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Beste ‘Donateurs’, beste Mabelesympathisanten,
We zijn bezorgd. Hoe positief en dynamisch het verhaal van onze vrienden van Kasongo Lunda ook klinkt, hier en
daar laat het toch dreigende en risicovolle berichten door: burgeroorlog en een foute dollarkoers, de spanning te
snijden, de ellende voorspelbaar.
We zijn meer dan bezorgd. En daarom wil deze oproep nog sterker zijn: laten we deelgenoot blijven, ieder naar
eigen kunnen en vermogen, van dit land en détresse. Maar laten we toch ook beseffen: wat een voorbeeld van
weerbaarheid en optimisme om toch te blijven vechten voor een menswaardig bestaan. Chapeau. Om het met de
woorden van père Gerard Triaille, onze man in Kinshasa, te zeggen: ‘Continuons ces efforts, cela vaut la peine.’

19 december
Le “19” (décembre), un chiffre devenu un symbole, un
fantasme, un rêve ou une crainte. “On est prêt à libérer le
Congo et je suis optimiste car je vois des Congolais déterminés
à combattre pour le changement, la démocratie et des vies
meilleures. On souffre trop,” (Paulin, werkloze ingenieur uit
een krottenwijk van Kinshasa - www.lemonde.fr/afrique/ )

Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest is 19
december, de dag waarop Kabila zijn ambtstermijn
afloopt, gepasseerd. Deze datum houdt Congo al maanden en weken in zijn greep. Lieve Van
Wijmeersch getuigt over de situatie in Kananga, een stad op 1200 km van de hoofdstad.
In Kananga geloven ze niet dat er een vredevolle oplossing komt … Vele ontgoochelde jongeren sloten zich
ondertussen aan bij de rebellen die in september de boel op stelten zetten. Zij lieten zich ‘dopen’ met de fetisjen
van Kwamina Nsapu en houden voet bij stuk om de president weg te jagen. Een grote groep is ‘te voet’ onderweg
naar Kinshasa. Zij willen er op 19 december aankomen. De achterblijvers gedragen zich zéér vijandig tegenover
alles wat naar Staat en president ruikt en veroorzaken veel rellen en vechtpartijen. De onzekerheid die de laatste
maanden groeide ondergraaft de weerbaarheid van de mensen en bij het minste gerucht of geweld slaan zij op de
vlucht. Velen verblijven sedert september in de bossen en willen er blijven tot na 19 december. Het sociale leven is
kapot. Er is geen orde en geen evenwicht …

Gautier Wanguli, de eerste moeizame stappen van onze nieuwe student
Ja, gemakkelijk was het voor Gigi niet. Dat waren zijn middelbare studies al niet. Weet je nog, die
betaalden zijn ouders op hun eentje. Nu woont hij in Kinshasa in het Camp Luka, un ‘coin éloigné’,
een uithoek van de hoofdstad waar veel inwijkelingen van de Kwangostreek elkaar terugvinden.

Communiceren kan hij alleen per SMS, la
communication la moins chère, want een email versturen kan alleen vanuit een
cybercafé, en daar moet je betalen. Betalen
moet je ook voor de inschrijving: 100$, voor
allerlei getuigschriften: 50$, voor ‘un
logement modeste’: 50$, voor de syllabi:
160$, …
Maar vooral: voor jaren weg uit Kasongo
Lunda. Studenten in Kinshasa keren niet
wekelijks terug naar huis, ook niet jaarlijks.
Daarvoor is de reis veel te duur. Het is dan ook aangrijpend om te lezen hoe Gautier afscheid nam
van zijn familie:
Voor ik ons huis verliet, hebben mijn Papa, mijn oom langs moederszijde, notre aîné en mijn kleine broertjes en
ook mijn kleine zus, het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen overgedaan. We deelden samen, hand in
hand, de maaltijd. De laatste woorden van mijn ouders waren in ons dialect (het Kiyaka): ‘Weenda Kiaambote ye
sala bima bya kitoko’. Vertaald: ‘Ga in vrede en doe goede dingen’. En mijn laatste woorden voor hen waren:
‘Bedankt, moge de vrede ook bij jullie blijven en ik zal jullie nooit vergeten.’ Dit duurde allemaal een uur. Enkel
minuten later zei ik ‘Au revoir Kasongo Lunda, land van mijn ouders’ en verlieten we de stad.

We vroegen aan de verantwoordelijken van Servico, het huis van de jezuïeten in Kinshasa, om het
contact met hem zo zorgzaam mogelijk op te volgen.

Dieudonné, het einde in zicht
Onze tweede student zit in zijn laatste jaar. En gezien zijn curriculum tot hier, kan afstuderen geen
probleem vormen. We kijken uit naar de eerste afgestudeerde van onze Fondation!

Isabelle, verrassing!
C’est avec plaisir de me tenir devant vous, want ik ben geslaagd in mijn 2e graduaat ! Ze zit dus nu in
het 3e graduaat. Tot daar het goeie nieuws van Isabelle. De rest van het verhaal is er één van:



ziekte : je n’ai pas encore repris ma santé. Je ne parvenais même pas à sortir de ma chambre
onderwijschaos, er kwam een nieuw bestuur van de universiteit en die besliste dat het
academiejaar tegen december moest afgerond zijn, plots werd het academiejaar naar 6





maanden terug gebracht. Resultaat voor de studenten: een hels tempo met ook op zondag
examens: Nous faisions les interrogations tous les dimanches, nous n'avions pas le temps de
nous rendre à l'église.
politieke spanning, de bevolking en de oppositie hebben de president zijn laatste kans gegeven
om de macht te lossen: l’opposition et la population s’étaient décidés qu’ils vont donner un
carton jaune au président de la République, pour laisser le pouvoir. Mais pour ce qui reste, tout
va bien, sauf que le taux du dollar est toujours élevé, la population souffre beaucoup.
maar ook veel dankbaarheid omdat onze financiële steun en de mails en sms’en duidelijk
maken dat ze niet in de steek gelaten worden.

Het hospitaal en het N’temocollege: comment ça va?
Claude Moyo, rector van het Collège N’temo,
antwoordde op onze ‘comment ça va?’:
De slogan van dit schooljaar is: Jamais las,
toujours là. Of nooit ophouden met je te
geven en altijd proberen aanwezig te zijn,
voor de andere. Een valse noot is de toestand
van de wegen, die dit deel van Congo
gewoon afsluit van de rest. Ondanks de
armoede, blijft het college un milieu éducatif
de qualité et d'excellence sûr. Door de grote inspanningen van leraars en leerlingen én ouders gaat
het schoolleven er zeer goed. De leraars zijn betaald (mede door de ouders); de leerlingen zijn al om
6 uur op school om te studeren voor de lessen beginnen om 7u30; de toch wel strenge school heeft
goede resultaten en er heerst een goeie sfeer op de 'campus'. Elke familie in Kasongo Lunda
probeert één kind op het college te krijgen. Dank zij het partnership met Mabele, straalt N’temo: le
collège rayonne! Sport- en muziekmateriaal werd aangekocht, de computerklas groeit tablet per
laptop, een deel van het gebouw werd hersteld na de schade door een gevallen boom, …
Radio Mabele? We kunnen niet meer zonder. Vijf jaar jong in juli, maar er blijft nog veel te doen: we
zouden zijn capaciteiten moeten verhogen er is nood aan meer personeel (mail van 09/12/2016).
Zuster Ria, directrice van de verplegersschool ITM
Het hospitaal heeft het heel moeilijk om te overleven.
De zieken kunnen niet betalen, en zeker de operaties
niet. Mutualiteitsregelingen bestaan niet meer.
Malaria en diabetes komen heel talrijk voor. Met de
verplegersschool gaat het nog goed, dank zij de steun
van mijn groep in Beervelde. In de Cité (de stad) is
miserie troef. Weinig eten, lage salarissen, zo goed als
onberijdbare wegen. Politieke situatie onstabiel. Voilà
une idée. Ria. (mail van 10/12/2016)

Xacomundo-Mabele op het college, van Walter Zinzen tot Mama Solange
In de week van 17 tot 21 oktober
had de humaniora zijn infoweek
rond Xacomundo-Mabele. Niet
alleen was er die hele week het
wereldwinkeltje met Oxfamfairtrade producten, elke dag
brachten we met één thema
(voedsel, gezondheid, onderwijs
en cultuur) de verre wereld van
Kasongo Lunda ook wat dichter
naar Borgerhout. Bovendien
vertelden de leerlingen van onze
Mabeleploeg over Congo en ons
project aan alle eerste-, tweede- en derdejaars. Oud-leerlinge Amber Dierckx vertelde de vierdejaars
over haar werk in Benin en Walter Zinzen, een nog oudere oud-leerling, maakte bij de leerlingen van
de derde graad indruk met zijn kennis en analyse van de politiek-economische situatie in Congo. In
de 2L2 kwam mama Solange langs om heuse fufu te maken. Bovendien startten sommige klassen
een heuse dialoog met leerlingen van N’temo : vragen vanuit Borgerhout aan Kasongo Lunda over
de thema’s van die week. Daarover meer in onze volgende nieuwsbrief.
Kortom : Xacomundo-Mabele blijft zoals vanouds onze leerlingen informeren over hoe het er
anders aan toe gaat in het zuiden. Een echt actiemiddel is er niet meer bij, maar in de kadertjes
hieronder leest u alles over het actiemiddel bij uitstek voor ons project. Alvast bedankt .
Wie ons project in Congo graag steunt, heeft de keuze:
1.

2.

Indien u graag het college N’temo, het hospitaal en de lagere scholen in Kasongo Lunda
steunt, dan kan u overschrijven naar BE43 4352 0990 0101 van HUBEJE,
Koninginnelaan 141, 1030 Brussel,
met de vermelding Project 950 Mabele - Ntemo.
Indien u graag meehelpt om ervoor te zorgen dat meer jongeren verder kunnen studeren,
kan u een overschrijving doen
naar BE43 4352 0990 0101 van HUBEJE,
Koninginnelaan 141, 1030 Brussel,
met de vermelding Project 951 Mabele - Fondation Bourses.
Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf €40.

fondation@xaco.be of mabele@xaco.be



voor wie vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft
voor wie deze nieuwsbrief liever niet meer wenst te ontvangen

