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1. WAAROM EEN SCHOOL IN KABINDA/CONGO STEUNEN?  

Waarom Congo helpen? Wat is de zin (onzin) van ontwikkelngshulp (of beter: -samenwerking).  

Een vraag waarmee elke leerkracht tijdens deze Zuidactie ongetwijfeld geconfonteerd wordt.  

Kris Demeter () dacht hierover na en maakte er een workshop van voor leerkrachten Secundair 

Onderwijs en geïnteresseerden.  

We geven graag (met zijn toelating) zijn presentatie én de tekst die hij als achtergrondinformatie 

hierbij schreef. Allebei ook te downloaden op de website.  

PRESENTATIE 
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ACHTERGROND 

Waarom Congo helpen? 

Begin maart 2014 ben ik op Zuidreis geweest.  Het was een erg ingrijpende ervaring, en ik kon er 
moeilijk over zwijgen.  Jan had ons de laatste dagen gewaarschuwd dat onze wereld misschien 
wel erg veranderd was, maar dat voor de thuisblijvers het leven gewoon was doorgegaan. 

Enkele weken later was ik op weg naar een uitvoering van de Johannespassie met iemand die 
beleggingsadvies geeft.  In mijn enthousiasme vertelde ik hem dat ik voor zijn kapitaalkrachtige 
klanten wel enkele tips wou geven hoe ze hun geld konden beleggen in projecten die menselijke 
ontwikkeling zouden bevorderen.  Een meewarig zwijgen was voorlopig het enige antwoord. 
Toen ik er toch terug over begon kreeg ik te horen dat hij niet geloofde in al die 
ontwikkelingsprojecten, dat enkel structurele veranderingen in die landen iets konden doen.  Al 
het geld van die projecten haalde toch niets uit.  En daar moest ik het mee doen.  Verder gesprek 
hierover was afgesloten.  Ik voelde het misprijzen.   Was ik nu echt zo naïef, was ik zo dom 
geweest om mij te laten indoctrineren?  De volgende dagen had ik stof tot nadenken. 

Nadat mijn boosheid, mijn gekrenktheid door zijn neerbuigende houding, wat gekoeld was bleef 
de vraag natuurlijk: hadden acties voor projecten in ontwikkelingslanden zin, kunnen wij iets 
veranderen aan die armoede? 

En eigenlijk wist ik ook wel dat het effect van veel van die relatief kleine projectjes beperkt is en 
onvoldoende om de wereld te veranderen.   

In de volgende weken heb ik mij vele vragen gesteld.  Hoe komt het dat Congo zo arm is?  Wiens 
verantwoordelijkheid is dit?  Kan ik daar iets aan doen?  Heeft wat ik kan doen effect?  Heeft het 
ook zin?  Ik voelde mij genoodzaakt om ten gronde mij die vragen te stellen, en er ook een 
antwoord op te zoeken. Als ik mensen wilde overtuigen om acties te steunen moest ik dat ook 
kunnen verantwoorden. 

Het lijkt mij ook ruimer belangrijk om na te denken waarom we ontwikkelingshulp doen en 
steunen.  Een louter emotionele reactie is niet altijd de juiste motivatie om iets al dan niet te doen. 
Peter Singer illustreert dit in zijn boek “The life you can safe”1 met een onderzoek waaruit blijkt 
dat mensen gemakkelijker een project steunen dat 80% van de betrokken mensen zal redden dan 
een waarbij maar 20% maar van een veel grotere groep (en dus in absoluut aantal meer mensen) 
gered zal worden. Ik denk dat we moeten durven kritisch nadenken over wat we doen, en wat de 
redenen daarvoor zijn.  Het risico bestaat dat de nood die ons emotioneel aanspreekt hulp krijgt, 
en dat soms veel schrijnendere noden onbeantwoord blijven.  Laten we nuchter vaststellen dat er 
noden zijn die nu eenmaal mediagenieker zijn dan andere.  Dat geldt ook voor binnenlandse 
noden. 

Vertrekpunt is de vraag hoe het komt dat landen, in dit geval Congo, zo arm zijn?  Welke factoren 
spelen daarbij een rol, en kan ik daar invloed op uitoefenen?  Wat kan hulp zijn voor mensen in 
situaties van extreme armoede en onrechtvaardigheid?  En als er hulp kan geboden worden moet 
ik nadenken over wat mijn mogelijkheden daarin zijn?  Maar nog fundamenteler is de vraag of ik 
mij moet verplicht voelen om die mensen te helpen, heb ik daar enige verantwoordelijkheid voor?   

 

 

                                                                 
1
 Peter Singer, The life you can safe. Acting now to end world poverty. New York, Random House, 2010 
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Waarom zijn de Congolezen zo arm?2  “Un pays si riche, mais les gens sont si pauvre!”.3 

Het opvallende verschil dat ik gezien had tussen Rwanda en de streek van Bukavu levert een deel 
van de verklaring.  Rwanda is een vrij strak georganiseerd land, Congo (zeker het klein gedeelte 
dat ik gezien heb) is chaos.  Hier is er nauwelijks staat, een politieman slaagt er niet in om het 
verkeer in het centrum van Bukavu te regelen, er wordt geen rekening gehouden met zijn 
signalen en instructies.  In Rwanda waarschuwen de chauffeurs elkaar als er een politieman staat, 
en men houdt zeker rekening met wat die aangeeft.  Maar het ontbreken van een staat komt ook 
tot uiting op veel andere domeinen.  In Rwanda is er een beter georganiseerd onderwijssysteem, 
een beginnende ziekteverzekering met mutualiteiten…   

Enige nuancering is hier zeker op zijn plaats.  Rwanda is een politiestaat, of zoals iemand vertelde 
“als je hier kritisch bent voor het regime kunnen er vervelende dingen gebeuren, en kan je in de 
gevangenis belanden”.   Een andere belangrijke opmerking is dat Rwanda zijn interne problemen 
heeft uitgevoerd naar Oost-Congo en daar uitgevochten heeft, met miljoenen doden tot gevolg.  
Dit neemt echter niet weg dat een georganiseerde staat nodig is om basisinfrastructuur, justitie 
en politie, onderwijs, gezondheidszorg te realiseren.  Ook in België voelen we dat onvoldoende 
zorg voor justitie tot een gevoel van straffeloosheid en onveiligheid kan leiden.   

Het ontbreken van een goed georganiseerde overheid is dus zeker een belangrijke verklaring voor 
de armoede in Congo.  En het is duidelijk dat als daar niets aan gebeurt, onze inspanningen om 
Congo te steunen maar een beperkt effect zullen hebben.   

De armoede in Congo is net zo schrijnend, omdat het op zich een erg rijk land is. Weinig landen 
hebben zoveel rijkdom in hun bodem...  Goud4 is van alle tijden, maar tijdens de tweede 
wereldoorlog was onze kolonie voor de Verenigde Staten belangrijk omwille van het uranium, 
nodig voor de aanmaak van kernwapens.  En in deze tijd van smartphones is het Coltan in de 
Congolese bodem bijna levensnoodzakelijk geworden, dus erg waardevol.  Hoe komt het nu dat 
de mensen daar zo weinig genieten van de opbrengst van de mijnbouwactiviteiten in hun land? 

Thomas Piketty5 zegt daar enkele boeiende dingen over.  Hij vertrekt vanuit de vaststelling dat de 
meeste economische activiteit in bv Congo in handen is van investeerders uit andere landen.  
Aanvankelijk waren dat vooral West-Europa en de Verenigde Staten, maar nu is dat ook bv.  China.  
Een onmachtige overheid kan natuurlijk geen goede arbeidsvoorwaarden afdwingen (als dat al 
een belangrijke zorg zou zijn), en kan ook geen rechtvaardige belastingen opleggen.  Meestal 
verdwijnt het geld in de zakken van lokale machtshebbers.  Je moet maar eens kijken op de lijsten 
van Transparency International6 waar Congo de 154e plaats op 175 landen inneemt als het op 
gebrek aan transparantie (en dus corruptie) aankomt.  De grote ongelijkheid en de schrijnende 
armoede zorgen voor een politiek instabiel klimaat.  Enerzijds zijn er bewegingen die onrecht 
aanklagen en de structuren willen veranderen, maar anderzijds zijn er ook verschillende groepen 
die elkaar bestrijden.  Dat mensen onderling strijden voor zichzelf en anderen om te overleven is 
verstaanbaar (daarom niet altijd te verdedigen), maar dat grote investeerders gewetenloos van 
die omstandigheden gebruik maken is moeilijker te verstaan.  Het argument van vrijheid van 
ondernemen en vrijhandel moet in die omstandigheden toch voldoende kritisch onderzocht 
worden, want het verdedigen van bestaande eigendomsrechten is dikwijls een dekmantel voor 
een niet te verdedigen geldhonger.  Vrije markt veronderstelt immers partners met gelijke 
informatie en gelijke macht.  Die zijn er meestal niet in die handelsrelaties.  Door een gebrek aan 

                                                                 
2
 Het verhaal van Congo is exemplarisch voor veel andere ontwikkelingslanden, met als belangrijk onderscheid 

dat in Congo veel ongunstige factoren samen spelen, waardoor de problemen zo groot en uitzichtloos lijken.  
3
 Dit is een uitspraak van de Pazo, een leerkracht van het ITFM in Bukavu die ons rondleidde  in de school, maar 

ook in de sloppenwijk waar hij woont. 
4
 De titel van het boek van Peter Verlinden “het goud van Congo” illustreert dit. 

5
 Piketty Thomas, Kapitaal in de 21

ste
 eeuw, De Bezige Bij, 2014. 

6
 http://www.transparency.org/cpi2014/results 
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vorming, macht en politieke steun zijn veel mensen niet in staat om op voet van gelijkheid te 
onderhandelen met buitenlandse investeerders.  De machtshebbers, meestal zonder democratische 
legitimiteit7, hebben er geen belang bij om kritische groepen kansen te geven, want die zouden ook 
de positie van de machtshebbers in vraag kunnen stellen.  

De dikwijls vergeten oorlogen in het gebied van de grote meren, en zeker in Oost-Congo hebben de 
problemen alleen nog maar veel erger gemaakt.  In de nasleep van de volkerenmoord in Rwanda zijn 
er grote vluchtelingenstromen op gang gekomen in dat gebied.  De tegenstellingen tussen de lokale 
bevolking en de vluchtelingen werden gebruikt door allerlei machtshebbers om greep te krijgen op 
de grote bodemrijkdom.  Bij alle oorlogen zijn de kwetsbare mensen het grote slachtoffer en komt 
het functioneren van een staat in het gedrang. 

We kunnen dus samenvatten dat oorlogen, een gebrek aan organisatie van de staat, het gebrek 
aan rechtsregels die in de betreffende landen kunnen afgedwongen worden, en onrechtvaardige 
internationale handelsrelaties kernelementen zijn in een verklaring van de armoede in bv.  Congo. 
Of nog kernachtiger geformuleerd door Nelson Mandela: honger is geen gevolg van schaarste, 
maar van armoede, ongelijkheid, economisch winstbejag, speculatie, brute landroof, verkeerde 
keuzes. 

Wat kan hulp zijn aan mensen die in armoede en onrecht leven? 

Mensen in de hulpverlening willen (zeker in het begin van hun loopbaan) problemen oplossen.  
Door het inschakelen van hulpmiddelen, therapie, vorming willen we jongeren en volwassenen 
met een beperking volledig integreren in de samenleving.  Inclusie, volwaardig burgerschap zijn 
op dit moment de “modewoorden”.  We gaan ervan uit dat we iets kunnen doen en veranderen.  
Mensen die al langer in de hulpverlening staan hebben ervaren dat dit niet zo gemakkelijk is als 
we op de collegebanken geleerd hebben.  Mensen veranderen niet zo gemakkelijk als we soms 
hopen, opvattingen blijken sterker dan rationele argumenten, gewoontes omgooien is een 
moeizaam en soms pijnlijk proces (bv. in de zorg voor verslaafden), jongeren uit kansarme milieus 
blijven dikwijls kansarm ondanks alle hulpverlening… 

Gesprekken, soms jaren na een hulpverleningsproces, leren wat mensen in hulpverlening 
gewaardeerd hebben.  Uit enkele gesprekken over dat thema met mensen die ik jaren begeleid 
heb leerden mij dat de ervaring dat er iemand was die in moeilijke momenten achter hen stond, 
hen steunde, een luisterend en vooral begrijpend oor had belangrijk was.  De heel gerichte, soms 
langdurig overwogen, therapeutische interventies hadden blijkbaar minder sporen nagelaten.  Als 
er daarvan iets was blijven hangen had dit meermaals te maken met het versterken van gevoel 
van zelfwaarde, van iets te betekenen hebben… 

Dit sluit aan bij andere dingen die je ziet in de zorg in de ruime zin van het woord.  Bij de projecten 
die erg aanspreken in de zorg voor personen met kanker zijn er altijd een aantal die te maken 
hebben met steun bieden zonder echt de ziekte te behandelen.  Ik denk dan aan Cliniclowns, aan 
vakanties voor kinderen met kanker, aan palliatieve zorg…  Gemeenschappelijk aan deze 
voorbeelden is dat mensen in moeilijke omstandigheden gesteund worden, waarbij de klemtoon 
niet ligt op het behandelen.  Daarnaast is er natuurlijk ook veel waardering voor wie het probleem 
ten gronde kan oplossen, voor wie kan genezen.  En als men dat kan moet daar natuurlijk de 
eerste zorg naar gaan.  Maar anderzijds ervaren we dat we in onze mogelijkheden nog beperkt 
zijn.  En tegenwoordig is er niemand die, als er geen behandelingsmogelijkheden meer zijn, zegt 
dat we die zieken dan maar aan hun lot moeten overlaten. 

Er is voor mij nog een veel fundamenteler aspect aan hulpverlening, waar we volgens mij veel te 
weinig bij stil staan.  Hulp verlenen is ook met mensen samen op weg gaan, waarbij beiden iets 

                                                                 
7
 Tijdens de rondleiding in zijn wijk vertelde Pazo dat bij verkiezingen kandidaten die veel geld hebben met 

zakken rijst aankomen en zo de arme bevolking verleiden om voor hen te stemmen.  Daarna trekken ze zich 
gedurende enkele jaren niets meer aan van hun kiezers.  En ook daar is het geheugen van kiezers kort. 
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leren van elkaar.  Het is geen relatie die eenzijdig is, waarbij de ene afhankelijk is van de andere.  
Dit wil niet zeggen dat ik iets voor mijzelf zoek in de hulpverlening, dan zou ik de andere 
gebruiken in functie van mijzelf.  Maar hulp verlenen betekent ook open staan voor de andere, 
zijn vragen, maar ook zijn kennis, ervaringen, waarden...   Ik breng ook veel in, maar sta open voor 
de andere, en ben bereid van hen te leren.  Dit doet mij denken aan de boutade dat men drie keer 
opgevoed wordt: éénmaal door zijn ouders, éénmaal door zijn partner en tenslotte door zijn 
kinderen.  Dit is toch ook mijn eigen ervaring.  Maar dit neemt niet weg dat men een 
verantwoordelijkheid heeft in een hulpverleningsrelatie.  Als ouder moet men zijn kinderen de 
nodige veiligheid en houvast bieden, doet men dit zonder dat men daar iets voor terug verwacht.  
Maar men staat wel open voor wat dat kind te bieden heeft, wat men ervan kan leren.   Wat ik 
hier zeg mag geen alibi zijn voor misbruik in hulpverleningsrelaties. 

Ik heb uit dit alles geleerd dat in hulp verlenen verschillende elementen heel belangrijk zijn.  De 
basis is het proberen bij mensen te zijn, hun leed bespreekbaar te maken en in zekere mate te 
delen.  Binnen die zorg kan men proberen om ook te zoeken naar oplossingen, maar als dit niet 
gedragen wordt door een zorgzame, steunende houding, wordt behandeling dikwijls niet 
aanvaard.  Zo’n houding kan men maar krijgen als men ook een groot respect heeft voor wie men 
helpt, waarbij men de waarde van die persoon ziet en in grote mate respecteert. 

Vanuit die ervaring wil ik ook kijken naar hulp aan mensen die in extreme armoede leven. 

Wat kan het doel zijn van onze hulp? 

Tijdens de Zuidreis, maar ook in gesprekken daarna kwam de vraag op de voorgrond waarheen 
onze hulp deze mensen zou moeten leiden.  Het contrast tussen hun jovialiteit, het genieten van 
elke dag, het kunnen feesten met bijna niets en onze gehaaste, verzuurde 
consumptiemaatschappij doet de vraag stellen of het goed is om ons maatschappijmodel, met 
onze gewoontes, verwachtingen… zomaar over te dragen of op te dringen aan hen.  En als hun 
maatschappij onze weg opgaat, met de enorme milieuverontreiniging als bijproduct wordt onze 
aarde op korte termijn onleefbaar.   

Als je goed luistert merk je dat die zogenaamde idyllische samenleving waar op de hoek van elke 
straat een koortje enthousiast samen zingt, toch ook een andere kant heeft.  Het optreden van 
het koor van de school in Bukavu moest op tijd stoppen zodat de meisjes nog voor het donker 
zouden kunnen thuis zijn.  Er was immers geen straatverlichting, en het risico op verkrachting was 
toch vrij groot.  Dit doet mij ook denken aan een uitspraak in de film over Priester Daens waar één 
van de personages zegt “armoede stinkt”. 

Deze overwegingen zijn argumenten tegen de verleiding om te zeggen dat we die mensen een 
dienst bewijzen door hen in hun toestand te laten verder leven. 

Een antwoord op de vraag waartoe we mensen in armoede kunnen helpen wordt volgens mij 
geleverd door Martha Nussbaum en Amartya Sen.  Zij spreken over een “capabiliteitsbenadering” 
als basis voor hun rechtvaardigheidstheorie.8 

Enigszins vereenvoudigend komt het hierop neer dat elke mens de kans moet krijgen om zijn 
mogelijkheden waar te maken in de concrete omstandigheden waarin hij leeft.  Het gaat dan om 
leven, gezondheid, lichamelijke integriteit, zelf denken, zelf zijn leven vorm geven, sociale banden 
opbouwen, spel en zijn omgeving (zowel materieel als politiek) vorm kunnen geven.   Mensen 
actief in de zorg voor personen met een beperking zullen hierin een gelijkenis ontdekken met de 
theorie van Shalock over kwaliteit van leven.   

Het gaat dus niet meer om economische groei, bruto nationaal product als doel op zich, maar de 
mogelijkheid voor menselijke ontplooiing staat centraal.  Het doel van ontwikkelingshulp is 

                                                                 
8
 Nussbaum Martha, Mogelijkheden scheppen. Een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling. Ambo, 

Amsterdam, 2012. 
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mensen de kans geven om zich als mens waar te maken, niet om ons economisch systeem mee in 
stand te houden of te doen groeien. 

Toch nog een opmerking hierbij.  In de moeilijke omstandigheden in Congo hebben mensen met 
een beperking of met psychische moeilijkheden het nog moeilijker om hun mogelijkheden tot 
ontplooiing te brengen.  Extra aandacht voor deze mensen is dan ook belangrijk.   

Wat kunnen we doen? Zijn we machteloos? 

Ik denk dat we meer kunnen doen dan we soms denken.  

Rechtvaardige handelsrelaties lijken een veraf liggend doel, iets wat beslist wordt op Europees 
niveau.  Maar we mogen niet vergeten dat wij mee het Europees Parlement gekozen hebben.  
Hebben we nagedacht over welke visie de partij waarvoor we gekozen hebben heeft op gebied 
van internationale handel?  Hebben we kandidaten daarover bevraagd (rechtstreeks of via mail)?  
Ik ben ervan overtuigd dat als we met velen veel politici over deze onderwerpen aanspreken, 
blijven lastig vallen, er uiteindelijk enkelen wel hiermee zullen rekening houden.   Hetzelfde geldt 
voor het buitenlands beleid en de ontwikkelingshulp van ons land.  Durven we massaal onze 
politici mailen als we horen dat men weer bezuinigt op ontwikkelingshulp, waardoor we nog 
verder onder de 0,7% zakken.  Er is immers een enorme tegenstelling tussen woorden van politici 
en hun daden.  In het regeerakkoord van onze nieuwe federale regeringsverklaring staat: “België 
zal inspanningen doen om, in de mate van wat budgettair mogelijk is, de norm van 0,7% van het 
BNP te bereiken”.  Wat zijn de exacte cijfers: “in 2014 komt het budget voor officiële 
ontwikkelingshulp uit op 1,92 miljard euro of 0,49 procent van het bruto nationaal inkomen (bni). 
De jaren daarop, tussen 2015 en 2019, zal dit systematisch zakken van 0,44 procent (1,772 miljard 
euro) naar 0,38 procent (1,757 miljard euro) van het bni, de kleinste inspanning sinds zeventien 
jaar”9. 

Iets gelijkaardigs denk ik over de bedrijven waarvan we producten kopen.  Meer en meer kunnen 
bedrijven het zich niet veroorloven dat ze in het nieuws komen met berichten over slechte 
arbeidsvoorwaarden bij hun leveranciers.  Bedrijven beginnen die berichten terecht te vrezen, en 
beginnen voorwaarden op te leggen aan hun onderaannemers10. Dit is zeker soms nog window-
dressing, maar er verandert iets.  Ik ben ervan overtuigd dat als we bedrijven blijven aanspreken 
op hun verantwoordelijkheid er meer hiermee rekening zullen houden.  Banken propageren nu 
ook bijna allemaal ethische beleggingsfondsen.  Hoe meer we ernaar vragen, hoe meer er zullen 
komen.  Als er na een tijdje minder vraag is naar onethische beleggingen zullen die fondsen ook 
willen rekening houden met ethische overwegingen om niet teveel marktaandeel te verliezen. 

We kunnen ook meer fair trade producten kopen.  Dan is de kans dat de producenten een 
rechtvaardige prijs krijgen groter. Dikwijls verloopt die handel via coöperatieven die mensen ook 
vorming geven op allerlei domeinen waardoor ze sterker worden.  Dit is empowerment.   

Op die manier is de link ook gelegd tussen het economische en het eigenlijke doel van 
ontwikkelingshulp.  En ik vind dat we door dit jaar een school in Congo te steunen aan die 
kernopdracht meewerken.   Om het met Piketty11 te zeggen:  “Op lange termijn is de enige echte 
kracht die tot grotere gelijkheid leidt de verspreiding van kennis en vaardigheden….De verhoging 
van het opleidings- en onderwijsniveau waarvan alle recente onderzoeken hebben aangetoond 
dat het op lange termijn dé motor van economische groei is”.  Maar nog fundamenteler dan die 
economische groei is dat we mensen de kans geven om hun mogelijkheden te ontwikkelen en te 
realiseren.  De nobelprijs voor de vrede dit jaar voor Malala Yuousafzai die opkomt voor het recht 
van vrouwen op onderwijs illustreert het belang dat de wereldgemeenschap hecht aan onderwijs. 

                                                                 
9
 De Morgen, 15/11/2014. 

10
 Op de website van Apple is er een volledige rubriek gewijd aan Supplier Responsability: 

http://www.apple.com/supplier-responsibility/ 
11

 Piketty Thomas, Kapitaal in de 21
ste

 eeuw, De Bezige Bij, 2014. 

http://www.apple.com/supplier-responsibility/
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De effecten hiervan zijn niet onmiddellijk meetbaar.  Het is zeker niet zo dat 5 jaar na het openen 
van een school de armoede in een streek verdwenen is, maar het is wel zo dat dit effect als een 
olievlek geleidelijk wel invloed heeft.  Mensen krijgen meer vaardigheden om hun leven in handen 
te nemen, en dit kan gaan om efficiëntere landbouw, technieken om hun woningen te 
verbeteren, maar worden ook mondiger waardoor ze ook weerbaarder worden tegen onrecht, 
uitbuiting…  We mogen echter niet vergeten dat om die vaardigheden te verwerven leren 
rekenen en lezen basisvoorwaarden zijn.  En dat is wat men aanleert in een basisschool.   Door 
mensen juist die vaardigheden te geven om hun eigen leven in handen te nemen vermijden we 
ook dat ze van ons afhankelijk worden, we doen juist het tegendeel.    Dit verwijst naar de oude 
uitspraak dat een vis geven de honger van één dag oplost, maar leren vissen de honger voor altijd 
oplost. 

Ik denk dat we ook nog op andere manieren kunnen helpen.  Onze hulp toont aan mensen die het 
moeilijk hebben dat ze niet in de steek gelaten worden, dat men aan hen denkt.  In miserie zitten 
en voelen dat iedereen je aan je lot heeft overgelaten lijkt toch wel één van de ergste martelingen 
te zijn die men mensen kan aandoen.  Het steunen van mensen blijkt toch al eeuwenlang 
belangrijk te zijn in onze cultuur.  De barmhartige Samaritaan heeft geen veiligheidsdienst 
opgericht op de weg van Jeruzalem naar Jericho. 

Het is belangrijk om hier nog eens te beklemtonen dat ik zeker niet wil pleiten tegen het nemen 
van structurele maatregelen, integendeel.  Het is onze verantwoordelijkheid om onrecht te 
voorkomen, maar we moeten er ons ook bewust van zijn dat onze mogelijkheden beperkt zijn, en 
dat structuren veranderen soms veel tijd vraagt.  Onze welvaartstaat is ook niet in één generatie 
opgebouwd. 

Dit brengt mij bij de meest fundamentele vraag. 

Waarom mensen in ontwikkelingslanden (niet) helpen? 

Eerst wil ik bij enkele redenen stilstaan die mij niet overtuigen. 

De mythe van de lieve zwarte mensen.  De eerste dag van de Zuidreis kwamen we langs één van 
de vele monumenten van de genocide van 1994.  Op die plaats werden onmiddellijk nadat de 
laatste blanken geëvacueerd waren door de Belgische para’s duizenden mensen vermoord op 
een gruwelijke manier.  Broeder Eric vertelde over twee plunderingen die hij had meegemaakt 
waarbij een groep mensen van terplaatse op heel korte tijd alles wat ze konden meenemen 
hadden meegenomen en zo de werking van die plaatselijke scholen hadden stilgelegd.  Mensen 
zijn overal mensen, met dezelfde wensen, met dezelfde moeilijkheden, kwetsbaarheden... en ook 
heel mooie kanten.  Maar het lijkt mij een vorm van omgekeerd racisme als we hen gaan 
verheffen tot betere, lievere mensen.   

Ik ben ook niet overtuigd door de redenering dat we daar iets moeten doen omdat ons land lang 
Congo als kolonie had, en dat veel van de problemen een gevolg zijn van de kolonisering.  Dit lijkt 
mij toch ook een vereenvoudiging.  Congo is al ruim 50 jaar onafhankelijk.  De meesten van ons 
hadden in die tijd nog niet de mogelijkheid om onze politiek in de kolonies te beïnvloeden.  
Daarnaast is er veel intussen gebeurd waar wij weinig invloed op hadden.  Het is wel zo dat een 
aantal Belgen, ook politici, na de onafhankelijkheid niet altijd een de kant gekozen hebben van de 
gewone mensen, maar wel de machthebbers en uitbuitende bedrijven hebben gesteund.  Ik vind 
echter dat we niet verantwoordelijk zijn voor daden van anderen waar wij totaal geen impact op 
hadden.  Deze redenering zou ertoe leiden dat mensen in landen die geen kolonies gehad hebben 
zich totaal niet aangesproken moeten voelen om mensen in de derde wereld te steunen.  We 
mogen ook niet vergeten dat veel Belgen in Congo veel goed gedaan hebben:   
basisinfrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg...   Blijkbaar denken veel oude Congolezen nog 
met weemoed terug aan die tijd. 
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Een argument dat voor mij al iets meer zeggingskracht heeft is er één uit welbegrepen 
eigenbelang.  Er zijn verschillende varianten van.  Als we het in het zuiden beter maken zullen er 
minder naar hier komen om van onze welvaartstaat te profiteren.  Als ze het daar beter hebben 
zullen we ook aan hen onze producten kunnen verkopen en zal onze economie daardoor groeien.  
Als we ongelijkheid verminderen riskeren we minder geweld, terrorisme…   Het stimuleren van 
onderlinge handel is effectief gebleken om vrede te bevorderen.  De Europese Unie heeft 
daarvoor in 2012, volgens mij terecht, de Nobelprijs voor de vrede gekregen.  Als landen 
economisch van elkaar afhankelijk zijn is de kans op gewapende conflicten kleiner.  De 
globalisering heeft hoe dan ook meer rijkdom als gevolg en heeft voor veel mensen betere 
levensomstandigheden geschapen.  We kunnen bij een aantal aspecten van de globalisering 
terechte bedenkingen hebben, maar ook daar moeten we genuanceerd over denken.  Wie de 
berichten over vluchtelingen die in de Middellandse Zee verdrinken volgt weet dat grote groepen 
mensen naar het rijke Westen komen om een deel te verwerven van onze rijkdom. Men kan dit 
hen niet kwalijk nemen.  Hoeveel Vlamingen zijn in perioden van hongersnood in de 19e eeuw niet 
naar Wallonië, Frankrijk, de Verenigde Staten en Canada geëmigreerd om te ontsnappen aan 
uitzichtloze armoede.  Als men het in Afrika beter heeft zal de instroom van vluchtelingen ook in 
België verminderen.  Of dat voor onze verouderende bevolking een goede zaak is valt nog te 
bezien, maar dat is een ander thema. 

We mogen toch ook niet voorbijgaan aan het feit dat we enige verantwoordelijkheid hebben voor 
het  onrecht in de ontwikkelingslanden.  We hebben allemaal een gsm, zijn we zo zeker dat de 
Coltan op een eerlijke en rechtvaardige manier verworven is, hebben de mensen die deze 
grondstof bovengehaald hebben een eerlijk loon gekregen?  Waren de arbeidsomstandigheden 
goed? Ik durf daar niet mijn hand voor in het vuur steken. 

Maar erger nog is dat onze levensstijl een invloed heeft op het klimaat, waardoor een aantal 
problemen in de derde wereld alleen maar erger worden. 

Veel fundamenteler is de vraag hoe we zouden willen dat onze samenleving is als we niet op 
voorhand zouden weten welke plaats we in die samenleving zouden hebben.  We kunnen deze 
vraag ook op andere manieren stellen. We hebben een sluier van onwetendheid voor onze ogen 
die het ons onmogelijk maakt om te zien welke positie we in een samenleving zullen hebben en je 
moet kiezen wat voor samenleving je zou willen12.  In die omstandigheden moet je kiezen wat 
voor soort maatschappij we willen.  Willen we dan een samenleving waar de levensduur 
afhankelijk is van de plaats waar je geboren bent?  Willen we een samenleving waar je kansen 
hebt op onderwijs, goede gezondheidszorg…?   Willen we een samenleving waar sommigen ’s 
morgens niet weten of ze ’s avonds wel eten zullen hebben?  Na de Zuidreis heb ik mij volgende 
vraag gesteld: wat zou ik willen voor mijn toekomstige kleinkinderen: leven in een wereld waar ze 
het extreem goed zouden hebben of extreem slecht, of wil ik een wereld waarin ik gerust ben dat 
ze hoe dan ook voldoende zullen hebben, geen grote rijkdom maar ook geen grote armoede?  We 
moeten ons goed bewust zijn van de gevolgen van zo’n keuze.  Als we kiezen voor een wereld 
waarin iedereen gelijke toegang heeft tot gezondheidszorg betekent dit ook dat als ik 70 jaar ben 
er geen geld is voor nog ingrijpende behandelingen en ik dus vroeger zal sterven omdat men die 
middelen gebruikt heeft voor het terugdringen van kindersterfte.  Deze visie is ten gronde 
uitgewerkt door John Rawls, die er nog iets aan toevoegt.  Volgens hem moeten “sociale en 
economische ongelijkheden zo zijn geregeld dat zij in het grootste voordeel van de minst 
begunstigden uitvallen, met inbegrip van een rechtvaardig sparen ten voordele van toekomstige 
generaties13”.  

                                                                 
12

 Deze redenering is geïnspireerd door het boek ‘A Theory of Justice’ van John Rawls. 
13

 Koen Raes, John Rawls.  A theory of justice. In K. Boey, A. Cools, J. Leilich, E. Oger (eds), Ex Libris van de 
filosofie in de 20ste eeuw. Deel 2: Van 1950 tot 1998. Leuven, Acco, 1999, p. 253-270. 
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En dan is er de nog fundamentelere argumentatie die terug gaat op de kern van onze moraal.  Het 
lijkt mij dat die erg universeel is, en niet kan terug gevoerd worden tot één overtuiging. Ik zet 
enkele varianten van de zogenaamde gulden regel naast elkaar: 

- “Wat wij niet willen dat anderen ons aandoen, moeten wij ook anderen niet 

aandoen.” (Confucius).  

- “Niemand van jullie is een gelovige tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf 

toewenst.” (Mohamed). 

- “Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen.” (Jezus). 

- “Kwets anderen niet met wat jou kwetst.” (Buddah). 

-  “Je moet handelen op de manier waarvan je zou willen dat iedereen zo zou 

handelen.” (Kant). 
Stel dat wij in Congo leven in de omstandigheden die we intussen kennen, wat zouden we dan 
willen dat anderen voor ons doen?  Mag ik een poging doen om op deze vraag een antwoord te 
formuleren.  Ik vermoed dat ik dan zou willen dat ik hulp krijg om mijn lot in handen te nemen, dat 
men mij de vaardigheden leert om de mogelijkheden die ik heb, maar ook de mogelijkheden die 
mijn omgeving mij biedt zo goed mogelijk te gebruiken voor mijzelf en voor mijn omgeving.  Ik 
denk dat ik het zou op prijs stellen als mensen mij regelmatig laten voelen dat ik niet alleen sta, 
dat men mij steunt zonder mij te dwingen te leven op een manier die mij niet ligt en voorbij gaat 
aan wat opgebouwd is in mijn geschiedenis.  Ik denk dat ik dan ook zou willen dat ik de ruimte 
krijg om ook iets te betekenen voor anderen, niet herleid te worden tot “ontvanger”, maar ook 
“zelf te kunnen geven”. 

Er is nog een redenering over dit thema die erg indringend is.  Ze komt van Peter SInger14.  Hij 
redeneert volgens een strakke logica: 

- Lijden en sterven ten gevolge van een tekort aan voeding, beschutting en medische zorg 
zijn iets slechts. 

- Als je de mogelijkheid hebt om iets slechts te voorkomen, zonder dat je iets moet 
opgeven dat even belangrijk is, moet je dat doen. 

- Door hulporganisaties te steunen kan je lijden en sterven ten gevolge van een tekort aan 
voeding, beschutting en medische zorg voorkomen, zonder iets dat bijna even belangrijk 
is op te geven.   

- Besluit: als je hulporganisaties niet steunt doe je iets slechts. 
Hij beklemtoont dat zich inleven in de anderen (armen, zieken...) de kern is van ethiek.  Hij 
verwijst daarbij ook naar de gulden regel. 
 
Enkele mogelijke bezwaren tegen steun aan dit project15. 

Een aantal mensen die zeggen het wel eens te zijn met de kern van deze argumentatie hebben 
toch nog een aantal bezwaren tegen het geven van geld aan ontwikkelingsprojecten. 

Een veel gehoord bezwaar is dat het geld niet terecht komt.  Het is zeker zo dat er organisaties 
zijn waar het verzamelde geld niet goed gebruikt wordt.  Daarom vragen we terecht een grondige 
verantwoording van wat er gedaan is met de ingezamelde middelen.  Een regelmatig overwegen 
of de werkwijze nog het beste is om het doel te bereiken mogen en moeten we vragen van die 
organisaties. 

Het argument van de bodemloze put kunnen we weerleggen door te verwijzen naar de middelen 
die gaan naar palliatieve zorg hier, en hoe we die verantwoorden. 

                                                                 
14

 Singer Peter, The life you can save. Acting now to end world poverty. New York, Random House, 2010. 
15

 Deze argumenten gelden natuurlijk niet alleen voor dit project in Congo. 
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Het is toch nooit genoeg.  We stellen ons dikwijls de vraag of wat we elk individueel doen al dan 
niet voldoende is.  Daarvoor is er geen goed criterium.  Vroeger zei men dat men moest steunen 
naar godsvrucht en vermogen.  Als we op die godsvrucht moeten rekenen staan de 
ontwikkelingslanden er niet goed voor.  Kijken we naar ons vermogen dan zijn de kansen 
misschien iets beter. Er is een website van de (weliswaar controversiële) filosoof-ethicus Peter 
Singer, waar je op kan berekenen hoeveel een eerlijke bijdrage zou zijn rekening houdend met 
jouw inkomen16.  Dit zegt iets, maar is natuurlijk geen absolute norm. 

In dezelfde lijn als het vorige argument is de mening dat alle inspanningen toch vruchteloos zijn, 
dat het er allemaal toch niet toe doet.  Daar staat tegenover dat de verhouding van het aantal 
mensen dat niet in zijn basisbehoeften kan voorzien t.o.v. de wereldbevolking is nooit kleiner 
geweest dan in deze tijd, en het deel van de mensheid dat veel meer heeft dan echt nodig om te 
overleven is ook nooit groter geweest. Unicef berekende dat in 1960 20 miljoen kinderen stierven 
voor hun 5e verjaardag ten gevolge van armoede.  In 2007 waren dat er minder dan 10 miljoen, 
ondanks een verdubbeling van de wereldbevolking17. Dit geldt ook voor Congo.  Er zijn duidelijke 
aanwijzingen dat de staat stilaan terug vorm krijgt.  De lonen van de leerkrachten worden terug 
regelmatig uitbetaald, de Congolese munt blijft de laatste jaren min of meer stabiel, er zijn 
opnieuw investeringen (weliswaar vooral door de Chinezen), er zijn nog nooit zoveel taxen en 
belastingen geïnd en nog nooit zoveel grondstoffen uitgevoerd.  Er verandert dus wel iets, de 
inspanningen hebben geleidelijk effect. 

Tenslotte wordt er dikwijls verwezen naar de noden die er nog zijn in Vlaanderen.  Die mogen we 
zeker niet ontkennen, en telkens als mensen het moeilijk hebben doen zij een appèl op ons voor 
steun.  Het lijkt mij dat we in de eerste plaats onze hulp moeten richten op die mensen die het 
meest in de kou staan, die dikwijls vergeten worden.   Maar dan nog zijn de noden enorm groot 
en niemand kan die in zijn eentje allemaal oplossen.  Dat men bij de keuze van wat men steunt 
rekening houdt met individuele voorkeuren is logisch, maar we moeten ook die keuzen durven in 
vraag te stellen.  Steunen we enkel wie we kennen, en blijft de weinig bekende grotere nood 
daardoor bestaan? Steunen we enkel die projecten die mediageniek zijn, die in “de mode” zijn?  

Besluit. 

We kunnen het niet voor onszelf verantwoorden om de mensen in het zuiden die in grote 
armoede leven zomaar aan hun lot over te laten.  Wij zouden als wij in die omstandigheden 
zouden leven ook niet in de steek willen gelaten worden.  Als we willen helpen moet ons doel zijn 
hen meer kansen te geven om hun leven in handen te nemen, en uit te bouwen in de richting die 
zij willen.  Een belangrijk instrument daarbij is het bevorderen van onderwijs als middel om 
mensen die vaardigheden te leren die ze nodig hebben om hun leven in handen te nemen. 

Daarnaast is het ook goed dat we proberen mensen in nood nabij te zijn, hen te laten voelen dat 
we ze niet in de steek laten, zelfs als dat hun moeilijkheden niet structureel oplost.  Daarom 
moeten we er ook voor zorgen dat de internationale handel rechtvaardiger wordt, dat de politici 
ter plaatse gesteund worden om een degelijk georganiseerde staat op te bouwen die de lokale 
bevolking beschermt.  Naast producten van fair trade kopen kunnen we invloed uitoefenen door 
bedrijven en onze politici blijvend en volhardend onder druk te zetten. 

  

                                                                 
16

 http://www.thelifeyoucansave.org/ 
17

 Singer Peter, The life you can save. Acting now to end world poverty. New York, Random House, 2010. 
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2. EEN EERSTE REEKS LESSEN (MET OPLOSSINGEN) 

Met dank aan Dorien Van Mechelen, leerkracht in Technisch Heilig Hartinstituut, Tessenderlo. 

VERWERKING VAN DE CAMPAGNEFILM 

Campagnefilm “Allons-y pour Ki-Ki” 

  

1.Wat is de volledige naam van de school? (afkorting KI-KI) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.In welke stad ligt deze school? ………………………………………………………………. 

3.Welke overeenkomsten zijn er tussen de Congolese school en onze 

school? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.Welke verschillen zijn er tussen de Congolese school en onze school? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.Welke didactische middelen worden er tijdens de lessen gebruikt? 

De school ligt in de 

Democratische Republiek 

Congo. Congo is een voormalige 

Belgische kolonie. Congo telt 65 

à 75 miljoen inwoners. Congo is 

het op 1 na armste land van de 

wereld. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.Waar zal het geld van de Zuidactie 2015 voor gebruikt worden? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.Beschrijf het lokaal van 2C! 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.De Congolese kinderen hebben grote dromen. Welke? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.Papa Nunu geeft al 23 jaar op deze school. Welke droom heeft hij voor 

ogen voor zijn leerlingen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.Papa Nunu heeft een speciale manier van spreken. Wat doet hij op het 

einde van een zin? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.Welke schoolspullen heeft Chrisnovic nodig? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Directeur Kanyinda voedt de leerlingen op met de nodige discipline. 

Welke droom heeft hij voor ogen voor zijn leerlingen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Vul de gegevens verder aan. 

 

 

 

 (jongetje rechts) 

Naam 

 

 

Leeftijd 
 

 

Nationaliteit 
 

 

Woonplaats t.o.v. school 

 

 

Beroep ouders 

 
 

Mama: 

 
Papa: 

 

 

 

 

 

 
Naam 

 

 

Leeftijd 
 

 

Nationaliteit 
 

 

Woonplaats t.o.v. school 

 

 

Beroep ouders 

 
 

Mama: 

 
Papa: 

 

Droom later? 
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OPLOSSING 

1.Wat is de volledige naam van de school? (afkorting EP Ki-Ki) 

école primaire Kintu Kimune 

2.In welke stad ligt deze school? Kabinda 

3.Welke overeenkomsten zijn er tussen de Congolese school en onze school? 

Deze school start ook op 1 september en is ook een broederschool. 

4.Welke verschillen zijn er tussen de Congolese school en onze school? 

De lln komen te voet naar school, van heel ver. De school start om 7.30u. 

Ze dragen een uniform. Het zijn grote klassen. Er zijn geen banken voor 

iedereen. De oudste lkr is 72 jaar. Ze hebben geen pc’s, hedendaags 

didactisch materiaal. 

5.Welke didactische middelen worden er tijdens de lessen gebruikt? 

Er is krijt (2 krijtjes per lkr), een bord, band van een tractor (LO-les), 

stenen om mee te tellen. 

6.Waar zal het geld van de Zuidactie 2015 voor gebruikt worden? 

Banken, klaslokalen, didactisch materiaal 

7.Beschrijf het lokaal van 2C! 

Het bord is kapot. Er zijn geen stoelen en banken. Er zit een gat in het 

plafond. 

8.De Congolese kinderen hebben grote dromen. Welke? 

Ze willen dokter, president, 1ste minister worden. 

9.Papa Nunu geeft al 23 jaar op deze school. Welke droom heeft hij voor ogen 

voor zijn leerlingen? 

Hij wil dat ze verder studeren en dat ze nuttig zijn voor de maatschappij. 

10.Papa Nunu heeft een speciale manier van spreken. Wat doet hij op het einde 

van een zin? 

Hij laat de lln de zin aanvullen. 

11.Welke schoolspullen heeft Chrisnovic nodig? 

Een potlood, een schrift, een leibord, een plastic zakje, een balpen en 

een boekentas. 
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12. Directeur Kanyinda voedt de leerlingen op met de nodige discipline. Welke 

droom heeft hij voor ogen voor zijn leerlingen? 

Hij wil de kinderen opvoeden op alle vlakken anders krijg je monsters. 

Op deze manier worden ze volledige mensen. 

13. Vul de gegevens verder aan. 

 

 

 

 (jongetje rechts) 

Naam 
 

Chrisnovic 

Leeftijd 
 

6 

Nationaliteit 
 

Congolees 

Woonplaats t.o.v. school 
 

1.5 km van school 

Beroep ouders 
 

 

Mama(19 jaar): gaat nog naar de 
middelbare school 

 
Papa: werkt in de grote stad 

 

 

 

 

 
Naam 

 

Kibambe 

Leeftijd 

 

11 

Nationaliteit 

 

Congolees 

Woonplaats t.o.v. school 

 

4.5 km van school 

Beroep ouders 
 

 

Mama: stookt alcohol 
 

Papa:werkt als timmerman in de stad 
 

Droom later? 
 

Wil later dokter worden 
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EEN GANZENBORD TER VERWERKING VAN DE INFORMATIE UIT DE FOLDER 

Start 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

17 16 

 

15 14 13

 

12 11 

 

10 9 

 
 

18 

 

19 20 21 22 

 

23 24 25 26 

Finish 34 

 

33 32 31 30 29 28 27 
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Benodigdheden 

- Dit ganzenbord kan enkel gespeeld worden als de leerlingen ook de folder hebben gelezen. Je kan het 

makkelijker maken door er meerkeuzevragen van te maken of door hen de folder te laten gebruiken 

tijdens het spel. 

- Elke speler heeft een pion nodig. 

- Per groepje: 1 dobbelsteen 

- Per groepje: 1 spelbord 

- Per groepje: het overzichtsblad met de cijfers 

- Per groepje: de kaartjes met vragen 

Spelregels 

- 2 à 3  spelers (of 2 à 3 duo’s) 

- De jongste mag beginnen. 

- Bij een goed antwoord mag er nog eens gegooid worden. 

- Bij een fout antwoord blijf je staan tot aan de volgende beurt. 

- De vraag op het kaartje wordt voorgelezen door een tegenspeler, want het antwoord staat er bij. 

- De kaartjes die voorgelezen worden, mogen niet meer opnieuw gebruikt worden. Leg ze dus aan de kant. 

- Doel: als eerste over de finish. Als er nog kaartjes over zijn, kan er nog verder gespeeld worden tot iedereen 

over de finish is.  
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1 / 

2 / 

3 Neem een kaartje! 

4 / 

5 Neem een kaartje! 

6 / 

7 Neem een kaartje! 

8 / 

9 Neem een kaartje! 

10 Neem een kaartje! 

11 Neem een kaartje! 

12 Neem een kaartje! 

13 Foei, je hebt je huiswerk niet gemaakt! Als straf ga je terug naar start. 

14 Neem een kaartje! 

15 / 

16 Proficiat, je hebt een geweldige toets gemaakt. Als beloning mag je naar 22 gaan. 

17 Neem een kaartje! 

18 Proficiat, je bent heel braaf geweest tijdens de godsdienstles bij papa Nunu. Als beloning mag je naar 26 gaan. 

19 / 

20 Neem een kaartje! 

21 / 

22 Neem een kaartje! 

23 Neem een kaartje! 

24 / 

25 Neem een kaartje! 

26 / 

27 Neem een kaartje! 

28 / 

29 Foei, je hebt je les niet geleerd! Als straf ga je terug naar start. 

30 / 

31 / 

32 Neem een kaartje! 

33 / 

34 Neem een kaartje! 

35 UIT 
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Knip de kaartjes uit! 

Congo is een groot land. Hoeveel keer is het 

groter dan België?  

76 keer 

 

Hoeveel inwoners telt Congo ongeveer? 75 

miljoen 

Wat is de gemiddelde levensverwachting in 

Congo? 50 jaar 

Waar staat de afkorting EP Ki-Ki voor? École 

Primaire Kintu Kimuni 

 

 

Hoeveel leerlingen telt de school? 1200 

leerlingen 

Uit hoeveel gebouwen bestaat de school? 4 

 

De school heeft in september 100 banken 

laten maken. Wie heeft deze gemaakt? De 

beroepsschool (afdeling houtbewerking) 

 

Hoeveel kost het om 1 bank te laten 

maken? 40 euro 

Hoeveel kost 1 krijtbord? 25 euro 

Hoeveel kost het ongeveer om 1 nieuw 

klaslokaal te laten bouwen? 16 000 euro 

 

Hoeveel kost het ongeveer om 2 nieuwe 

gebouwen te zetten? 200 000 euro 

Hoe oud is directeur Kanyinda?  

65 jaar 

Hoe oud is papa Nunu? 58 jaar 

 

 

Van wat is papa Nunu bang? Noem 2 

dingen. Misdadigers, muggen en honden 

Wat is de hobby van Chrisnovic? Voetbal 

(en spelen met zijn vrienden) 

Hoe oud is de oudste leerkracht?  

72 jaar 

 

 

 

Hoeveel broers en zussen heeft Kibambe? 6 

 

 

 

Vul het Afrikaanse spreekwoord verder 

aan… 

In Europa hebben ze klokken, maar wij 

hebben de …………     (tijd) 

Vul het Afrikaanse spreekwoord verder 

aan… 

Als 2 olifanten vechten, wordt het …. 

vertrapt. (gras) 

Vul het Afrikaanse spreekwoord verder 

aan… 

Je bent nooit te …. om te geven. (arm) 

Vul het Afrikaanse spreekwoord verder 

aan… 

Liever een beetje geld kwijt dan een beetje 

…(vriendschap) 

Vul het Afrikaanse spreekwoord verder 

aan… 

Voor het grootbrengen van 1 kind, heb je 

een heel … nodig. (dorp) 

Vul het Afrikaanse spreekwoord verder 

aan… 

God kon niet overal zijn, daarom stuurde hij 

de…(moeder) 

 

Vul het Afrikaanse spreekwoord verder 

aan… 

Wie op reis gaat, kan alles achterlaten 

behalve zijn…  (karakter) 

Wie is de president van Congo?  

Kabila 

 

Wat is de hoofdstad van Congo?  

Kinshasa 

Wat is de officiële taal van Congo? 

Frans 
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EEN REFLECTIE OVER KRACHTBRONNEN (GELINKT AAN DE CAMPAGNE) 

Krachtbronnen 

Bij het bekijken van de campagnefilm over de school in Kabinda (of gelijk welke reportage of film over het dagelijks leven in Congo) ben 

je waarschijnlijk ook getroffen door de armoede in dit grote en misschien wel rijkste land ter wereld (?!). Het staatspersoneel krijgt geen 

lonen meer uitbetaald en werkt toch verder, op vele plaatsen is alles weg door oorlog en wanbeleid. Ondanks alles blijven de Congolezen 

hoopvol. 

- Hoe houden deze mensen vol? 

 

- Vanwaar komt hun kracht? Uit zichzelf of van God?  

Kijk naar het filmpje van Nick Vujicic op Youtube “Inspiratie nodig?” Duur: 7’18’’  

 

Welke boodschap wil Nick ons meegeven? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waaruit haalt Nick zijn kracht uit? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Persoonlijke verwerking 

 

 

De blaadjes van de boom: 

Wat heb ik al verwezenlijkt? Wat bloeit er al? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

De takken van de boom: 

Wat wil ik bereiken? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

 

De stam van de boom: 

Wat of wie (mensen/dingen) houdt mij recht? 

…………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………

…………..... 

 

 
De wortels van de boom: 

Wat is mijn krachtbron? Vanwaar haal ik 

voedsel om van te leven? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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LESBLAADJES OVER DE VERSCHILLENDE RELIGIES IN CONGO  

De fragmenten uit de film River Congo waarnaar in deze lessenreeks verwezen wordt, zijn terug te vinden op 

de website www.zuidactie.be – onder de rubriek: Aan de slag als pastoraal verantwoordelijke 

 

Religies in Congo 

Meer dan 70% van de bevolking is christen, 50% van hen is rooms-

katholiek en 20% protestant. Daarnaast is 10% kimbangist, 10% moslim 

en de overige 10% belijden ‘andere (traditionele en inheemse) religies’ 

zoals het bahaïsme, het animisme, verering van voorouders, toverij en 

hekserij.  

Vul aan: protestantisme- wanhoop- seculier- missionarissen- 

gekerstend  

Inleiding op de verschillende religies in Congo 

Het     is, net zoals het katholicisme, met de eerste  

  meegekomen. Op een soms brutale manier en zonder enig respect 

voor de traditionele culturele en religieuze gebruiken werden de Congolezen 

zowel door de protestanten als de katholieken    

Geleidelijk aan zijn deze inheemse en geïmporteerde religies naar elkaar 

toegegroeid. Uit deze fusie ontstonden nieuwe godsdiensten zoals het 

Kimbangisme en het Kitawala. Vandaag de dag zijn de voornaamste in Congo 

beoefende religies – in volgorde van belang – de rooms-katholieke godsdienst, 

het protestantisme, het Kimbangisme, de islam en de Églises de réveil. En ook al 

ordonneert de grondwet van 18 februari 2006 dat Congo een    

  staat is, blijven traditionele culturele en religieuze gewoonten sterk 

verankerd bij de meerderheid van de bevolking en beïnvloeden ze nog steeds in 

grote mate het sociale en politieke leven. Alhoewel ze de laatste jaren geduchte 

concurrentie ondervinden van de praktijken van de zg. Églises de réveil die teren 

op het enthousiasme en (vooral) de     van de meerderheid van de 

Congolezen.  

 

  

http://www.zuidactie.be/
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Vul aan: kolonisatie- missionarissen- onderwijs 

De rooms-katholieke kerk (de grootste religie) 

De ongeveer 35 miljoen rooms-katholieken (ongeveer de helft van de bevolking) 

zijn verspreid over 6 aartsbisdommen en 41 bisdommen. De invloed van de 

katholieke kerk is moeilijk te overschatten. Vooral op het vlak van   

  is de katholieke kerk goed vertegenwoordigd: meer dan 60% van de 

lagere schoolkinderen en meer dan 40% van de middelbare schoolkinderen gaan 

naar katholieke scholen. De kerk bezit en beheert een enorm netwerk van 

hospitalen en scholen, maar ook economische bedrijfjes zoals boerderijen en 

winkeltjes met artisanale producten.  

Dit alles als gevolg van de    . De katholieke kerk was één van de 

pijlers van het koloniale systeem van België. Vanaf de begindagen van haar 

kolonie liet de Belgische Staat de taak om de Congolezen te beschaven over aan 

de kerk. Opleiding, gezondheidszorg en het aanleren van bepaalde economische 

activiteiten aan de bevolking werd in de schoenen van de eerste   

  geschoven. In sommige regio’s zoals Katanga vormden ze zelfs – op 

vraag van de Belgische moederbedrijven -  arbeiders die in deze bedrijven 

konden tewerkgesteld worden. Talrijke Benedictijnen, Salesianen en Jezuïeten 

(en ook enkele Broeders van Liefde) ruilen België voor Congo. Tot in de jaren ’50 

hebben dezen het Congolese onderwijs praktisch volledig in handen. De 

protestantse concurrentie was verwaarloosbaar. En ook al nationaliseerde 

Mobutu het onderwijs, de meerderheid van de Congolese kinderen wordt – zoals 

reeds vermeld - nog steeds in katholieke scholen opgeleid. 

Om even te proeven van hoe Congolezen mis vieren: zie ook fragment uit River 

Congo (website Zuidactie: Aan de slag met jongeren) 
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Filmfragment: Pasen katholieke kerk 

 
1. Zegening paaskaars (het gebruik van de termen alpha en omega 

verwijst naar Jezus, het begin en het einde + eindigend met 'Millene y 

millene Amen = tot in de eeuwigheid, Amen) 
 

2. Plechtige viering 
 

3. Preek (hier vertaald) 
 

Ons land heeft een proces genomen van verrijzenis, van heropstanding en 
vernieuwing. 

(beeldspraak) Men moet de oude man begraven met zijn zwaarheden, zijn 
ingewortelde gewoontes en zijn onbestrafte praktijken, om een nieuwe 

mens te kunnen worden. Maar het volstaat niet genoegen te nemen met 
een schijnverandering, zoals onze slangen in onze savanne hun gif in hun 

natuur behouden. Wij moeten een diepe verandering nastreven, een echte 
metamorfose, zoals rupsen. Ons Congo zal nooit echt veranderen als wij 

nieuwe wijn met oude wijn mengen of nieuw stof naaien aan oude. 

(uitdrukking. Voor nieuwe wijn, nieuwe vaten! We kunnen ons land niet 
redden door de anti-waarden en de slechtheid van de laatste 30 jaar te 

behouden. 
Broeders en zusters, verlies de moed niet. We zijn zeker van de 

eindoverwinning, zou ze zelfs lang op zich moeten laten wachten. 
Aan iedereen, mijn vurige wensen en een vrolijk Pasen. 

 
Welke zin(nen) uit de preek hebben ook betrekking op directeur 

Kanyinda? Markeer in de tekst 
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Vul aan : grootste- aanwezigheid- acties- missioneringsveld ter 

wereld 

De Église du Christ au Congo (protestantse kerk)  

De eerste protestantse missionarissen kwamen in 1878 in Congo aan. Geleidelijk 

aan versterkten de protestanten hun      in Congo, zich heel 

goed bewust van het feit dat de katholieke kerk altijd de     zou 

blijven. Maar tegelijkertijd beseften ze ook heel goed dat Congo het ‘grootste 

       was’ Vandaar hun blijvende  

   . Vandaag de dag zijn alle protestantse kerken verenigd in de 

zg. Église du Christ au Congo. Deze telt ongeveer 320 000 parochies, 4560 

lagere scholen, 1860 secundaire scholen, en een 40-tal hogescholen en 

universiteiten verspreid over heel Congo.  

 

 

Vul aan: geschiedenis- moslimlanden- slavenhandel 

De islam (10% van de bevolking) 

De islam in Congo is niet zeer sterk vertegenwoordigd. De meerderheid van de 

Congolese moslims leven in het Oosten, in streken die grenzen aan   

  zoals Tanzania en Soedan. Ook in de provincie Maniema en dan vooral in 

Kasongo leven heel wat moslims. Wat te verklaren is door de     van 

deze streek die in de 19de eeuw tijdens de hoogdagen van de    

   door de Arabieren bezet werd. In de overige streken van Congo 

wordt de islam vooral in steden en voornamelijk door uit (islamitsch) West-Afrika 

ingeweken handelaars en kooplieden beleden. De Congolese moslims zijn zonder 

enig onderscheid van ras, etniciteit of nationaliteit in Congo vertegenwoordigd 

door la Communauté Islamique en RD Congo (COMICO).  
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Vul aan: samenvloeiing- geweld- rebel- bijbel- hekserij- beweging- 

cultuur- bedevaartsoord- geneeskunde- overheid- erkende 

Het Kimbangisme (10% van de bevolking) 

Het Kimbangisme ontstond in 1921 en is de eerste religieuze   in Congo 

na de katholieke en protestantse missionering. Het Kimbangisme is het resultaat 

van een      tussen het protestantisme en de traditionele 

Afrikaanse religie. De    blijft de basis in deze religie die voor het 

overige helemaal aan de Afrikaanse    is aangepast. Het 

Kimbangisme gaf het protestantisme een eigen kleur. Het nam afstand van het 

voorouderlijke geloof in     , maar tegelijkertijd greep het 

terug naar symbolen en gebaren uit de traditionele      

(trance, bezwering, incantatie).  

Het Kimbangisme was een exclusief spiritueel fenomeen. Kimbangu was geen 

politieke    , hij hield geen antikoloniale toespraken, zijn 

leerstellingen waren niet gericht tegen de Europeanen. Maar toch zag de 

koloniale     in hem een bedreiging. Als de dood voor onlusten, 

zond ze de Force Publique naar Nkamba om hem te arresteren. Kimbanu 

ontsnapte, maar toen bleek dat zijn volgelingen achtervolgd en gevangen 

genomen werden, gaf hij zichzelf over aan de Belgische overheid. Deze hield 

hem meer dan dertig jaar opgesloten, tot aan zijn dood in 1951; langer dan 

Nelson Mandela. Een zware straf voor iemand die nooit    had 

gepleegd en enkel in enkele dorpen wat troost en hoop had gebracht. De 

gevangenschap van Kimbangu had niet het verhoopte effect, integendeel. Ze 

betekende het begin van het Kimbangisme. Ook al  was hun leider gevangen en 

waren ze zelf op de vlucht, zijn volgelingen bleven zijn boodschap preken. In 

1959    de koloniale overheid het Kimbangisme.  

Nkamba, de heilige stad van de Kimbangisten of ook wel ‘La Nouvelle Jérusalem’ 

is een    . Elke avond weer staan duizenden en duizenden 

mensen in de rij om door de geestelijke leider gezegend te worden met wijwater 

uit de ‘Jordaan’, een plaatselijk riviertje. Een oude vrouw die slecht ziet, laat 

haar ogen besprenkelen. Kreupelen tonen hun pijnlijke enkels. Vaders komen 

langs met kledingstukken van hun zieke kind. Moeders. uit Kinshasa en 

Brazzaville, maar ook uit Brussel of Londen tonen foto’s van hun gezin opdat de 

leider deze zegent.  

Vandaag telt het Kimbangisme zo’n 17 miljoen leden, verspreid over Sub-

Sahara-Afrika. De meerderheid (10 miljoen) van haar leden woont echter in 

Congo waar het Kimbangisme de 3de grote nationale religie is. De priesters zijn 

benoemd door een gemandateerde of de spirituele leider, een kleinzoon van de stichter, 

zelf. 
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Traditionele en inheemse religies (10% van de bevolking) 

Tekst 1 

“Mijn vrouw is gestorven toen ze 27 was, omdat ze niet genoeg om haar 

familie gaf. De familie heeft haar behekst. Ze kon niet meer lopen. Toen 

de priester langskwam, ging het wat beter. Toen een kwaaie tante 

langskwam, ging het bergaf. ’s Nachts zitten er uilen op het dak. Dan weet 

je dat ze behekst is”. 

Placide Munanga, stadsarchivaris van Boma- geciteerd in: Carl De Keyzer, 

Congo (Belge), Lannoo, Tielt, 2009.  

Van hekserij verdachte zeventiger afgeslacht door zijn eigen kinderen.  

Op donderdag 11 september 2008 kende de gemeente Kimbanseke een 

ongebruikelijk voorval. Een oude man genaamd Nsakala werd er vermoord 

door zijn eigen zonen. Bijgelovig zoals de meeste Congolezen kwamen ze 

tot de conclusie dat hun vader de oorzaak was van al hun tegenslagen. 

Het verdict viel: hij moest sterven.  

Tekst 2 

In deze familie kwam geen enkele man om de hand van een dochter vragen. 

Gevolg: het perceel liep vol met bastaardkinderen. De dochters van boven de 25 

weten het aan hun vader dat ze nog steeds ongehuwd waren. De zonen zelf zijn 

niet ver geraakt met hun studies. Ze verdoen hun dagen met drugs, ze vergeten 

hun zorgen met sterke drank. De laatste die zijn geluk nog eens wou wagen was 

net gezakt voor zijn staatsexamen. En alsof dat alles nog niet volstond, stierf 

donderdag in de loop van de dag het kind van een van de dochters. Dat was de 

druppel die de emmer deed overlopen. De schuldige was snel gevonden. ‘Het is 

de behekste vader, vandaag zal hij boeten’, riepen ze allen in koor. De klok sloeg 

zeven uur. Plotseling werd de oude man bedovlen onder de slagen van hen die 

hijzelf had verwekt en gevoed. Ze hadden geen oor naar zijn smeekbedes. 

Tijdens zijn lijdensweg hield hij niet op met zijn onschuld uit te schreeuwen. 

Omdat zijn geween hen mateloos ergerde, nam de meest roekeloze van de groep 

zijn mes met scherp lemmet. Zonder ook maar even te aarzelen, plantte hij het 

wapen met alle macht van een dolle hond in de keel van de man die hem het 

leven had geschonken. […] De buren brachten de arme Mbuta Nsakala nog in 

allerijl naar een medisch centrum, maar daar bezweek hij aan zijn verwondingen. 

Hij vervoegde zich bij zijn voorouders in de ochtend van vrijdag 12 september. 

Le Potentiel, 15 september 2008 – geciteerd in: Carl De Keyzer, Congo (Belge), 

Lannoo, Tielt, 2009. 
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Zie ook Fragment uit River Congo: Hekserij – de onzekerheid en 

onwetendheid over ziekte leiden tot toverij en hekserij  (website 

Zuidactie) 

Vul aan: onafhankelijk- pinksterbeweging- sectair- armoede- 

evangelisch- excessen- mirakels 

De ´Églises de réveil’ 

“De doden staan op, de stommen praten, de blinden zien en de doven horen. 

Allerlei ongeneeslijke ziektes, inclusief aids, kanker, leukemie, kunnen genezen 

worden. Met tastbare bewijzen die aantonen dat God lééft, kun u het oord der 

mirakelen ervaren. Gratis toegang.” (Advertentie, Kinshasa, 2008) 

Deze kerken, geïnspireerd door de      (onstaan in de VS in de 

19de eeuw), kennen momenteel een enorm succes in Congo. Je vindt ze er op 

elke straathoek en op de meest onwaarschijnlijke plekken. Sommige van deze 

kerken behoren tot een grotere structuur, maar heel wat pastors handelen  

   . Dezen leven de gelofte van        niet na … De 

thema’s die ze aanboren zijn vaak oudtestamentisch, ook al noemen ze zichzelf 

    . Heel wat van deze kerken zijn     en 

sommige zijn niet vies van hekserij. Meerdere pastors uit deze kerken beweren 

   te verrichten: men ziet hen zg. zieken (blinden, doven, 

lammen, …) genezen. De RDC ziet heel wat zelfverklaarde pastors opstaan, maar 

anderzijds komen heel wat pastors ook uit de katholieke charismatische 

beweging en protestantse kerken. Velen van hen preken enkel onder hun familie 

of voor de buren; anderen slagen erin hele stadia en tempels te vullen. Een deel 

van hun succes is zeker ook te verklaren doordat ze beschikken over eigen radio- 

en televisiezenders.   

De pinksterbeweging, vanaf de jaren ’70 via katholieke en protestantse 

studentenmilieus in Congo geïnfiltreerd, is niet ontsnapt aan bepaalde valkuilen 

en    . Haar leiders hebben op een schandalige manier misbruik 

gemaakt van de goedgelovigheid van de gelovigen, die zich – in hun wanhoop – 

vastklampten aan om het even wat om ook maar uit de miserie van hun 

dagdagelijks leven te ontsnappen. Wat de deur openzette naar grootschalig en 

talrijk misbruik van de – vaak zelfverklaarde – pastors.  

Deze kerken worden in Congo – en zeker in Kinshasa – beschouwd als sekten.  
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Fragment River Congo = L'église du réveil (Kerk van de 

ontwaking) (website Zuidactie) 
 

- Liedje (tekst in het Congolees, refrein in het Frans)  
'Ma forteresse, c'est toi, Jésus 
mon bouclier, c'est toi Seigneur (Congolezen schrijven wel eens Seugneur) 
que ta puissance descende sur nous, 

l'onction divine comble mon coeur' 
 

'Mijn versterking (fort), dat ben jij, Jezus, 
Mijn schild, dat ben jij, Heer 
Moge jouw kracht op ons neerdalen, 

de goddelijk zalving vult mijn hart' 

 

- Preek gericht op inzameling van fondsen: 
 
'Dans le monde, il y avait la sagesse de la puissance spirituelle. Pour soutenir sa 
royauté, il devait avoir une puissance financière. 

Si tu manques de puissance financière tu ne pourras pas soutenir la puissance 
spirituelle.  
 

Dieu va accomplir la puissance matérielle sur vous. La grandeur de sa 
bénédiction sera en accord avec ta bonté.' 

   
In de wereld was er de wijsheid van de spirituele macht. Om zijn rijkdom te 
ondersteunen, moest er een financiële macht zijn. 

Indien je de financiële macht mist, kan je de spirituele macht niet 
ondersteuenen. 

God zal de materiële macht over jullie verwezenlijken. De grootheid van zijn 
zegening zal in overeestemming zijn met je vrijgevigheid.' 
 

- Geldinzameling (van 100 dollar tot ... 500 Congolese franken) 
 

- Zegening van de preker (handoplegging) 
'Le diable qui vient avec les maladies, je les chasse au nom de Jésus.' 

(De duivel die komt met de ziektes, ik verjaag ze in naam van Jezus.) 
 

Waarom denk je dat deze beweging zo populair is? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Lied en dans 
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OPLOSSINGEN 

Oplossing:Religies in Congo 

Meer dan 70% van de bevolking is christen, 50% van hen is rooms-

katholiek en 20% protestant. Daarnaast is 10% kimbangist, 10% moslim 

en de overige 10% belijden ‘andere (traditionele en inheemse) religies’ 

zoals het bahaïsme, het animisme, verering van voorouders, toverij en 

hekserij.  

Vul aan: protestantisme- wanhoop- seculier- missionarissen- 

gekerstend  

Inleiding op de verschillende religies in Congo 

Het protestantisme is, net zoals het katholicisme, met de eerste missionarissen 

meegekomen. Op een soms brutale manier en zonder enig respect voor de 

traditionele culturele en religieuze gebruiken werden de Congolezen zowel door 

de protestanten als de katholieken gekerstend 

Geleidelijk aan zijn deze inheemse en geïmporteerde religies naar elkaar 

toegegroeid. Uit deze fusie ontstonden nieuwe godsdiensten zoals het 

Kimbangisme en het Kitawala. Vandaag de dag zijn de voornaamste in Congo 

beoefende religies – in volgorde van belang – de rooms-katholieke godsdienst, 

het protestantisme, het Kimbangisme, de islam en de Églises de réveil. En ook al 

ordonneert de grondwet van 18 februari 2006 dat Congo een seculiere staat is, 

blijven traditionele culturele en religieuze gewoonten sterk verankerd bij de 

meerderheid van de bevolking en beïnvloeden ze nog steeds in grote mate het 

sociale en politieke leven. Alhoewel ze de laatste jaren geduchte concurrentie 

ondervinden van de praktijken van de zg. Églises de réveil die teren op het 

enthousiasme en (vooral) de wanhoop van de meerderheid van de Congolezen.  
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Vul aan: kolonisatie- missionarissen- onderwijs 

De rooms-katholieke kerk (de grootste religie) 

De ongeveer 35 miljoen rooms-katholieken (ongeveer de helft van de bevolking) 

zijn verspreid over 6 aartsbisdommen en 41 bisdommen. De invloed van de 

katholieke kerk is moeilijk te overschatten. Vooral op het vlak van onderwijs is 

de katholieke kerk goed vertegenwoordigd: meer dan 60% van de lagere 

schoolkinderen en meer dan 40% van de middelbare schoolkinderen gaan naar 

katholieke scholen. De kerk bezit en beheert een enorm netwerk van hospitalen 

en scholen, maar ook economische bedrijfjes zoals boerderijen en winkeltjes met 

artisanale producten.  

Dit alles als gevolg van de kolonisatie. De katholieke kerk was één van de pijlers 

van het koloniale systeem van België. Vanaf de begindagen van haar kolonie liet 

de Belgische Staat de taak om de Congolezen te beschaven over aan de kerk. 

Opleiding, gezondheidszorg en het aanleren van bepaalde economische 

activiteiten aan de bevolking werd in de schoenen van de eerste missionarissen 

geschoven. In sommige regio’s zoals Katanga vormden ze zelfs – op vraag van 

de Belgische moederbedrijven -  arbeiders die in deze bedrijven konden 

tewerkgesteld worden. Talrijke Benedictijnen, Salesianen en Jezuïeten (en ook 

enkele Broeders van Liefde) ruilen België voor Congo. Tot in de jaren ’50 hebben 

dezen het Congolese onderwijs praktisch volledig in handen. De protestantse 

concurrentie was verwaarloosbaar. En ook al nationaliseerde Mobutu het 

onderwijs, de meerderheid van de Congolese kinderen wordt – zoals reeds 

vermeld - nog steeds in katholieke scholen opgeleid. 

Om even te proeven van hoe Congolezen mis vieren: zie ook fragment uit 

River Congo (website Zuidactie) 
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Filmfragment 2 : Pasen katholieke kerk 

 
1. Zegening paaskaars (gebruik van de termen alpha en omega, dat 

verwijst naar Jezus, het begin en het einde + eindigend met 'Millene y 

millene Amen = tot in de eeuwigheid, Amen) 
 

2. Plechtige viering 
 

3. Preek (hier vertaald) 
 

Ons land heeft een proces genomen van verrijzenis, van heropstanding en 
vernieuwing. 

(beeldspraak) Men moet de oude man begraven met zijn zwaarheden, zijn 
ingewortelde gewoontes en zijn onbestrafte praktijken, om een nieuwe 

mens te kunnen worden. Maar het volstaat niet genoegen te nemen met 
een schijnverandering, zoals onze slangen in onze savanne hun gif in hun 

natuur behouden. Wij moeten een diepe verandering nastreven, een echte 
metamorfose, zoals rupsen. Ons Congo zal nooit echt veranderen als wij 

nieuwe wijn met oude wijn mengen of nieuw stof naaien aan oude. 

(uitdrukking. Voor nieuwe wijn, nieuwe vaten! We kunnen ons land niet 
redden door de anti-waarden en de slechtheid van de laatste 30 jaar te 

behouden. 
Broeders en zusters, verlies de moed niet. We zijn zeker van de 

eindoverwinning, zou ze zelfs lang op zich moeten laten wachten. 
Aan iedereen, mijn vurige wensen en een vrolijk Pasen. 

 
Welke zin(nen) uit de preek hebben ook betrekking op directeur 

Kanyinda? Markeer in de tekst 
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Vul aan : grootste- aanwezigheid- acties- missioneringsveld ter 

wereld 

De Église du Christ au Congo (protestantse kerk)  

De eerste protestantse missionarissen kwamen in 1878 in Congo aan. Geleidelijk 

aan versterkten de protestanten hun aanwezigheid in Congo, zich heel goed 

bewust van het feit dat de katholieke kerk altijd de grootste zou blijven. Maar 

tegelijkertijd beseften ze ook heel goed dat Congo het ‘grootste 

missioneringsveld ter wereld was’ Vandaar hun blijvende acties. Vandaag de dag 

zijn alle protestantse kerken verenigd in de zg. Église du Christ au Congo. Deze 

telt ongeveer 320 000 parochies, 4560 lagere scholen, 1860 secundaire scholen, 

en een 40-tal hogescholen en universiteiten verspreid over heel Congo.  

 

 

Vul aan: geschiedenis- moslimlanden- slavenhandel 

De islam (10% van de bevolking) 

De islam in Congo is niet zeer sterk vertegenwoordigd. De meerderheid van de 

Congolese moslims leven in het Oosten, in streken die grenzen aan 

moslimlanden zoals Tanzania en Soedan. Ook in de provincie Maniema en dan 

vooral in Kasongo leven heel wat moslims. Wat te verklaren is door de 

geschiedenis van deze streek die in de 19de eeuw tijdens de hoogdagen van de 

slavenhandel door de Arabieren bezet werd. In de overige streken van Congo 

wordt de islam vooral in steden en voornamelijk door uit (islamitsch) West-Afrika 

ingeweken handelaars en kooplieden beleden. De Congolese moslims zijn zonder 

enig onderscheid van ras, etniciteit of nationaliteit in Congo vertegenwoordigd 

door la Communauté Islamique en RD Congo (COMICO).  
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Vul aan: samenvloeiing- geweld- rebel- bijbel- hekserij- beweging- 

cultuur- bedevaartsoord- geneeskunde- overheid- erkende 

Het Kimbangisme (10% van de bevolking) 

Het Kimbangisme ontstond in 1921 en is de eerste religieuze beweging in Congo 

na de katholieke en protestantse missionering. Het Kimbangisme is het resultaat 

van een samenvloeiing tussen het protestantisme en de traditionele Afrikaanse 

religie. De bijbel blijft de basis in deze religie die voor het overige helemaal aan 

de Afrikaanse cultuur is aangepast. Het Kimbangisme gaf het protestantisme een 

eigen kleur. Het nam afstand van het voorouderlijke geloof in hekserij, maar 

tegelijkertijd greep het terug naar symbolen en gebaren uit de traditionele 

geneeskunde (trance, bezwering, incantatie).  

Het Kimbangisme was een exclusief spiritueel fenomeen. Kimbangu was geen 

politieke rebel, hij hield geen antikoloniale toespraken, zijn leerstellingen waren 

niet gericht tegen de Europeanen. Maar toch zag de koloniale overheid in hem 

een bedreiging. Als de dood voor onlusten, zond ze de Force Publique naar 

Nkamba om hem te arresteren. Kimbanu ontsnapte, maar toen bleek dat zijn 

volgelingen achtervolgd en gevangen genomen werden, gaf hij zichzelf over aan 

de Belgische overheid. Deze hield hem meer dan dertig jaar opgesloten, tot aan 

zijn dood in 1951; langer dan Nelson Mandela. Een zware straf voor iemand die 

nooit geweld had gepleegd en enkel in enkele dorpen wat troost en hoop had 

gebracht. De gevangenschap van Kimbangu had niet het verhoopte effect, 

integendeel. Ze betekende het begin van het Kimbangisme. Ook al  was hun 

leider gevangen en waren ze zelf op de vlucht, zijn volgelingen bleven zijn 

boodschap preken. In 1959 erkende de koloniale overheid het Kimbangisme.  

Nkamba, de heilige stad van de Kimbangisten of ook wel ‘La Nouvelle Jérusalem’ 

is een bedevaartsoord. Elke avond weer staan duizenden en duizenden mensen 

in de rij om door de geestelijke leider gezegend te worden met wijwater uit de 

‘Jordaan’, een plaatselijk riviertje. Een oude vrouw die slecht ziet, laat haar ogen 

besprenkelen. Kreupelen tonen hun pijnlijke enkels. Vaders komen langs met 

kledingstukken van hun zieke kind. Moeders. uit Kinshasa en Brazzaville, maar 

ook uit Brussel of Londen tonen foto’s van hun gezin opdat de leider deze zegent.  

Vandaag telt het Kimbangisme zo’n 17 miljoen leden, verspreid over Sub-

Sahara-Afrika. De meerderheid (10 miljoen) van haar leden woont echter in 

Congo waar het Kimbangisme de 3de grote nationale religie is. De priesters zijn 

benoemd door een gemandateerde of de spirituele leider, een kleinzoon van de 

stichter, zelf. 
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Traditionele en inheemse religies (10% van de bevolking) 

Tekst 1 

“Mijn vrouw is gestorven toen ze 27 was, omdat ze niet genoeg om haar 

familie gaf. De familie heeft haar behekst. Ze kon niet meer lopen. Toen 

de priester langskwam, ging het wat beter. Toen een kwaaie tante 

langskwam, ging het bergaf. ’s Nachts zitten er uilen op het dak. Dan weet 

je dat ze behekst is”. 

Placide Munanga, stadsarchivaris van Boma- geciteerd in: Carl De Keyzer, 

Congo (Belge), Lannoo, Tielt, 2009.  

Van hekserij verdachte zeventiger afgeslacht door zijn eigen kinderen.  

Op donderdag 11 september 2008 kende de gemeente Kimbanseke een 

ongebruikelijk voorval. Een oude man genaamd Nsakala werd er vermoord 

door zijn eigen zonen. Bijgelovig zoals de meeste Congolezen kwamen ze 

tot de conclusie dat hun vader de oorzaak was van al hun tegenslagen. 

Het verdict viel: hij moest sterven.  

 

Tekst 2 

In deze familie kwam geen enkele man om de hand van een dochter vragen. 

Gevolg: het perceel liep vol met bastaardkinderen. De dochters van boven de 25 

weten het aan hun vader dat ze nog steeds ongehuwd waren. De zonen zelf zijn 

niet ver geraakt met hun studies. Ze verdoen hun dagen met drugs, ze vergeten 

hun zorgen met sterke drank. De laatste die zijn geluk nog eens wou wagen was 

net gezakt voor zijn staatsexamen. En alsof dat alles nog niet volstond, stierf 

donderdag in de loop van de dag het kind van een van de dochters. Dat was de 

druppel die de emmer deed overlopen. De schuldige was snel gevonden. ‘Het is 

de behekste vader, vandaag zal hij boeten’, riepen ze allen in koor. De klok sloeg 

zeven uur. Plotseling werd de oude man bedovlen onder de slagen van hen die 

hijzelf had verwekt en gevoed. Ze hadden geen oor naar zijn smeekbedes. 

Tijdens zijn lijdensweg hield hij niet op met zijn onschuld uit te schreeuwen. 

Omdat zijn geween hen mateloos ergerde, nam de meest roekeloze van de groep 

zijn mes met scherp lemmet. Zonder ook maar even te aarzelen, plantte hij het 

wapen met alle macht van een dolle hond in de keel van de man die hem het 

leven had geschonken. […] De buren brachten de arme Mbuta Nsakala nog in 

allerijl naar een medisch centrum, maar daar bezweek hij aan zijn verwondingen. 

Hij vervoegde zich bij zijn voorouders in de ochtend van vrijdag 12 september. 

Le Potentiel, 15 september 2008 – geciteerd in: Carl De Keyzer, Congo (Belge), 

Lannoo, Tielt, 2009. 

Zie ook Fragment uit River Congo – de onzekerheid en onwetendheid 

over ziekte leiden tot toverij en hekserij  (website Zuidactie) 



40 
 

 

Vul aan: onafhankelijk- pinksterbeweging- sectair- armoede- 

evangelisch- excessen- mirakels 

De ´Églises de réveil’ 

“De doden staan op, de stommen praten, de blinden zien en de doven horen. 

Allerlei ongeneeslijke ziektes, inclusief aids, kanker, leukemie, kunnen genezen 

worden. Met tastbare bewijzen die aantonen dat God lééft, kun u het oord der 

mirakelen ervaren. Gratis toegang.” (Advertentie, Kinshasa, 2008) 

Deze kerken, geïnspireerd door de pinksterbeweging (onstaan in de VS in de 19de 

eeuw), kennen momenteel een enorm succes in Congo. Je vindt ze er op elke 

straathoek en op de meest onwaarschijnlijke plekken. Sommige van deze kerken 

behoren tot een grotere structuur, maar heel wat pastors handelen 

onafhankelijk. Dezen leven de gelofte van armoede niet na … De thema’s die ze 

aanboren zijn vaak oudtestamentisch, ook al noemen ze zichzelf evangelisch. 

Heel wat van deze kerken zijn sectair en sommige zijn niet vies van hekserij. 

Meerdere pastors uit deze kerken beweren mirakels te verrichten: men ziet hen 

zg. zieken (blinden, doven, lammen, …) genezen. De RDC ziet heel wat 

zelfverklaarde pastors opstaan, maar anderzijds komen heel wat pastors ook uit 

de katholieke charismatische beweging en protestantse kerken. Velen van hen 

preken enkel onder hun familie of voor de buren; anderen slagen erin hele stadia 

en tempels te vullen. Een deel van hun succes is zeker ook te verklaren doordat 

ze beschikken over eigen radio- en televisiezenders.   

De pinksterbeweging, vanaf de jaren ’70 via katholieke en protestantse 

studentenmilieus in Congo geïnfiltreerd, is niet ontsnapt aan bepaalde valkuilen 

en excessen. Haar leiders hebben op een schandalige manier misbruik gemaakt 

van de goedgelovigheid van de gelovigen, die zich – in hun wanhoop – 

vastklampten aan om het even wat om ook maar uit de miserie van hun 

dagdagelijks leven te ontsnappen. Wat de deur openzette naar grootschalig en 

talrijk misbruik van de – vaak zelfverklaarde – pastors.  

Deze kerken worden in Congo – en zeker in Kinshasa – beschouwd als sekten.  
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Fragment River Congo = L'église du réveil (Kerk van de 

ontwaking) (website Zuidactie) 
 

- Liedje (tekst in het Congolees, refrein in het Frans)  
'Ma forteresse, c'est toi, Jésus 
mon bouclier, c'est toi Seigneur (Congolezen schrijven wel eens Seugneur) 
  que ta puissance descende sur nous, 

  l'onction divine comble mon coeur' 
 

  'Mijn versterking (fort), dat ben jij, Jezus, 
  Mijn schild, dat ben jij, Heer 
  Moge jouw kracht op ons neerdalen, 

  de goddelijk zalving vult mijn hart' 

 

- Preek gericht op inzameling van fondsen: 
 
'Dans le monde, il y avait la sagesse de la puissance spirituelle. Pour soutenir sa 
royauté, il devait avoir une puissance financière. 

Si tu manques de puissance financière tu ne pourras pas soutenir la puissance 
spirituelle.  
Dieu va accomplir la puissance matérielle sur vous. La grandeur de sa 

bénédiction sera en accord avec ta bonté.' 
 

(In de wereld was er de wijsheid van de spirituele macht. Om zijn rijkdom te 
ondersteunen, moest er een financiële macht zijn. 
Indien je de financiële macht mist, kan je de spirituele macht niet 

ondersteuenen. 
God zal de materiële macht over jullie verwezenlijken. De grootheid van zijn 

zegening zal in overeestemming zijn met je vrijgevigheid.' 

 

- Geldinzameling (van 100 dollar tot ... 500 Congolese franken) 
 

- Zegening van de preker (handoplegging) 
'Le diable qui vient avec les maladies, je les chasse au nom de Jésus.' 

(De duivel die komt met de ziektes, ik verjaag ze in naam van Jezus.) 

 

Waarom denk je dat deze beweging zo populair is? 

Het beschermt hen tegen hekserij, het is een toevluchtsoord. 
 

4. Lied en dans 
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3. EEN TWEEDE REEKS LESSEN (MET OPLOSSINGEN) 

Met dank aan Anneleen Verheyen, leerkracht in Sint-Michiels Middenschool, Leopoldsburg. 

EEN KRUISWOORDRAADSEL (VERWERKING VAN DE INFORMATIE UIT DE FILM) 

 

Zuidactie 2015: Allons-Y pour KI-KI 

Na het bekijken van de DVD kan je volgend kruiswoordraadsel oplossen.  

 

horizontaal 

2. Door mee te doen aan deze zuidactie geven wij de leerlingen van Ki-Ki een ... 
3. Wat wil Kibambe worden? 
5. De Congolese ... doet niets om de school te helpen. 
9. Wat is het belangrijkste dat de directeur van zijn leerlingen vraagt? 
10. De leraar papa Nunu leert zijn leerlingen dat ze geen ... mogen worden. 
 

verticaal 

1. De oudste leraar van de school is 72 jaar. Hoe heet hij? 
4. Wat is de volledige naam van de school? 
6. In welke provincie van Congo ligt dit project? 
7. Hoeveel krijtjes krijgen de leerkrachten dagelijks van de directeur? 
8. Waarvoor stuurt de moeder van Chrisnovic hem naar de markt? 
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Oplossingen kruiswoordraadsel 
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HOEKENWERK MET 4 OPDRACHTEN 

Hoekenwerk Zuidactie: Allons-Y pour KI-KI 

OPDRACHT 1: ALGEMENE GEGEVENS OVER CONGO 

Zoek volgende gegevens op over Congo. Je kan gebruik maken van een atlas en/of internet. 

Steekkaart Congo 

Officiële naam  
 

Ligging  

 
 

Oppervlakte  
 

Klimaat  
 
 

Bevolking  
 
 

Hoofdstad  
 

Godsdienst  
 
 

Taal  
 
 

Munteenheid  
 

Bestuursvorm  
 

Onderwijs  
 
 

Aantal mensen 
onder de 
armoedegrens 
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OPDRACHT 2: FOLDER ZUIDACTIE ALLONS-Y POUR KI-KI  BIJLAGE FOLDER 

 

Voor iedere leerling is er een folder van Zuidactie 2015 

Lees de folder en beantwoord volgende vragen. 

1. Hoeveel personen leven in DR Congo onder de armoedegrens? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wat betekent dat? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Waarom voltooit slechts 50% van de Congolezen het basisonderwijs? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Waarom worden kinderen vaak thuisgehouden? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Waarom laat de kwaliteit van het onderwijs in DR Congo te wensen over? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Leg uit wat de directeur bedoelt met ‘l’ avenir c’est dans les mains des enfants qui nous 

sommes en train d’ éduquer pour devenir des bonnes responsables.’ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Hoe oud is de school? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Beschrijf de nood in KI-KI. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OPDRACHT 3: WOORDZOEKER  

 

 
 

Zoek volgende woorden: 

Kabinda, toekomst, armoede, bord, krijtjes, directeur, studeren, schoolmateriaal, 

schoolgebouwen, Kintu Kimune, reputatie, leerkracht 
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OPDRACHT 4: GEDICHTEN 

 

1.Inleidend klasgesprek: 

- Wanneer grijpen mensen naar gedichten? Waarom op zulke momenten? 
- Wat is er speciaal aan gedichten? Wat maakt ze anders dan een prozatekst? 

 

2.Lees onderstaande gedichten. De eerste twee gedichten zijn geschreven door Zuidreizigers, die de 

projecten van Fracarita Belgium van kortbij gezien hebben. Het derde gedicht is geschreven door de 

auteur Theo Olthuis. 

 
Anders en toch zo gelijk 
 
Je huidskleur is donker. 
Je haar heeft een andere structuur. 
Je leven bevat ontelbare geheimen. 
Je wereld is zo vreemd voor mij. 
 
En toch … 
 
Je hebt diezelfde guitige pretlichtjes in je ogen. 
Je kijkt met dezelfde verwondering naar de 
wereld. 
Je wordt op dezelfde manier verliefd. 
Je leven is een even groot wonder  
en een even grote zoektocht naar geluk. 
… 
Je bent zo duizendmaal anders en toch zo gelijk. 
Anneleen Verheyen 
 

 
 
Dubbel 
 
Toen het ene land het andere land had 
overwonnen, 
was het twee keer zo groot en twee keer zo 
moe. 
En twee keer zo verwoest. 
Toen het ene land het andere had overwonnen, 
had het tweemaal zoveel doden en gewonden. 
En tweemaal zoveel lege magen. 
Toen het ene land het andere had overwonnen, 
was het twee keer zo groot en twee keer zo 
moe. 
Theo Olthuis 
 

Hij en ik 
 
Mijn wieg stond op een warme plaats. 
Buiten was het koud. Winter. 
Zijn wieg stond op een warme plaats. 
Buiten was het warm. Regenseizoen. 

Mijn moeder zorgde goed voor mij. 
Ze koos de mooiste kinderkleren. 
Zijn moeder zorgde goed voor hem. 
Ze zocht nog bruikbare kleren. 

Ik speelde in de tuin. 
Ik werd met de auto naar school gebracht. 
Hij sprokkelde hout. 
Hij ging meestal niet naar school. 

Ik haalde een diploma. 
Ik werk in een school. 
Hij leerde alles van zijn ouders. 

Hij plukt theeblaadjes. 
Ik ben gelukkig: ik heb alles. 

Ik ben ongelukkig: “moeder, waarom leven wij” 
Hij is gelukkig: “moeder, we leven” 

Hij is ongelukkig: hij heeft niets.      
Jos Volders 
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Opdrachten 

1. Gedichten en ik 
i. Maak een top 3 van de mooiste zinnen die je in de gedichten las. Kun je 

vertellen waarom je ze speciaal vindt? Gaat het om de inhoud, de gevoelens, 
de woorden of beelden die de dichter gebruikt? 

ii. Welk gedicht spreekt jou het meest aan? Probeer te verwoorden waarover 
dit gedicht gaat. (thema) Is het gekozen gedicht een emotieve tekst of een 
amuserende tekst? Waarom? 

2. Vorm 
i. Wat valt je op in verband met het taalgebruik in de drie gedichten? 

1. de beelden: zegt de dichter direct wat hij bedoelt of gebruikt hij 
vergelijkingen, metaforen, personificaties, … 

2. stijlmiddelen als herhaling, tegenstelling, parallelle opbouw 
3. klankeffecten (alliteratie, assonantie, rijm, …) 
4. de versvorm: strofen, verslengte, enjambementen 

 

ii. versterkt de taal de gevoelens van het gedicht? 
 
3. Inhoud 

i. In het eerste gedicht zit een kentering. Waar bevindt zich deze kentering en 
leg uit welke betekenis deze kentering voor jou heeft? 

ii. Leg uit wat Theo Olthuis met zijn gedicht ‘Dubbel’ wil aanklagen. 
 

4. Creatieve opdracht: Schrijf een nieuwe, volgende strofe voor één van de drie 
gedichten. 

 

5. Bespreek tot slot volgende stelling: Al wat rijmt, is poëzie. 
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OPLOSSINGEN 

 
Oplossingen opdracht 1 
 

Officiële naam Democratische Republiek Congo (DR Congo of DRC) of kortweg Congo 
Tegenwoordig wordt het land aangeduid als Congo-Kinshasa om onderscheid 
te maken met het buurland Congo-Brazzaville. 

Ligging in centraal Afrika en grenst aan Congo-Brazzaville, de Centraal-Afrikaanse 
Republiek, Zuid-Soedan, Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, 
Angola alsmede de exclave Cabinda van Angola 

Oppervlakte 2.344.858 km 

Klimaat De Democratische Republiek Congo heeft een tropisch klimaat. Het is 
het altijd vochtig en warm. Er zijn geen uitsluitend droge perioden. 
Door de ligging op de evenaar staat de zon tweemaal per jaar loodrecht 
boven de Democratische Republiek Congo. Deze hoge zonnestand gaat 
gepaard met hoge temperaturen, lage luchtdruk en zware regenval. 
Direct rond de evenaar heerst een tropisch regenwoudklimaat. 
Gemiddeld betekent dat een neerslag van 2000 millimeter in tien tot 
twaalf maanden tijd. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 25 °C. 

Bevolking In de Democratische Republiek Congo wonen 77.433.744 miljoen 
mensen (2014). De bevolkingsdichtheid is ongeveer 30 inwoners per 
vierkante kilometer. 
De natuurlijke bevolkingsgroei bedraagt 2.50%. (2014) 
Geboortecijfer per 1000 inwoners is 35.62 (2014) 
Sterftecijfer per 1000 inwoners is 10.30 (2014) 
De levensverwachting is 56,5 jaar. (mannen 55 en vrouwen 58,1 jaar 
(2014) 
Er bevinden zich ongeveer 250 stammen in de Democratische 
Republiek Congo. De pygmeeën zijn het oorspronkelijke volk van de 
Democratische Republiek Congo, maar tegenwoordig vormen zij de 
minderheid. 

 

Hoofdstad Kinshasa is de hoofdstad en grootste stad van de Democratische Republiek 
Congo. Met een bevolking van ongeveer 10 miljoen is het ook een van de 
grootste steden van Afrika. 

Godsdienst De bevolking van de Democratische Republiek Congo telt aanhangers 
van het christendom (rooms-katholiek 50%, protestant 20%), de islam 
(10%) en inheemse godsdiensten (20%). 

 

Taal De officiële taal van de Democratische Republiek Congo is Frans. Verder 
wordt er Lingala, Kikongo, Tshiluba en Kiswahili gesproken en talloze 
locale talen en dialecten. 

 

Munteenheid De frank is de munteenheid van Congo-Kinshasa. 

Er worden geen munten gebruikt. Het papiergeld is beschikbaar in 1, 5, 

http://www.klimaatinfo.nl/congo-brazzaville
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Congo-Brazzaville
http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal-Afrikaanse_Republiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal-Afrikaanse_Republiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Soedan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeganda
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Angola
http://nl.wikipedia.org/wiki/Exclave
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cabinda_%28provincie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Angola
http://nl.wikipedia.org/wiki/Munteenheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Congo-Kinshasa
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10, 20 en 50 centime en 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 frank. 

€1100 Congolese Franc = 1 euro 
Bestuursvorm Democratische republiek maar corruptie alom 

De taak die president Kabila heeft is niet eenvoudig, aangezien Congo 
(ook nu nog) geteisterd wordt door rebellengroepen, die opstanden 
ontketenen, mensen ontvoeren, vrouwen verkrachten en zelfs hele 
dorpen in brand steken. 

Onderwijs Zowel op vlak van toegang tot onderwijs als de kwaliteit ervan zijn er 
belangrijke problemen. Een grote bevolkingsgroei, vele kinderen die 
buiten het schoolsysteem vallen, een gebrek aan materialen, de 
vreemde taal (Frans), de hoge kost voor de gezinnen, verouderde 
lesprogramma ‘s en onvoldoende gekwalificeerde leraren,… zijn maar 
enkele van de uitdagingen van het onderwijs. 

Het onderwijssysteem in Congo is zwak: er is een gebrek aan 
onderwijzers, het beroep van onderwijzer is ondergewaardeerd en 
onderbetaald, en er is een tekort aan didactisch materiaal en 
aangepaste leermethodes. Daarnaast is het budget van het ministerie 
van Onderwijs te beperkt om de scholen financieel bij te staan. 
Hierdoor komt de werking van de scholen grotendeels ten laste van de 
ouders, waarvan het inkomen door de economische crisis al ernstig is 
aangetast. Het loon van leerkrachten, het uniform, de schriften en 
handboeken wegen zwaar op het gezinsbudget. Ouders zenden dan 
maar één of twee kinderen naar school, meestal de jongens. 

Toch maakt de Congolese overheid vordering in het onderwijs. Zo is 
sinds 2010 het lager onderwijs gratis, met uitzondering van de steden 
Kinshasa en Lubumbashi. Sindsdien zijn er ook plannen om de lonen 
van de leerkrachten te verhogen. Het ministerie rekent op de 
internationale gemeenschap om het budgettekort te dichten dat 
hierdoor zal ontstaan. 

Naast het financieringstekort is er ook een duidelijke nood aan 
permanente vorming en omkadering van de schooldirecties en de 
leerkrachten. Het ministerie werkte een vijfjarige strategie uit waarin 
de continue vorming van het onderwijzend personeel een belangrijke 
plaats heeft. 

Het Congolese schooljaar loopt parallel met het Belgische schooljaar. 
Zo gaat de jeugd er van september tot juni naar school. Net zoals wij, 
loopt de grote vakantie in juli en augustus. 

Plaats op de HDI 185 op 186 landen 

Aantal mensen onder 
de armoedegrens 

De bevolking is straatarm en overleeft ternauwernood: 87% van de naar 
schatting 65 à 75 miljoen inwoners leven onder de armoedegrens met €1 per 
dag of zelfs minder. 

Oplossing opdracht 2 (verwerkingsvragen folder) 
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1. Hoeveel personen leven in DR Congo onder de armoedegrens? 

 

De bevolking is straatarm en overleeft ternauwernood: 87% van de naar schatting 65 à 75 

miljoen inwoners leven onder de armoedegrens 

 

2. Wat betekent dat? 

Overleven met minder dan 1 euro per dag 

 

3. Waarom voltooit slechts 50% van de Congolezen het basisonderwijs? 

Voor vele ouders wegen de kosten voor schriften, schrijfgerei en handboeken zwaar op het 

gezinsbudget. 

 

4. Waarom worden kinderen vaak thuisgehouden? 

Kinderen worden dan ook vaak thuis gehouden. Ze moeten meehelpen in het huishouden of 

op het veld of worden de straat opgestuurd om als straatverkopertjes hun steentje bij te 

dragen tot het gezinsinkomen. 

 

5. Waarom laat de kwaliteit van het onderwijs in DR Congo te wensen over? 

De kinderen die toch naar school kunnen gaan, komen in grote klassen terecht. Er is een 

tekort aan leerkrachten want het beroep van leerkracht is ondergewaardeerd en 

onderbetaald. Leerkrachten hebben doorgaans onvoldoende vorming genoten en moeten 

zich bovendien beredderen met weinig tot geen didactisch materiaal. De kwaliteit van het 

onderwijs laat dan ook te wensen over. 

 

 

6. Leg uit wat de directeur bedoelt met ‘l’ avenir c’est dans les mains des enfants qui nous 

sommes en train d’ éduquer pour devenir des bonnes responsables.’ 

Persoonlijk antwoord: De kinderen zijn de toekomst, zij moeten de nodige kennis en 

vaardigheden aangereikt krijgen om later bij te dragen tot de ontwikkeling van hun land. 

 

7. Hoe oud is de school? 

100 jaar (gebouwen uit 1913) 

 

8. Beschrijf de nood in Ki-Ki. 

Grote struikelstenen zijn de toestand van de gebouwen en de materiële voorzieningen. Twee 

oude gebouwen uit 1913 die nog opgetrokken zijn uit adobe stenen dreigen in te storten. De 

kinderen zijn er niet langer veilig; ze moeten worden afgebroken en vervangen door 

nieuwbouw. De overige twee gebouwen moeten grondig gerenoveerd worden. Daarnaast is 

er ook een schrijnende nood aan banken, borden en didactisch materiaal.  
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Oplossing opdracht 4: Gedichten 
 

Vorm 

i. Gedicht: Anders en toch zo gelijk 
1. dichter zegt wat hij bedoelt 
2. stijlmiddelen: 

a. herhaling van de zinsconstructie:   
 
Je huidskleur is donker. 
Je haar heeft een andere structuur 
Je hebt… 
Je kijkt … 
Je wordt … 
 
b. tegenstelling: In de eerste strofe heeft de dichter het over de 

verschillen tussen haar uiterlijk en haar leven en het leven 
van kinderen in Afrika. Dan volgt een kentering (En toch …) 
Daarna beschrijft de dichter de gelijkenissen tussen haar 
wereld en de wereld van Afrikaanse kinderen. 

 

3. klankeffecten: 
a. alliteraties (haar – huidskleur, …) 
b. assonantie (leven – wereld, …) 
c. geen eindrijm 
 

4. onregelmatige strofebouw, enjambement 
 

ii. Gedicht: Hij en ik 
1. dichter zegt wat hij bedoelt. 
2. Stijlmiddelen:  

a. herhaling in de zinsconstructie 
Mijn moeder zorgde goed voor mij. 
Zijn moeder zorgde goed voor hem 
  

b. tegenstelling: de dichter vergelijkt zijn leven met het leven 
van kinderen in Afrika. Hij heeft alles op materieel vlak maar 
is niet gelukkig. In Afrika heeft men niets op materieel vlak en 
toch kan men gelukkig zijn om eenvoudige dingen! 

  

c. parallelle opbouw:  
Elke strofe:  vers1+2: het leven van de dichter 

vers3+4: het leven in Afrika 

   

3. klankeffecten: 
a. alliteratie (mijn moeder, …) 
b. assonantie (koos – mooiste) 
c. geen eindrijm 
 

4. regelmatige strofebouw 
5 strofen van elk vier versregels (kwatrijn) 
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Gedicht: Dubbel 
1. Dichter schrijft wat hij bedoelt. 
2. Stijlmiddelen: 

a. Herhaling zinsconstructie 
Toen het ene land het andere had overwonnen, 
had het tweemaal zoveel doden en gewonden. 
En tweemaal zoveel lege magen. 
Toen het ene land het andere had overwonnen, 
was het twee keer zo groot en twee keer zo moe 

3 klankeffecten 
b. onregelmatig eindrijm 

4 versvorm: 
1 strofe van 8 versregels 

 

3. Inhoud 

i. In de eerste strofe heeft de dichter het over de 
verschillen tussen haar uiterlijk en haar leven en het 
leven van kinderen in Afrika. Dan volgt een kentering 
(En toch …) Daarna beschrijft de dichter de 
gelijkenissen tussen haar wereld en de wereld van 
Afrikaanse kinderen. 

ii. In een oorlog heb je geen winnaars, enkel verliezers! 
 

4.Creatieve opdracht: persoonlijk  

5.Bespreek: persoonlijk 
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4. EEN PDF-LESSENREEKS OVER CONGO 

Met dank aan Sacha Sierevelt (Sint-Eduardusinstituut Merksem). 

Deze lessenreeks is een bundel met informatie over geografie, geschiedenis, economie en onderwijs van Congo 

- mét verwerkingsvragen.  

Als je deze gebruikt, best wel de extra informatie over De situatie van het onderwijs in Congo ook even 

doornemen – daar vind je immers ook informatie vanuit de praktijk in Kintu Kimune en het interview met de 

directeur over dit onderwerp (bundel/webpagina: Onderwijs in Congo en Vlaanderen – website: idem) 

 

Pagina 1 van de bundel. De volledige lessenreeks vind je achteraan in deze bundel. 
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5. EEN LES OVER DE PRODUCTIE EN DESTILLATIE VAN ALCOHOL 

Een les over de productie en destillatie van alcohol in 2 stappen: de vergisting van suikers tot alcohol en de 

destillatie. Aansluitend bij de casus Kibambe wiens mama alcohol stookt om te overleven. Materiaal voor les 

techniek 1
ste

 graad; chemie 2
de

 graad of een seminarie wetenschappen in de derde graad. 

Met dank aan Marc Willems en Sabine De Coninck (Sint Laurens Zelzate). 

CINQUE CENTS: ALCOHOL STOKEN OM IN LEVEN TE BLIJVEN…  

In de campagnefilm leerde je al Kibambe kennen. Zoals alle kinderen heeft hij alle centjes broodnodig om het 

schoolgeld en de schoolbenodigdheden te kopen. 

Thuis heeft Kibambe het echt niet breed. Om een beetje geld te verdienen stookt Kibambe’s mama 500 

(‘Cinque Cents’); een typische drank van Kabinda – gemaakt van maïs en maniok. Deze drank, zo genoemd 

omdat de prijs is die voor een liter moet betaald worden, heeft een alcoholpercentage van niet minder dan 57°. 

Cinque Cents wordt gedronken als aperitief maar even goed gebruikt om wonden te ontsmetten. Het water dat 

Kibambes mama nodig heeft om de drank te stoken put ze uit de bron die op 30 minuten wandelafstand ligt 

van de hut waarin de familie woont. Alcohol stoken is ongezond werk en Kibambes mama is vrij vaak ziek. 

Andere karweitjes waarmee ze af en toe geld verdient lukken dan uiteraard ook niet: hout sprokkelen en 

hakken (voor een bundel brandhout krijgt ze zo’n 1000 CDF of €0,87) of houtskool maken (voor een emmer 

krijgt ze zo’n 3000 CDF of €2,6). 

Om te laten zien hoe zo’n alcoholproductie werkt, hebben we wat chemie uit de kast gehaald. In de volgende 

blaadjes bieden de productie en destillatie van alcohol in 2 stappen aan: eerst de vergisting van suikers tot 

alcohol, daarna de destillatie.  

Voor leerkrachten met een beetje ervaring in wetenschappen zal dit echt een makkie zijn. Zoek je naar een 

binding met het leerplan? Dit thema past in het leerplan techniek in de eerste graad :

 

en in het leerplan chemie voor de tweede graad.  

Natuurlijk kan het ook toegepast worden in de derde graad in een seminarie wetenschappen.  

Het is niet de bedoeling dat de gedestilleerde alcohol ook “geproefd” wordt.  Simpelweg ruiken en even laten 

ontvlammen is ruim voldoende.  

  

B1  Voor een eenvoudig en herkenbaar mengsel een geschikte scheidingstechniek 

voorstellen en verklaren op welke eigenschap die scheiding is gebaseerd. 

W1 

C3 
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LABORATORIUMVOORSCHRIFT (SEMINARIE WETENSCHAPPEN 5 ASO) 

Onderstaand vind je het laboratoriumvoorschrift (Seminarie wetenschappen 5 ASO) van mevrouw De Coninck.  

Natuurlijk pas je het best aan, aan het niveau van de leerlingen.  

 

 Sint-Laurensscholen Secundair Onderwijs  

Zelzate –Wachtebeke 

Naam: ______________________________________ Nr.: ________ 

 

Vak: Seminarie Wetenschappen  5ASO 

 Datum: _______  

Leerkracht Sabine De Coninck 

Resultaat:  

 

Samengewerkt met : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXPERIMENT 1 : BEREIDING VAN ETHANOL 

 

1. DOEL  

Een ethanoloplossing van ongeveer 10 V% bereiden 

2. PRINCIPE 

 Veel soorten gist kunnen suikers anaeroob omzetten in ethanol en koolstofdioxide. Deze gisting 

wordt  gebruikt bij het maken van alcoholische dranken als bier en wijn. Bij ca. 12V% ethanol gaan 

de gisten zelf  dood. 

 

3. BENODIGDHEDEN 

 Een appel - 50 g kandijsuiker - 250 ml water - 250 ml appelsap - een spatelpunt droge bakkersgist - 

 een erlenmeyer 1000 ml - een waterslot - een verwarmingsplaat – rasp – maatcilinder 250 ml -

 sulfietoplossing 1g/liter. 
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4. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 

REAGENTIA GEVAARSYMBOOL H - EN P -ZINNEN WGK 

K2S2O5 

1g/liter 

 

H 335-EUH031 

Kan irritatie van de luchtwegen 

veroorzaken. Vormt giftig gas in 

contact met zuren. 

 

1 

  

5. AFVALVERWERKING 

     Alles mag door de gootsteen 

 

6. WERKWIJZE 

Alle materiaal grondig proper maken, afwassen met warm water en detergent, spoelen met water 

en  dan spoelen met de sulfietoplossing.  

 Alle materiaal laten uitlekken op een propere handdoek. 

 Ontdoe de appel van pitten en schil. Rasp hem fijn. 

 Maal in een mortier 50 g kandijsuiker fijn. 

 Meng de kandijsuiker en de geraspte appel. 

 Breng het mengsel in de erlenmeyer. 

 Voeg 250 ml water en 250 ml appelsap toe. 

 Verwarm het mengsel tot alles goed gemengd is, niet laten koken. 

 Laat afkoelen en voeg een spatelpunt droge bakkersgist toe 

 Plaats een waterslot op de erlenmeyer. 

 Laat enkele weken gisten bij een temperatuur van 25 °C.  
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7. OPZOEKINGEN IVM ETHANOL 

 a) Wat betekent alcohol in de chemie ? 

 b) Geef de naam en de formule van het  eenvoudigste alcohol  

c)Ethanol is het volgende lid van de familie en het bekendste alcohol. Als in het dagelijkse leven 

van 'alcohol' sprake is, wordt deze laatste verbinding bedoeld. 

 Geef de structuurformule. 

 d) Enkele fysische eigenschappen van ethanol 

  - massadichtheid : ……………………………. 

  - smeltpunt : …………………………………… 

  - kookpunt : ……………………………………… 

 e) H- en P-zinnen voor ethanol: 

 f) De ethanolconcentratie die je maximaal kunt verkrijgen via gisting is ongeveer 12 volume%. 

     Hoe wordt jenever of cognac die een veel hoger ethanolgehalte hebben dan bereid ? Leg uit. 

  



59 
 

 

EXPERIMENT 2 : GEFRACTIONEERDE DESTILLATIE VAN GEGISTE OPLOSSING 

 

1. DOEL  

Het ethanolgehalte van de gegiste oplossing bepalen. 

 

2. PRINCIPE 

 Een gefractioneerde destillatie wordt toegepast om twee of meer onderling oplosbare 

 vloeistoffen met kookpunten, die weinig van elkaar verschillen, te scheiden. 

 Bij het koken van een mengsel, zijn de uitgedreven dampen rijker aan het meest vluchtige 

 bestanddeel (met het laagste kookpunt); de resterende vloeistof wordt rijker aan het minder  

 vluchtige bestanddeel. Het kookpunt gaat stijgen. 

 Het minst vluchtige bestanddeel blijft over = DESTILLATIEREST 

 In de FRACTIONEERKOLOM condenseert de damp tot vloeistof die, door steeds aanstromende 

 zwaardere dampen, opnieuw tot koken wordt gebracht. De vloeistof wordt  opnieuw tot koken  

 gebracht door aanstromende dampen met een hoger kookpunt. De  overgekomen vloeistof = 

   DESTILLAAT wordt opgevangen in een kolfje. 

De bekomen hoeveelheid alcohol kwantitatief overbrengen in een maatkolf van 100 ml en 

aanlengen  met gedemineraliseerd water. Na berekening van de massadichtheid kan het 

alcoholgehalte in een tabel  afgelezen worden. 

 

3. BENODIGDHEDEN 

Glaswerk met slijpstukken voor gefractioneerde destillatie (zie figuur opstelling), maatkolf van 100 

ml  met stop, pipet van 100 ml of 50 ml, alcoholmeter, maatcilinder van 25 ml– zeef - horlogeglas 

 

4. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

REAGENTIA GEVAARSYMBOOL H - EN P -ZINNEN WGK 

Ethanol 

Onverdund 

 

 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

P210 Verwijderd houden van 

warmte/vonken/open vuur/hete 

oppervlakken. — Niet roken. 

 

 

1 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg
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5. AFVALVERWERKING 

Alles mag door de gootsteen 

 

6. WERKWIJZE EN WAARNEMINGEN 

 - Giet van de gegiste oplossing iets meer dan 100 ml door een zeef. 

 - Pipetteer hieruit juist 100 ml en breng dit over in een rondbodemkolf van 250 ml. 

 - Maak een opstelling voor gefractioneerde destillatie 

 

1 = ……………………………………………. 

2 = ……………………………………………. 

3 = ……………………………………………. 

4 = ……………………………………………. 

5 = ……………………………………………. 

6 = ……………………………………………. 

7 = ……………………………………………. 

8 = ……………………………………………. 

9 = ……………………………………………. 

10 = ………………………………………… 

11 = ………………………………………… 

12 = ………………………………………… 

13 = ………………………………………… 

 - Destilleer en vang alles dat overkomt voor 85 °C op in een maatcilinder van 25 ml. 

 - Lees dit volume af. Vdestillaat  = ……………………….. ml 

 - Breng 1 à 2 druppels van het destillaat op een horlogeglas en test de brandbaarheid. 

   Destilaat brandt / brandt niet. 
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 -  Breng het destillaat kwantitatief over in een getarreerde maatkolf (met stop) van 100 ml en 

leng aan  

     tot de ijkstreep met gedemineraliseerd water 

     mmaatklolf leeg  = ………………………… g    mmaatklolf+destillaat = ………………………… g 

 

7. BEREKENINGEN 

 - Bereken uit het opgevangen volume de concentratie aan ethanol : …………………… V% 

 - Bereken de massadichtheid van het mengsel in de maatkolf, uitgedrukt in g/ml. 

      ρ = ………………………… 

 - Lees uit de onderstaande grafiek het alcoholgehalte  in V% en m% af van het mengsel. 

  Cethanol = …………….. V%   =  …………………. m%  

 

8. BESLUIT 

 De gegiste oplossing bevat ongeveer ……………….. V% alcohol. 

9. WAT DOET ALCOHOL MET JE LICHAAM/ MET JE BREIN ? 

     Bekijk dit op de volgende website : 

 http://www.desleutel.be/faq/veelgesteldevragenoverdrugs/item/1395-drugs-en-je-hersenen  

http://www.desleutel.be/faq/veelgesteldevragenoverdrugs/item/1395-drugs-en-je-hersenen
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6. EEN SPEL, GEBASEERD OP DE SITUATIE IN KINTU KIMUNE  

Met dank aan Marc Willems.  

Alle informatie hierover zal te vinden zijn op de website (www.zuidactie.be – Aan de slag met jongeren). 

7. WERKEN MET DE KLEUREN ZIJN WEG.  

Met dank aan Veronique De Kock en Freddy Van Hyfte voor de tip. 

Wie nog meer wil doen met boeken: enkele tips (ook m.b.t. jeugdboeken) vind je ook bij Congo – 

Landinformatie: meer weten/lezen over Congo? 

 
 

Uitgeverij: Clavis Isbn: 9789044814286  

Leeftijd: Vanaf 11 jaar  

Thema('s): afscheid nemen, Congo, integratie  

KATRIEN BAERT VERTELT  

Als kind groeide ik op in Zaïre tot ik er als tienjarige moest vluchten omwille van de spanningen in het land. Als 

tiener keerde ik verschillende keren terug, maar spanningen in het land bleven bestaan. Ondanks de onstabiele 

toestand van het continent, bleef ik (Belgisch kind) Afrika steeds zien als mijn thuis. Meer dan Europa. Ook na 

mijn studies keerde ik terug naar Congo om er enkele jaren les te geven in de lagere- en kleuterschool. 

Ongeveer drie jaar geleden, toen de spanningen in het land weer erg hoog opliepen, besloot ik het land te 

verlaten. Ook dit keer was dit nochtans met pijn in het hart en dat zette me aan het denken. Tijdens mijn jaren 

als expat drong het steeds meer tot me door dat de problematiek van 'ontworteling' die ik als kind reeds 

voelde, nog steeds erg groot en actueel is en dat er nochtans nog geen plaats/erkenning voor is.  

In onze huidige maatschappij vertrekken heel wat mensen met hun kinderen voor enkele jaren of langere tijd 

naar het buitenland. (Denk aan niet-gouvernementele organisaties, de Europese Unie, e.d. ) Die kinderen (en 

hun ouders) passen zich aan in hun nieuwe 'wereld', maar op een dag keren ze terug naar Europa en dan 

http://www.zuidactie.be/
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worden ze ontegensprekelijk geconfronteerd met een verloren gevoel en de vraag waar ze thuis horen. Ze zijn 

dan wel Europeaan, maar Europa voelt in veel gevallen niet meer aan als hun thuisland en ook het andere land 

zal nooit echt hun thuisland zijn.Wanneer kinderen dan bovendien nog eens uit een oorlogssituatie moeten 

wegvluchten, wordt de situatie uiteraard nog schrijnender en het gevoel van ontworteling nog dieper. 

Ik besloot dat deze onverwoorde gevoelens van zovelen eindelijk een plaats moesten krijgen en begon te 

schrijven. Het resultaat is 'De kleuren zijn weg.', dat zonet uit kwam bij de uitgeverij Clavis. Het boek wordt 

uitgegeven in de reeks 'Levensecht'.  

VRAGEN 

Met deze vragen kunnen de jonge lezers zich beter in het verhaal inleven en even langer stilstaan bij de 

boodschap... 

 Voel je je soms ook ‘nergens thuis’? 

 Misschien is dat wel op een heel andere manier, omdat je ouders bijvoorbeeld gescheiden zijn en je 

op twee plekken woont? Of omdat je je ook anders voelt dan anderen?  

 Kende je Congo al voor je het boek las? Wat wist je er al over? 

 Hoe denk je nu over Congo, nadat je het boek gelezen hebt (de mensen, het leven, de oorlog)? Wat is 

er veranderd aan jouw visie op Congo? 

MEER LEREN OVER DIT ONDERWERP 

Op onderstaande website vind je meer info over het boek en een boeiend artikel over ontworteling van 

psycholoog Erik de Soir:www.viw.be/index.php/component/content/article/94-belgie/389-de-k... 

Wil je meer leren over het conflict in Congo? Raadpleeg dan de achtergrondinformatie over Congo op 

www.zuidactie.be. 

RECENSIE 

Dit boek vertelt het verhaal van Maude, een Belgisch meisje dat geboren en getogen is in Congo. Als tiener 

leeft ze schijnbaar zorgeloos in Kinshasa: ze heeft er goede vrienden, toffe huisdieren, het is er bijna elke dag 

mooi weer en ze geniet meer van de prachtnatuur dan ze last heeft van de spanningen in het land. Maar 

wanneer de verkiezingen naderen, komen er steeds meer soldaten op straat en hangt er oorlog in de lucht. 

Wanneer zelfs haar school geplunderd en vernield wordt door boze Congolezen, moet Maude met haar ouders 

terug naar België vluchten. Maude is Belgische, dus je zou denken dat ze zich al snel aanpast aan het leven en 

het grijze weer. Wel integendeel, vanaf de eerste dag heeft ze heimwee naar het leven dat ze moest 

achterlaten in Congo. Haar neven en nichten noemen haar ‘Congolese Maude’ en ook op school lukt het haar 

niet meteen om vrienden te maken, omdat ze zich anders dan de anderen gedraagt… en misschien omdat ze 

ook wel gewoon anders dan de anderen ís. 

Katrien Baert beschrijft op pakkende wijze de moeilijkheden waarmee een ontworteld kind worstelt. Maude is 

namelijk een meisje tussen twee werelden. Aan de ene kant is ze Belgische, dus moest ze uit Congo vluchten 

naar veiliger oorden omdat de Congolezen hun woede richtten op de rijkere westerlingen. Aan de andere kant 

is België voor haar alleen maar een vakantieland, omdat ze er nooit echt gewoond heeft. Ook ‘hier’ is ze dus 

een ‘vreemdelinge in eigen land’. Op de moeilijke momenten voelt Maude zich echt verloren: ze lijkt nergens 

thuis te horen. 

In bredere zin raakt de opschudding ook het hele gezin. Aangezien ze Congo even hard lijken te missen, maken 

haar mama en papa opeens veel meer ruzie. Gelukkig valt uiteindelijk alles weer in de plooi. Maude’s papa kan 

http://www.viw.be/index.php/component/content/article/94-belgie/389-de-kleuren-zijn-weg-katrien-baert
http://www.zuidactie.be/
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weer aan de slag in Congo en in de vakantie kan ze met haar mama op bezoek. Tegelijkertijd lukt het haar om 

in België vrienden te maken en haar plaatsje te vinden. 

Bon: Boeken over Congo, zijn kolonie en anderen. (sd). Opgehaald van www.Congo-1960.be: 

http://www.congo-1960.be/KatrienBaertDeKleurenZijnWeg.html 

8. SPAARBAKSTENEN EN EEN SCHOOL BOUWEN 

Kijk zeker ook eens bij de bundels/op de webpagina Actie voeren. Daar vind je resp. een (te vouwen) 

Spaarbaksteen van Johan Wouters (gemaakt op vraag van Jacques Van Daele), een heel leuke gadget in het 

kader van deze Zuidactie. 

 

Op de website bij jongeren vind je ook volgende fantastische presentatie die stap voor stap aantoont hoe je 

een school kan bouwen (met zelf gebakken bakstenen en tips hoe je er op school mee aan de slag kan. Met 

dank aan Marc Willems! 
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9. EXTRA INFORMATIE OP DE WEBSITE: 

 Lessuggesties voor het SO over het recht op en het belang van onderwijs van ‘Saved by the bell’  

 De droom van Lola: pedagogische fiche. Een project op basis van een film die je o.m. in de 

documentatiecentra van Kleur Bekennen kan uitlenen. 

10. NOG ENKELE TIPS 

HET TEDX FILMPJE: ‘UNE HISTOIRE DE SORCERIE’  

https://www.youtube.com/watch?v=GoqxIIdJsuQ#t=12) 

Een jonge Congolese vrouw (19 jaar) - één van de hoofdrolspelers in de fantastische film Kinshasa Kids 

- getuigt over haar persoonlijke geschiedenis. In de laatste minuten van het filmpje zegt ze letterlijk: 

‘de mooiste dag van mijn leven was de dag dat ik opnieuw naar school kon’. Een zeer krachtig pleidooi 

over het belang van onderwijs! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GoqxIIdJsuQ#t=12
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WORKSHOPS 

Voor wie op zoek is naar workshops voor jongeren, willen we tot slot graag verwijzen naar de bundel Actie 

voeren of onze website (www.zuidactie.be - Hoe Actie voeren?) waar je een document vindt met als titel 

‘Workshops’. Waaronder ook enkele workshops voor jongeren.. 

11. BIJLAGEN 

PDF-LESSENREEKS OVER CONGO  

http://www.zuidactie.be/
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oppervlakte	   2	  344	  885	  km²	  (80	  keer	  België)	  
hoofdstad	   Kinshasa	  	  

(8,8	  miljoen	  inwoners)	  
inwoners	   77,4	  	  miljoen	  	  	  (7,4	  keer	  België)	  
officiële	  talen	   Frans	  

Lingala,	  Kikongo,	  Swahili,	  
Tshiluba	  

religie	   50	  %	  katholiek	  
20	  %	  protestant	  
10	  %	  Kibanguïstische	  kerk	  
10	  %	  moslim	  

nationale	  feestdag	   30	  juni	  
munteenheid	   Congolese	  frank	  
web	  |code|tel	   .cd	  	  	  |	  	  COD	  	  |	  +243	  
	  

ALLONS-Y POUR KI-KI! 
Ecole	  primaire	  Kintu	  Kimune	  

Kabinda	  Congo	  
	  
1. Democratische	  Republiek	  Congo	  Geografisch	  
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• De	  Democratische	  Republiek	  Congo	  ligt	  
in	   Centraal-‐Afrika	   ten	   noordoosten	  
van	  Angola.	  De	  republiek	  grenst	  verder	  
aan	   de	   westzijde	   aan	   Tanzania	   en	  
Uganda,	   aan	   de	   zuidzijde	   aan	   Zambia,	  
aan	  de	  oostzijde	  aan	  Republiek	   Congo	  
en	   aan	   de	   noordzijde	   aan	   de	  Centraal-‐
Afrikaanse	  Republiek	  en	  Soedan.	  

• Een	   zeer	   groot	   deel	   van	   de	  
Democratische	   Republiek	   Congo	  maakt	  
deel	   uit	   van	   het	   Congo-‐bekken.	   De	  
rivier	   Congo	   (4373	   kilometer	   lang)	  
ontspringt	   in	   de	   provincie	   Katanga	   en	  
mondt	   aan	   de	   grens	   met	   Angola	   uit	   in	  
een	   40	   kilometer	   brede	   baai	   aan	   de	  
Atlantische	   Oceaan.	   De	   rivier	   is,	  na	   de	  
Nijl,	   de	   langste	   rivier	   van	   Afrika.	  
Ongeveer	  3000	  kilometer	  van	  de	  Congo	  
is	  bevaarbaar	  en	  vormt	  een	  belangrijke	  
scheepvaartverbinding.	  	  

• Langs	   de	   oostgrens	   zijn	   er	   gebergten	  
met	   een	   gemiddelde	   hoogte	   van	   2000	  
meter.	   Langs	   deze	   grens	   is	   ook	   het	  
hoogst	  gemeten	  punt	  van	  5109	  meter:	  
de	   Margherita	   Peak	   van	   Mount	  
Stanley.	  	  

• Dankzij	  de	  ligging	  rond	  de	  evenaar	  heeft	  
het	  overgrote	  deel	  van	  Congo	  te	  maken	  
met	   een	   tropisch	   klimaat.	   Het	   is	   er	  
altijd	   vochtig	   en	   warm.	   Er	   zijn	   geen	  
uitsluitend	  droge	  perioden.	  	  

• Het	  centrale	  deel	  van	  het	  Congo-‐bekken	  
heeft	   een	   tropisch	   regenwoudklimaat.	  
Gemiddeld	   betekent	   dat	   een	   neerslag	  
van	   2000	   millimeter	   in	   tien	   tot	   twaalf	  
maanden	   tijd.	   De	   gemiddelde	   temperatuur	   ligt	   rond	   de	   25	   °C.	   De	  
Democratische	  Republiek	  Congo	  bezit	  dan	  ook	  de	  grootste	  oppervlakte	  aan	  
tropisch	  regenwoud.	  

• Aan	  de	  randen	  van	  het	  Congo-‐
bekken	   is	   er	   een	   tropisch	  
moessonklimaat	   dat	   overgaat	   in	   een	  
tropisch	   savanneklimaat	   in	   grote	  
delen	   van	   de	   rest	   van	   Congo.	   In	   het	  
hoger	   gelegen	   zuiden	   van	   Congo	   is	  
sprake	  van	  een	  Chinaklimaat.	  	  
• Op	   de	   bergtoppen	   is	   er	   zelfs	  
een	   hooggebergteklimaat	   met	  
eeuwige	  sneeuw. 	  
	  

De	   okapi	   (Okapia	   johnstoni)	   is	   de	  
nauwste	   nog	   levende	   verwant	   van	  
de	   giraffe.	   De	   okapi	   werd	   pas	   in	  
1901	   voor	   het	   eerst	   beschreven	  
door	  Philip	  Lutley	  Sclater.	  	  
De	   okapi	   komt	   voor	   in	   het	  
noordoosten	   van	   Congo.	   Hij	   is	  
voornamelijk	   te	   vinden	   in	   met	  
dicht	   ondergroei	   begroeid	  
regenwoud	  langs	  zijrivieren	  van	  de	  
Congo.	  In	  2006,	  bijna	  vijftig	  jaar	  na	  
de	   laatste	   observatie	   in	   het	   wild,	  
werd	   de	   soort	   herontdekt	   in	   het	  
Virunga	   Nationaal	   Park	   in	   het	  
oosten	  van	  Congo.	  	  
Okapi's	   zijn	   bedreigd.	  
Habitatvernietiging	  en	  de	  handel	  in	  
bushmeat	  vormen	  de	  voornaamste	  
bedreiging.	   Ook	   burgeroorlogen	  
vormen	   een	   bedreiging	   voor	   het	  
voortbestaan	  van	  de	  soort.	  
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2. Geschiedenis	  van	  Congo	  
a. Pre-‐koloniaal	  Congo	  

• Voor	   de	   kolonisatie	   van	   Congo	   waren	   er	   in	   deze	   streek	   heel	   wat	  
koninkrijken	   (Kouba,	   Luba,	   Lunda,	   Chokwes,	   Mongo,	   Msiri,	   Zande,	  
Mangbetu)	  die	  hun	  rijkdom	  haalden	  uit	  een	  zeer	  actieve	  handel.	  	  

• In	   1482	   toonden	   de	   Portugezen,	   die	   de	   monding	   van	   de	   Congorivier	  
verkenden,	   aan	  Europa	  dat	   er	   een	   ‘Koninkrijk	   van	  Congo’	   bestond.	   Eeuwen	  
lang	  hadden	  de	  Portugezen	  zich	  beperkt	  tot	  de	  kustregio	  in	  Angola.	  

• Aan	   het	   hoofd	   van	   	   het	   “Koninkrijk	   Congo”	   stond	   de	   Mwene	   Kongo	   die	  
heerste	   over	   de	   Bakongo	   vanuit	   zijn	   hoofdstad	   M'banza-‐Kongo.	   Het	   rijk	  
vormde	   het	   centrum	   voor	   een	   intensieve	   handel	   van	   grote	   hoeveelheden	  
ivoor	  in	  Centraal-‐Afrika	  en	  er	  werd	  koperwerk,	  raffiakledij	  en	  aardewerk	  
geproduceerd.	   Deze	   handelsgoederen	   zouden,	   naast	   de	   slaven,	   de	  
ruggengraat	  vormen	  van	  de	  handel	  met	  de	  Portugezen.	  

• Vanaf	   de	   16e	   eeuw	   heeft	   de	   slavenhandel	   het	   hele	   land	   verwoest:	   er	  werd	  
gemoord,	   geplunderd	   en	   er	   kwamen	   onophoudelijke	   oorlogen	   tussen	  
stammen	   en	   koninkrijken.	   Dat	   betekende	   uiteindelijk	   het	   einde	   van	   de	  
koninkrijken.	  	  

• De	   echte	   ontdekkingstochten	   naar	   het	   binnenland	  
begonnen	  pas	  aan	  het	  einde	  van	  de	  18e	  eeuw.	  Het	  is	  
pas	   in	   de	   jaren	   1870	   dat	   de	   Europeanen	   de	  
onbekende	   gebieden	   van	   het	   donker	   continent	  
hebben	   leren	   kennen,	   onder	   leiding	   van	   sir	   Henry	  
Morton	   Stanley.	   Hij	   was	   de	   eerste	   die	   de	  
Congostroom	   helemaal	   naar	   het	   binnenland	  
heeft	  gevolgd.	  	  

• In	   1879-‐80	   voer	   Stanley	   opnieuw	  op	  de	   Congo.	  Dit	  
keer	   was	   hij	   in	   dienst	   van	   de	   "Association	  
Internationale	  Africaine"	  van	  koning	  Leopold	  II	  en	  nam	  hij	  het	  gebied	  aan	  
de	  zuidelijke	  oever	  voor	  hem	  in	  bezit.	  Hij	   legde	  daarmee	  de	  grondslag	  voor	  
de	  Congo-‐Vrijstaat.	  In	  1881	  stichtte	  Stanley	  de	  handelspost	  Leopoldstad,	  het	  
latere	  Kinshasa.	  
	  
b. Congo-‐Vrijstaat	  (1885	  –	  1908)	  

• In	   1885	   werd	   het	   land	   op	   de	   Conferentie	   van	  
Berlijn	  toegekend	  aan	  koning	  Leopold	  II	  van	  België.	  
• Leopold	   II	   beschouwde	   zijn	   internationale	  
vrijhandelszone	   als	   een	   privédomein	   met	   een	  
voornamelijk	   economische	   functie.	   Congo	   was	   een	  
gebied	   dat	   zoveel	   mogelijk	   geld	   moest	   opbrengen	  
door	   middel	   van	   zo	   laag	   mogelijke	   investeringen.	   Dit	  
ging	  gepaard	  met	  enorme	  wantoestanden:	  belastingen,	  
dwangarbeid,	   volkerenmoord,	   slavernij,	   ontvoeringen,	  
martelingen,	   verkrachtingen,	   onthoofdingen	   en	   het	  
afhakken	   van	   handen,…	   Vooral	   de	   uitbuiting	   ten	  

voordele	  van	  de	  rubberontginning	  was	  ronduit	  onmenselijk.	  	  
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• Rubber	  was	  ondertussen	  
een	   fel	   begeerd	   product	  
geworden	  en	  bracht	  een	  fortuin	  
op	  voor	  Leopold	  II.	   	  Met	  dit	  geld	  
liet	   hij	   onder	   meer	   gebouwen	  
oprichten	   in	   Brussel,	   Tervuren	  
en	  Oostende.	  
• Tussen	  8	   en	  30	  miljoen	  
Congolezen	   zouden	   zijn	  
omgekomen	   tijdens	   deze	  
periode.	  
• Nadat	  deze	  praktijken	  een	  
belangrijk	   item	   werd	   in	   de	  
(buitenlandse)	   pers	   en	   publieke	  
opinie,	   werd	   er	   uiteindelijk	   een	  

onderzoekscommissie	  
ingesteld.	  De	  resultaten	  van	  deze	  
commissie	   en	   de	   stijgende	  
buitenlandse	  druk	  op	  Leopold	   II	  
en	   de	   Belgische	   staat,	   zorgden	  
ervoor	   dat	   Congo-‐Vrijstaat	   in	  
1908	   werd	   overgedragen	   aan	  
België.	  	  
	  

c. Koloniaal	  Congo	  (1908	  –	  1960)	  
• België	   kreeg	  zo	  onverwacht	  een	  kolonie	   in	  Afrika	  en	  pakte	  het	  degelijker	  

en	   beschaafder	   aan:	  wegen	   werden	   aangelegd,	   lager	   onderwijs	   en	   een	  
basisgezondheidszorg	   werden	   uitgebouwd.	   Het	   land	   werd	   nu	   Belgisch-‐
Congo	  genoemd. 	  

• Wel	   kunnen	  we	   stellen	   dat	   deze	   voornamelijk	  
geïnstalleerd	  werd	  in	  functie	  van	  het	  koloniale	  
systeem.	   Men	   deed	   het	   om	   toegang	   te	  
hebben	  tot	  gezonde	  arbeidskrachten	  en	  dus	  
niet	  zozeer	  uit	  humanitaire	  overwegingen.	  	  Ook	  
België	  was	  vooral	  uit	  op	  het	  maken	  van	  winst.	  

• Congo	   werd	   geregeerd	   vanuit	   een	  
paternalistisch	   systeem:	   alle	   beslissingen	  
werden	  genomen	  vanuit	  België	  en	  de	  macht	  
was	   in	   handen	   van	   de	   Belgen.	   Congolezen	   hadden	   geen	   inspraak	   en	  
kwamen	  niet	  in	  aanmerking	  voor	  belangrijke	  functies.	  In	  het	  leger	  waren	  alle	  
officieren	  Belgen,	  artsen	  in	  ziekenhuizen	  waren	  Belgen,	  …	  

• Het	  lager	  onderwijs	  werd	  volledig	  overgelaten	  aan	  de	  katholieke	  missies.	  
Daarnaast	  ging	  de	  aandacht	  bijna	  uitsluitend	  uit	  naar	  de	  beroepsvorming	  
en	  praktisch	  onderricht.	  Het	  was	   immers	  van	  belang	  voldoende	  geschoolde	  
klerken	  voor	  de	  administratie	  en	  vaklui	  voor	  de	  industrie	  te	  vormen.	  	  

• Aan	  secundair	   onderwijs	  werd	   tot	  na	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  nauwelijks	  
gedacht,	  tenzij	  voor	  de	  opleiding	  van	  zwarte	  geestelijken.	  	  

• Universitair	   onderwijs	   was	   helemaal	   uit	   den	   boze.	   Ook	   toen	   de	   Katholieke	  
Universiteit	   Leuven	   in	   de	   late	   jaren	   twintig	   haar	   activiteiten	   in	   Belgisch-‐

Afgehakte	  handen	  
De	  opmars	  van	  rubber	  in	  het	   laatste	  decennia	  
van	  de	  19e	  eeuw	  zorgde	  er	  echter	  voor	  dat	  de	  
prijzen	   van	   rubber	   enorm	   omhoog	   gingen.	  
Congo	  bleek	  een	  goed	  klimaat	  te	  hebben	  voor	  
de	   rubberranken,	   waarna	   Leopold	   de	   gehele	  
bevolking	  mobiliseerde	  om	  rubber	  te	  oogsten.	  
Elk	   dorp	   kreeg	   een	   rubberquotum	   opgelegd,	  
dat	  koste	  wat	  kost	  gehaald	  moest	  worden.	  Het	  
vervullen	  van	  het	  quotum	  werd	  door	  het	  Force	  
Publique,	  het	  koloniale	  leger,	  gecontroleerd	  en	  
het	   niet	   aanleveren	   van	   genoeg	   rubber	   kon	  
met	  de	  dood	  bestraft	  worden.	  Als	  de	  soldaten	  
iemand	   executeerden,	   omdat	   hij	   niet	   aan	   het	  
rubberquotum	   kon	   voldoen,	   moesten	   zij	   een	  
afgehakte	   hand	   aanleveren	   bij	   hun	  
commandant.	   Dit	   was	   om	   te	   bewijzen	   dat	   zij	  
geen	   dure	   kogels	   hadden	   verspild.	   Dorpen	  
vielen	  andere	  dorpen	  aan	  omdat	  zij	  nooit	  aan	  
het	   quotum	   konden	   voldoen	   en	   afgehakte	  
handen	   nodig	   hadden.	   Hoewel	   de	   handen	   in	  
eerste	  instantie	  het	  bewijs	  waren	  van	  de	  dood	  
van	   een	   rubberoogster	   werden	   later	   ook	  
handen	  afgehakt	  van	  levende	  mensen.	  
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Congo	   opvoerde,	   bleven	   de	   afstudeermogelijkheden	   voor	   zwarte	   studenten	  
beperkt	   tot	  medisch	   assistent	   of	   assistent-‐agronoom.	   Pas	   in	   1954	  werd	  de	  
eerste	  volwaardige	  universiteit	   in	  Belgisch-‐Congo	  geopend:	  de	  katholieke	  
universiteit	   Lovanium	   in	   Kimwenza	   bij	   Leopoldstad.	   In	   1956	   volgde	   een	  
officiële	  universiteit	  in	  Elisabethstad.	  

• Eén	   van	   de	   vragende	   partijen	   naar	   meer	   inspraak	   voor	   Congolezen	   waren	  
enkele	   zogenaamde	   ‘geëvolueerden’:	   de	  weinige	  Congolezen	  die	   gestudeerd	  
hadden.	  Meestal	  hadden	  ze	  een	  job	  in	  de	  koloniale	  administratie	  en	  waren	  ze	  
‘geciviliseerd’	   (wat	   inhield	   dat	   ze	   zich	   hadden	   aangepast	   aan	   een	  westerse	  
levensstijl).	  Deze	  groep	  was	  net	  als	  het	  aantal	  Congolese	  universitairen	  heel	  
beperkt	  gebleven.	  

• In	   de	   jaren	   1950	   werd	   de	   oppositie	   politiek.	   In	   1956	   verscheen	   het	  
‘Manifeste	   de	   Conscience	  Africaine’,	  dat	  werd	  opgemaakt	  door	  een	  groep	  
‘geëvolueerden’	   die	   onafhankelijkheid	   eiste.	   Ze	   deden	   dit	   naar	   het	  
voorbeeld	  van	  de	  Franse	  kolonies	  zoals	  Senegal	  en	  Gabon	  die	  onafhankelijk	  
werden.	  

	  
d. Eerste	  republiek	  (1960-‐	  1964)	  

• Een	  beslissend	  gebeuren	  was	  de	  volksopstand	   in	  de	  hoofdstad	  op	  4	   januari	  
1959.	   Uit	   angst	   voor	   een	   onafhankelijkheidsoorlog	   zoals	   in	   Algerije,	  
bespoedigden	  de	  Belgen	  de	  dekolonisatie.	  	  

• Op	   20	   januari	   1960	   was	   er	   een	   rondetafelconferentie	   in	   Brussel	   om	   de	  
onafhankelijkheid	   te	   organiseren.	   Na	   in	   elkaar	   geflanste	   onderhandelingen	  
werd	  de	  officiële	  datum	  van	  de	  onafhankelijkheid	  van	  Congo	  vastgelegd	  op	  
30	   juni	   1960.	   Joseph	   Kasavubu	   werd	   president	   en	   Patrice	   Lumumba	  
werd	  premier.	  

• De	   Congolezen	   waren	   niet	   voorbereid	   op	  
zelfbestuur	  en	  er	  volgde	  een	  bittere	  machtsstrijd.	  
• Kort	  na	  de	  onafhankelijkheid	  ontstond	  er	  muiterij	  
in	   het	   leger,	   dat	   nog	   steeds	   geleid	  werd	  door	  Belgische	  
officieren.	  Lumumba	  verving	  daarop	  deze	  officieren	  door	  
Congolezen	   en	   Joseph-‐Désiré	   Mobutu	   werd	   door	  
Lumumba	   aangesteld	   als	   stafchef	   van	   het	   Congolese	  
leger.	   Op	   hetzelfde	   moment	   scheidde	   de	   relatief	   rijke	  
provincie	  Katanga	  zich	  af	   en	   riep	  haar	  onafhankelijkheid	  
uit.	  

• Een	   groot	   deel	   van	   de	   ruim	   80.000	  Belgen	   die	   toen	   nog	   in	   Congo	   leefden,	  
verliet	  in	  allerijl	  en	  in	  vaak	  traumatische	  omstandigheden	  het	  land.	  Ook	  de	  
Belgische	   officieren	   verdwenen	   uit	   het	   leger.	   De	   Belgische	   regering	   zond	  
troepen	  om	  de	  Belgische	  burgers	  te	  beschermen.	  	  

• Lumumba	  riep	  de	  hulp	  van	  de	  Verenigde	  Naties	  in.	  De	  VN	  stuurde	  troepen	  
om	  de	  orde	  te	  herstellen,	  met	  de	  steun	  van	  de	  Verenigde	  Staten.	  De	  VS	  zag	  
in	   Lumumba	   een	   communist	   en	   wilde	   vermijden	   dat	   Congo	   zich	   tot	   de	  
Sovjet-‐Unie	  zou	  richten.	  	  

• President	   Joseph	   Kasavubu	   probeerde	   Lumumba	   af	   te	   zetten.	   Lumumba	  
ontsloeg	  op	  zijn	  beurt	  Kasavubu	  als	  president.	  Kort	  daarna	  werd	  Lumumba	  
onder	  huisarrest	  geplaatst	  door	  kolonel	  Joseph-‐Désiré	  Mobutu.	  	  
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• Uiteindelijk	   werd	   Lumumba	   vermoord	   in	   onopgehelderde	  
omstandigheden.	   Zijn	   lichaam	   zou	   opgelost	   zijn	   in	   zwavelzuur	   en	   werd	  
nooit	  gevonden.	  

• De	   CIA	   had	   Mobutu	   geholpen	   en	   Mobutu	   kreeg	   hierdoor	   meer	   macht.	   Hij	  
werd	  beschuldigd	  een	  Amerikaanse	  stroman	  te	  zijn.	  	  

	  
e. Republiek	  Zaïre	  en	  Mobutu	  (1965-‐1997)	  

• Op	   24	   november	   1965	   pleegde	   Mobutu	   een	  
staatsgreep	  en	  riep	  hij	  zichzelf	  uit	  tot	  president	  van	  
de	   Republiek	   Congo.	   De	   Grondwet	   werd	  
opgeschort	   en	   het	   parlement	   ontbonden.	   	   Hij	  
kreeg	   hierbij	   de	   steun	   van	   België	   en	   de	   VS	   die	  
liever	   Mobutu	   op	   de	   troon	   zagen	   dan	   de	   aanhang	  
van	  de	  communistische	  Lumumba.	  	  

• Op	   30	   juni	   1966	   veranderde	   de	   naam	   van	   de	  
hoofdstad:	   Leopoldstad	  werd	  Kinshasa.	   Een	   jaar	   later	   richtte	   Mobutu	   de	  
enige	  toegestane	  partij	  op:	  de	  MPR	  (Mouvement	  populaire	  de	   la	  révolution)	  
als	  steun	  aan	  zijn	  dictatoriale	  regime.	  	  

• Op	  27	  oktober	  1971	   veranderde	  de	  naam	  van	  de	  Republiek	  Congo.	   Vanaf	  
toen	  werd	  het	  de	  Republiek	  Zaïre.	  	  

• In	  1972	   bracht	   het	   beleid	   van	   ‘authenticiteit’	   uiteindelijk	   de	  Afrikanisatie	  
van	  alle	   oorspronkelijk	   Europese	   namen	  met	   zich	  mee	   (plaatsnamen	  en	  
eigennamen).	  	  Mobutu	  gaf	  het	  voorbeeld	  en	  gaf	  zichzelf	  de	  mooie	  naam	  Sese	  
Seko	  Kuku	  Ngebendu	  wa	   za	  Banga	   (‘Onverschrokken	   krijger,	   de	   schrik	   van	  
alle	  luipaarden’).	  Mobutu	  kreeg	  een	  bijna	  goddelijke	  status.	  

• De	  ‘Zaïrisering’	   leidde	  in	  1974	  
tot	   de	   nationalisatie	   van	   grote	  
buitenlandse	   mijnbedrijven	   die	   de	  
uitgebreide	  rijkdommen	  van	  het	   land	  
ontgonnen	   (koper,	   kobalt,	   mangaan,	  
zink,	   goud,	   zilver,	   diamant,	  
uranium,...).	   Maar	   dit	   beleid	   hielp	   de	  
grote	   arme	   Zaïrese	   klasse	   niet.	   Drie	  
jaar	   later	  was	  hij	  verplicht	  dit	  besluit	  
terug	  te	  draaien.	  

• Het	   mobutisme,	   dat	   zich	   baseerde	   op	   vriendjespolitiek,	   algemene	  
corruptie,	   schending	   van	   de	   mensenrechten	   en	   de	   verdeling	   van	  
nationale	   rijkdommen	   onder	   de	   machtigen,	   leidde	   stilaan	   tot	   de	  
verbrokkeling	  van	  de	  staat.	  	  

• In	   1977-‐1978	   was	   er	   een	   nieuwe	   poging	   tot	   afscheiding	   in	   Katanga	   die	  
Mobutu	   enkel	   kon	   stoppen	   door	   de	   hulp	   van	   het	   Marokkaanse	   en	   Franse	  
leger	  in	  te	  roepen.	  Om	  een	  inval	  vanuit	  Angola	  te	  stoppen,	  deed	  hij	  beroep	  op	  
Belgische	  para’s.	  

• Nu	  de	  koude	  oorlog	  voorbij	  was,	  verloor	  Mobutu	  stilaan	  de	  steun	  van	  de	  
VS	   en	   ook	   vanuit	  België	   was	   steeds	  meer	   kritiek	   op	   zijn	   regime	   te	   horen.	  	  
Zaïre	  werd	  steeds	  armer	  en	  het	  land	  verviel	  in	  chaos	  terwijl	  haar	  leider	  in	  
alle	  luxe	  baadde	  en	  de	  rijkdommen	  van	  het	  land	  plunderde.	  Ook	  binnen	  Zaïre	  
nam	  het	  protest	  tegen	  zijn	  regering	  	  toe.	  

Naamsveranderingen:	  
Costermansstad	  	  	  	  	  	  à	  Bukavu	  
Leopoldstad	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  à	  Kinshasa	  
Albertstad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  Kalemie	  
Stanleystad	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  à	  Kisangani	  
Elisabethstad	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  à	  Lubumbashi	  
Nieuw	  Antwerpen	  	  à	  Makanza	  
Boudewijnstad	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  Moba	  
Leopold	  II	  Meer	  	  	  	  	  	  	  à	  Lake	  Mai-‐Ndombe	  
Stanleywatervallen	  à	  Boyoma	  Falls	  
	  



	   Zuidactie	  2015	  pagina	  7	   	  

f. Congolese	  burgeroorlog	  
• Op	   6	   april	   1994	   werd	   een	   vliegtuig	   met	   daarin	   de	   Rwandese	   president	  

Juvénal	   Habyarimana	   	   (een	   Hutu)	   en	   de	   president	   van	   Burundi	  
neergeschoten	   tijdens	   de	   voorbereiding	   om	   te	   landen	   in	   Kigali.	   Beide	  
presidenten	  stierven	  toen	  het	  vliegtuig	  neerstortte. 	  

• Wat	   volgde	   was	   de	   volkerenmoord	   in	  
Rwanda:	   de	   Tutsi-‐minderheid	   en	   de	   Hutu-‐
meerderheid	   gingen	  mekaar	  met	   kapmessen	  
te	  lijf.	  

• Vele	  Hutu’s	  vluchtten	  naar	  het	  oosten	  van	  
Zaïre	   en	   kwamen	   daar	   in	  
vluchtelingenkampen	   terecht.	   	   De	   kampen	  
kwamen	   in	   handen	   van	   de	   Interahamwe	  
milities	  (extremistische	  Hutu’s)	  die	  van	  hieruit	  Tutsi’s	  	  aanvielen	  en	  daarbij	  
de	  steun	  van	  het	  Zaïrese	  leger	  kregen.	  

• Het	   Rwandese	   leger	   viel	   op	   zijn	   beurt	   met	   steun	   van	   De	   Banyamulenge	  
(Tutsi's	  van	  Rwandese	  oorsprong	  die	   in	  het	  oosten	  van	  Zaïre	  woonden)	  het	  
oosten	   van	   Zaïre	   binnen	   om	   wraak	   te	   nemen.	   Ze	   kreeg	   hierbij	   steun	   van	  

Burundi	   en	   Oeganda.	   Deze	   troepen	   van	   de	   Alliantie	   van	   de	  
Democratische	   Machten	   van	   Congo-‐Zaïre	   (AFDL),	   onder	  
leiding	   van	   Laurent-‐Désiré	   Kabila,	   vielen	   eerst	  
vluchtelingenkampen	   voor	   Rwandese	   Hutu's	   aan	   en	  
namen	  daarna	  alle	  grote	  steden	  in	  het	  oosten	  één	  voor	  één	  in	  
bezit.	  	  
• De	  AFDL	  trok	  daarna	  verder	  op	  naar	  het	  noorden.	  Het	  
Zaïrese	   leger	   dat	   niet	   werd	   betaald	   en	   slecht	   was	   uitgerust,	  
bood	  nauwelijks	  weerstand	  en	  sloeg	  liever	  aan	  het	  plunderen.	  	  

Mobutu	  vlucht	  het	  land	  uit.	  
• Op	   15	  mei	   1997	   trok	  Kabila	  met	   zijn	   leger	   en	   zijn	   kindsoldaten	   Kinshasa	  

binnen.	  Twee	  dagen	  later	  riep	  hij	  zichzelf	  uit	  tot	  president.	  Kabila	  noemde	  
het	   land	   Democratische	   Republiek	   Congo	   en	   liet	   zichzelf	   de	   ‘grootste	  
machten’	  toekennen:	  de	  wetgevende	  macht,	  de	  uitvoerende	  macht	  en	  alles	  in	  
verband	  met	  defensie.	  
	  
g. Democratische	  Republiek	  Congo	  

• Met	  het	  aantreden	  van	  Kabila	  als	  president	  van	  de	  Democratische	  Republiek	  
Congo	  kreeg	  de	  Congolese	  bevolking	  nieuwe	  hoop,	  die	  echter	  al	  snel	  omsloeg	  
in	   desillusie	   toen	   men	   merkte	   dat	   de	   komst	   van	   Kabila	   niet	   echt	   veel	  
verbetering	  bracht.	  Kabila	  voerde	  een	  bijna	  even	  autoritair	  gezag	  als	  zijn	  
voorganger.	  

• Hij	   beschuldigde	   Rwanda	   en	   zijn	   bondgenoten	   ervan	   de	   minerale	  
grondstoffen	  die	   in	  het	   oosten	  van	  Congo	  aanwezig	   zijn,	   op	   te	  willen	   eisen.	  
Kabila	   verwijderde	   alle	   Tutsi’s	   uit	   de	   regering	   en	   zette	   de	   Rwandese	   en	  
Oegandese	  functionarissen	  het	  land	  uit.	  

• Tutsi’s	   kwamen	   in	   opstand	   en	   zo	   ontstonden	   reeds	   in	   1998	   nieuwe	  
rebellenlegers	   in	   het	   oosten	   van	   het	   land,	   met	   steun	   van	   buurlanden	   als	  
Rwanda	  en	  Oeganda.	  Zij	  namen	  de	  wapens	  terug	  op	  en	  bezetten	  grote	  delen	  
van	  de	  oostelijke	  gebieden.	  Een	  nieuwe	  burgeroorlog	  was	  uitgebroken.	  
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• Kabila	   riep	   de	   steun	   in	   van	   Hutu-‐rebellen	   in	   Oost-‐Congo	   en	   kreeg	   hierbij	  
openlijk	   steun	   van	   Zimbabwe	   en	   Angola.	   Zo	   vond	  opnieuw	   een	   genocide	  
plaats.	  	  

• De	   Congolese	   oorlog	  was	   er	   een	   zonder	   grote	  
gevechten	  en	  frontlinies.	  Deze	  vorm	  van	  oorlog	  
voeren	   is	   te	   duur.	   In	   Congo	   werden	  massaal	  
kindsoldaten	   geronseld	   om	   zich	   bij	   de	  
ongedisciplineerde	   en	   ongeoefende	   soldaten	  
van	   de	   verschillende	   milities	   te	   voegen.	   Hun	  
taak	  was:	  plunderen,	  verkrachten,	  dorpen	  in	  
brand	  steken	  en	  moorden.	  

• De	  inzet	  van	  het	  conflict	  was	  de	  natuurlijke	  rijkdom	  van	  Congo.	  Mineralen,	  
diamanten	  en	  hout	  uit	  deze	  streek	  hielpen	  de	  oorlog	  mee	  financieren.	  Lokale	  
krijgsheren	  werden	  rijker	  terwijl	  de	  plaatselijke	  bevolking	  gebukt	  ging	  onder	  
hoge	  belasting	  en	  honger	  leed	  omdat	  hun	  eten	  opgeëist	  werd	  door	  de	  milities.	  

• In	   juli	   1999	   werd	   het	   Lusaka-‐vredesakkoord	   ondertekend	   door	   de	   6	  
betrokken	  landen	  (Congo,	  Angola,	  Namibië,	  Zimbabwe,	  Rwanda	  en	  Oeganda)	  
en	   de	   verschillende	   rebellengroeperingen.	   Volgens	   dit	   verdrag	   zouden	   alle	  
troepen	   samenwerken	   om	   de	   verantwoordelijken	   van	   de	   genocide	   op	   te	  
sporen	  en	  te	  ontwapenen.	  

• Ondanks	  de	  aanwezige	  VN-‐troepen,	  hield	  dit	  akkoord	  niet	  lang	  stand.	  
• 	  Op	   16	   januari	   2001	   kwam	   Laurent-‐Désiré	  
Kabila	   tijdens	   een	   mislukte	   staatsgreep	   om	   het	  
leven.	   Een	   van	   zijn	   lievelingskindsoldaten,	   Kasereka	  
Rachidi,	  schoot	  hem	  neer	  in	  zijn	  bureau	  in	  het	  'Palais	  
de	   Marbre'.	   Hij	   werd	   opgevolgd	   door	   zijn	   zoon	  
Joseph	  Kabila.	  	  
• Tussen	  2001	  en	  2004	  werden	  er	  nog	   4	   grote	  
vredesakkoorden	  gesloten,	  maar	  met	  weinig	  succes.	  

Telkens	   dook	   het	   conflict	   opnieuw	   op.	   Er	   waren	   immer	   te	   veel	   betrokken	  
partijen	  en	  te	  veel	  verspreide	  milities	  aan	  het	  werk.	  

• In	  december	  2004	  werd	  dan	   toch	  een	  broze	   vrede	   bereikt.	  Hutu-‐rebellen	  
die	  Rwanda	  zouden	  bedreigen,	  moesten	  opgespoord	  worden	  met	  hulp	  van	  de	  
VN.	  Rebellen	  moesten	  geïntegreerd	  worden	   in	  het	   regeringsleger.	  Tenslotte	  
erkenden	  opstandige	  provincies	   terug	  het	  centrale	  bestuur	  van	  Kinshasa	  en	  
de	  rol	  van	  president	  Kabila.	  

• In	   mei	   2005	   wordt	   er	   een	   nieuwe	   grondwet,	   geformuleerd	   door	   elkaar	  
voorheen	  bestrijdende	  partijen,	  door	  het	  parlement	  aangenomen.	  	  

• In	   juli	   2006	   worden	   presidents-‐	   en	   parlementsverkiezingen	   gehouden.	   De	  
presidentsverkiezingen	   laten	   geen	   duidelijke	  winnaar	   zien.	   Het	   is	   een	   nek-‐
aan-‐nekrace	   tussen	   Kabila	   en	   Bemba.	   Op	   29	   oktober	   is	   er	   een	   nieuwe	  
presidentsverkiezing,	  die	  Kabila	  wint.	  	  

• In	  april	  2008	  breken	  gevechten	  uit	  met	  Hutu	  
milities	   uit	   Rwanda,	   een	   oude	   bondgenoot.	  
Duizenden	   mensen	   worden	   uit	   hun	  
woonplaatsen	   verdreven.	   In	   2009	   en	   2010	  
blijft	  het	  erg	  onrustig.	  De	  VN	  soldaten	  staan	  
vrij	  machteloos	  tegen	  alle	  geweld.	  	  

• In	   2010	   en	   2011	   komen	   massale	  
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verkrachtingen	  voor	  door	  zowel	  regeringstroepen	  als	  rebellen.	  Bemba	  staat	  
terecht	  voor	  het	  internationale	  strafhof	  in	  Den	  Haag.	  In	  november	  2011	  wint	  
Kabila	  de	  omstreden	  presidentsverkiezingen.	  	  

• Gedurende	  2012	  en	  2013	  blijft	  het	  voortdurend	  onrustig	  en	  worden	  diverse	  
bemiddelingspogingen	  gedaan	  door	  andere	  Afrikaanse	  landen.	  	  

	  
3. Economie	  van	  Congo	  
• Toen	   Congo	   onafhankelijk	   werd,	   was	   het	   het	   tweede	   meest	  

geïndustrialiseerde	   land	  in	  Afrika.	  Nu	  is	  het	  een	  van	  de	  armste	   landen	  
ter	  wereld.	  De	  economische	  achteruitgang	  is	  te	  wijten	  aan	  de	  roofzucht,	  het	  
slechte	  beleid	  en	  de	  ontoereikende	  investeringen	  onder	  Mobutu.	  	  In	  de	  jaren	  
negentig	   hadden	   de	   langdurige	   conflicten	   eveneens	   een	   verwoestend	   effect	  
op	  de	  economie	  en	  de	  infrastructuur	  .	  	  

• Congo	  heeft	  veruit	  het	  minst	  ontwikkelde	  wegennet	  ter	  wereld.	  77	  miljoen	  
inwoners	  moeten	   het	  met	   slechts	   2.250	   kilometer	   verharde	  weg	   doen.	   Het	  
wegennet	   is	   officieel	   circa	   150.000	   kilometer	   lang,	   maar	   bestaat	   nagenoeg	  
geheel	  uit	  onverharde	  wegen	  die	  in	  het	  regenseizoen	  onbegaanbaar	  zijn.	  	  

• De	   bestaande	   infrastructuur	   is	  
voornamelijk	   tijdens	  de	  periode	  van	  Belgisch	  
Congo	   aangelegd.	   Slijtage	   door	   een	   gebrek	   aan	  
onderhoud,	  het	  weer	  en	  conflicten	  hebben	  weinig	  
overgelaten	   van	   het	   wegennet.	   Het	   wegennet	   is	  
tevens	   sterk	   afhankelijk	   van	   bruggen	   over	   de	  
talloze	  zijrivieren	  van	  de	  rivier	  de	  Congo,	  die	  vaak	  
ingestort	   of	   in	   slechte	   staat	   zijn.	   Er	   zijn	   geen	  
bruggen	   over	   de	   rivier	   de	   Congo,	   zelfs	   niet	   bij	  

Kinshasa.	  Het	   duurt	  weken	   om	  vanaf	   de	   havenstad	  Matadi	   naar	   het	   oosten	  
van	  Congo	  te	  reizen.	  	  

• Er	   zijn	   geen	   alternatieven:	   het	   spoorwegnet	   is	   te	   weinig	   uitgebouwd.	  
Alleen	  tussen	  Matadi	  en	  Kinshasa	  loopt	  een	  functionerende	  spoorlijn.	  Elders	  
zijn	  er	  ook	  spoorlijnen,	  maar	  die	  zijn	  vaak	  niet	  operationeel	  of	  dienen	  alleen	  
voor	  vrachtvervoer	  en	  hebben	  geen	  dienstregeling.	  

• Veel	  transport	  gaat	  via	  de	  rivier	  de	  Congo	  en	  zijn	  zijrivieren.	  	  
• Dit	   gebrek	   aan	   infrastructuur	  bemoeilijkt	   de	   economische	   ontwikkeling	  

van	  Congo.	  
	  
• Door	  politieke	  en	  economische	  hervormingen	  vanaf	  2002	  en	  het	  einde	  van	  de	  

burgeroorlog	   is	  de	  economie	  geleidelijk	   gestabiliseerd.	   In	   juni	  2010	  was	  de	  
macro-‐economische	   vooruitgang	   dusdanig	   dat	   de	   internationale	  
gemeenschap	  besloot	  de	  schuldenlast	  grotendeels	  (US$	  12,3	  miljard)	  kwijt	  te	  
schelden.	  

• Maar	   de	   economie	   blijft	   kwetsbaar:	   er	   is	   nog	   steeds	   veel	   corruptie,	  
verreweg	  de	  meeste	  economische	  activiteit	  speelt	  zich	  af	  in	  het	  informele	  
circuit	   (zonder	   aangifte	   en	   betaling	   van	   belastingen),	   de	   bureaucratie	   is	  
groot	  en	  belastingen	  worden	  soms	  willekeurig	  opgelegd.	  

• In	  2013	  was	  het	  gemiddeld	   inkomen	  per	  hoofd	  van	  de	  bevolking	  400	  $	  
per	  jaar.	  
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• Belangrijke	   economische	  
sectoren	   in	   Congo	   zijn	  
mijnbouw	   (kobalt,	   koper,	  
diamanten,	   cadmium,	   goud,	  
zilver)	   en	   bosbouw.	   In	   Congo	  
vind	   je	   47	   procent	   van	   alle	  
evenaarsbossen	   in	   Afrika	   en	  
internationaal	   is	   er	   veel	   vraag	  
naar	   o.a.	   ebbenhout,	   wengé	   en	  
andere	  tropische	  houtsoorten.	  

• Gewone	  Congolezen	  profiteren	  
nauwelijks	   van	   de	  
opbrengsten.	   De	   mineralen,	  
vooral	   bedoeld	   voor	   westerse	  
elektronica,	   worden	   vaak	  
illegaal	   gedolven.	   Bij	   die	  
mijnbouw	   wordt	   dikwijls	   geen	  
rekening	   gehouden	   met	   de	  
volksgezondheid	   of	   de	  
arbeidsomstandigheden.	   De	  
opbrengsten	   worden	   gebruikt	  
om	   het	   conflict	   in	   Oost-‐Congo	  
te	   financieren.	   Ook	   in	   de	  
bosbouw	   vormt	   illegale	  
houtkap	   een	   probleem.	   De	  
gevolgen	   hiervan	   zijn	  
mensenrechtenschendingen,	  
ernstige	   milieuvervuiling	   en	  
corruptie.	  	  

	  
• Voor	   de	   landbouw	   is	   er	   in	   Congo	  meer	   dan	   7	   miljoen	   hectare	   grond	   die	  

vruchtbaar	  is	  en	  kan	  worden	  bebouwd.	  De	  klimatologische	  omstandigheden	  
maken	   het	  mogelijk	   om	   heel	   het	   jaar	   door	   aan	   landbouw	   te	   doen.	  Toch	   is	  
70%	   van	   de	   Congolese	   bevolking	   ondervoed	   en	   krijgt	   onvoldoende	  

eiwitten,	   koolhydraten	   en	   vitamines	   binnen.	  
Commerciële	   landbouw	  bestaat	  nauwelijks	   in	  
Congo.	   Vooral	   kleine	   boeren	   verbouwen	  
gewassen	   als	   cassave,	   mais,	   rijst,	   bonen	   en	  
pinda’s	   voor	   een	   belangrijk	   deel	   gericht	   op	  
lokale	  zelfvoorziening.	  Bij	  het	  verbouwen	  van	  
deze	   gewassen	   gebruikt	   men	   ook	   al	   te	   vaak	  
verouderde	   landbouwtechnieken	   die	   te	  
weinig	  rendement	  opleveren.	  
	  

• De	  Congorivier	  is	  ongeveer	  2.900	  kilometer	  lang	  en	  doorkruist	  heel	  het	  land.	  
Het	  debiet	  van	  de	  Congorivier	  is	  erg	  regelmatig	  en	  vertegenwoordigt	  40.000	  
kubieke	  meter	  per	  seconde.	  Het	  energiepotentieel	  van	  de	  Congorivier	  wordt	  
geschat	  op	  circa	  100.000	  megawatt	  per	  uur.	   In	  Congo	  zou	  het	  mogelijk	   zijn	  
om	  grote	  volumes	  aan	  elektriciteit	  te	  produceren	  met	  waterkrachtcentrales.	  

Smartphones	   als	   de	   iPhone,	   laptops	   en	  
tablets	  zitten	  vol	  met	  metalen	  en	  mineralen	  
die	   onder	   meer	   in	   de	   Democratische	  
Republiek	   Congo	   worden	   gewonnen.	   Het	  
delven	   van	   de	   mineralen	   die	   Apple	   en	  
andere	   bedrijven	   voor	   de	   productie	   van	   de	  
iPhone	  en	  andere	  apparaten	  gebruiken,	  leidt	  
tot	   geweld	   in	   Congo.	   De	   opbrengt	   van	   de	  
mineralen	   wordt	   gebruikt	   om	   op	   een	  
extreem	  gewelddadige	  manier	  conflicten	  uit	  
te	   vechten	   waar	   vooral	   kindsoldaten	   voor	  
worden	   ingezet.	   Daarom	   wordt	   wel	  
gesproken	   van	   bloedmineralen	   of	  
conflictmineralen	   in	   navolging	   van	  
bloeddiamanten	  en	  conflictdiamanten.	  
Honderden	  mijnen	   in	   Congo	   zijn	   in	   handen	  
van	  rebellen	  en	  warlords.	  Slechts	  10	  procent	  
van	  de	  mijnen	   ligt	   in	   conflictvrije	   gebieden.	  
Van	   de	   opbrengst	   van	   het	   goud,	   koper	   en	  
coltan	   kopen	   de	   rebellenleiders	   AK47’s	   en	  
drugs	   voor	   de	   kindsoldaten	   die	   hun	   strijd	  
uitvechten.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bron:	  National	  Geographic	  21/09/’13	  
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4. Het	  onderwijs	  in	  Congo	  
• Het	   onderwijssysteem	   in	   de	   Democratische	   Republiek	   Congo	   is	  

vergelijkbaar	  met	  dat	  van	  België:	  zes	  jaar	  lager	  onderwijs	  gevolgd	  door	  6	  
jaar	   secundair	   onderwijs.	   Het	   Congolese	   schooljaar	   loopt	   parallel	   met	   het	  
Belgische	  schooljaar.	  Zo	  gaat	  de	  jeugd	  er	  van	  september	  tot	  juni	  naar	  school	  
en	  zijn	  ze,	  zoals	  wij,	  in	  juli	  en	  augustus	  thuis	  voor	  de	  schoolvakantie. 	  

• Het	   onderwijssysteem	   in	   Belgisch	   Congo	  
was	   een	   van	   de	   vlaggenschepen	   van	   het	  
koloniale	   bewind.	   België	   mocht	   in	   het	  
bijzonder	   fier	   zijn	   op	   het	   feit	   dat	   brede	  
lagen	   van	   de	   bevolking	   bereikt	   werden	  
door	  een	  netwerk	  van	  hoofdzakelijk	  door	  
katholieke	   missionarissen	   geleide	  
scholen.	  

• Tussen	   1960	   en	   1983	   vond	   je	   nergens	   in	   Centraal-‐Afrika	   een	  
onderwijssysteem	   dat	   even	   goed	   was	   georganiseerd	   als	   dat	   van	   Congo.	  
Dankzij	   dit	   goede	   onderwijssysteem	   werden	   personen	   met	   een	   grote	  
intellectuele	   waarde	   gevormd.	   Zij	   waren	   belangrijk	   voor	   de	   politieke,	  
economische	  en	  sociale	  vooruitgang	  van	  Afrika.	  

• Toen	  de	  staat	  besloot	  om	  de	  middelen	  voor	  onderwijs	  en	  volksgezondheid	  
drastisch	  terug	  te	  schroeven,	  had	  dat	  zeer	  ernstige	  gevolgen.	  	  

• Als	  gevolg	  van	  de	  6	  jaar	  durende	  burgeroorlog	  kregen	  meer	  dan	  5,2	  miljoen	  
kinderen	  in	  het	  land	  geen	  onderwijs.	  

• Met	  een	  scholingsgraad	  van	  slechts	  52%	  glijdt	  de	  samenleving	  terug	  naar	  
een	  pre-‐koloniale	  maatschappij.	  Vaak	  zijn	  kinderen	  al	  ouder	  dan	  zes	  jaar	  voor	  
ze	  voor	  het	  eerst	  naar	  school	  gaan.	  

• Het	   onderwijssysteem	   in	   Congo	   is	   algemeen	   genomen	   erg	   zwak:	   er	   is	   een	  
gebrek	   aan	   onderwijzers	   (het	   beroep	   van	   onderwijzer	   is	  
ondergewaardeerd	   en	   onderbetaald)	   en	   er	   is	   een	   tekort	   aan	   didactisch	  
materiaal	  en	  aangepaste	  leermethodes.	  	  

• Daarnaast	   is	  het	  budget	   van	  het	  
ministerie	   van	   Onderwijs	   te	   beperkt	  
om	  de	  scholen	   financieel	  bij	   te	   staan.	  
Hierdoor	   komt	   de	   werking	   van	   de	  
scholen	   grotendeels	   ten	   laste	   van	   de	  
ouders,	   waarvan	   het	   inkomen	   door	   de	  
economische	   crisis	   al	   ernstig	   is	  
aangetast.	  Het	  loon	  van	  leerkrachten,	  het	  
uniform,	   de	   schriften	   en	   handboeken	  
wegen	   zwaar	   op	   het	   gezinsbudget.	  
Ouders	   zenden	   dan	   maar	   één	   of	   twee	  

kinderen	  naar	  school,	  meestal	  de	  jongens.	  
• De	  zware	  economische	  situatie	  dwingt	  jongeren	  vaak	  ook	  om	  deeltijds	  te	  

werken	   en	  deeltijds	  naar	   school	   te	  gaan.	   In	  het	  ergste	  geval	  verlaten	  ze	  de	  
school	  volledig	  om	  te	  werken	  zonder	  hun	  diploma	  te	  behalen.	  
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Verwerkingsvragen	  
Democratische	  Republiek	  Congo	  Geografisch	  
1. Vul	  aan:	  De	  Democratische	  Republiek	  Congo	  is	  ongeveer	  …..	  keer	  zo	  groot	  als	  

België.	  
2. Wat	  is	  de	  hoofdstad	  van	  de	  Democratische	  Republiek	  Congo?	  
3. Wat	  is	  de	  belangrijkste	  officiële	  taal	  in	  de	  Democratische	  Republiek	  Congo?	  
4. Geef	  drie	  buurlanden	  van	  de	  Democratische	  Republiek	  Congo.	  
5. Wat	  is	  de	  belangrijkste	  rivier	  van	  de	  Democratische	  Republiek	  Congo?	  
6. Wat	  is	  het	  belangrijkste	  klimaattype	  in	  de	  Democratische	  Republiek	  Congo?	  
	  
Geschiedenis	  van	  Congo	  
1. Welk	   Europees	   land	   ontdekte	   als	   eerste	   het	   bestaan	   van	   het	   Koninkrijk	  

Congo?	  
2. Welke	  Europese	  ontdekkingsreiziger	  ontdekte	  als	  eerste	  het	  binnenland	  van	  

Congo?	  
3. 	  Welke	  Belgische	  koning	  beschouwde	  Congo-‐Vrijstaat	  als	  zijn	  privédomein?	  
4. Welk	  belangrijk	  Congolees	  exportproduct	  bracht	  Leopold	  II	  veel	  geld	  op?	  
5. Wat	   bedoelt	   men	   met:	   “België	   bestuurde	   zijn	   kolonie	   Congo	   vanuit	   een	  

paternalistisch	  system.”?	  
6. In	  welk	  jaar	  werd	  Congo	  onafhankelijk?	  
7. Wie	  was	  tussen	  1965	  en	  1997	  president	  van	  Zaïre?	  
8. Waarom	   leidde	  het	   “mobutisme”	   tot	   een	  verbrokkeling	  van	  de	   staat	   en	  een	  

verarming	  van	  de	  bevolking?	  
9. Welk	   internationaal	   drama	   was	   in	   1994	   rechtstreeks	   de	   oorzaak	   van	   de	  

eerste	  burgeroorlog	  in	  Congo?	  
10. Wie	   benoemde	   zichzelf	   in	   1997	   tot	   president	   van	   de	   Democratische	  

Republiek	  Congo?	  
11. Wat	  was	  de	  inzet	  van	  de	  Congolese	  burgeroorlog	  die	  1998	  uitbrak	  en	  waarbij	  

heel	  wat	  kindsoldaten	  werden	  ingezet?	  
12. Wie	  is	  de	  huidige	  president	  van	  de	  Democratische	  Republiek	  Congo?	  
	  
Economie	  van	  Congo	  
1. Waarom	   is	   het	   transport	   van	   goederen	   en	   personen	   over	   de	   weg	   geen	  

eenvoudige	  opgave	  in	  de	  Democratische	  Republiek	  Congo?	  
2. Wat	  is	  de	  belangrijkste	  trasportweg	  in	  de	  Democratische	  Republiek	  Congo?	  
3. Wat	   is	   het	   gemiddelde	   jaarinkomen	   per	   persoon	   in	   de	   Democratische	  

Republiek	  Congo?	  
4. Wat	   zijn	   de	   twee	   belangrijkste	   economische	   sectoren	   in	   de	   Democratische	  

Republiek	  Congo?	  
5. Waarom	   kan	   de	   gewone	   Congolees	   amper	   profiteren	   van	   de	   minerale	  

rijkdom	  die	  in	  de	  Congolese	  bodem	  zit?	  
	  
Het	  onderwijs	  in	  Congo	  
1. Wie	   was	   er	   tijdens	   de	   koloniale	   periode	   vooral	   verantwoordelijk	   voor	   de	  

organisatie	  van	  het	  onderwijs	  in	  Congo?	  
2. Welke	   drie	   grote	   problemen	   kent	   het	   onderwijs	   in	   de	   Democratische	  

Republiek	  Congo	  op	  dit	  moment?	  
3. Waarom	  moeten	  heel	  wat	  jongeren	  stoppen	  met	  hun	  schoolopleiding?	  
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