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Zuster en keukenverantwoordelijke

De Democratische Republiek Congo is mijn geboor-
teland. Ik groeide er op en vond daar mijn roeping: 
soeur-servante, of zuster, worden bij de congre-
gatie van Marie de Boma. Lesgeven aan kinderen 
was een van mijn taken en daarvoor volgde ik een 
opleiding in België. Het was eerder toevallig dat ik 
hier uiteindelijk zou blijven.

Maar Congo ligt mij nog steeds nauw aan het hart. 
Als kind besefte ik niet wat de kolonisatie juist 
betekende. Ondertussen zie ik de slechte gevolgen 
ervan op de Congolese samenleving. In België 
zijn de littekens ook nog zichtbaar. Het koloniale 
regime is te onbekend en Belgen moeten dringend 
een open gesprek voeren mét de Congolezen over 
dit gedeelde verleden.

Ontwikkelingssamenwerking blijft jammer genoeg 
nodig in Congo. Zelfs kleine projecten, zoals een 
nieuwe waterpomp, kunnen mensen in nood hel-
pen. Ik ben blij dat WMH, waar ik in het verleden 
met open armen werd ontvangen, de mensen in 
mijn land steunt. In Congo is onze organisatie daar-
om erg bekend: Congolezen komen tot in Boechout 
om steun te vragen. Wat we voor hen doen, lees je 
in deze MERCIE.

“Het koloniale regime is 
te onbekend en Belgen 
moeten dringend een 
open gesprek voeren mét 
Congolezen over 
dit gedeelde verleden.”

mailto:info%40wereldmissiehulp.be?subject=
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W(MH)EETJES

RENÉ LAADDE ZOPAS 

PIANO’S IN VOOR 

VERSCHEPING

Meer over deze muzikale 

noot vind je op p. 12.

WAT HEEFT VINCENT 

KOMPANY MET WMH TE 

MAKEN?

Blader snel naar p. 8  

voor het antwoord.

 

Het aantal vrouwen dat 

in 2015 stierf tijdens een 

bevalling in de Democratische 

Republiek Congo. 

Wat we daaraan doen, 

lees je op p. 7.
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22.000

IN JUNI BEZOCHT ONS 

TEAM HET AFRICAMUSEUM

Maar wat is de band tussen 

WMH en de Democratische 

Republiek Congo? Ontdek 

het op de volgende 

bladzijde.
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WMH bezocht het vernieuwde AfricaMuseum in Tervuren om 

bij te leren over het koloniale verleden van België. Het museum 

zoekt naar dialoog tussen Congolezen en Belgen.

Oorspronkelijk werden bijna alle 
ontwikkelingsprojecten voor de Congolese bevolking 
georganiseerd door paters en zusters. Zij zagen het als 
hun missie om de Congolezen te helpen en daarvoor 
te investeren in onder andere gezondheidszorg 
en onderwijs. Dat gebeurde doorgaans door 
tweedehandsgoederen te verschepen vanuit België. 
Maar naarmate de bezielers van deze projecten ouder 
werden, bleek het steeds moeilijker om zelf de zware 
en complexe verzendingen te organiseren. WMH, als 
christelijke organisatie, werd daarom steeds vaker 
gevraagd als partner om goederen te verschepen.

De afgelopen decennia is onze organisatie hierdoor 
uitgegroeid tot een betrouwbare partner om 
humanitair materiaal te verschepen naar Congo. Dat 
vertrouwen werd verstevigd door het bijzondere 
partnerschap met de Orde van Malta, die een 
belangrijke humanitaire rol vertolkt in het land. Meer 
over de Orde vind je op p. 10.

MODERNE 

ONTWIKKELINGS- 

SAMENWERKING

De meeste projecten die Wereld Missie Hulp (WMH) steunt, bevinden 
zich in de Democratische Republiek Congo. Een logisch gevolg van de 

historische banden tussen dit land en onze organisatie, hoewel de steun 
die we vandaag bieden lang niet meer dezelfde is. De invulling van 

ontwikkelingssamenwerking is enorm veranderd.

Geleidelijk kwamen ook hulpinitiatieven in beeld die 
niet gelinkt waren aan geestelijken. Een brede waaier 
aan geëngageerde mensen die, ongeacht hun religieuze 
achtergrond, hun solidariteit met de Congolese 
bevolking wilden tonen. Vandaag de dag betekent dit 
dat WMH verschillende vzw’s steunt die hun schouders 
zetten onder een goed doel ter plaatse.

Niet alleen de initiatiefnemers veranderden, de 
gevraagde steun evolueerde mee. Vroeger vulde 
WMH een humanitaire container voornamelijk met 
tweedehandskleding, vandaag zullen dat eerder 
medische materialen of zonnepanelen zijn. De 
klemtoon ligt op materiaal dat het verschil op lange 
termijn kan maken. En dat op een structurele, 
duurzame manier.

Maar de belangrijkste verandering was er wellicht 
een van mentaliteit: ontwikkelingshulp werd 
ontwikkelingssamenwerking. Vandaag is er, bij 
projecten in Congo en elders, het besef dat de lokale 
bevolking vooral de kans moet krijgen om zelf z’n 
levensomstandigheden te verbeteren. Congolezen 
zijn op die manier gelijkwaardige partners in een 
diepgaande samenwerking met solidaire Belgen.
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De belangrijkste 
verandering is er 
een van mentaliteit: 
ontwikkelingshulp 
werd ontwikkelings-
samenwerking.

KOLONISATIE 

Wie Congo zegt, denkt meteen aan de 

vroegere kolonie. Het debat over het 

koloniale verleden en vooral hoe we 

ermee omgaan, is uiterst actueel. Een 

recent rapport van de Verenigde Naties 

raadt de Belgische samenleving aan om 

daarmee in het reine te komen. Ook 

vandaag speelt het koloniale denken 

nog sterk mee in de manier waarop er 

over de gedeelde geschiedenis van beide 

landen wordt gesproken. 

WMH is zich al langer bewust van 

deze problematiek. Recent bezochten 

we het AfricaMuseum in Tervuren en 

eerder publiceerden we in ons boek 

‘Dienstbaarheid in de praktijk’ een 

hoofdstuk over onze omgang met het 

koloniale verleden. 

We moeten namelijk leren uit de fouten 

van het verleden en ons openstellen 

voor de visie en het levensverhaal 

van de mensen die we helpen. Wat 

zij zélf willen is immers belangrijker 

dan onze eigen wens om, op onze 

manier, mensen in nood te steunen. 

Luisteren is daarom de enige manier om 

gelijkwaardige partners te worden in 

ontwikkelingssamenwerking.

MODERNE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Bij WMH verankerden we deze opvattingen in een 
ethische code. Aan de hand van een aantal vaste 
criteria, bepalen we of een projectaanvraag voldoet aan 
de normen van moderne ontwikkelingssamenwerking. 
De lokale bevolking moet bijvoorbeeld actief betrokken 
zijn bij het project. Naast dergelijke praktische 
vereisten, staan er ook meer principiële voorwaarden 
in onze code: zo mag er bijvoorbeeld absoluut geen 
sprake zijn van discriminatie. Een project dient immers 
mensen in nood te helpen, ongeacht hun achtergrond.

Daarnaast toetsen we elk project op duurzaamheid 
en hebben we aandacht voor de impact op natuurlijke 
bronnen en het klimaat. We stimuleren bijvoorbeeld 
dat schoolbanken niet worden opgestuurd, maar 
ter plaatse worden geproduceerd. Dat is minder 
vervuilend én economisch interessanter voor de lokale 
gemeenschap.

Dit zijn erg veel elementen om rekening mee te 
houden bij het wikken en wegen van projectaanvragen. 
Gelukkig kunnen we bij WMH terugvallen op jarenlange 
ervaring. Doordat we met eigen ogen zagen hoe 
de internationale ontwikkelingssamenwerking 
veranderde, konden we inspelen op deze tendens. 
Met onze ethische code proberen we daar ook 
actief een verschil in te maken. Zo garanderen 
we mee dat er enkel sprake is van moderne 
ontwikkelingssamenwerking, in Congo en elders.

In het AfricaMuseum schittert er nu een Congolees kunstwerk waar 

vroeger een standbeeld van Leopold II stond.
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“Ik werk al samen met Wereld Missie Hulp sinds de 
oprichting in de jaren tachtig, een samenwerking die nog 
steeds even vruchtbaar is. Vorig jaar voltooiden we de bouw 
van een college in Isiro, in het noordoosten van het land. 
WMH heeft voor die school een fikse lading kantoorgerief 
opgestuurd en bovendien geholpen met de transportkosten. 
Inmiddels hebben zo’n 300 leerlingen hun eerste schooljaar 
op het nieuwe college succesvol afgerond.”

Costermans houdt contact met een aantal kerkelijke 
organisaties in het land en zijn zendingen leggen vaak 
vele duizenden kilometers af. “Onlangs heeft WMH nog 
een lading kleding en stof ter beschikking gesteld van de 
Congolese Dominicanessenzusters in het bisdom Isiro, wat 
zo groot is als België en Nederland samen. Dat transport 
heeft nu al zo’n 2000 kilometer afgelegd. Een groot deel van 
die stof kan ter plaatse worden verwerkt en verkocht. De 
opbrengst wordt gebruikt voor de bouw van een apotheek.”

Kerkelijke organisaties in ontwikkelingslanden worden vaak 
gezien als een relikwie uit een vorig tijdperk. Toch illustreert 
het werk van Costermans dat congregaties zoals de zijne nog 
steeds waardevol werk leveren. Maar ook hij moet, als een 
van de laatste van zijn soort, toegeven dat hij langzaamaan 
te oud wordt. “Het werk heb ik altijd met liefde gedaan. Maar 
als iemand het wil overnemen, graag.” 

DE ROEPING OM 

ANDEREN TE HELPEN

Vijfentwintig jaar lang woonde Eduard 
Costermans in de Democratische Republiek 
Congo als Pater Dominicaan. Hij was er 
logistiek verantwoordelijke voor talloze 
projecten en in die functie heeft hij bijna heel 
het land gezien. Momenteel verblijft hij in het 
Dominicanenklooster in Leuven, maar het 
is duidelijk dat een stukje van zijn hart nog 
steeds in Afrika vertoeft.

“De Congolese 
Dominicanessenzusters 
verwerken stof tot kleding 
en verkopen die.  Met 
de opbrengst wordt een 
apotheek gebouwd.”

Pater Eduard Costermans.
I S I R O

Scholieren bij het nieuwe college in Isiro.
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Een bevalling hoort een blijde gebeurtenis te zijn, maar in 
Congo is dit helaas niet altijd het geval. Vrouwen moeten 
vaak lange afstanden afleggen om te bevallen in een 
ziekenhuis of gezondheidscentrum en krijgen achteraf een 
onbetaalbare rekening. Daarnaast kampen vele ziekenhuizen 
en gezondheidscentra met een gebrek aan elektriciteit, water 
en zelfs personeel. Ook voor andere medische behandelingen 
zijn dit grote obstakels.

Om deze problemen aan te pakken, werkt Memisa in 
verschillende gebieden nauw samen met de lokale 
bisdommen. Samen organiseren ze de bouw en het 
onderhoud van gezondheidscentra. Door deze centra 
van zonnepanelen en water te voorzien, garanderen ze 
zelfs in rurale gebieden toegang tot veilige en hygiënische 
gezondheidszorg.

ZIEKENHUIS VOOR

ZIEKENHUIS

In de Democratische Republiek Congo sterft 
één moeder op vierentwintig aan de gevolgen 
van een zwangerschap of bevalling. Door in te 
zetten op kwalitatieve gezondheidszorg voor 
iedereen, helpt Memisa deze cijfers terug 
te dringen. Met de expertise die ze in Congo 
opdeden, steunen ze nu ook andere landen.

Tot in de meest rurale gebieden 
probeert Memisa basistoegang 
tot gezondheidszorg te 
verzekeren.
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Ook investeringen in de opleiding van medisch personeel 
zijn van levensbelang. Het ziekenhuis in de stad Kisantu werd 
daarom uitgerust als opleidingscentrum, waar personeel uit 
andere streken opleidingen kan volgen. Daarnaast organiseert 
Memisa acties voor meer solidariteit. Doordat iets meer 
welvarende Congolezen bijspringen, hebben zelfs de minst 
bedeelden toegang tot noodtransport en medische zorgen.

In 2004 startte Memisa het ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ 
project. Daarbij gaan Belgische en Congolese ziekenhuizen 
een duurzaam partnerschap aan. Het Belgische ziekenhuis 
sensibiliseert haar personeel en patiënten, en zamelt geld 
in voor haar Congolese partner. Hiermee kopen ze materiaal 
aan dat via Wereld Missie Hulp naar Congo verzonden wordt. 
Om dit mooie project te versterken, zal Wereld Missie Hulp 
bijspringen in de kosten van toekomstige verzendingen.

Wil je meer weten over het werk van Memisa? Check dan 
zeker hun website: memisa.be.
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U bent altijd erg politiek actief geweest, niet?
“Zo kun je het zeker stellen. Toen ik eind jaren 
zestig studeerde in Lubumbashi was ik zeer links 
gezind. Het was tenslotte ook de tijd van Ché 
Guevara en de revolutie in Cuba en we voerden 
veel protest tegen het beleid van de dictator 
Mobutu. Die was toen bezig zichzelf stevig in het 
zadel te hijsen en alle weerstand met ijzeren vuist 
neer te slaan.

“Maar onder de studenten bestond nog een 
overheersende geest van vrijheid. Je kon alles 
bekritiseren. Ook het regime, zo dachten we. 
Helaas waren de gedachten niet zo vrij en moest 
ik in 1975 het land verlaten omdat ik vijanden had 
gemaakt. Toen kwam ik naar België.”

Met welke ogen kijkt u naar de kolonisatie en 
de dekolonisatie die erop volgde?
“Zelf was ik natuurlijk nog te jong om de kolonisatie 
bewust mee te maken. Ik ben van 1947, dus toen 
Lumumba premier werd, was ik 13. Maar ik ben 
wel van mening dat België door haar houding 
tegenover haar voormalige kolonie de kans heeft 
gemist om een uitzonderlijk land te worden. Als 
ze zich meer hadden gericht op een productieve 
samenwerking met de Democratische Republiek 
Congo, hadden we nu twee landen die samen 
wetenschapscentra bouwen, samen onderwijs 
verzorgen en zoveel meer.

PIERRE KOMPANY, 

DE VADER DIE 

BEROEMD WERD

Hij is afgestudeerd als burgerlijk ingenieur en kwam in 1975 naar België. Hij 
maakte deel uit van het verzet tegen president Mobutu en heeft daarvoor 

meer dan een jaar in de gevangenis gezeten. En nu is hij burgemeester 
van de Brusselse gemeente Ganshoren. Pierre Kompany, vader van 

voetbalcoryfee Vincent, heeft er een buitengewoon interessant leven op 
zitten en kan er vandaag prat op gaan de allereerste zwarte burgemeester 
van België te zijn. We praatten met hem over zijn visie op zijn thuisland, de 

relatie met het koloniale verleden en de kleurrijke toekomst.

“Ondanks tegenslag 
in het verleden, zullen 
Congolezen steeds meer 
hun plaats innemen op het 
globale toneel.”
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“Als we de nieuwgewonnen invloed van Congolezen 
echt leren waarderen en aan de Democratische 
Republiek Congo de kans geven om verder te 
groeien, kan er in de nabije toekomst een mooie 
symbiose ontstaan tussen mijn moederland en het 
land waarin ik nu burgemeester mag zijn.”

Pierre Kompany had nog veel meer te 
vertellen over Congo. Dat kan je lezen op 
wereldmissiehulp.be!

“Het is van groot belang 
dat België en Congo 
beter leren samenwerken 
en op die manier de 
ontwikkeling van beide 
landen bevorderen.”

Pierre Kompany bij een portret van het koningspaar.

“Het is dus van groot belang dat de twee landen 
beter leren samenwerken en op die manier 
de ontwikkeling van zowel België als Congo 
bevorderen. België zou daar overigens niet enkel 
economisch belang bij hebben. Geen enkel ander 
volk kent de Belgen zo goed als de Congolezen, en 
het zijn dus ook zij die de reputatie van ons kleine 
landje naar buiten zullen uitdragen.

“De eenheid Congo-België had iets kunnen 
worden waar de rest van de wereld jaloers op 
zou zijn. Het potentieel was er. Al rond 1920 
studeerden er Congolese studenten af met hoogste 
onderscheiding aan Belgische universiteiten. 
Helaas kregen commerciële belangen en de 
inmenging van multinationals de overhand. Het 
resultaat kennen we.”

Hoe kijkt u naar de toekomstige relatie tussen 
Congo en België?
“Toch zeer positief. Ondanks de tegenslag in het 
verleden, zullen Congolezen steeds meer hun 
plaats innemen op het globale toneel. Dat is nu 
al bezig. In de Verenigde Staten en Canada heb je 
veel Congolese universiteitsprofessoren, in Italië is 
onlangs een Congolese vrouw tot minister verkozen 
(Cécile Kashetu Kyenge, nvdr.) en ikzelf ben nu 
burgemeester van Ganshoren (lacht). Dergelijke 
mensen van Congolese afkomst behoren tot de 
hoogst gediplomeerden ter wereld.

http://www.wereldmissiehulp.be
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De Orde van Malta is een organisatie die 
zich toelegt op hulpverlening. Op zich niet zo 
uitzonderlijk, maar de Orde heeft als internationale 
rechtspersoon het extra voordeel dat ze 
diplomatieke banden met verschillende landen kan 
onderhouden. Zo ook met de overheid van Congo.

In de late jaren tachtig kwam de ambassadeur 
van het toenmalige Zaïre terecht bij de Orde 
van Malta. Hij was op zoek naar partners die 
mee hospitalen konden oprichten in zijn land. 
Er werd aanvankelijk een missie gestuurd om 
een ziekenhuis in Bangabola te helpen, in het 
noordwesten van het huidige Congo. Vandaag 
zet de organisatie zich in voor verschillende 
hospitalen, onder andere in het Koning 
Boudewijnziekenhuis in Kinshasa en Monvu in 
Zuid-Kivu.

DE VELE KANTEN VAN 

HULPVERLENING

Als er gesproken wordt over WMH en de Democratische Republiek 
Congo, dan wordt bijna automatisch de Orde van Malta vermeld. Dankzij 

deze organisatie transporteren we voordelig humanitaire goederen 
naar verschillende Congolese bestemmingen. In de MERCIE over onze 

verzendingsdienst vertelden we eerder al over deze samenwerking, maar de 
Orde doet nog veel meer voor de Congolese bevolking.

K I N S H A S A ,  Z U I D - K I V U

Sinds kort heeft de Orde 
van Malta een speciaal 
ebola-interventieteam

De hospitalen worden gerenoveerd en de 
lokale dokters krijgen extra opleidingen van 
buitenlandse artsen. De Orde voorziet ook in 
gespecialiseerde zorg: sinds kort hebben ze een 
speciaal ebola-interventieteam dat klaarstaat om 
te helpen bij nieuwe uitbraken van de ziekte.

Naast gezondheidszorg, zet de organisatie zich 
vaak in bij (natuur)rampen en vluchtelingenwerk. 
Voor Congo betekende dit in de jaren negentig 
een sterke uitbreiding van de samenwerking met 
de toenmalige Zaïrese regering. In die periode 
kreeg het land namelijk te maken met een 
vluchtelingencrisis door de genocide in Rwanda. 
De Orde stuurde toen hulp voor de opvang en 
verzorging van de vluchtelingen.

Ambassadeur de Liedekerke (derde van rechts) met medewerkers van 

de Orde van Malta bij het Koning Boudewijnziekenhuis.

http://www.wereldmissiehulp.be/portfolio_page/mercie-2018-3/
http://www.wereldmissiehulp.be/portfolio_page/mercie-2018-3/
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In Congo kwam daar in de jaren negentig 
nog een vorm van hulpverlening bij. Het 
eerste diplomatieke hoofd ter plaatse, 
pater Willem Martens, wist een humanitair 
samenwerkingsakkoord te sluiten met de 
Zaïrese overheid. Dit laat de Orde toe om 
materiaal voor het goede doel kosteloos in te 
voeren. Daarmee voorzien ze de ziekenhuizen 
die ze steunen in Zuid-Kivu van medische 
instrumenten en staan ze actief congregaties 
en verenigingen bij wanneer ze humanitair 
materiaal willen invoeren.

Voor het uitvoeren van dit enorme takenpakket 
kunnen ze gelukkig beroep doen op een grote 
groep vrijwilligers. Zo’n 80.000 mensen zetten 
zich wereldwijd in voor de projecten van de 
Orde. Vrijwillige artsen gaan bijvoorbeeld op 
verplaatsing om het personeel in Congolese 
ziekenhuizen te ondersteunen en verder op te 
leiden.

De Orde van Malta is een 
humanitaire duizendpoot 
met erg veel ervaring

De Orde van Malta is met andere woorden een 
humanitaire duizendpoot met erg veel ervaring. 
WMH doet daarom dagelijks beroep op hun 
ondersteuning bij het verzenden van goederen. 
Ze vormen een onmisbare schakel in onze 
dienstverlening en zo werken we samen aan de 
ondersteuning van de Congolese bevolking.

Surf naar ordevanmaltabelgie.org/nl voor 
meer achtergrondinformatie over de Orde.

OVER DE AMBASSADEUR 

 

Geoffroy de Liedekerke is al jaren de 

ambassadeur van de Orde van Malta in 

de Democratische Republiek Congo. Hij 

vertegenwoordigt daarmee de organisatie in het 

land en is onze belangrijkste contactpersoon 

voor humanitaire verzendingen.

In de jaren negentig werkte de Liedekerke 

als logistiek verantwoordelijke voor Artsen 

Zonder Grenzen in Congo. Eerder toevallig 

kreeg hij de vraag of hij pater Willem Martens 

kon helpen: de toenmalige vertegenwoordiger 

van de Orde was namelijk niet meer zo goed 

ter been. De Liedekerke stemde toe en werkte 

voor de pater tot die overleed. Niet veel later 

werd de Liedekerke gevraagd om de functie van 

ambassadeur op te nemen.

Als ambassadeur draagt de Liedekerke mee de 

missie van de Orde uit. Het leed van mensen 

in nood kunnen ze volgens hem niet oplossen, 

maar wel aanzienlijk verlichten. Daarbij 

benadrukt hij het belang van mét deze mensen 

te leven: ook door gewoon te luisteren en 

vriendelijk te zijn, kan je solidariteit tonen.

http://www.ordevanmaltabelgie.org/nl
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In 2002 trok Lukas Pairon, oprichter van Music 
Fund, regelmatig met zijn muziekensemble 
Ictus naar de Westbank om er les te geven 
in lokale muziekscholen. Ondanks het grote 
enthousiasme onder de bevolking, was er een 
praktisch probleem: door het conflict met Israël 
zijn muziekinstrumenten in de streek erg moeilijk 
te verkrijgen. Op vraag van de lokale bevolking 
organiseerde Lukas daarom in 2005 een eerste 
inzameling van instrumenten in België.

Die inzameling was een enorm succes. Tijdens 
het eerste weekend werden ongeveer 500 
instrumenten opgehaald. Die werden opgeknapt 
en Lukas vervoerde ze vervolgens zelf met de 
vrachtwagen naar de Gazastrook en de Westbank. 
Eens ter plekke werden ze verdeeld onder lokale 
orkesten en muziekscholen.

Intussen is Music Fund in heel wat andere 
landen actief, ook in Congo. Daar werken ze 
vooral in de streek rond Kinshasa en Bukavu. 
Voor het transport van de ingezamelde 
muziekinstrumenten, doet Music Fund regelmatig 
een beroep op Wereld Missie Hulp. We betalen 
daarbij ook een deel van de transportkosten.

Zelf ontwikkelde Lukas de afgelopen jaren een 
hechte band met de partners van Music Fund in 
Kinshasa. Hun projecten zijn voornamelijk gericht 
op jongeren met een moeilijke achtergrond, zoals 
voormalige bendeleden of straatkinderen. Dat 
inspireerde hem om een doctoraatsonderzoek 
te voeren naar de impact van muziek op de 
sociale integratie van deze jongeren. 

DAT KLINKT ALS 

MUZIEK IN DE OREN

Heb je een muziekinstrument dat je niet meer gebruikt? Bij Music Fund 
zijn ze er wat mee! Al meer dan tien jaar lang zamelt de organisatie 

oude instrumenten in en geeft ze een tweede leven in landen zoals de 
Democratische Republiek Congo. Met hun opleidingen voor herstellers, 

garanderen ze bovendien dat de instrumenten lang mee zullen gaan.

K I N S H A S A ,  B U K A V U

De eerste inzameling was 
een enorm succes: tijdens 
het eerste weekend 
werden ongeveer 500 
instrumenten opgehaald.

Ook klassieke instrumenten zoals deze cello worden gerepareerd.

http://www.lukas-pairon.eu/phd/


13MUSIC FUND

Heb je zelf een instrument om weg te 
schenken? Ze zijn bij Music Fund steeds 
welkom. Leuk is ook dat je kan volgen waar 
je schenking precies naartoe gaat. Zo weet 
je zeker dat je geliefde muziekinstrument 
terechtkomt bij iemand die minstens even 
veel passie voor muziek heeft als jij. Meer info 
vind je op musicfund.eu. 

Music Fund zamelt 
instrumenten in, verdeelt 
ze en leent ze uit, maar 
leidt ook herstellers op 
zodat het materiaal langer 
meegaat.

Ook in eigen land doet Music Fund belangrijk 
werk, bijvoorbeeld door instrumenten uit te lenen 
aan Belgische muziekscholen. Leerlingen met 
beperkte financiële middelen hebben hierdoor 
toegang tot een muziekinstrument.

Twee herstellers die via Music Fund een opleiding 
kregen in Kinshasa, werken nu mee aan de 
uitbouw van de herstelopleiding in Bukavu. 
Door hun kennis van de lokale talen zijn ze een 
grote meerwaarde voor die opleiding. Bovendien 
kunnen zij door les te geven aan anderen, zelf nog 
meer bijleren.

Maar Music Fund doet veel meer dan alleen 
het inzamelen, verdelen of uitlenen van 
muziekinstrumenten. In verschillende landen 
leidt Music Fund namelijk ook herstellers van 
muziekinstrumenten op. Zo garanderen ze dat het 
materiaal langer mee gaat, en bieden ze de lokale 
bevolking de kans op een bijverdienste of zelfs 
een nieuwe job.

De meest getalenteerde lokale herstellers krijgen 
naast een meerjarige opleiding de kans om hun 
onderwijs verder te zetten met een stage in het 
herstelatelier van Music Fund in Marche-en-
Famenne of in een heuse herstelschool in Italië 
of Frankrijk. Die kennis kunnen ze vervolgens 
in samenwerking met Music Fund verder 
verspreiden in hun eigen land.

Rockfanaten vinden bij Music Fund hun ding.

http://www.musicfund.eu
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In 2016 startte AZV met het project ‘Jenga Maarifa’, 
wat Swahili is voor ‘kennis opbouwen’. In een twintigtal 
ziekenhuizen worden praktijkgerichte opleidingen gegeven 
aan lokale technici zodat zij biomedisch materiaal kunnen 
onderhouden en herstellen. Aanvullend zet AZV in op 
de actieve verbetering van medische instrumenten en 
basisinfrastructuur om water en elektriciteit te voorzien.

Het Nyantende ziekenhuis groeide met dit programma uit tot 
dé referentie in de lokale gezondheidszorg. Naast klassieke 
medische dienstverlening werd het een vormingscentrum 
waar afgestudeerde artsen stagelopen. Een van de grote 
uitdagingen van het ziekenhuis is om een stabiele en 
betaalbare elektriciteitstoevoer te verzekeren. Dit is immers 
nodig om ziekenhuisapparatuur te laten functioneren.

NA REGEN 

KOMT ZONNESCHIJN

De medische mogelijkheden van ziekenhuizen 
in de regio Bukavu zijn eerder beperkt. Veel 
van deze ziekenhuizen beschikken niet over 
de nodige apparatuur en infrastructuur, 
of weten onvoldoende hoe ze die moeten 
onderhouden. Daarom zocht Artsen Zonder 
Vakantie (AZV) naar duurzame oplossingen.

B U K A V U

Door te investeren in 
zonnepanelen, garanderen we 
energie voor het hele ziekenhuis.

Om dit probleem op te lossen, werden zonnepanelen, 
opslagaccu’s, kabels en andere materialen door AZV 
aangekocht en naar Bukavu verscheept met de steun van 
WMH. Door te investeren in zonnepanelen, garanderen we 
dat de medische toestellen in het ziekenhuis niet zonder 
stroom vallen.

Om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen optimaal gebruikt 
worden, organiseert AZV jaarlijkse summer schools. Tijdens 
de zomermaanden wordt er bijscholing voorzien aan de 
opgeleide techniekers zodat zij weten hoe ze het materiaal 
beter kunnen onderhouden en repareren indien nodig. Ook 
deze zomer werd er zo’n opleiding voorzien rond het beheer 
van zonnepanelen.

Artsen Zonder Vakantie is actief in verschillende landen. 
Om meer te weten over hun projecten, kan je een kijkje 
nemen op hun website azv.be.

http://www.azv.be
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Hoe ben je bij WMH terechtgekomen? 
“Dat is een apart verhaal. Ik ontmoette Jorn, de 
communicatieverantwoordelijke, tijdens de avondlessen 
Arabisch die we samen volgden. In een van onze gesprekken 
kwam ter sprake dat hij schrijvers zocht voor het MERCIE-
magazine. Ik was vrijwel meteen verkocht. Ik heb namelijk 
journalistiek gestudeerd, maar doe momenteel te weinig met 
dat diploma. Dat ik door te schrijven ook een goed doel steun, 
is absoluut goed meegenomen.”

Wat doe je als vrijwilliger?
“Als redacteur schrijf ik mee aan het MERCIE-magazine. Voor 
iedere editie zoeken we naar een overkoepelend thema en 
gaan we vervolgens verhalen zoeken en neerschrijven. Het 
leukste vind ik de zoektocht naar gesprekspartners voor een 
interview: je komt erg diverse en boeiende mensen tegen. 
Vaak zijn het mensen die met veel passie een succesvol 
ontwikkelingsproject in het buitenland begonnen. Het is fijn 
om die initiatieven in de verf te zetten.”

IEDEREEN WMH: 

JASPER 

VAN DER SCHOOT

In deze nieuwe rubriek vertellen onze 
vrijwilligers, sympathisanten en werknemers 
wat Wereld Missie Hulp voor hen betekent. 
Persoonlijke verhalen van mensen die een 
wereld van verschil maken. Deze week is het 
de beurt aan Jasper, vrijwilliger en redacteur 
voor ons MERCIE-magazine.

“Dat ik door te schrijven bijleer én 
een goed doel steun, is absoluut 
goed meegenomen.”

Heb je een artikel geschreven waar je uitzonderlijk trots 
op bent?
“Voor onze vorige editie heb ik VRT-journalist Peter 
Verlinden geïnterviewd. Hij wierp een verhelderend licht 
op onderwijsmethoden in Centraal-Afrika, hoe ouderwets 
die nog zijn en wat er moet gebeuren om dit op te lossen. 
Met dertig jaar ervaring achter de kiezen had hij genoeg te 
vertellen voor wel tien artikels.”

Waarom zou iemand vrijwilliger moeten worden bij WMH?
“Eigenlijk zou iedereen tijd moeten maken om vrijwillig 
anderen te helpen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar geeft 
wel ontzettend veel voldoening. Bij WMH ben je er bovendien 
zeker van dat een paar uurtjes werk echt een verschil kunnen 
maken voor mensen in nood.”

Interesse om net als Jasper vrijwilliger te worden bij ons? 
Stuur dan zeker een mailtje naar  
vrijwilligers@wereldmissiehulp.be!

mailto:vrijwilligers%40wereldmissiehulp.be?subject=


Lees je over de belangrijke én gelijke rol van vrouwen over heel 

de wereld. Ook zij maken mee het verschil voor hun familie en 

gemeenschap.

Maak kennis met de sterke vrouwen die we steunen door je 

te abonneren via wereldmissiehulp.be/mercie!

P
R

O
V

IN
C

IE
ST

EE
N

W
EG

 4
0

0
25

3
0 

B
O

EC
H

O
U

T
T 

03
 4

5
4 

14
 1

5
IN

FO
@

W
ER

EL
D

M
IS

SI
EH

U
LP

.B
E

Onze partners
IN DE VOLGENDE MERCIE…

Ga jij mee een wereld van verschil maken? Wereld 
Missie Hulp is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die zich willen inzetten voor het goede doel. Bij ons kan 
je terecht om mee te helpen aan dit magazine, maar 
ook om bijvoorbeeld te helpen bij het legen van onze 
kledingcontainers of mee te verkopen in onze sociale 
winkel. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? 

Stuur dan een mailtje naar 
vrijwilligers@wereldmissiehulp.be en we nodigen je 
binnenkort graag uit voor een tas koffie.

VRIJWILLIGERS

GEZOCHT

http://www.wereldmissiehulp.be/mercie
mailto:vrijwilligers%40wereldmissiehulp.be?subject=

