
In Mauritanië, maar ook in andere landen van de 
wereld, moesten door de tweede golf van COVID-19 
verschillende ngo’s hun kantoren sluiten en de projecten 
op het terrein stopzetten. Het vacuüm daardoor ontstaan 
heeft de blootstelling en kwetsbaarheid van migranten 
en vluchtelingen in Nouadhibou, de op een na grootste 
stad van het land, vergroot. 

Het toezicht op de lock-down, de hygiëne en de 
gezondheidsmaatregelen bedoeld om de tweede golf 
van Covid-19 te voorkomen, worden bemoeilijkt door 

Medische bijstand aan migranten

                                                                          Mauritanië - Strijd tegen Covid-19   

Preventie en bewustmaking - Mauritanië

We hebben allemaal veel veranderingen 
in levensstijl gezien, gevolg van de 

beperkingen die nodig zijn om de 
pandemie van het Coronavirus van 
het afgelopen jaar te bestrijden. De 
meesten van ons kennen wel iemand die 

ademhalingsproblemen heeft gehad ten 
gevolge van  een COVID-19-infectie, vaak 

gevolgd door een lange revalidatieperiode. 
Sommigen van ons hebben zelfs een familielid, buurman of 
vriend  verloren, gestorven aan deze nieuwe en vreselijke 
virale infectie. 

Ook Spiritijnen hebben een zware tol moeten betalen. 
Hoewel een groot aantal Spiritijnen COVID-19 opliep en 
herstelde, weten we dat de gevolgen het grootst waren voor 
oudere mensen en in het bijzonder voor degenen die in 
verpleeghuizen woonden. Helaas zijn eenendertig Spiritijnen, 
13 in Frankrijk en 18 in Ierland, wegens de pandemie 
overleden. Deze missionarissen, voornamelijk in de jaren 
80 en 90, hadden buitengewone bijdragen geleverd in hun 
werkzame leven, dat zij grotendeels in Afrika, Noord- en Zuid-
Amerika doorbrachten. Mogen zij eeuwig in vrede rusten. 

Naast de traditionele preventieve maatregelen vestigen 
velen hun hoop op het welslagen van een universeel 
vaccinatieprogramma. In landen als Brazilië en Tanzania 
zijn het beleid en de praktijken van de regering op het 

gebied van de bestrijding van de ziekte echter verre van 
perfect. Een verontrustend voorbeeld is de houding van de 
onlangs overleden president van Tanzania, John Magufuli, 
die verklaarde dat Tanzania COVID-vrij was na drie dagen 
van nationale gebeden! Dit heeft geleid tot het stopzetten 
van de test- en communicatiecampagnes over het virus, 
evenals van het melden van het aantal getroffenen en 
sterfgevallen. Gelukkig heeft Tanzania deze inschatting 
onlangs teruggedraaid. Een dergelijke dubbelzinnigheid 
staat in schril contrast met het vaccinatiebeleid dat door 
paus Franciscus wordt gepromoot: “Geen vaccin, geen werk”! 

In deze eerste Kibanda–nieuwsbrief van 2021 presenteren 
we twee Corona-projecten die door Spiritijnen worden 
gepromoot.  Pater Florian Pachel Mbabe, directeur van de 
Daniel Brottier Associatie in Nouadhibou, in de Islamitische 
Republiek Mauritanië, deelt met ons zijn betrokkenheid bij 
het project “Noodhulp aan slachtoffers van Covid-19” voor 
migranten en vluchtelingen, gefinancierd door Kibanda. 
Evenzo richt pater Gaudence Musi, pastoor van Ngorongoro 
in de Republiek Tanzania, zich op een soortgelijk COVID-19-
project “Voedselzekerheid en preventieprogramma” onder 
de Masai, nomadische veehouders in de Ngorongoro regio 
in het noorden van Tanzania. 

Als deze artikelen u kunnen inspireren, blijf ons dan ook 
steunen!

 Michael Begley, CSSp, directeur

  Editoriaal

Michael Begley

Handen wassen - Tanzanie
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Gaudence Mushi

à l’entré

overbevolkte kampen, door 
illegale immigratie vanuit Afrika 
naar Europa,  gewapende 
conflicten en de noodzaak om 
zelf in hun levensonderhoud te 

voorzien. 
Om het hoofd te bieden aan 

deze situatie heeft Mauritanië, na 
het registreren van 17.110 gevallen 

van besmetting en 435 sterfgevallen op 
19 december 2020, geleidelijk aan sociale maatregelen 
genomen om de verspreiding van de epidemie tegen 
te gaan. Door het sluiten van de grenzen en de scholen 
en de psychosociale centra is er heel wat werkloosheid 
ontstaan.  Met als gevolg gedwongen werk en andere 
vormen van uitbuiting en bovendien meer kans op 
seksuele uitbuiting van de vrouwen.

Geconfronteerd met deze situatie, kreeg de Daniel 
Brottier Associatie van Kibanda een financiering van 
6000 euro om een gezondheidszorg en een mechanisme 
voor sociale bescherming op te zetten om zo migranten 
en vluchtelingen te helpen die zwaar getroffen zijn door 
deze gezondheidscrisis. 

De algemene doelstelling van dit project, dat 5 maanden 
duurde, was om bij te dragen tot de preventie van Covid-19, 
in het bijzonder door bewustmakingscampagnes, giften 
voor gezondheidscentra die ver van de stad gelegen 
zijn, het verdelen van gezondheidsartikelen: hygiënische 
beschermende maskers, hydro-alcoholische gels en 
apparaten voor het wassen van de handen in de armste 
buurten, de aankoop van medicijnen voor zieke mensen. 
Sinds het uitbreken van de pandemie heeft onze vereniging 
verschillende acties ondernomen om kwetsbare 
bevolkingsgroepen te ondersteunen. Zo hebben we op 
14/11/2020 en 12/02/2020 twee distributiecampagnes 
georganiseerd. Leden van de vereniging reisden naar het 
stedelijk gebied van Nouadhibou om hulp te bieden aan 
bijna 370 migrantengezinnen die konden profiteren van 
basisvoedselpakketten: rijst, suiker, olie, pasta ... 

Bovendien heeft de vereniging 1.000 posters gedrukt 
om mensen bewust te maken van de manier waarop de 
ze hun gezondheid kunnen beschermen. We pleitten bij 
de verschillende lokale autoriteiten om hun deelname 
aan deze bewustmakingscampagne te steunen. 

De Daniel Brottier Associatiie dankt Kibanda oprecht 
voor haar financiële steun. Ze wil migranten blijven 
steunen in deze tijden van beproeving. We gaan niet 
opgeven omwille van de moeilijkheden die verband 
houden met het Coronavirus, omdat we verantwoordelijk 
zijn om de allerarmsten te helpen. Hoe moeilijker het is, 
hoe meer we moeten liefhebben voor het geluk van de 
meest kwetsbaren. 

We lanceren een sterke oproep aan allen, om veel meer 
aandacht te besteden aan migranten en vluchtelingen. 

Father Florian Pachel MBABE, CSSp

Hulp bij gezondheid 

Woestijn van Mauritanië

     Florian Mbabe



Onze parochie 
is gelegen in de 
m a j e s t u e u z e 
omgeving van 
het Ngorongoro 
Natuurreservaat 

in het noorden 
van Tanzania, 

waar het enorme 
ecosysteem van de 

Ngorongorokrater zich bevindt. 
Naast onze parochie ligt het 
Serengeti Nationaal Park (in de Maa-
taal letterlijk: “eindeloze vlakte”), een 
uitgestrekt savannelandschap van 
ongeveer 30.000 km² waar dieren  
overvloedig aanwezig zijn. 

Hoewel het ons eerste doel is om 
gezondheids-, sociale, educatieve 
en pastorale ondersteuning te 
bieden aan de inheemse Masai-
bevolking, voorzien we ook in 
de behoeften van het hotel- en 
natuurbeschermingspersoneel, en 
zelfs van de  toeristen op doortocht. 
Het gezondheidssysteem is zwak en 
de mensen sterven er aan ziekten 
die voorkomen kunnen worden, 
dit omdat de elementaire sanitaire 
voorzieningen en de toegang tot 
zuiver water over het algemeen 
ontbreken. 

Het coronavirus is bij ons 
gekomen als een levensbedreigend 
medisch noodgeval. Wij proberen 
in te grijpen door het nemen van 
preventieve maatregelen om de 
snelle verspreiding van COVID-19 

tegen te gaan, maar  evenzo door 
middel van een voedselprogramma, 
gericht op het lenigen van 
honger en ondervoeding. Deze 
maatregelen omvatten onder meer 
er voor te zorgen dat iedereen 
toegang heeft tot correcte en door 
de WHO goedgekeurde informatie 
over COVID-19, het verstrekken 
van de nodige wasmiddelen voor 
huishoudelijk gebruik en het 
voorzien van voedselhulp aan 
kwetsbare gezinnen, vooral dan  
deze met jonge kinderen. 

De informatie wordt verspreid 
via scholen, cultusplaatsen, zoals 
moskeeën, culturele bomas (centra) 
en ook via kleine doelgroepen, zoals 

o.a. dierenmarkten die verspreid 
over het reservaat georganiseerd 
worden. Tijdens deze sessie wordt 
gezondheidsmateriaal uitgedeeld, 
– meer dan 600 mondkapjes, 
honderden liter vloeibare handzeep, 
140 vaten met een kraantje en  het 
inrichten van Tippy taps, nl. plaatsen 
waar je de handen kan wassen.  
Het succes van deze operatie 
werd mogelijk gemaakt door  goed 
samen te werken met de lokale 
sociale en gezondheidswerkers, 
de dorpsleiders, de catechisten 
en studentvrijwilligers. Ons 
voedselprogramma is ook gestart 
en tot op heden zijn er al bijna 900 
begunstigden. 

Helaas hebben we momenteel 
geen statistieken over het aantal 
Masai dat werd getroffen door 
COVID-19, noch in termen van 
diagnose, noch over het aantal 
sterfgevallen. Het ministerie van 
Volksgezondheid is al sinds april 
2020 gestopt met het maken van 
statistieken met betrekking tot 
COVID-19. De Masai hebben zeer 
weinig mogelijkheden wat betreft 
toegang tot landbouw en andere 
economische kansen, buiten 
hun manier van leven dan die 
traditioneel gebaseerd is op het 
fokken van vee.  Het verbod op 
elke teelt binnen het reservaat, dat 
in 2009 opnieuw werd ingevoerd, 
maakt de voedselonzekerheid 

Gaudence Mushi

Ngorongoro, Noord-Tanzania   

 Tanzania - COVID-19-preventie bij de  Masai-veehouders 

                                                        Olbal leerlingen leren het juiste gebruik van gezichtsmaskerss

à l’entré

           Kranen bij de ingang van een culturele boma



Het Europees Spiritijns Centrum voor Samenwerking 
en Ontwikkeling (Kibanda) is een VZW. Het is een 
initiatief van de Europese Spiritijnse missionarissen. 
De VZW wil hulp bieden aan confraters waar 
ook ter wereld die strijden tegen armoede, 
onrecht en andere oorzaken van onderdrukking.
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Beste lezers, als u deze nieuwsbrief graag elektronisch wenst te  ontvangen, 
stuur ons dan uw e-mailadres of dat van een kennis op het volgende adres: 
                             kibandacssp@gmail.com
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, laat het ons ook dan weten. Dankjewel. Carmo Gomes

Beste lezers,

Kibanda is een gezamenlijk 
initiatief van negen provinciale 
oversten van Europa, gegroepeerd 

binnen de Union des Circonscriptions 
Européennes (U.C.E.). Deze oversten 

drukken zo hun solidariteit van hun 
provincies uit met de Spiritijnen die werken 

in dienst van de bevolking van het zuidelijk halfrond 
die leeft in situaties waarin hun behoeften en rechten 
allesbehalve verzekerd worden. De Spiritijnen daar 
ter plaatse, formuleren ontwikkelingsprojecten 
in samenwerking met de bevolking en de lokale 
autoriteiten die ook een eigen bijdragen leveren 
aan deze projecten, wat neerkomt op wat lokale 
participatie wordt genoemd,  een garantie voor een 
goed toekomstig eigenaarschap van het project. Deze 
lokale participatie bestaat mede uit het managen van 
het project met het oog op een conforme uitvoering 
ervan, wat professionaliteit vereist. 

Kibanda van haar kant financiert projecten 
van Spiritijnen van het zuidelijk halfrond. hetzij 
indirect door deze projecten voor te stellen aan 
financieringsinstanties, of rechtstreeks via giften 

die voornamelijk in België worden ingezameld. Veel 
projecten worden medegefinancierd, dat wil zeggen 
dat ze meerdere deelfondsen tegelijkertijd ontvangen 
om zo het gevraagde bedrag te halen. Andere 
ontwikkelingsagentschappen van Spiritijnen in o.a. 
Ierland, Portugal en de VS dragen soms bij aan deze 
cofinanciering, zoals in het geval van het project in het 
Masai-land dat in dit nummer wordt voorgesteld. De rol 
van Kibanda bestaat er in om verschillende bijdragen 
te coördineren en het zijne er aan toe te voegen. Zo 
krijgt jullie bijdrage haar volle betekenis en is ze zelfs 
essentieel om Kibanda in staat te stellen dit werk op 
een geloofwaardige en effectieve manier voort te 
zetten. Elke euro die u schenkt, draagt volledig bij aan 
de financiering van de projecten. 

Meer dan ooit reken ik op jullie vrijgevigheid 
in deze vastentijd om te helpen bouwen aan het 
‘Gemeenschappelijk Huis’ waar paus Franciscus over 
spreekt, huis, waar op een dag iedereen aan dezelfde 
tafel zal kunnen aanzitten, als zusters en broers, als 
kinderen van de eenzelfde Vader.

Christian Roberti, Cssp

Christian Roberti

     Woord van de voorzitter

permanent voor deze mensen. 
Bovendien heeft de ineenstorting 
van het toerisme, een direct gevolg 
van COVID-19, deze trieste situatie 
nog verergerd. 

Onze tussenkomsten werden 
mogelijk gemaakt door een subsidie 
van € 5.000 van Kibanda in België 
en een voorlopige noodsubsidie 
van € 13.500 van Misean Cara, een 
liefdadigheidsinstelling uit Ierland. 
We zijn erg dankbaar voor deze 
genereuze steun.

Gaudence Mushi, CSSp, pastoor van de 
parochie van Ngorongoro  Informatieverspreiding bij een culturele boma


