

van de vijver om de onfortuinlij-

ke baby te redden. De moeder 

wist niet eens wie haar kind ge-

red had.  

Merkwaardig genoeg bleef de 

moeder tot het einde vissen opra-

pen. Pas toen ze uitgescholden 

werd door de andere dorpelingen 

stelde ze tot haar schaamte vast 

hoe erg het probleem was.  

Het was de zus van de geredde 
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die de baby na een uur van me 

overnam. 

 

Ik heb voor die redding een prijs 

moeten betalen, maar daar heb ik 

geen spijt van. In het gewoel ben 

ik twee telefoons met heel wat 

persoonlijke en professionele ge-

gevens kwijtgespeeld. Ik ben ook 

al mijn foto’s van het eiland 

Mbiye kwijtgespeeld. Toen heb 

ik de bijbelse passage begrepen 

die stelt dat je geen groter offer 

kan brengen dan je eigen leven te 

geven voor degene die je lief 

hebt.  

 

Aksante 

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

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

Voor hen die er meer over willen weten!  
 
U leest regelmatig onze Boyoma, u wil misschien het nieuws uit Congo 

beter kunnen volgen? 

Er zijn verschillende interessante websites: 

Jeune Afrique           
http://www.jeuneafrique.com/

pays/rd-congo/ 

Jeune Afrique 

MO *  
 

Mondiaal Nieuws 

http://www.mo.be/nieuwsbrief 
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Rotary District 1630 
R.C. Bilzen-Alden Biesen 
R.C. Genk-Staelen 
R.C. Hasselt 
R.C. Hasselt-Herckenrode 
R.C. Katwijk-Noordwijk (Nl) 
R.C. Lanaken-Maasland 
R.C. Maaseik 
R.C. Maasland-Lanklaar 
R.C. Siegen-Schloss (D) 
R.C. Sint-Truiden 
R.C. Zonhoven Lions Club Hasselt 

onze projecten in Kisangani krijgen steun van 

VELE SCHENKERS 

Stad Zottegem 

Stad Roeselare 

Gemeente Lubbeek 

FONDS ALBERT BÜSKENS 

P. GODFROID 

INOX SYSTEMS   Gent 

LEYSEN HUMANITAS 


