
Oudenaarde, 12 januari 2023 

 

Beste Afrika – vrienden, 

 

Graag beginnen we dit schrijven met “UBUNTU”. 
Men noemt het wel eens het geschenk van Afrika aan de wereld 
nl. het diepe besef van onze onderlinge verbondenheid. 

UBUNTU:  “Ik ben, omdat wij zijn !” Geen mens staat op zichzelf, de zin en de zingeving 
van het leven evenmin. Wie ‘UBUNTU’ beleeft, erkent de ander als mens, heeft er respect 
voor en engageert zich om andermans leven te beschermen.   
 

Onze oprechte DANK dus, omdat u – via uw financiële steun – deze Afrikaanse UBUNTU 
concreet gestalte geeft. Want, wat onze zusters ook doen in Rwanda, Tsjaad of Burkina Faso, 
steeds gaat het om de waardigheid van de mens naast hen en met hen, of dit nu zieken of 
kinderen met een handicap zijn, alleenstaande moeders of jongeren: allen hopen op een 
betere toekomst. Alleen zijn ze kwetsbaar, staan ze voor onmogelijke uitdagingen. SAMEN 
zijn ze sterker, hoopvoller, gelukkiger.  
 
Wat bracht ons 2022?  
 

Burkina Faso kende 2 staatsgrepen: één in januari en één in september 2022. Ofschoon 
beide gebeurtenissen vrij kalm verliepen, blijft de politieke situatie in het land onrustig, 
vooral in het Noorden, waar rebellengroepen zoals Boko Haram en privé-milities zich 
regelmatig schuldig maken aan echte rooftochten onder de plaatselijke bevolking. 
 

Tsjaad. De presidentswissel van (vermoorde) vader op zoon, bleef ook in 2022 voor 
moeilijkheden zorgen. Zo waren we bij de eerste dag van ons bezoek aan Tsjaad in oktober-
november 2022 getuige van bloedige onlusten in de hoofdstad N’djamena, waarbij 
tientallen doden vielen, vooral jonge mensen. Zij zien geen toekomst vóór zich en vragen 
om inspraak, vrijheid, werk, studiemogelijkheden.  
 

Rwanda. De tegenstelling tussen de hoofdstad en het binnenland is groot. De prijs van de 
levensmiddelen is fel toegenomen, met grotere armoede, zelfs hongersnood tot gevolg. 
Ook hier is ‘SAMEN’ de enige weg om de strijd tot overleven aan te kunnen. 
 

Verder zijn er de gevolgen van de klimaatveranderingen. In Tsjaad heeft het lang en 
overvloedig geregend, met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Wij zagen 
onderweg van de hoofdstad naar het Zuiden ontelbare lemen huisjes in het water staan, 
onbereikbare landwegen, rivieren buiten hun oevers. In Rwanda zijn de seizoenen ontregeld 
– grote warmte, gebrek aan of overvloedige regen.  
 
Onze zusters. Zoals de dichter het zegt: en de boer hij ploegde voort! 
In Rwanda staan velen onder hen in dienst van de plaatselijke bevolking tussen wie zij 
wonen, bidden en leven. Zij bieden basisgezondheidszorg aan in een Centre de Santé, 
runnen een basisschool of secundaire school. Zij nemen de zorg op voor kinderen met een 
handicap, in dagcentra of ambulant, via inclusief onderwijs. Zij brengen mannen en vrouwen 
samen in coöperatieven zodat zij – door elkaar gesteund – betere resultaten hebben met 
hun landbouw of kleinveeteelt. Alleenstaande vrouwen worden geholpen om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Kortom, een veelheid aan engagementen, die niet alleen 
gericht zijn op onmiddellijke hulp, maar ook inzetten op duurzaamheid en structurele hulp.   



 
In Tsjaad / Mbalkabra werd met de hulp van een Zwitserse organisatie een nieuwe 
materniteit gebouwd. Ze opende haar deuren op 6 januari ll. en mochten die eerste dag vijf 
nieuwgeborenen verwelkomen.  

 

 
 
In de school ‘Notre Dame de l’ Espérance’ zijn de eerste leerlingen uit 2011 in oktober 2022 
begonnen aan hun 4de jaar secundair onderwijs. We hopen dat ze volhouden tot aan het 
einde van de cyclus en dat ook hun ouders bereid blijven om voor hen het nodige 
schoolgeld te betalen (40.000 CFA/jaar = 61,5 €). Van ons uit zijn er nog 4 klassen te bouwen. 
Geraamde kostprijs: 80.000 €. Deze meisjesschool blijft een mooi project dat emancipatie en 
menswording mogelijk maakt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Burkina Faso / Bobo Dioulasso verwelkomen onze zusters vele zieken, moeders en 
kinderen in hun Centre de Santé. Zij beschikken over een klein labo en mensen kunnen ter 
plaatse geneesmiddelen kopen. Hun ‘Centre’ is elke dag open, 24u op 24u.  Daarnaast 
ontvangen zij kinderen met een fysische en/of mentale handicap in een dagcentrum. Nog 
al te dikwijls worden deze kinderen thuis verborgen gehouden en aan hun lot over gelaten. 
Zij sterven bij gebrek aan zorg, aan voeding, aan menselijke warmte. Het is pionierswerk op 
velerlei vlak. 
 

Beste Afrika-vrienden 

 
UBUNTU: ik ben, omdat gij er zijt! Het wordt werkelijkheid wanneer wij nieuwe of bestaande 
initiatieven van onze zusters – mede met uw steun – een duwtje in de rug kunnen geven. Zo 
worden er grenzen verlegd. Zo worden mogelijkheden gecreëerd. OPRECHT DANK, ook om 
de verbondenheid die we hierdoor mogen ontvangen.  
 
Met genegen groeten, 
   
Zr. Noëlla 


