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Beste ‘Donateurs’, beste Mabelesympathisanten,
Du reste, ça va. Portez-vous bien. Inspirerend optimisme of noem het zoeken naar het positieve. De uitspraak is
van onze studente Isabelle. Ze studeert in de hoofdstad van een land waar letterlijk de kogels rondvliegen, waar je
drinkwater moet gaan zoeken, waar je syllabus en je inschrijving almaar duurder worden… Geld geven,
financieren? Een druppel op een hete plaat? Wij denken van niet. Onze beursstudenten blijven in dit klimaat
studeren. Ze bouwen aan een toekomst voor zichzelf en hun land. Ons geloof in hen helpt hen te geloven in die
toekomst.

politieke situatie na 19 december
In onze laatste nieuwsbrief keken we nog angstvallig uit naar ’19 december’, de dag waarop de
wettelijk voorziene ambtstermijn van president Kabila afliep. Zwaar geweld bleef uit en ondertussen
werd er dankzij de bemiddeling van de bisschoppenconferentie (CENCO) een akkoord getekend met
een overgangsregeling waarbij Kabila nog tot einde 2017 kan aanblijven. Alleen is de oppositie het
niet eens met de keuze van president Kabila om Bruno Tshibala premier te maken van de
overgangsregering. Zo dreigt Congo alsmaar verder
weg te zinken in een politiek moeras. Op 10 april was
Kinshasa een spookstad door een ‘ville morte’ actie
van de oppositie. Eén van onze studenten in Kin
beleefde een en ander als volgt:
Sur la politique comme vous l'avez appris, il y a eu
nomination du premier ministre par le président de la
République. Ce jour-là il y a eu des étudiants qui
voulaient créer du désordre et l'un d'eux avait reçu la
balle et était mort sur place.

slaapziekte
Tijdens een congres over verwaarloosde tropische ziekten in Genève, kondigden Alexander de Croo
en Bill Gates aan dat zij de slaapziekte tegen 2025 willen uitroeien. Dit willen zij realiseren in
samenwerking met het Antwerps Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) dat een jarenlange
ervaring heeft in Congo. België investeert tot en met 2025 in totaal 25,3 miljoen euro om de
slaapziekte uit te roeien en de stichting van Bill Gates verdubbelt dat bedrag.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn
wereldwijd ruim 20.000 mensen besmet met de slaapziekte, die
wordt doorgegeven door de tseetseevlieg. Als de ziekte niet
behandeld wordt, sterft zo goed als elke patiënt. Ruim 50
miljoen mensen lopen het risico de ziekte te krijgen.
De wetenschap gaat de laatste jaren met rasse schreden
vooruit. Dit blijkt onder meer uit de drastische daling van het
aantal nieuwe gevallen: van 26.000 in 2000 naar nog geen 3000 in 2015. Dit is een daling met 89%
sinds 2000. Omdat ruim 85 % van de gevallen in Congo gemeld worden, richt de investering zich
volledig op de D.R. Congo. (zie ook op website deredactie.be)

Gautier, Gigi, Wanguli 1ste kandidatuur klassieke filologie
Gigi Wanguli was jarig op 23 maart 2017. Negentien jaar worden in een land als Congo... Onze
verbeelding schiet zeker en vast tekort! Zijn maandelijks verslag helpt ons een beetje:
Hij dankt ons eerst uitgebreid voor het betalen van de inschrijvingskosten en syllabi. Maar moet
tegelijk toegeven dat dit geld helemaal niet volstaat om alle rekeningen te betalen. Eigenlijk, schrijft
hij, zijn mijn ouders moe van het werken in het woud en sturen ze me niets meer. Op de koop toe is
het leven in Kinshasa duur: 10.000 FC, zo’n $6-7 per dag + vervoer $1. Cursus praktische informatica
($30), bibkaart ($10), handboeken ($8-35) ... het houdt niet op. Het economische leven in Congo ligt
plat. Iedereen wil een kruimeltje meepikken om te overleven.
Kortom, onze kandidaat is wanhopig en alleen zijn motivatie en zijn gedrevenheid houden hem
recht. Comme je suis courageux, vif, je continue mes études jusqu‘au bout, jusqu’à la fin. Zijn punten
bewijzen dat! 23,5/30 en 15/20!

Dieudonné
In februari stuurde Dieudonné een heerlijke bedankbrief ‘au groupe des bourses Mabele’:
Mijn eindresultaten zijn ‘trés satisfaisants’, dank zij uw
doeltreffende steun, de liefde en het vertrouwen die ik van jullie
krijg, en die ik niet genoeg kan prijzen. De jongeren en de
bevolking van Kasongo Lunda verwachten van mij ‘une main
forte à apporter dans le cadre de la formation infirmière, dès la
rentrée scolaire prochaine, je serai dans les murs de l’Institut
Technique Médical de Kasongo Lunda pour l’encadrement de futurs infirmières et infirmiers’.
Zuster Ria kan op beide oren slapen – ze heeft er binnenkort een stevig gevormde kracht bij.

resultaten 2016 – un grand merci
De Xaveriusgemeenschap toonde zich ook in 2016 weer als een vrijgevige ‘donateur’. In totaal
kregen we vorig jaar 6.420 euro op rekening van ‘Fondation Bourses Mabele’ en voor het globale
Mabeleproject (scholen, hospitaal, …) 19.870 euro. Zo zien we ons beursfonds langzaam maar zeker
groeien en verzamelden we met de school weer terug bijna 20.000 euro voor het Mabeleproject. In
naam van alle leerlingen, studenten, leerkrachten, ouders en patiënten in Kasongo Lunda: MERCI!
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Xacomundo-Mabele op het college
En ondertussen blijven er klassen op het college het sportieve of het culturele aan het mondiale
koppelen. De 4EA/HW van Frederik Van de Peer had in november zijn voetbaltornooi en de 4GL van
Kathleen Segers speelde een eigen vertaling en bewerking van Lord of the Flies. In beide gevallen
ging de winst naar Xacomundo-Mabele. In de basisschool was het op 22 maart al water wat de klok
sloeg : wereldwaterdag. Lore en Intissar uit 5C vertellen over wereldwaterdag op de basisschool:
Als opwarming hebben we met heel de basisschool gedanst
op de speelplaats en het was heel heel leuk. De kleuters
hebben daarna 2 km gestapt. Het 1ste en het 2de hebben 4
km gewandeld. Het 3de en het 4de 5 km en wij van de derde
graad hebben 6 kilometer afgelegd. Onderweg moesten we
verschillende opdrachten uitvoeren die ons iets bijleerden
over water. Wij vonden het heel leuk en onze klas ook. Onze
school heeft in totaal €7.323,15 verzameld. Joepie!
Op de site van de lagere school vind je trouwens nog heel
wat foto’s en een filmpje met de waterdans.

Vraag en antwoord
Een aantal klassen stelden tijdens de Mabeleweek vragen aan klassen van het Ntemocollege over de diverse
thema’s van de week. We pikken er graag wat vragen en antwoorden uit over het thema onderwijs.

Hoe ziet jullie schoolloopbaan er uit?
Het onderwijssysteem in Congo is vergelijkbaar met dat van België. Kinderen van 3 tot 5 jaar gaan
naar de kleuterschool, de lagere school duurt 6 jaar en dan volgt de humaniora die uit 3 cycli van
twee jaar bestaat. Vanaf het derde jaar kies je een specifieke richting, je bent dan ongeveer 15 jaar
oud. Als je de middelen hebt, kan je hierna naar de universiteit of de hogeschool.

Wat is de alfabetiseringsgraad in de stad Kasongo Lunda en in de dorpen errond? Kan iedereen
lezen en schrijven of zijn er nog jongeren die dit niet leren?
Het is moeilijk om de graad van alfabetisering in te schatten in Kasongo Lunda en omgeving. Maar in
ieder geval is er toch een aanzienlijk deel van de bevolking dat niet kan lezen en schrijven. Er zijn ook
leerlingen die niet naar school kunnen omdat ze niet in de mogelijkheid zijn om het schoolgeld te
betalen. Dit probleem wordt aangevoeld als een grote tekortkoming.
Waar dromen jullie van voor jullie toekomst, wat zijn jullie
plannen/dromen na jullie studies op het college?
Onze droom is mee te bouwen aan een mooier Congo, te
beginnen in Kasongo Lunda. We willen iedereen een helpende
hand toesteken. Op die manier hopen we dat elke Congolees
kan meewerken aan de vooruitgang van een autonoom Congo.
En natuurlijk mochten ook de leerlingen van Ntemo vragen terug stellen. Hun vragen stemmen tot nadenken –
ook zonder antwoorden :

Bestuderen jullie bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis
ook de Afrikaanse landen en de koninkrijken zoals wij ook jullie
politieke en economische geschiedenis bestuderen? Zo ja, wat
draagt dat dan bij tot jullie leven?
Wat is de alfabetiseringsgraad bij jullie in België en in Europa?
Wat maakt dat je bij jullie in Europa al jongeren aantreft die zo
verstandig zijn?

Wie ons project in Congo graag steunt, heeft de keuze:
1.

2.

Indien u graag het college Ntemo, 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

