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E D I T O R I A A L

Pas enkele weken gevorderd in het
jaar 2015, belooft het dit jaar alweer
geen komkommertijd te worden voor
de journalisten, de politici, activisten
en verenigingen, zowel in eigen land
als in het buitenland. Vorige maand
werd de wereld opgeschrikt met bruut
en barbaars geweld in vele regio’s van
de wereld. Veel van dat geweld, al dan
niet gerelateerd aan terrorisme, al dan
niet religieus geïnspireerd, kwam uitvoerig aan bod in onze verschillende
mediakanalen. De gruwelijke moorddadige aanslagen in Parijs midden
januari konden niemand onverschillig
laten…
Maar wat mij persoonlijk telkens weer
opvalt, is onze collectieve selectieve
verontwaardiging. En ook en vooral,
welke gruweldaden ook daadwerkelijk leiden tot interventies. De oorlog
in Syrië bijvoorbeeld duurt al enkele
jaren en kostte het leven aan honderdduizenden onschuldige burgers, inclusief veel kinderen, maar toch moesten
er eerst schokkende beelden komen
van onthoofde Amerikaanse en Britse
burgers, voor er eindelijk werd ingegrepen.
Of nog is Nigeria in de ijzeren greep
van een alom gekende terreurgroep,
die massaal kinderen en vrouwen ontvoert, verkracht en vermoordt…Tot op
vandaag, geen haan die er naar kraait,
op enkele opmerkingen na van sommige regeringsleiders die het geweld
veroordeeld hebben.
Ik stel me dus die vraag: hoelang nog
duldt de internationale gemeenschap,
dulden wij, dit? Hoe selectief kan en
mag onze verontwaardiging zijn?
Ondertussen voelen velen onder ons
het verlangen om in vrede te leven,
om onze vrijheid te bewaren, om ons
uit te drukken zonder angst om beoordeeld of veroordeeld te worden, of
erger…
Kunnen wij proberen ons hart te blijven openen, zodat we onze verschillen kunnen aanvaarden – wat niet altijd gemakkelijk is, dat ervaar ik elke
dag – en getuigen van empathie, van
begrip en rede ten overstaan van een

minderheid die denkt ons te kunnen
manipuleren als lammeren? Kunnen
de actuele problemen een uitdaging
zijn die ons leidt naar een nieuw samenleven, gebaseerd op de principes
van de Franse revolutie “Vrijheid, gelijkheid en broederschap”, en waar die
waarden daadwerkelijk de hoekstenen
vormen van het nieuwe wereldmodel?
Laat ons altijd en overal blijven opvoeden, onderwijzen, voorkomen, de dialoog aangaan met de meest kwetsbaren ten einde hun oordeelsvermogen
te ontwikkelen, hun rationeel denkvermogen, maar ook voor de vrede,
de liefde, het mededogen, de vreugde
en het geluk, de menselijkheid en het
goddelijke in ons allen.
Want zoals het spreekwoord zegt:
“Kennis is macht”, is het ook een feit
dat kennis niet alleen helpt om minder
te oordelen, maar ook en vooral om
beter te oordelen en te beslissen.
In die wetenschap zijn wij opnieuw
meer dan ooit overtuigd dat onderwijs
de sleutel is tot duurzame ontwikkeling, tot een grotere en hechtere menselijke cohesie in kwetsbare gemeenschappen, en bijgevolg bijdraagt tot
een vredevolle maatschappij.
Beste vrienden,
Niettegenstaande onze ongerustheid
over onze middelen einde 2014, hebben wij dankzij jullie allen het jaar positief kunnen afsluiten en hebben wij
nu al een aanzienlijk deel van onze
beloofde engagementen kunnen bevestigen. Maar de noden blijven groot,
en in de huidige context van strenge
besparingen, ook bij de federale, regionale en provinciale ontwikkelingssamenwerking, hopen wij opnieuw op
u te mogen rekenen.
In naam van onze partners en de duizenden kinderen, jongeren, vrouwen
en mannen, die van steun genoten en
zullen genieten, hiervoor heel oprecht
van harte bedankt! ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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G E D A C H T E
Wij moeten
leren samen
te leven
als broeders,
of wij gaan
samen
ten onder als
dwazen.
Martin Luther King

I n het kort i n di t n um m er
 Editoriaal
 Het IC Kuma in Togo:

de wereld opent zich voor
honderden jongeren…

 Uitnodiging moambe

ten gunste van PECS

Het Informatica Centrum te Kuma
Het kanton van Kuma, gelegen in de
heuvels van de streek van de hooglanden van Togo, langs de grens met
Ghana, groepeert 10 dorpen met
een bevolking van iets meer dan tienduizend inwoners.
80% van deze families hangen af
van de productie van koffie en cacao.
Meer dan 50% van de bevolking
leeft onder de armoedegrens. De
gesproken taal van de streek is het
dialect het éwé, maar Frans is de officiële taal in het onderwijs in Togo.

Het kanton telt 5 secondaire scholen
(4 colleges en 1 lyceum) waar om en
bij de 750 leerlingen lessen volgen.
Het idee van een Informatica Centrum van Kuma (het CIK) ontstond in
de herfst van 2011, tijdens een gesprek met de leerkrachten van Kuma
over het grote gebrek aan pedagogische middelen in hun scholen.
Het CIK verkreeg de vorm van een
kleine vereniging zonder winstoogmerk, waarin zich essentieel Togolezen bevinden.
Het doel is het faciliteren van de ontdekking van de computer, en van
de technologieën van informatica
en communicatie (de TIC) door de
lokale leraren, om het gebruik van
TIC te stimuleren als support bij het
onderwijzen van alle disciplines. Ook
om alle leerlingen van het secondair
onderwijs alsook alle volwassenen
van de gemeenschap die dit zouden
wensen, in te wijden in het computergebruik.
De actie van het CIK opent daadwerkelijk een venster op de wereld voor
deze landelijke gemeenschappen, en
zou eveneens meer jongeren moeten
motiveren om langer lessen te volgen
in de lokale school en te volharden.
Het project voorziet volgende stappen:
• De installatie van goed uitgeruste
informaticaklassen, met Internet

toegang, in gebouwen die gemakkelijk toegankelijk zijn voor de begunstigden;
• De initiële opleiding van de leerkrachten, ten einde hen geleidelijk
autonoom te maken in de materie
van de TIC;
• Het organiseren van het onderhouden van de uitrusting en de infrastructuur; en
• De zoektocht naar financiële middelen om de duurzaamheid van
het huidige project te garanderen.

(het gebruik van de infrastructuur
is voor iedereen gratis)
Het CIK opende haar eerste zaal uitgerust met 25 computers die werken
onder Linux in oktober 2012, in een
klein tijdelijk ter beschikking gesteld
gebouwtje in Kuma Tokpli.
Gedurende het schooljaar 2013-14,
werd dit zaaltje elke week bezocht
door meer dan 300 jongens en
meisjes van 12 tot 23 jaar, alsook

door vele leerkrachten, voor een
initiatie in de computerleer.
Een groepje dorpsbewoners laat vandaag toe om elke namiddag de computerkamer te openen, 7 dagen per
week.
Een tweede zaal is sinds juli 2014 opgezet in het college van Kuma Adamé. 200 leerlingen genieten er van
de initiatiecursus computerleer.
Deze informaticazaal is de eerste in
Togo die werd gecreëerd rond de
Raspberry Pi, een kleine goedkope
pc die weinig energie verbruikt en
weinig onderhoud vergt. Zoals het
andere materiaal van het project,
functioneren al deze computers met
vrije logiciels.
Het CIK hoopt binnenkort de vereiste
fondsen te vinden om een derde zaal
te openen, en op die manier toegang
tot de TIC te bieden aan de 250 leerlingen van de twee andere colleges van Kuma, en die het totaal
begunstigden brengt tot meer
dan 750 jongeren!
Sinds het opstarten van de Raspberry
Pi zaal, overwegen meerdere nieuwe
gemeenschappen in Togo, verleid
door het aspect prijs/kwaliteit van
deze installatie, om hun eigen informaticaklassen Raspberry Pi op te zetten, met technische assistentie van
het team van het CIK.
De bouw in Kuma Tokpli van een
klein gebouwtje, toebehorend aan
het project, zal toelaten om de informaticazaal definitief te verhuizen en
om zelfs een tweede zaal te installeren. Op die manier zullen veel meer
jongeren terzelfdertijd lessen kunnen
volgen.
Van deze constructie zou geen sprake
geweest zijn zonder de vrijgevigheid
van veel schenkers, onder wie Kinderen Derde Wereld, die het belang van
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Dominique Laloux,
Belgische leerkracht, oprichter
van het project
Indien dit pertinente project u aanspreekt, kunt u het steunen met een
gift met vermelding « CIK Togo ».
De jongeren bedanken zeggen u van
harte dank!
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Pont d’entraide pour la chaine de solidarité

het project voor haar doelgroepen
begrepen hebben.
Het CIK hoopt tegen de zomer het
saldo van het budget, geëvalueerd
op 6.000 euro, te verzamelen, om de
bouwwerken en de uitrusting af te
werken voor het nieuwe schooljaar
in de herfst van 2015. ■

