
Ware beschaving
is die, waar ieder
van ons aan alle
anderen elk recht
geeft dat hij
voor zichzelf
claimt.

Robert Green "Bob"

Ingersoll (1833–1899),

Amerikaans humanist

Bosco Ntaganda is de spin in het web van
geweld en plundering in Noord-Kivu,
Oost-Congo. De Terminator ontvoert
mensen, smokkelt grondstoffen naar
Rwanda en laat bos kappen in het Virun-
gapark. Hoewel Ntaganda door het Inter-
nationaal Strafhof wordt gezocht voor
misdaden tegen de menselijkheid, woont
hij gewoon in Goma, op enkele meters
van de Rwandese grens. De verklaring
voor dit alles is dat Ntaganda de belan-
gen dient van Congolees president
Kabila en diens Rwandese collega Paul
Kagame.

Ntaganda is de link tussen Kabila en Paul
Kagame. Het verstandshuwelijk dat Ka-
bila en Kagame eind 2009 sloten, steunt
op Ntaganda.
Dat akkoord houdt in dat het CNDP1

wordt geïntegreerd in het Congolese
leger. Sommigen beweren dat het Con-
golese leger is geïntegreerd in het CNDP.
Feit is dat het CNDP tegenwoordig zowel
Zuid- als Noord-Kivu controleert. Nooit
waren ze zo machtig.

Afspraak is tevens dat het Congolese
leger voortaan jacht zal maken op de
FDLR (Forces Démocratiques pour la Libé-
ralisation du Rwanda), de restanten van
de militie opgericht door de organisato-
ren van de Rwandese genocide en tevens
Kagame’s erfvijand. Kagame krijgt als het
ware in Noord-Kivu een Congolees leger
ter beschikking dat net zo goed naar hem
luistert als naar Kabila. En wat wint Ka-
bila erbij? Het akkoord verzekert hem dat
de CNDP- leider Laurent Nkunda – die
ermee had gedreigd heel Congo te ver-
overen – gevangen wordt gezet in
Rwanda. Na Nkunda’s arrestatie wordt
Ntaganda als CNDP-leider generaal in het
Congolese leger en… de machtigste man
van Noord-Kivu.

Nkunda’s arrestatie zette kwaad bloed bij
een deel van het CNDP dat de charisma-
tische leider niet wou laten vallen. Die
Nkundavleugel blijft bestaan en Ntaganda
moet hem tevreden houden. Die vleugel

is ook voor Kagame bedreigend naarmate
de Tutsi-elite in Rwanda uiteenvalt en top-
mensen als de voormalige stafchef van
het leger en de ex-inlichtingenchef zich in
2010 van Kagame afkeren en in Congo
steun zoeken voor een aanval op Ka-
game. Een Ntaganda die het CNDP onder
controle houdt, is voor Kagame dus erg
belangrijk.

Maar ook voor Kabila is hij nuttig. Kabila
kreeg met het CNDP de enige macht in
handen die Oost-Congo enigszins kon
stabiliseren en bovendien ook zijn electo-
rale belangen verdedigt. Tijdens de ver-
kiezingen kon alleen Kabila campagne
voeren in de CNDP-gebieden...
Wat niet was afgesproken, is dat de
CNDP een staat in de staat bleef die een
eigen administratie inrichtte in Masisi en
door grote delen van de bevolking meer
als bedreiging dan als bron van veiligheid
wordt gezien.

Ntaganda zorgt dus voor de belangen van
zowel Kagame als Kabila. Dat verklaart
waarom hij in 2009 generaal werd in het
Congolese leger, ook al had het Interna-
tionaal Strafhof drie jaar voordien een ar-
restatiebevel tegen hem uitgevaardigd
voor misdaden tegen de menselijkheid –
in de eerste plaats wegens het rekruteren
van kindsoldaten.

Het is de zoveelste illustratie van wat “be-
stuur” in Noord-Kivu inhoudt. Om hun
belangen te verdedigen, werd door Ka-
game en Kabila een deal gesloten die
door Ntaganda in de praktijk wordt om-
gezet. De deal brengt een zeer relatieve
– en soms erg gewelddadige – rust,
maakt van de rechtstaat een grap, ne-
geert internationale afspraken en laat
amper toe iets op te bouwen in de regio.
Behalve dan rijkdom in Rwanda en in
maffiakoninkrijken. Wie het waagt daar-
op kritiek te geven, speelt met zijn leven.
Veel Congolezen vragen zich af waarom
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1 Congrès National pour la Défense du Peuple
Bron : Mo, 25 januari 2012
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de MONUSCO, tot nader order de
grootste VN-vredesmacht ter wereld,
zo passief is. Het lijkt erop dat de in-
ternationale gemeenschap vrede
heeft genomen met het rijk van Nta-
ganda.
In Noord-Kivu zijn intussen veel men-
sen begrijpelijk doodsbang voor Nta-

ganda, die verantwoordelijk lijkt voor
ontvoeringen van mensen waarvan hij
vindt dat ze een lesje nodig hebben.
Intussen levert onze partner in Goma
dagelijks strijd om het lot van vele dui-
zenden kinderen en jonge vrouwen te
verbeteren. In soms niet ongevaarlijke
omstandigheden begeeft het team

zich op het terrein, ook in Masisi, en
behaalde de laatste twee jaar bemoe-
digende resultaten. �

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris

De context
Volgens het Verslag 2011 van de
UNDP over de menselijke ontwikke-
ling, is de Democratische Republiek
Congo als laatste geklasseerd op
187 geanalyseerde landen. Binnen de
DRC is Noord-Kivu één van de armste
provincies van het land. De gewa-
pende strijd is daar natuurlijk niet
vreemd aan. Landbouw is de voor-
naamste activiteit, met 7 banen op
10. Het gaat hier voornamelijk over
zelfvoorzienende overlevingsland-
bouw, samen met wat veeteelt en
soms met grootschalige veeteelt. Er is
grote nood aan investeringen op het
platteland.
In de steden is de situatie een beetje
beter dankzij de aanwezigheid van
kleine handeltjes …
Het geboortecijfer ligt zeer hoog en
50% van de bevolking is jonger dan
15 jaar. De helft van de kinderen uit
Kivu gaat niet naar school en de scho-
lingsgraad bedraagt amper 25% in
het middelbaar onderwijs. Het onder-
wijs is bovendien van slechte kwali-
teit, met overbevolkte klassen en leer-
krachten die weinig of niet opgeleid
zijn, en meestal niets weten over pe-
dagogie, in het bijzonder tegenover
kinderen die soms getraumatiseerd
zijn.
Door armoede en onwetendheid is de
bevolking gemakkelijk manipuleer-
baar en kwetsbaar in een context
waarin de wet van de sterkste geldt.
De staat is bijzonder afwezig, zeker
op het platteland.
Noord-Kivu is bewoond door verschil-
lende etnische groepen. De grootste
etnische groepen zijn de Nande, Ba-
nyarwanda Hutu en Tutsi, Hunde,
Nyanga en Tembos. Onder hen wor-
den de enen beschouwd als autoch-
tonen, de aanwezigheid van de an-
deren zijn het gevolg van meer
recente migratiegolven, tot stand ge-
komen door spanningen in de buur-
landen, in het bijzonder in Rwanda,
en dit al geruime tijd voor de geno-
cide van 1994.
Een veralgemeniseerd patriarchaal
model structureert de sociale relaties.
Dit uit zich door de dominante positie
van de man en het behoud van de
vrouw in een toestand van onderge-

schiktheid en discri-
minatie ten opzichte
van de huwelijksvoor-
schriften, het erfrecht
op eigendom en land,
de respectievelijke
werktaken en de
machtscultuur die
een gunstige bodem
vormt voor het uitlok-
ken van geweld. Ge-
weld heeft lang deel
uitgemaakt van de
dagelijkse realiteit van
de schoolgaande kin-
deren, vanaf de jong-
ste leeftijd. Het ge-
bruik van de “chicote”
(zweep die veel gebruikt werd in de
koloniale periode) maakte deel uit van
de traditionele pedagogische midde-
len om discipline bij te brengen en
ook, zo werd er gehoopt, om het bij-
brengen van de leerstof te forceren.

De marginalisatie van de
vrouwen betekent een rem voor
de ontwikkeling.
Vrouwen en meisjes waren trouwens
ook de favoriete doelgroep van ge-
wapende bendes, die ze overvloedig
verkrachtten en rekruteerden als seks-
slavinnen.

Een omvangrijk project
gefinancierd door DGOS1 en
de Stichting Jean-François
Peterbroeck2
De voornaamste doelstelling van het
6-jaar durend project Inuka gelegen
te Goma, bestaat erin weeskinderen
en jonge weesmeisjes, of die verlaten
of gescheiden zijn van hun familie,
bijvoorbeeld (maar niet alleen) ten ge-
volge van de oorlog, op te vangen, en
hen te helpen hun familie of een ont-
haalfamilie te vinden en terug te
keren naar hun oorspronkelijke ge-
meenschap. De armoede van deze fa-
milies verantwoordt het feit dat ze
worden geholpen voor de scholing
van de kinderen, de verbetering van
de woonst, of nog steun onder de
vorm van landbouwmiddelen. (zaden,
materiaal, vee…)
Het tweede luik van het project, met
betrekking tot de jaren 2010-2011

heeft deel uitgemaakt van een opvol-
gingsmissie, alsook een evaluatie door
een onafhankelijke expert, extern van
KDW en haar locale partner “En
Avant les Enfants Congo”.
Ondanks de zeer moeilijke omstan-
digheden en de vele ondervonden
problemen, zijn de bereikte resultaten
door het projectteam meer dan be-
moedigend:

• 298 jonge meisjes en 195 leden
van hun ”gezin” (hun broertjes en
zusjes) werden gere-integreerd in
een familiale omgeving, lopen
school en worden opgevolgd;

• 8.347 kinderen genoten steun voor
onderwijs en worden gevolgd
(steun voor het betalen van het
schoolgeld, de aankoop van het
uniform of het schoolmateriaal);

• 2.681 gezinnen kregen agropasto-
rale steun (2.471 families) en/of
zagen hun woonst verbeterd
(210 families)

Daarenboven werden meer dan
47.000 jongeren gesensibiliseerd ivm
vredig samenleven, door middel van
culturele en sportevenementen geor-
ganiseerd in de verschillende inter-
ventiezones, en volgden ongeveer
14.000 jongeren de vorming “A

Nieuws over het project
« Inuka, sta op en ga vooruit »

Fiere gelukkige vrouw met haar (uitgebreid) gezin,
begunstigde van een nieuw huis te Kibwe, even buiten Goma.

1 Directie Generaal voor Ontwikkelingssamen-
werking, van het Belgische Ministerie voor Ont-
wikkelingssamenwerking
2 Wij maken gebruik van de gelegenheid om
onze dankbaarheid te uiten aan de twee
belangrijkste sponsors van het project.
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FISCALE VRIJSTELLING

INDIEN UW GIFTEN OP JAARBASIS 40 € OF MEER BEDRAGEN, ONTVANGT U EEN FISCAAL ATTEST.
KDW is verantwoordelijk voor het project op juridisch, administratief, financieel en boekhoudkundig vlak. KDW heeft het juridische
eigendomsrecht over uw gift, en beslist autonoom over het gebruik ervan. (Ci.RH.26/567.400 betreffende het KB/WIB92)
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K I N D E R E N - D E R D E - W E R E L D V Z W
A L B E R T I N A P L E I N , 2
1 0 0 0 B R U S S E L

Sajini, een Indisch meisje van 10, leeft
samen met haar ouders, vier broers
en zusjes in het dorp Charummoodu
in de staat Kerala. Het dorp hoort bij
de “panchayath” (regering van ge-
groepeerde dorpen voor een termijn
van 5 jaar verkozen). Haar vader be-
werkte vroeger een stukje grond maar
moest het verkopen om schulden af
te betalen en is sindsdien werkloos.
Haar moeder baat sinds een tijdje een
winkeltje uit in de stad. Sajini blijft
elke dag thuis bij haar vader om voor
de kleintjes te zorgen, zoals een echt
moedertje. Ze gaat dus niet meer re-
gelmatig naar school, en wordt bo-
vendien ook nog geslagen en seksu-
eel misbruikt door haar vader die een
depressieve alcoholist geworden is. Ze
durft er noch met haar moeder noch

met haar leraar over praten uit angst
voor represailles.

Dit verschrikkelijke verhaal van een
10-jarig meisje is jammer genoeg
geen alleenstaand geval. In deze regio
van Kerala doen er zich jaarlijks hon-
derden gelijkaardige gevallen voor.
Dagelijks worden meisjes verkracht of
seksueel uitgebuit door familieleden
of naasten. De situatie is zo ernstig
dat meisjes zich, zelfs bij hun vader,
onveilig voelen. Een aantasting van de
individuele, familiale en maatschap-
pelijke waarden ligt aan de basis van
deze situatie. Ook het gebruik van al-
cohol en andere drugs door mannen
en jongeren werken deze alarme-
rende situatie in de hand. Ook de
media hebben een grote invloed: de

vrouw wordt er dikwijls afgespiegeld
als een seksueel object, ontnomen
van haar waardigheid.

Van 2008 tot 2011, hebben Zuster
Jessica en de gemeenschap van de In-
dische Zusters “Sorores Reginae
Apostolorum” (in het kort SRA) in
Charummoodu een sociaal centrum
opgericht ten einde te strijden tegen
de droevige levensomstandigheden
van deze vrouwen en jonge meisjes.
Een specifiek programma richtte zich
op het onderwijs van kleine en jon-
gere meisjes en het aanleren van de
realiteiten van het leven. Ouders ver-
waarlozen deze initiatie dikwijls, met
als gevolg dat meisjes te vaak trou-
wen (of uitgehuwelijkt worden zon-

Het verhaal van Sajini

l’école de la Paix” of “Op de School
van de Vrede”, door de verantwoor-
delijke van het team, alsook door
32 vredesanimatoren, die hiervoor
werden opgeleid.
Het huidige en laatste luik van het
project dat afloopt einde 2013, voor-
ziet een gedeeltelijke zelfvoorziening

op termijn. De aanbevelingen van de
externe evaluatie zullen onze diepe
reflexieve oefening begeleiden over
de beste te volgen strategie in de toe-
komst, steeds gericht op de doel-
groepen, vectoren van ontwikkeling
en van vreedzaam samenleven in
deze regio van Congo.

Maar de behoeften zullen enorm blij-
ven na afloop van het project, en alle
steun is vanzelfsprekend meer dan
welkom! Wij danken u zeer hartelijk
in hun naam. �

Johanna Vandamme
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der hun toestemming) zonder enige
psychologische noch morele voorbe-
reiding.

Dit jaar start Zuster Jessina een nieuw
programma. Het doel van dit project
is de hele lokale gemeenschap van de
panchayath (6 grote dorpen) te be-
trekken in de strijd tegen het misbruik
van vrouwen, tienermeisjes en kinde-
ren. Het project beoogt ook de vrou-
wenorganisaties en de sociale instel-
lingen te sensibiliseren om een actief
te strijden voor de rechten van de
vrouw en het kind. De voorziene mid-
delen om deze doelstellingen te halen
zijn belangrijk: vorming door specia-
listen van gerichte tienerdoelgroepen
zowel op school als tijdens vakantie-
kampen, waar zij zullen worden om-
ringd door toegewijde begeleidsters;
campagnes gericht aan leerkrachten
en ouders; sensibilisering van de lo-
kale autoriteiten en de politie m.b.t.
het probleem van geweld tegenover
vrouwen en kinderen.

Al deze acties moeten de aandacht
versterken van alle belanghebbenden,
autoriteiten, volwassenen en jonge-
ren, voor de wreedheden tegenover
vrouwen, jonge meisjes en kinderen.
Ze richten zich ook op de aanzet van
een systeem van psychologische en
juridische bijstand, dat de jonge vrou-
wen zal bijbrengen zichzelf te verde-
digen en sneller hulp te vragen aan de
autoriteiten of deskundigen in het
geval van problemen die hun fysieke
of morele integriteit aantasten.

Het budget voor 2012 voor dit pro-
gramma, inclusief het beroep doen op
experten, de vergaderingen met de
ouders en jongeren, de vakantiekam-
pen onder toezicht van begeleiders, de
contacten en bijeenkomsten met de
lokale autoriteiten, enz.… wordt be-
groot op 15.400 euro waarvan 8.200
euro door bijdragen en giften in India
gefinancierd zullen worden.
De vertegenwoordigers van Kinderen
Derde Wereld, die ter plaatse waren

in 2010, zijn ervan overtuigd dat dit
project daadwerkelijk ondersteuning
verdient. Ze stelden vast dat de be-
trokken zusters de gepaste vorming
genoten en over de nodige menselijke
kwaliteiten beschikken om deze mis-
sie tot een goed einde te brengen.
Het saldo van 7.200 euro dient nog
gevonden te worden.

Bent u geraakt door het drama van
deze jonge verkrachte of misbruikte
Indische vrouwen en wenst u Zuster
Jessina en de SRA Zusters van Cha-
runmooddu te helpen, dan kan een
bijdrage met vermelding “project
Zuster Jessina” helpen dit bedrag te
bereiken.
Bij voorbaat dank voor hen!�

Agnès Gillieaux


