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Allle nieuws dat uit Congo komt, is slecht…   
 
De dag voor ons vertrek check ik enkele gespecialiseerde reiswebsites en lees daar verontrustende verslagen 
met titels als “How to surive N’Djili”- “…op de luchthaven van Kinshasa dien je op alles voorbereid te zijn: 
corrupte luchthavenambtenaren en grenspolitie, diefstal van bagage en portemonnee, taxi’s die blanken 
ontvoeren en beroven…. Reisadvies: het wordt sterk afgeraden om naar Congo te reizen!” 
Ik moet jullie ontgoochelen, onze aankomst was helemaal niet zo spectaculair.   
Op amper 20 minuten worden we gecontroleerd door de grenspolitie, registreerde een vriendelijke 
ambtenaar ons op zijn computer en werden onze immuniteitspasjes gekeurd. Toen het douanepersoneel 
hoorde dat wij “des Belges” waren en vrijwilligerswerk kwamen doen begonnen ze net niet te 
applaudisseren.  Een overijverige norse militair met een verwilderde blik (honger!) die nog snel indruk wil 
maken (geld ontfutselen?) wordt door hen dan ook onmiddellijk teruggefloten.   
 
De luchthaven van N’Djili oogt elk jaar beter en “westerser” en het personeel wordt elk jaar vriendelijker, 
klantenservice is er (her)uitgevonden. Minder “illegale” kruiers die je bestormen bij aankomst en zo 
proberen een paar dollars te verdienen. Taxichauffeurs proberen niet langer je bagage te “kapen” en je zo 
naar hun taxi te lokken, maar vragen gewoon beleefd of je transport nodig hebt.  Keerzijde is dan weer dat 
er heel veel politiemensen en militairen rondhangen “die voor onze veiligheid moeten zorgen”.  Hen vrank 
en vriendelijk recht in de ogen kijken helpt.  Hen met respect benaderen helpt ook.  Insiders vertellen ons 
dan weer dat deze mensen meestal veel te weinig, veel te laat en soms zelfs niet betaald worden voor hun 
werk: honger breekt wet! 
 
In de bagagehal staat anno 2014 een heuse transportband die met een dieselmotor wordt aangedreven, 
duidelijk te horen en te ruiken. Het is er snikheet maar na een klein uur verschijnen onze koffers en valiezen.  
Er hangen splinternieuwe flatscreens. Daarop staat te lezen dat de corrumpeur (de omkoper) net zo strafbaar 
is als decorrumpu (de omgekochte).  Geen beunhazen meer te bespeuren die met je bagage gaan lopen maar 
“echte” bagagejongens die, uiteraard tegen een kleine vergoeding, onze zware valiezen naar buiten brengen. 
N'Djili verlaten zonder een dollar te verliezen: het schijnt een prestatie te zijn... 
 
Mijn positief verhaal zal hoogstwaarschijnlijk verzuipen in de onheilsberichten die we ontvangen over oorlog, 
vluchtelingenstromen, schending van mensenrechten, uitbuiting, corruptie, armoede.  Maar opnieuw zag 
ik…tussen het Congolese volk dat hunkert naar werk, drinkwater, elektriciteit, geneeskunde en onderwijs… 
dat er “mensen opstaan”.  Ik zag mannen en vrouwen die het weinige dat ze hebben delen, die troosten en 
helpen in nood.  Zij bevestigen “dat de Afrikaanse solidariteit” nog echt bestaat!   
Ik zag… liefde, tederheid, genegenheid, eerbied, vergeving, “nieuw leven” geven aan de jongeren en 
kinderen die we in Boma begeleiden.  Ik zie hun blijheid, de vreugde en trots om de behaalde 
schoolresultaten en ik zie hun lachbuien… die aanstekelijk werken. 
 
 



 

'Le chaos, c'est le Congo!' 
 

Kinshasa 

Zacharie wacht ons op met zijn 3dehands Nissan pick-up.  Ons weerzien is heel hartelijk.  De nieuwe weg 

via Limete naar Kinshasa is klaar – 3 rijvakken in beton! Een hoge betonnen berm in het midden belet de 

voetgangers niet om de brede, onverlichte laan over te steken, levensgevaarlijk.  De kleine, propere en 

vooral rustig gelegen B&B “San Pedro” in  “Ma Campagne”, één van de betere wijken in de rand van 

Kinshasa, is ons bekend en SUPER naar Congolese normen.  De voorbije jaren hebben we geleerd dat we 

beter uitgerust beginnen aan onze lange en vermoeiende reis en daarom slapen we deze keer drie nachten 

in Kinshasa in een bed met een “echte” matras, met z’n tweeën in ipv drie!  We voelen er ons opnieuw 

meteen thuis.  Nicole en Els hebben geluk, er komt warm water uit hun douche, geen evidentie in Congo.  

Tijdens onze reis in het binnenland - via Kimpese en Matadi naar Boma - wassen we ons op z’n Congolees, 

met koud water uit de waterton! Brrrr!! maar kom, dat went snel!  En dat doet deugd want het is er 

snikheet.  Overdag rond 40°C en ’s nachts zakt de temperatuur amper tot 25°C.   

B&B San Pedro: dankjewel Monsieur Lilemo voor de spontane 
50% korting op ons verblijf uit sympathie voor onze “missie”! 

De ontbijtingrediënten plaatsen me ‘s morgens weer 
met een ruk in de Congolese realiteit: Nescafé 
instantkoffie in dure verpakkingen, een “kannetje” 
poedermelk, een blik abrikozen-confituur met 
Arabische opschriften, een karton fruitsap uit Zuid-
Afrika en choco uit de Colruyt…en dat in een land met 
ooit de grootste koffieplantages, uitgebreide 
veestapel, productieve boerderijen, inclusief 

uitgestrekte boomgaarden! 

Het leven in Kinshasa verloopt hectisch. Het is duidelijk te merken dat Kinshasa in een recordtempo is 

gegroeid en dat de uitbouw van een adequate infrastructuur geen gelijke tred heeft gehouden. De chique 

wijk Gombe waar buitenlandse ambassades, grote hulporganisaties en buitenlandse bedrijven huis houden 

oogt bij elk bezoek luxueuzer, met brede lanen, wijken met grote (streng bewaakte!) ommuurde huizen en 

nieuwe appartementen. Jambersgewijs vraag ik mij af: wie woont hier, wie zijn zij, wat doen die hier? Overal 

zien we straatarbeiders/arbeidsters in blauwe overall en geel fluo-vesjes die de straten schoonmaken met 

borstels.  Steeds minder kraampjes langs de weg, weinig straatverkopers, maar wel enkele super luxueuze 

grote warenhuizen, waar je letterlijk alles kunt kopen, als je maar over voldoende dollars beschikt….. 

  

Shoppen bij de Libanezen, 3 

verdiepingen,  glazen liften… ALLES 

kan je hier kopen. Super de luxe en 

DUUR!!… maar weinig Congolese 

klanten…met gewapende mannen 

aan in- en uitgangen van de 

winkel… 



Grote panelen tooien het straatbeeld met de vermelding "cinq chantiers à la fois" ("vijf werven tegelijk") 
naast het lachende gezicht van president Kabila. De Congolezen liggen er niet wakker van en hebben, zoals 
gebruikelijk, gevoel voor humor. Ze doopten de aankondiging dan ook om tot "cinq sentiers à la fois" of "vijf 
paadjes tegelijk". 

In Kinshasa hebben ze een slimme manier bedacht om het 
verkeer te regelen.  Op 2 kruispunten staat een robot die het 
verkeer regelt én verkeersovertreders flitst met een camera.  
De robotagent krijgt energie van enkele zonnepanelen. De 
Congolezen zijn heel trots op deze  geweldige technologische 

ontwikkeling uit eigen land. En dat neem ik niemand kwalijk. Deze verkeersrobot is misschien wel de 
allereerste technologische ontwikkeling van eigen bodem ooit. Dat hij door zonne-energie wordt 
aangedreven is natuurlijk briljant bedacht in een zonovergoten land zonder betrouwbaar 
elektriciteitsnetwerk. 

  

Het is elke keer een hele ervaring om door de zeer chaotische binnenstad te rijden.  Chauffeurs rijden er “op 
de millimeter” en wringen zich overal tussen en voorbij.  De ene keer rijden ze rechts, dan weer links. De 
putten in de asfalt zijn soms zo diep dat je constant moet slalommen.  Ocharme Zacharie!  En wij telkens 
weer een “oei” of “aai” roepend als een wiel onverwachts in een diepe put schiet.  In de cités is het druk, 
maar dan echt druk.  Er rijden in alle richtingen stootkarren (poussepousse) brommers, auto’s en kleine 
busjes.  Die zitten stampvol en de bijrijder hangt buiten aan de auto, zich met de handen aan het dak 
vasthoudend en die roept, “libre, libre” om mensen te lokken. 

 

Kinshasa: het straatbeeld is heel geanimeerd.  De straten zijn 

gevuld met negendehandse auto’s en busjes van o.a. Belgacom, 
De Lijn en Vlaamse (ex-)loodgieters.  Chauffeurs communiceren 
met hun claxon: 1 keer toeteren = schuif maar in, 2 keer toeteren 

= Aan de kant! Als ze 3 keer of meer toeteren is er iets anders 
aan de hand….ze durven zich ook wel eens vergissen…. 

 

 

De 2,5 meter hoge robots, een 

kruising tussen RoboCop en een 

Transformer,  zijn bedacht door 

een vrouwelijke ontwikkelaar-

ingenieur Therese Isaie.  De 

verkeersrobot bevat – behalve een 

flitsende zonnebril – vier camera’s 

die foto’s maken wanneer een 

auto door rood licht rijdt. De foto’s 

worden doorgestuurd naar de 

verkeerscentrale, die vervolgens 

een boete opmaakt. 

 

Een stevig zeil moet onze 500 kg hulpgoederen beschermen  

op de stoffige pokkenweg naar Boma. De eerste dag in 

Kinshasa en ons zeil wordt al gestolen op een parking van 

de Marché des Valeurs.  Zacharie is in alle staten en weigert 

zich hierbij neer leggen.  Hij “eist” van de parkingbewakers 

een buurtonderzoek en  looft een beloning uit aan de 

eerlijke vinder… Wonder boven wonder… een uur later 

wordt ons zeil terug gevonden en betalen we 5 $ 

vindersloon... 



 

       

In de cités/sloppenwijken krijg je een heel ander straatbeeld te zien van de hoofdstad, open riolering, 
nauwe, modderige stegen, armoede alom en overal en altijd zijn er mensen “onderweg”.  Naar schatting 
verwerft 80% van de Kinois een inkomentje door bijvoorbeeld langs de weg aan auto's te knutselen, een 
stapeltje groenten of fruit te verkopen of desnoods wat pakjes papieren zakdoekjes.  Mensen wandelen 
met emmers, met eten of met een ganse winkel op hun hoofd. Aangezien voetgangers en auto’s zich op 
dezelfde weg bevinden is het een mierennest en een chaos van jewelste. 

  

De busjes zitten stampvol en toch wringen er zich mensen bij in, desnoods 

hangend aan het dak om zich met een zwaai met de voeten eerst naar 

binnen te werken van zodra er een plaatsje vrijkomt, carpoolen op zijn 

Congolees! 

 

 

“Les esprits de mort”, doodrijders op de weg.  Ze houden met niks of 

niemand rekening.  De taxibusjes hangen met haken en ogen aan 

elkaar. De smog die ze produceren is niet te harden.  De overheid 

grijpt niet in…goedkoop transport om mensen het gevoel te geven 

dat “bewegen” in Kinshasa kan….. ? 

 



 

Midden oktober en toch opvallend veel ventende kinderen op straat en in de  verkoopkraampjes in Kinshasa, 
horen die niet  op school? 

 

 

Dit is Kinshasa, waar het gras wordt gemaaid 
met een machete, waar de wegen worden 
geveegd met een bezem, waar de was wordt 
gewassen in de rivier, waar wordt gekookt op 
een handgemaakt vuurtje en waar een open riool 
door de straten loopt. Dit is Kinshasa, waar 
universiteiten volstromen, maar waar geen 
banen zijn, waar diploma´s ook gewoon te koop 
zijn, waar de beste studenten hun heil zoeken in 
andere landen of weggekaapt worden door 
hulporganisaties die veel beter betalen en waar 
techniek nooit echt vooruit loopt en men 
daarvoor  afhankelijk is van het Westen, of liever 
gezegd het Oosten, IMPORTtechniek.  

Waar SUV’s van meer dan HONDERDDUIZEND 
DOLLAR per stuk van UNICEF, UN en WFP (World 
Food Programme) door de straten scheren. 



KIMPESE 

Na 2 dagen verlaten we Kinshasa en zetten onze reis verder richting Kimpese: 245 km, een autorit van 6u.  
We hebben geluk, de camioneurs staken.  Ze protesteren tegen de hoge wegentol, bijgevolg weinig 
vrachtwagens…en zwarte uitlaatgassen, OEF!! 

    

Volgestouwde camions: met een geschatte bevolking van 12 miljoen inwoners in Kinshasa moet voedsel uit de 

provincie komen. Aftandse overladen camions met de passagiers (inclusief geiten) bovenop de goederen. Geen 

wonder dat er af en toe zo’n exemplaar kantelt of in panne valt waarna de reis soms voor enkele weken!! wordt 

onderbroken. 

  

Onze vaste logeerstek in Kimpese – op het terrein van de Duits/Congolese NGO Crafod –  heeft het ook 
zichtbaar moeilijker sinds ons vorig bezoek in 2012.  Er komen geen fondsen meer uit Duitsland (besparing?) 
om nieuwe projecten op te starten.  Een 30-tal Congolezen zijn ontslagen en onze vriend Jean Tala, hoofd 
van de administratie en de boekhouding, werd al 8 maanden niet meer betaald maar doet plichtsgetrouw 
elke dag zijn werk….. Samen met zijn vrouw Esther en hun zeven studerende kinderen proberen zij te 
overleven met de opbrengst van hun groenteplantage, hun eeuwig optimisme en … hun rotsvast geloof! 

Nicole heeft sinds dag één “rare bulten” op haar 

onderbenen en voeten, ontstoken muggenbeten? 

Een allergische reactie op?  Alleszins vreemd, 

niemand van ons had hier vroeger last van .  

Onze meegenomen zalfjes helpen niet en lijken 

het probleem alleen maar erger te maken en de 

bulten raken ontstoken……  



    

 Maman Cécile, onze kokkin, in actie! Meestal wordt er buiten gekookt, omdat het niet veel zin heeft het elektrisch kookvuur 

te gebruiken als de elektriciteit op onvoorspelbare momenten uitvalt.  

 

Blij weerzien!  Maman Esther heeft zich 7 jaar geleden zonder wringen in mijn hart 

genesteld. Verpleegster van opleiding, moeder van 7 kinderen.  Altijd goed geluimd 

en in de weer! Vrijwilligster “ziekenzorg”…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman Esther regelt een afspraak voor Nicole bij een dermatoloog in het IME-ziekenhuis in Kimpese. Zij stelt ons alvast 

gerust: “dit probleem” zag ze enkel bij blanken en je gaat er niet aan dood…..De dokter schrijft een zwavelzalfke voor.  

DEET-antimuggenspray is waarschijnlijk de dader en veroorzaakt Nicole haar allergische reactie.  OEFFF!!  Iedereen 

opgelucht, de rare bulten genezen daarna snel.  Els en Reinhilde wachten “thuis” op het resultaat van ons 

doktersbezoek…we halen een grapje uit en vertellen hen dat Nicole niet kan meereizen naar Boma en dringend moet 

opgenomen worden in het ziekenhuis! Ze trappen er “eventjes” in! 

Verslag aanvullen en eventjes verpozen bij een 

kopje Nescafé. 



EPEKI 

Uiteraard zijn wij super benieuwd naar “onze” plantage. Amai, amai, hier werd hard gewerkt.  Proficiat 
Zacharie, EPEKI is onherkenbaar.  3 ha werd extra bewerkt.  Eerste soja-oogst is binnen.  Alles ligt klaar om 
eind oktober opnieuw te zaaien en te planten.  De proefvelden liggen er netjes bij: tomaten, wortels, 
aubergines, bonen.  Vol trots vertellen Youga (agronoom) en Edouardo (aan de slag sinds 2007) en Gérard 
heel trots en enthousiast over hun werk. 

                                         

              

 

De eerste waterciterne is klaar en goed om 3.000 liter water op te slaan in het 

droogseizoen van maart tot oktober.  Een pomp vult de citernes met water uit 

de begrenzende rivier. Een tweede en eventueel een derde citerne wordt later 

nog bijgebouwd. 

 



 

Terrein ligt plantklaar: pinda’s, bonen en okra staan op het volgende zaaiprogramma eind oktober bij de 
eerste regenval. Een 10-tal extra mensen kunnen nu aan het werk.  Een werkdag begint om 6u en eindigt 
om 17u bij temperaturen van ongeveer 40°C in de volle zon…. 

Shaken en zingen in de zondagmis 

Zondag is een rust- en feestdag. Iedereen gaat op zijn paasbest naar de zondagmis. Van zodra de pastoor 
binnen wandelt, vergezeld van een hele stoet misdienaars en danseressen, beginnen de muzikanten te 
spelen en het koor te zingen alsof hun leven ervan af hangt. Iedereen in de kerk begint te klappen, te zingen 
en te dansen, stilstaan lukt echt niet. Een Congolese vrouw achter mij begint met heel veel vuur hardop te 
bidden. 3 uur duurt de mis en de pastoor preekt in het Frans en het Kikongo,  maar de tijd vliegt voorbij.  De 
vreugde en de verbondenheid zijn duidelijk voelbaar en toveren automatisch een glimlach op je gezicht.  De 
beleving van hun geloof is hier zo anders en ik begrijp heel goed waarom de kerken bij ons leeg blijven. 

  

 

 

Na de mis nodigt de pastoor père Charles ons uit om ’s avonds bij hem thuis te komen dineren.  Dit aanbod 

slaan we niet af want na een paar dagen dieet van confituur en confituur en minuutsoep, rauwe witte kool 

en tomaten hebben we wel trek in een warme maaltijd.  De pastoor houdt er – naast het vullen van zijn kerk 

– nog een resem andere activiteiten op na… en runt een heus bedrijf CIVAK-ISTACHA, een 

voedselverwerkingsbedrijfje, een opleidingscentrum, een gastenverblijf, een restaurant, een bakkerij, een 

winkel en een café! 

Een lange stoet, met de pastoor voorop, stapt met het Mariabeeld (patroonheilige) naar de kerk.  Dit doet mij 

denken aan de jaarlijkse processie uit mijn kindertijd in mijn dorp…pure nostalgie! 



 

Père Charles Kusika, Congoleesredemptorist, landbouwingenieur, studeerde in België maar keerde terug 

naar Congo. Hij is ervan overtuigd dat Congo als vruchtbaar land in staat is om zijn bevolking te voeden.  Via 

eenvoudige technieken zoals sterilisatie en pasteurisatie lukt het hen om vlees, groenten en fruit goed te 

verpakken en duurzaam te bewaren.  Dit kan een grote sprong voorwaarts betekenen en kan invoer van 

duur voedsel met niet altijd hoge kwaliteit uit het buitenland afbouwen. Het levert hem ook de bijnaam op 

van “pater voedsel”. Père Charles heeft een driejarige universitaire opleiding uitgewerkt waar studenten 

een degelijke theoretische basis krijgen met daarnaast ook een praktische opleiding die mogelijk maakt dat 

nadien de gediplomeerde studenten zelf kleine voedselverwerkende bedrijfjes kunnen opstarten, maar de 

opleiding is duur….. 

  

 

 

 

 

 

 

Fritten en kip, hmmm dat heeft gesmaakt.  We begrijpen wel niet helemaal waarom zijn gaste, een Belgische 

verpleegster, al meer dan 30 jaar actief in de “ontwikkelingssamenwerking sector”,  “onze Zacharie” zo neerbuigend 

behandelt… in haar eerste veronderstelling dat hij onze chauffeur is???  Ze negeert hem ostentatief en ergert zich 

mateloos aan het feit dat Zacharie haar West-Vlaams  niet goed begrijpt….Last van het koloniaal syndroom??  Vreemd!! 

PVreemd! 

 

Er werken ongeveer 30 mensen bij Civak, overwegend vrouwen,  in on-Congolese zeer hygiënische omstandigheden 

WAAUW! … de werknemers vertellen vol trots over hun werk. 



Mensen die weigeren zich bij hun lot neer te leggen, het heeft iets nobels… 

“Toevallig” maken we kennis met Celestin Kashala.  Een jonge dertiger, journalist, redacteur en directeur van 

Radio Bangu in Kimpese.  Hij spot ons vanop zijn moto op een terrasje naast de weg. Journalistgewijs is hij 

benieuwd wie of wat 4 dames van middelbare leeftijd naar Congo lokt.  Wij vertellen over onze projecten en 

onmiddellijk is hij heel geïnteresseerd en wil hierover alles weten. Maar wat hem vooral boeit is het verhaal 

van papa Zacharie.  Zeldzaam volgens hem dat iemand uit de diaspora  terug keert naar Congo op zijn 66ste 

om te WERKEN!!     

 
 Celestin Kashala 

 

We hadden ook een “interessante ontmoeting” met Jean Matondo.  Hij runt een cafeetje (= 4 plastic tafels 

en 16 plastic stoelen) langs de drukke verkeersweg tussen Matadi en Kinshasa.  Jean is een rasechte 

levensfilosoof.  Hij vertrok 6 jaar geleden naar België.  Met een diploma automechanica en carrosserie en 

13.000 $ wilde hij hier in België zijn droom realiseren en een eigen bedrijfje opstarten…Zijn eerste 

ontnuchtering kwam er toen hij in Brussel aankwam en een blanke de straat zag vegen.  Dit paste niet in zijn 

beeld van het “rijke België”.  Hij had nooit gedacht dat er ook arme blanken waren.  Hij besefte al snel dat 

hij in België op de allerlaagste plaats stond. Na 9 maanden was zijn geld bijna op en kon hij gelukkig in Genk 

aan de slag in de garage van een groot transportbedrijf.  Tijdens de weekends werkte hij voor een 

beveiligingsfirma.  Vol trots vertelt hij dat hij nooit bij het OCMW moest aankloppen maar dat de 

eenzaamheid in ons “koude” land en de onverschilligheid van de mensen hier, hun wantrouwen tegenover 

“buitenstaanders” hem ziek maakten.  Na 3 jaar hard werken 7/7 en sparen is hij teruggekeerd naar Congo 

en daar heeft nu een eigen zaak:  café Chez Jean.  Zijn Congolese klanten en buren hangen aan zijn lippen als 

hij vertelt over zijn Belgische avontuur en ze stellen honderd vragen…. 

 

 

Wij hangen aan zijn lippen als hij vertelt over hoe hij in de aanloop 

van de vorige presidentsverkiezingen eind 2011, amper 29 jaar, 

enkele kritische vragen stelde aan een presidentskandidaat 

(medestander van Kabila) tijdens een persconferentie .  Hij werd 

overladen met alle zonden van de wereld, gearresteerd door een 

hele kolonne militairen en opgesloten in de gevangenis.  Vrije 

meningsuiting is nog altijd heel gevaarlijk in Congo. Hij zat 10 dagen 

vast tussen moordenaars en verkrachters.  Het zag er eventjes naar 

uit dat ze hem monddood wilden maken en zonder enige vorm van 

proces hing hem 10 JAAR celstraf boven het hoofd wegens 

“opruiende taal en aanzetten van de bevolking tot 

geweld”….Human Wrights Watch heeft hem uiteindelijk vrij 

gekregen.  Hij gaat uit dankbaarheid elke zondagvoormiddag cellen 

en toiletten poetsen in de gevangenis. Van engagement gesproken! 

 

Jean toont de foto’s van zijn Belgische periode aan zijn 

klanten: in 3 truien en sjaal en muts en vol motorolie samen 

met zijn Poolse, Iraanse, Roemeense collega’s… in het 

putteke van de winter in een onverwarmde Belgische 

garage…. Als  afradingspolitiek kan dit tellen! 



Eudhès Bilengo, neef van papa Zacharie, 26 jaar, 
freelance journalist met een  eigen beeldmedia-
bedrijf(je):  Eudhès Pictures.  Jong en oud herkennen 
hem op straat en hij doet altijd met iedereen een 
babbel.  Mensen die iets te melden hebben dat de 
moeite is om op het internet (goed en slecht nieuws) 
te posten bellen hem constant. In november 2012 
bracht hij beeldverslag uit van het bezoek van 
minister Reynders aan Goma… Hij is al een paar keer 
op de vingers getikt wegens kritiek op de Congolese 
overheid en heeft een uitgesproken mening over 
zowat ALLES: politiek, maatschappelijke problemen, 
buitenlandse NGO’s… 
 
Ik had er plezier in om met jonge intelligente Afrikanen te babbelen.  Wat mij daarbij vooral opvalt is dat 
die Congolezen erg complexloos omgaan met hun koloniaal verleden. Jonge Congolese doctorandi en 
journalisten hebben interesse in het Congo van vandaag. Ik merkte het vooral bij de mensen tussen 20 en 
40 waarmee ik heb gesproken, ze hebben een soort onthechting van het verleden die ik heel bevrijdend 
vind.  Ze zijn helemaal niet geneigd om je te “pleasen” en enkel te vertellen wat ze denken dat jij “blanke” 
graag zou willen horen. 

MATADI 

De provinciehoofdstad Matadi, met de grootste haven van Congo, verzusterd met die van Antwerpen, is 
heel erg belangrijk voor de economie (= import, export is quasi onbestaande) in Kinshasa.  Het wordt deze 
keer een blitzbezoek van 1 dag. Bij aankomst belt Zacharie zijn “kleine broer” Félix Mbedi Yaki Tembedi, 
voormalig burgemeester van Mbanza Ngungu, voormalig minister binnenlandse zaken van de provincie Bas 
Congo en momenteel Vluchtelingen- en Veiligheidscommissaris in Bas Congo (4 x Vlaanderen).  Te voet, 
vergezeld van twee gewapende bodyguards, verschijnt de krasse zestiger al na een klein uurtje.  Ons 
weerzien is heel hartelijk en hij trakteert ons op een lekkere maaltijd en stuurt zijn bodyguards naar huis!  
Hij is heel erg geïnteresseerd in onze projecten.  Hij belt met zijn partijgenote Marie-Josée Niongo Nsuami, 
burgemeester van Boma om haar te bedanken voor haar steun en tussenkomst bij de problemen (water, 
elektriciteit, onze hulptransporten, enz.) in het weeshuis. Deze keer wil hij ons absoluut uitnodigen bij hem 
thuis en zijn vrouw Sophie aan ons voorstellen.  

               

 

 

 

          Congolese gastvrijheid, veel zin voor humor, maar ook oprechte interesse in onze projecten en 

“problemen” en we moesten om beurten zijn hometrainer testen! 



ONS BEZOEK AAN HET WEESHUIS/SCHOOL 

Eindelijk na bijna 1 week Congo arriveren we in Boma, het hoofddoel van onze reis.  De kinderen 
staan ons in uniform, samen met hun leerkrachten, op te wachten en beginnen te klappen en 
meerstemmig te zingen als we de binnenplaats oprijden.  Anna, een meisje van 11 jaar heet ons 
welkom en leest zonder haperen, met de juiste nuances en pauzes, een mooie welkomstbrief 
voor. Een heel ontroerend moment. Ons vorige bezoek dateert van tweeëneenhalf jaar geleden.  
Wat zijn de kinderen gegroeid.  De baby’tjes zijn helemaal nieuw voor ons… Er wonen vandaag 
128 kinderen in het weeshuis.  Zacharie bedankt hen in het Kikongo en dan vallen we père Antoine 
en Hannie in de armen. De beelden van 2007 schieten door mijn hoofd. Kinderen sliepen toen op 
de betonnen vloer, waren zwaar ondervoed, ziek en gingen niet naar school…. 

  

 

We maken kennis met de jongste spruiten van Creroea:  Antoine, Grace,  Riet (alias Joske) en Ludje. Groot 
zorgt voor klein en de baby’tjes zijn gezond, alleen kleine Grace is bang van de blanke madammen en zoekt 
bescherming bij opa Zacharie. 

 

Ludje met maman Hannie, 18 maanden, het lievelingetje 
van iedereen! 
Prematuurtje, geboortegewicht 1,650 kg, weggegooid in 
een vuilnisbak, halfdood, gevonden in een vuilnisbak, 
vermoedelijk 2 dagen oud. Samen met maman Hannie 
gedurende één maand in  een ziekenhuiskamer in 
quarantaine geleefd om elke  mogelijke besmetting te 
vermijden en zijn overlevingskansen te verhogen. 
Nu pienter kereltje, een echte macho, bijzonder bijdehand 
en hij praat honderduit!! 



De volgende dag “inspecteren” we de klasjes.  De lessen starten om 7u30 en duren tot 13u. Ook 
op zaterdag gaan de kinderen naar school.  Overvolle klasjes,  jonge enthousiaste leerkrachten en 
super gemotiveerde leerlingen.  Verschillende schoolborden zijn tot op de vezel versleten en nog 
altijd banken tekort….(nog werk aan de winkel!) 

  

1ste leerjaar – 89 leerlingen – leerkracht Elisabeth Matalanga Nlandu – schrijfoefening op het schoolbord 

 

2de leerjaar – 72 leerlingen – 2 leerkrachten Ornella en Mbati Bulongo – leuke klas met veel lachebekjes 

 

3de leerjaar – 83 leerlingen – leerkracht Margueritte Lelo Nsasi – levendige, enthousiaste leerlingen 



      

4de leerjaar – 100 leeringen – leerkracht JP Ngoma Ngumba – zelf wees en opgegroeid in Creroea 

    

5de leerjaar – 74 leerlingen – leerkracht Mhanzu Ngimbi – strenge leerkracht! 

  

6de leerjaar – 95 leerlingen – leerkracht Didier Phanzu Phanzu – pedagoog – geeft in de namiddag les 

pedagogie aan de hoge school/normaalschool in Boma.  Superaanwinst voor Creroea!  Geeft tijdens het 

weekend extra les aan de zwakkere leerlingen van Creroea om hen voor te bereiden op het verplichte 

staatsexamen in het 6de leerjaar.  Alleen als ze hiervoor slagen mogen ze starten in het middelbaar. 



De lagere school telt vandaag 513 leerlingen. Vzw Zaba kina betaalt elke maand grotendeels de 
salarissen van de 7 leerkrachten en de directrice. De middelbare privéscholen waar momenteel 
61 kinderen van Creroea les volgen kunnen we deze keer jammer genoeg niet bezoeken.  De 
scholen weigeren om nog langer de helft van het normale schoolgeld (45 $ per kind, per trimester) 
aan te rekenen voor de wezen…vanaf september dit jaar betalen we de volle pot. Père Antoine 
vermoedt sterk dat de enorme verbetering van hun leefomstandigheden, de lagere school in het 
weeshuis en de 3 ton hulpgoederen die het Belgisch leger (de Godetia) dit jaar afleverde, jaloezie 
opwekken.  Ons bezoek zou de gemoederen en het schoolgeld alleen maar doen oplopen, spijtig! 

In de namiddag hangen de kinderen hun uniform aan de haak en palmen ze de speelplaats in.  Of 
“spelen schooltje” in de klassen. De grootste kinderen moeten klusjes doen. Het liefst van al 
installeren ze zich in onze buurt en nog liever op onze schoot. Ze zijn helemaal niet verlegen en 
stellen ons veel vragen. Wat een verschil met onze bezoeken van enkele jaren geleden. Toen 
moesten we bij aankomst al direct met zwaar zieke kinderen naar het ziekenhuis, was er geen of 
weinig water en hadden ze honger en waren hun kleren vies en tot op de draad versleten. Nu 
enkel blije gezichtjes, propere kindjes, zelfzekere adolescenten en vooral veel solidariteit tussen 
de kinderen/jongeren van alle leeftijden. Allemaal willen ze ons hun werkschriften en goeie 
punten tonen en…op de foto, liefst samen met ons! 

  

 

Het computerleslokaal doet tevens dienst als kantoortje voor de directrice van de school. 

     



De slaapplaatsen liggen er heel netjes bij, ze hebben stapelbedden nu, nieuwe matrassen en 
overal propere lakens op de bedden.  De schrijnwerker timmert nog volop aan extra bedden. 

 

     

 

We vertrekken samen met Hannie – haar eerste “uitstapje” sinds maanden - richting stad en 
kopen er een extra voedselvoorraad voor de eerstkomende maanden. Bewust kopen we 
Congolese producten en laten we de goedkope Chinoiserieën links liggen….100 kg rijst, 50 kg 
bonen, 100 kg melkpoeder, 10 L olie, 50 pakken spaghetti, kartonnen vis in blik en als extraatje 
voor de kinderen….150 sucrés en 150 soldatenkoeken, die ook door de leerkrachten zeer worden 
gesmaakt. We kopen een voorraad Pampers voor de kleintjes, extra reuze grote kookpotten, 
thermossen, vorken, houtskool en zeep en.. een echte volautomatische wasmachine voor Hannie! 

   

Ommuring, poort en Nicole! 

Dankjewel Sandra voor de ijskast!! 

Ochtendgymnastiek met de kleintjes! 



         

 

 

 

Eten doen ze nog steeds slechts 1 keer per dag, dat zijn ze gewoon.  Er wordt gekookt op houtskool.  
Zware klus!  Teamwerk is dan ook de boodschap, ook voor de afwas! 

 

  

We brengen een bezoek aan het Centre de Santé et Maternité de Kalamu.  Hier worden we weer met beide 
voeten in de Congolese realiteit gekatapulteerd.  Dr. Ditona Nlandu (alias Dr. Dady) groeide op in het 
weeshuis en werkt hier in zeer rudimentaire omstandigheden samen met zijn collega-dokter, 3 
verpleegsters en 1 vroedvrouw.  Vzw Zaba kina betaalde zijn studies en hij verzorgt nu naast zijn drukke 
job in het gezondheidscentrum gratis  zijn “broers en zussen” van Creroea.  Chapeau Dr. Dady!  Het 
medisch centrum/materniteit is slecht uitgerust, kleine, lege apotheek, versleten matrassen, geen 
onderzoekstafel maar enkel een stoel in zijn kabinet en onlangs werd hun enige microscoop gestolen... 
Wij beloven om hen te helpen in de mate van onze mogelijkheden….. 

Maandag, WASDAG!  Deze keer doen wij de was , met de hand…dat valt tegen! 128 kinderen in propere kleren, we 

begrijpen niet hoe zij dit klaarstomen. Na een half uur schrobben bloeden onze knokels…En alhoewel er minstens 5 

wasmachines nodig zijn of zelfs zo’n industriële machine, hopen wij dat onze wasmachine haar alvast een klein beetje 

ontlast, surtout bij het verschonen van de 60 stapelbedden.  Enkele kinderen komen ons spontaan helpen en het is 

heel gezellig rond de wastobbes.  Leergierig als ze zijn vragen ze ons om hen Engels te leren.  Elk woord en zinnetje 

wordt 10 keer door hen herhaald tot ze de juiste uitspraak te pakken hebben…. Hilariteit! 



  

  

Nog een paar “kroonjuwelen” op onze samenwerking met Creroea…  

 Maitre Michel Mayemba, wees sinds zijn 12de, opgegroeid in 
Creroea. Vandaag is hij advocaat, werkt voor een 
gerenommeerd advocatenbureau in Boma en in zijn vrije tijd 
verdedigt hij gratis de rechten van  straatkinderen en jongeren 
die in aanraking komen met het gerecht. Hij getuigt dat hij 
dankzij père Antoine een goede opvoeding en heel veel kansen 
heeft gekregen en met de steun van vzw Zaba kina heeft 
kunnen studeren.  

Nog 5 jongeren studeren vandaag aan de universiteiten in 
Boma, Kisantu en Matadi: 2 meisjes (economie en handel) en 3 
jongens (agronomie, economie en theologie, ja we krijgen er 
een priester bij!)                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitre Michel Mayemba 

Augustin, geslaagd in 6de jaar geneeskunde met 
grote onderscheiding, nu 18 mnd. ziekenhuisstage. 

Philippe Mabaku, elektrieker, begint nu aan 
extra opleiding computer leerkracht.  



Ook dit jaar gaan we op audientie bij de burgemeester van Boma, Madame 
Marie-Josée Niongo Nsuami. Een hele televisieploeg filmt ons bezoek en we 
komen in het avondnieuws.  Dankzij haar “bemiddeling”  is er vandaag water 
(Regideso) en elektriciteit (SNEL) in het weeshuis en dus een WELGEMEENDE 
DANKUWEL!  Ook dit jaar nog heeft zij haar “macht” gebruikt om onze 
hulpgoederen, verscheept met het Belgisch leger, vrij te krijgen. De corrupte 
douanebeambten die de zaak in de haven saboteerden zitten vandaag nog in 
de gevangenis. 

  

Het moment van afscheid komt veel te snel.  De gedachte deze plaats en deze mensen te 
moeten achterlaten in hun armoede en miserie maar ook in hun, zo onbeschrijfbaar grote en 
edele inspanningen om goed te doen voor zieken, kinderen, jongeren, armen, gehandicapten … 
en zelf naar het rijke België te trekken maakt me boos, verdrietig en onmachtig. Langs de andere 
kant weet ik dat mijn aanwezigheid hier weinig of niets kan veranderen aan hun situatie. 
Waarschijnlijk kan ik meer betekenen vanuit mijn thuisbasis.  Met eigen ogen hebben we weer 
kunnen zien en horen dat onze inspanningen wel degelijk een verschil maken.  De grote 
WINNAARS in dit verhaal zijn père Antoine, Hannie en de kinderen van CREROEA.   
En ik zie geluk of liever gezegd blijheid in mensen die hun geluk halen uit de kleinste dingen. Die 
tevreden zijn met wat ze hebben. Zich kennelijk niet laten leiden door de westerse pijlers van 
het maakbare geluk. Door geld of bezit. Misschien maakt die eenvoud het leven vanzelf 
gelukkiger, en misschien zie ik daarom zoveel lachende gezichten om me heen, mensen die 
neuriënd hun werk doen of zomaar een dansje op straat. Kinderen die juichend achter een 
kapotte bal aanrennen. Vrouwen die stralend hun lichaamsvormen showen in de meest 
kleurrijke jurken. Ook al is het hun enige jurk, hun enige bal of werk waar nauwelijks loon 
tegenover staat, trots en levensdrift, als weerwerk voor de miserie.                                                                 

   

Père Antoine en Hannie, onvoorwaardelijke liefde en inzet!                                            Happiness in Boma!     

 


