
Duurzame vrede

bewerkstelligen

is het werk van

onderwijs, de

politiek kan 

alleen maar

oorlog vermijden

Maria Montessori
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 Editoriaal

 Opgroeien in Congo

 RIP Philippe

e d i t o r i a a l

Malaria is de meest voorkomende 
parasitaire ziekte ter wereld, die 300 
tot 500 miljoen mensen per jaar treft 
en jaarlijks wereldwijd bijna één  
miljoen dodelijke slachtoffers maakt. 
Afrika wordt daarbij het zwaarst getrof-
fen, met 90 procent van alle sterfgeval-
len. De zwaarste vormen treffen vooral 
jonge kinderen, weinig of niet immune 
personen (de immuniteit ontwikkelt zich 
na contact met de parasiet) en zwangere 
vrouwen.
Malaria wordt veroorzaakt door vier 
soorten van de Plasmodium-parasiet en 
wordt overgedragen via besmette wijfje-
smuggen. De parasiet nestelt zich in de 
lever, waar hij zich vermenigvuldigt en de 
rode bloedcellen van de gastheer aanvalt. 
De symptomen zijn talrijk: van koorts, 
hoofdpijn en gewrichtspijn tot braken, 
stuipen en coma. Malaria die veroorzaakt 
wordt door de parasiet Plasmodium  
falciparum kan ontaarden in een ernstige 
vorm. Die kan dodelijk zijn als ze niet 
behandeld wordt. En dat kan ik weten, 
want 27 jaar terug heb ik 10 dagen op 
intensieve zorgen gevochten voor mijn 
leven, na een resistente vorm te hebben 
opgelopen in Afrika…
Er bestaat nog heel veel onwetendheid 
over de ziekte, en over de manier om 
zoveel mogelijk te vermijden met de ge-
vaarlijke muggen in contact te komen. 
De eerste symptomen van malaria ver-
schijnen negen tot veertien dagen na 
de beet. Vroeger werd malaria meestal 
uitsluitend gediagnosticeerd op basis van 
de klinische symptomen. Aangezien die 
echter vergelijkbaar zijn met de sympto-
men van andere ziekten, werden er veel 
patiënten behandeld tegen malaria, ook 
al waren ze niet besmet met de parasiet.

Vandaag is er dankzij de sneltest een 
nauwkeurige en snelle diagnose moge-
lijk die geen laboratoriumonderzoeken 
vereist. Het volstaat om een druppeltje 
bloed aan te brengen op een strookje 
met een reagens dat begint te kleuren 
als de test positief is. Bovendien worden 
op die manier alleen patiënten behan-
deld die echt aan malaria lijden, en wordt  
geneesmiddelenresistentie beperkt, ter-
wijl wie negatief test, een aangepaste 

behandeling kan krijgen voor de ziekte 
die zijn symptomen veroorzaakt.

Elke minuut sterft iemand in Afrika aan 
de ziekte…
MALARIA IS DE NUMMER ÉÉN OORZAAK 
VAN ZIEKTE EN DOOD IN CONGO… en 
een grote spelbreker op school.

Ver weg van de media ondergraaft de 
malariamug al jarenlang hele samenle-
vingen en verhindert duurzame ontwik-
keling en kwaliteitsonderwijs. 

Maar er is hoop. Hoop in de vorm van 
een nieuw vaccin, uitgevonden door het 
Belgische farmaceutische bedrijf GSK, dat 
nu ook onlangs van het Europese Genees-
middelenagentschap groen licht ontving. 

De goedkeuring is een belangrijke finale 
stap naar de definitieve goedkeuring 
door de Wereldgezondheidsorganisatie. 
In oktober beslist de WHO of het vaccin 
kan worden uitgebracht. De onderzoe-
kers zijn in de wolken dat de Europese 
horde alvast genomen is.
Belangrijk om weten is dat het vaccin en-
kel ontworpen is om kinderen in Afrika 
te helpen. De wetenschappers voegen er 
nog aan toe dat muggennetten nog 
steeds effectiever zijn in de strijd tegen 
malaria. Dat en andere behandelingen 
zullen dan ook moeten gecombineerd 
worden met het middel.

Beste vrienden,
Binnen enkele weken start opnieuw het 
schooljaar, ook in Congo. Wij willen graag  
al onze partners die kinderen in hun 
opvanghuizen ook ’s nachts onder hun 
hoede hebben, voorzien van voldoende 
geïmpregneerde muskietennetten. In 
Kinshasa alleen zijn dat drie organisaties, 
en een 150-tal weeskinderen en straat-
kinderen. Een dergelijk muggennet, ge-
schikt tegen muggen, luizen, bedwant-
sen en vlooien, inclusief ophangsysteem, 
kost ongeveer 40 €. Mogen wij rekenen 
op uw hulp? De vele Congolese kinderen 
danken jullie van harte! ■

Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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De Democratische Republiek  
Congo, dat groot en rijk land in het 
hartje van centraal Afrika, treedt 
langzaam uit lange decennia ge-
tekend door geweld en herhaalde 
militaire en civiele conflicten. 

Na een crisis van meer dan 30 
jaar, blijft de sociale toestand van 
de DRC zeer moeilijk. Het land 
moet nu het hoofd bieden aan de 
enorme uitdagingen van de her-
opbouw en een einde proberen te 
maken aan de onveilige toestan-
den die nog steeds plaatsvinden in 
het Oosten van het land. Het moet 
ook één van de grootste uitdagin-
gen aangaan, voornamelijk de 
eenheid van haar volk en van het 
territorium herstellen. Het verslag 
van de UNDP, anno 2013, i.v.m. de 
index van de menselijke ontwik- 
keling, toont aan dat het land 
op het sociaaleconomisch vlak 
de 186ste plaats bekleedt op 186,  
samen met Niger. 
De Congolezen worden dus 
steeds armer. 80 % onder hen zou 
leven met minder dan 1 dollar per 
dag. Paradoxaal is dat de Congo-
lese bevolking één der armste ter 
wereld is, terwijl de ondergrond 
van het land boordevol natuurlijke 
bronnen bevat, en dus een enorm 
economisch en menselijk poten-

tieel in zich draagt. De demogra-
fische groei is één van de hoogste 
ter wereld. De levensverwachting 
bij geboorte is gemiddeld 48,7 
jaar…
De provincie en stad Kinshasa, is 
het ware uithangbord van wat 
er leeft in het land. Ze kende de 
laatste drie decennia een sterke 
migratie van de bevolking, dat van 
haar een megastad van ongeveer 
10 miljoen inwoners gecreëerd 
heeft. De sociale en economische 
infrastructuren hebben deze de-
mografische explosie echter niet 
tegelijkertijd gevolgd. Deze toe-
stand is de oorzaak van de grote 
toename van volkswijken die van 
zeer weinig urbanisatie genoten 
en schrijnend arm zijn. Deze ge-
bieden worden als risicogebieden 
beschouwd, want volgens het 
laatste verslag over de situatie 
van de straatkinderen, opgemaakt 
door het REEJER, zouden 70 % 
van de straatkinderen die door de 
organisaties van dit netwerk wor-
den opgevangen, uit deze perifere 
wijken komen.
Tussen 2006 en 2011, steeg het 
aantal straatkinderen in Kinshasa 
met 45 %. Men telt minstens 
20.000 kinderen, waar 44 % 
meisjes zijn. De sanitaire condi-
ties waarin zij leven zijn ellendig, 

zonder drinkbaar water, zonder 
schuilplaats, zonder veilige rust-
plek, noch gezondheidszorgen.
Het toenemend aantal meisjes 
binnen deze buitengewone ge-
meenschap, stelt de actoren van 
de Congolese en internationale 
maatschappij voor grote uitda-
gingen: zij leven voornamelijk van 
prostitutie en zijn veel kwetsbaar-
der voor de risico’s van seksueel 
geweld, overdracht van het HIV 
virus, hepatitis B en andere seksu-
eel overdraagbare aandoeningen, 
niet gewenste zwangerschappen 
op jonge leeftijd, enz. Naar schat-
ting zouden er elke maand 61 ba-
by’s in de straat geboren worden. 
Vijf onder hen leven niet langer 
dan een maand…

Pont d’Entraide 
pour la Chaine de 
Solidarité (PECS)
(Hulpbrug voor de keten 
van solidariteit)

Sinds 1999 voelen enkele Congo-
lese bewoners van de wijk Binza, 
in de gemeente Ngaliema in Kins-
hasa, zich aangesproken door het 
toenemend aantal straatkinde-

OPgrOEiEn in KinSHaSa, COngO…

Opvang op zondag: de straatkinderen wassen zich, wassen hun kleren en genieten van een warme maaltijd. 
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Fiscale vrijstelling
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ren in de omgeving van de markt  
Delvaux. Zij beslisten om activitei-
ten te organiseren om te strijden 
tegen deze uitsluiting in hun wijk.
Officieel gestart in 2005 op initia-
tief van een Congolese vrouw (nu 
de voorzitster van de vzw), samen 
met mensen van goede wil, biedt 
de vzw een compleet programma 
aan de straatkinderen en jonge 
kwetsbare adolescenten, meisjes  
en jongens, in de gemeente 
Ngaliema:
Een opvangtehuis waar elk jaar 
ongeveer een veertigtal jon-
gens onthaald worden. Het werd 
« Bongisa » genoemd, een woord 
in Lingala dat « zich opbouwen » 
betekent. De jongens die er ver-
blijven genieten van bescherming, 
gezonde voeding, gezondheids-
zorgen, mogelijkheden om zich 
te ontplooien en om hun zelfver-
trouwen terug te vinden… maar 
ook en vooral, het perspectief om 
terug naar school te gaan of om 
een beroep aan te leren. 
Ze worden begeleid door een 
team opvoeders en maatschappe-
lijk werkers, die hen voorbereiden 
op een hereniging met hetzij hun 

(uitgebreide) biologische familie, 
hetzij met een onthaalgezin. De 
duur van hun verblijf in transit  
varieert van enkele dagen tot  
enkele jaren. Enkele gevallen zijn 
inderdaad te moeilijk of zelfs on-
mogelijk, gezien de familie van het 
kind aan de oorsprong ligt van zijn 
leven op straat, met al zijn nefaste 
en traumatiserende gevolgen…

Alles wordt in het werk gesteld 
om de kinderen te re-integreren. 
Sociaal onderzoek wordt uitge-
voerd bij de families, die worden 
bijgestaan op psychosociaal en/
of financieel vlak door microkre-
dieten.
Wanneer de re-integratie onmo-
gelijk is, wordt er getracht om de 
oudsten autonoom te maken. Zij 
worden dan ondersteund met een 
professioneel herenigingskit.

Sinds enkele jaren hebben de 
kwetsbare jongeren van de ge-
meente de mogelijkheid om een 
beroep aan te leren in het cen-
trum. Momenteel worden de op-
leidingen schrijnwerkerij en snit 
& naad aangeboden. Een nieuwe 

vorming restauratie/dienst traiteur 
wordt in 2016 voorzien. 
De uitgaven verbonden aan die 
beroepsvorming, die de jonge-
ren moet leiden naar een fatsoen-
lijk en autonoom leven, bedragen 
120 euro per leerjongere, hetzij  
10 € per maand.
Deze som dekt de premie van de 
leraar, de grondstoffen die nodig 
zijn voor de praktijklessen, de kle-
dij, de deelnamekost om het er-
kend certificaat te verkrijgen van 
het Ministerie van Sociale Zaken…

Deze kans om een beroep aan te 
leren, aan de context en aan de 
realiteit van het leven van deze 
jongeren aangepast, is 
ontegensprekelijk het beste mid-
del om deze jongeren uit de in-
fernale armoedecyclus te halen. In 
hun naam, hartelijk dank voor uw 
steun!

Dank voor uw gift of permanente 
opdracht met vermelding:
“Peterschap PECS”.
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 slava P. Bersier

 Danielle kegels

Een groot mens heeft ons verlaten op 22 juni laatst-
leden. Philippe Dubois was zeer actief in onze vzw 
gedurende talrijke jaren, en bekommerde zich meer 
bepaald om de projecten in India.

Een uitzonderlijk man met een groot hart, 
die wij zullen missen.

We nemen deel aan het verdriet van zijn familie 
en zijn talrijke vrienden.

Dank je Philippe voor wie je was, voor wat je deed. 

   We vergeten je nooit, je blijft voor altijd in onze harten.

 Dr mimi gerniers
 Pierre-Yves lahaye
 johanna vandamme


