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Kibanda viert zijn twintigste verjaardag!

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van  Kibanda stuurde de oprichter, pater 
Firmino Cachada, momenteel missionaris in Brazilië, ons zijn beste wensen!

Begin 1997 vertrok ik vanuit Lissabon naar Brussel om op verzoek van de Provinciale Oversten 
van Europa het ‘Centre Spiritain Européen pour la Coopération au Développement’ (CSECD) op 
te richten. Maar pas op 25 maart 2001 had de stichtende Algemene Vergadering van de vzw 
plaats, voorgezeten door de provinciale overste van België, wijlen pater Remi Peeters. Dit maakte 
de officiële erkenning mogelijk van het internationale solidariteitswerk van het CSECD, en dit 
met actieve deelname van vooral Belgische leken en andere nationaliteiten verbonden met de 
Spiritijnen. Ik ben blij te zien dat, twintig jaar later, het CSECD, nu CSECD-KIBANDA genoemd, nog 
steeds leeft en zeer actief is. Mijn felicitaties en aanmoedigingen. Onze medebroeders Spiritijnen 
in de missie hebben deze solidariteit hard nodig. 

Firmino Cachada, CSSp, Tefé – Amazonië, 13/05/2021

      

           Firmino Cachada,  
            in Kibanda’s kantoor in 2005

       Het hoofdgebouw van de UNIF

  Editoriaal

De Franse jezuïet, filosoof en theoloog, 
Teilhard de Chardin merkte ooit op dat 
‘de toekomst toebehoort aan diegenen 
die de volgende generatie reden tot 
hoop geven’. Sinds de oprichting van 

de Congregatie van de Heilige Geest in 
1703 door een jonge Franse advocaat 

en seminarist, Claude Poullart des Places, 
hebben de Spiritijnen en hun medewerkers de 

transformerende kracht van het onderwijs omarmd. 
318 jaar later blijven de Spiritijnen sterk betrokken bij een 

breed scala aan formeel en informeel onderwijs, in veel landen. 
Naast formeel onderwijs gaar het om onderwijsprogramma’s  
voor aidswezen, ontheemden, migranten, vluchtelingen, 
straatkinderen en slachtoffers van martelingen. Terwijl vijf 
presidenten, zowel in Ierland als Kenia, Senegal en Tanzania 
werden opgeleid of onderwezen in Spiritijnse scholen, ligt 
onze echte voldoening in het vormgeven van de toekomst van 
rechteloze bevolkingsgroepen. 

De afgelopen vijf jaar heeft het ‘European Spiritan Centre 
for Cooperation and Development’ (Kibanda) 23 educatieve 
programma’s in tien landen gesteund voor een bedrag 
van € 370.730. Nu in het jaar waarin Kibanda zijn 20-jarig 
jubileum  viert en in het licht van de uitdagingen die de  OVID-
19-pandemie met zich meebrengt,  presenteren we twee 
buitengewone educatieve  initiatieven. 

Andrew Scruggs, directeur strategische relaties aan de 
Universiteit van Fondwa (UNIF) op het platteland van Haïti, 
benadrukt de innovatieve  programma’s die ze bieden en 
hoe alles tot stand kwam als een initiatief van de Vereniging 
van Fondwa-boeren, opgericht door Joseph Philippe, CSSp. 

Evenzo vertelt John Wambu, CSSp, directeur van Heilige Geest 
scholen, hoe een nieuw centrum voor opleiding van vrouwen 
en jongeren in het ‘Makueni Technical Training Institute’ 
op het platteland van Kenia een echt verschil uitmaakt. 
Daarnaast richt Renatus Balthazar, CSSp, lokale pastoor 
en oprichter van de Suma middelbare school in Engikaret, 
zich op een nieuw geïntegreerd programma van ecologisch 
gemeenschapsonderwijs onder de Massaï – herders  in de 
uitlopers van het Meru – gebergte in het noorden van Tanzania. 
Ons vermogen om dergelijke projecten te steunen kan alleen 
verder duren dankzij de vrijgevigheid van mensen zoals jullie!

 Michael Begley, CSSp, redacteur.
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In Haïti bestaat de grootste sociaal – 
economische kloof  tussen de grote steden 
en de landelijke gebieden. In deze gebieden 
zijn er enorme sociale, economische, culturele, 
voedsel- en onderwijsongelijkheden tussen 

plattelands- en stadsbewoners. 
De Universiteit van Fondwa (UNIF), opgericht 

in 2004, is de enige universiteit in de Republiek Haïti 
die actief is in een landelijk dorp en die door de boeren zelf 

werd opgericht om deze ongelijkheden weg te werken. Vandaag 
de dag wordt de UNIF bestuurd door een raad van bestuur die 
voornamelijk uit Haïtianen bestaat; acht van de elf leden hebben de 
Haïtiaanse nationaliteit en vijf van de elf leden vertegenwoordigen 
de Fondwa – boeren. 

UNIF biedt graden aan in agronomie, diergeneeskunde en 
bedrijfsbeheer. Het doel van UNIF is dat elk landelijk deel van 
Haïti toegang verkrijgt tot een agronoom, een dierenarts en een 
zakenman/vrouw die de ontwikkeling daar kan stimuleren. 

Het UNIF – onderwijs richt zich meer op de praktijk dan op de 
theorie. 72% van de lessen heeft een praktisch onderdeel waarbij 
de studenten rechtstreeks met de boeren werken, waardoor ze 
hun landbouwpraktijken, hun veebeheer en hun kleine bedrijven 
kunnen verbeteren. Momenteel heeft UNIF 26 professoren en 122 
ingeschreven studenten. 

Net als zoveel andere organisaties werd UNIF in 2020 erg 
getroffen door de Covid-19-crisis. Hoewel er gelukkig niemand van 
het UNIF – team of de studenten het virus heeft opgelopen, hebben 
de sluiting van scholen door de Haïtiaanse regering en de daaruit 
voortvloeiende economische crisis het studiejaar en de financiële 
levensvatbaarheid van UNIF in gevaar gebracht. 

In deze moeilijke periode is het dankzij de vrijgevigheid van 
Kibanda dat UNIF kon verder werken, zijn personeel  kon blijven 
betalen en afstandsonderwijs kon organiseren. Wij danken Kibanda 
dan ook van harte!

Andrew Scruggs, directeur strategische betrekkingen aan de UNIF.

Bestrijding van ongelijkheid!

   Een universiteit in Haïti  

Marion, studente handelswetenschappen

Studenten handelswetenschappen 

Tijdelijke bibliotheek van UNIF,  personeel en studenten

              Andrew Scruggs
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Studenten van het eerste jaar landbouw bezig met praktische oefeningen



het financieren van de aankoop van 18 naaimachines 
voor deze taak. Met de basisvaardigheden die ze in de 
moderne landbouw hebben geleerd, zijn lokale vrouwen 
nu ook in staat om inkomensgenererende projecten te 
starten, zoals het verbouwen en verkopen van groenten 
en fruit en het fokken van pluimvee, aangezien er veel 

vraag is naar eieren en kippen. 
KIBANDA hielp ook met essentiële diensten 
zoals het leveren van water aan de school 
en het bouwen van toiletten voor de 
schoolgemeenschap. We hanteren een 
gemengde aanpak, met zowel financiële als 
sociale doelstellingen: 

- Garanderen van de duurzaamheid en 
het leveren van duurzame dienstverlening 

aan de instelling door middel van goed financieel 
beheer:
- Zorgen voor betere toegang tot kwaliteitstraining 

voor deze  gemarginaliseerde gemeenschap, een zaak  
van rechtvaardigheid.  We mobiliseren actief sponsoring 
voor behoeftige studenten door  caritatieve instellingen 

In 2020 werden de Spritijnen van Kenia uitgenodigd 
door een lokale gemeenschap om naar Makueni 
County te reizen om daar onder meer een technische 
hogeschool op te richten om vrouwen en jongeren in 
de regio mondiger te maken. Makueni is gelegen in 
het halfdroge en zeer gemarginaliseerde oostelijke 
deel van Kenia. Ons nieuwe technische instituut werd 
in januari 2020 geopend, slechts twee maanden voor 
de start van Covid. Er werd een directeur aangesteld 
die verantwoordelijk is voor de algemene leiding van 
de vestiging, werkend onder leiding van een raad van 
bestuur. Het bestuur bestaat uit vooraanstaande 
persoonlijkheden uit de regio die hun ervaring, 
expertise en leiderschap inbrengen in de strategische 
uitbouw van de instelling. Onze instelling werd geopend 
met 14 medewerkers en 50 studenten die cursussen 
landbouw en naaien volgden. Het businessplan voorziet 
in een jaarlijkse inschrijving van 676 stagiairs tegen 
2026. Andere aangeboden cursussen zijn onder meer 
timmerwerk en schrijnwerkerij, bouwtechnologie, styling 
en kleermakerij, voedselverwerking, elektrotechniek en 
engineering, elektronica, metaalverwerking, haartooi 
en esthetiek. 

Landbouw, inkomens - genererende 
activiteiten en naaien zijn de lessen die 
momenteel worden aangeboden. De 
cursussen hebben een behoorlijke impact 
gehad in de omliggende dorpen. Een groep 
van 20 vrouwen maakt gezichtsmaskers om 
de verspreiding van Covid in de gemeenschap 
en daarbuiten te helpen bestrijden. Tussen 
september 2020 en januari 2021 maakten ze 
52.000 maskers voor de lokale gemeenschap. In de 
toekomst zullen we een bescheiden kostprijs voor de 
maskers in rekening brengen om zo de productiekosten 
te dekken, terwijl NLW en Misean Cara de initiële 
kosten dekten. We zijn KIBANDA ook dankbaar voor 

John Wambu

Juliana maakt de naai-atelier in orde

Aanmaak van uniformen

Eerste bouwfase van het Technisch College 8 klaslokaal en werkplaats

     Een Technisch College in Kenia

Heesters van hoop!
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we op de school een ‘demonstratieperceel’ aangelegd 
om kleinschalige zelfvoorzienende landbouw voor 
lokale  gemeenschappen aan te moedigen. Ze hebben   
enthousiast de teelt van bomen, fruit en groenten  op  
hun traditionele boerderijen overgenomen!  Het model 
werkt en stelt vrouwen in staat  groenten en fruit  te 
telen voor hun gezin en om overtollige producten op 
de lokale markt te verkopen. Bovendien ziet  de lokale 
bevolking  in dat het fokken van schapen, varkens en 
kippen naast het traditionele vee een echt verschil kan 
uitmaken voor  hun gezin. 

We staan nog steeds voor grote uitdagingen. De 
belangrijkste zijn een tekort aan water voor dieren, 
de huishoudens en het vee, overbegrazing dat leidt 
tot aantasting van de bodem en  algemene verarming 
voor de lokale veehouders. Op termijn hopen we deze 
uitdagingen op een cultureel en milieuvriendelijke 
manier het hoofd te kunnen bieden. We kijken ernaar 
uit om ons middelbaar onderwijs te blijven verbinden 
met gemeenschapsonderwijs.

 Pater Renatus Karumuna Balthazar, CSSp.

De katholieke missie van Engikaret werd in 1973 
opgericht door een kleine groep Spaanse Spiritijnen, 
later ook met Amerikaanse Spiritijnen. Samen legden 
ze de nadruk op “het opbouwen van relaties” door 
middel van huisbezoeken en daarbij hanteerden ze een 
participatieve benadering om  aan de lokale behoeften te 
voldoen. Geleidelijk aan  werden door mijn voorgangers 
in onze vijf  parochies watervoorzieningsprojecten,  
gezondheidscentra, kleuterscholen, lagere scholen  in 
catechetische centra opgezet. 

Achtendertig jaar later slaagden we erin om in 2011 
een middelbare school te openen, gericht op de huidige 
onderwijsbehoeften van de inheemse bevolking van 
Massai – herders die traditioneel hun vee hoeden in de 
halfdroge vlaktes en hellingen van Mount Meru, in het 
noorden van Tanzania. . Twee leden van het nationale 
parlement,  gekozen voor de kiesdistricten Ngorongoro 
en Longido,  William Ole Nasha en Stephen Kirusu, zijn 
oud-leerlingen van deze Suma Engikaret middelbare  
chool. 

Bewust van de ecologische kwetsbaarheid van onze 
omgeving, heb ik een ecologisch initiatief genomen 
dat geïntegreerd is in de opvoedkundige programma’s 
van onze gemeenschap en onze middelbare school. Dit 
bestaat in het planten van 3.000 inheemse bomen en 
planten, terwijl Alvin Kashaga, een voormalig student 
van Suma Engikaret High School, ons zo vriendelijk heeft 
geholpen om een wetenschappelijke naam te geven aan 
alle bomen, planten en bloemen die we hebben geplant. 

Daarnaast hebben we ontdekt dat de vruchtbare grond 
geschikt is voor de teelt van nieuwe planten zoals maïs, 
groenten, fruit en zoete aardappelen. Daarom hebben 

en particulieren.  De lokale bevolking  noemt onze missie 
“githaka kia mw hoko”, wat betekent  “heesters, struiken 
van hoop” . Dat ons werk zo gewaardeerd wordt door 
de lokale bevolking is ons grootste succes! 

De enorme verstoring veroorzaakt door de Covid – 19 
– pandemie is een grote uitdaging, vooral in termen van 
verlengde vakanties en afnemende fondsen van lokale 
en buitenlandse partners. 

Pater John Wambu, CSSp, Heilige Geestscholen - Makuni.

Een tuin van Massaïvrouwen

Renatus Balthazar, CSSp.

In een ecologisch kwetsbare omgeving  

 Tanzania - Vorming van Massai - herders in Engikaret

Elizabeth, Kamene, Anne en pater John bij het gevogelte kweekproject
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Christian Roberti

andere  Spiritijnse NGO op om de pastorale  activiteiten 
van spiritijnen  te ondersteunen:  het Centre Européen 
Spiritain de Solidarité  CESS). 

In 2006 gaf hij de fakkel door aan wijlen pater Brendan 
Smyth, die de organisatie consolideerde door talrijke 
evaluatiebezoeken aan Afrika en het versterken van 
de samenwerking met financieringspartners. Kibanda 
werd erkend als een NGO met een serieuze expertise 
in projectondersteuning. Hij gaf Kibanda een eigen 

website. 
De volgende directeur was pater Philippe Engel 

die in 2014 aantrad. Ook hij bracht meerdere 
bezoeken op het terrein om de capaciteiten 
van de Spiritijnen ter plaatse te versterken en 
zo de kwaliteit van hun ontwikkelingsprojecten 
te verbeteren. De huidige directeur, pater 

Michael Begley, is sinds 2019 in dienst. Hij heeft 
de professionalisering van Kibanda voor verdere 

ontwikkeling versterkt en heeft de organisatie ondanks 
de Covidpandemie in leven gehouden. 

Hieronder vindt u een verslag over 2016-2020 dat 
betrekking heeft op het aantal gesteunde projecten, het 
type projecten en de betaalde bedragen. 

Ik dank de Heilige Geest voor het aanzetten tot en 
ondersteunen van het werk van Kibanda tot op de dag 
van vandaag. 

Ik dank de opeenvolgende directeuren van CSECD-
Kibanda die nog in leven zijn, de provinciaals van de 
Unie van Europese Provincies UCE, de stichtende leden 
die nog in leven zijn evenals de vele en vele vrijwilligers 
die in de loop der jaren hebben meegewerkt en die 

Het centre spiritain européen pour la coopération au 
développement (CSECD) werd opgericht door pater 
Firmino Cachada, Spiritijn, die de eerste vier jaar 
directeur was. Op 25 maart 2001 werd CSECD officieel 
erkend als vzw. Dit jaar viert ze dus haar 20-jarig bestaan! 

De CSECD heeft tot doel projecten te steunen die 
aan haar worden voorgelegd door Spiritijnen (m/v)  die 
werkzaam zijn in landen van het zuidelijk halfrond die 
ernstige structurele ontwikkelingsproblemen hebben. 
Het  CSECD ondersteunt doelgroepen in deze landen 
bij hun streven naar een welzijnsniveau dat passend is  
voor de menselijke waardigheid. 

Het CSECD heeft nog andere doelen geformuleerd: 
het verdedigen van mensenrechten waar deze worden 
geschonden en het geven van ontwikkelingseducatie 
aan de bevolking van het noordelijk halfrond. Het 
kwartaalblad Kibanda, wat in het Swahili ‘hut, 
strohut’ betekent, was bedoeld om weldoeners 
en weldoeners te informeren en droeg zo bij 
aan deze opvoeding. Later zal het CSECD 
officieel CSECD-Kibanda vzw gaan heten. 

Vanaf het begin gaf pater Firmino CSECD-
Kibanda een vrij grote reikwijdte, steunend 
op financieringsagentschappen, vooral vanuit  
Duitsland, en een netwerk van leken. Hij stond 
ook dicht bij invloedrijke politieke kringen binnen de 
EU en probeerde daar te lobbyen. Hij richtte ook een 

25/03/2001 – 25/03/2021

Algemene Vergadering Kibanda 2007

Firmino tijdens een werksessie in 2004

   Kibanda viert zijn twintigste verjaardag! 

 Tanzania - Vorming van Massai - herders in Engikaret
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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.

IBAN: BE33 3101 6138 4646
BIC: BBRUBEBB100
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zorgden voor het functioneren van de organisatie , 
in het bijzonder de accountant mevrouw Christiane 
Tebbenhof en pater Onyejiuwa Chika. 

Tot slot gaat mijn dank uit naar jullie, weldoeners. 
Samen hebben we van CSECD-Kibanda een 
ontwikkelingsbureau gemaakt dat op bescheiden wijze 
heeft bijgedragen aan de niet-aflatende strijd van de 
bevolking van het zuiden om een betere toekomst op 
te bouwen.

Het Kibanda financierde 28 projecten voor een 
bedrag van € 148.800 en financierde met andere 
partners 18 andere projecten voor een bedrag van 
€ 142.150. Dit geeft ons een bedrag van € 290.950 
(21,3% van de aanvragen). Het CESS  medefinancierde 3 
projecten voor een totaal van € 27.580, terwijl het UCE 
van de Spiritijnen € 210.127 verstrekte voor een project 
in de Filipijnen. Zo bedragen de rechtstreeks door de 
Spiritijnen gefinancierde projecten € 237.707 (17,4% 
van de aanvragen). Onze partnerbureaus hebben 45 
projecten volledig gefinancierd of medegefinancierd 
voor een bedrag van € 835.303 (61,3%). Deze cijfers 
weerspiegelen de rol van bemiddeling die Kibanda speelt 
in nauwe samenwerking met een grote verscheidenheid 
aan ontwikkelingsagentschappen in Ierland, Duitsland, 
de Verenigde Staten en elders. De uitsplitsing van het 
totaal verdeelde bedrag wordt weergegeven in het 
cirkeldiagram in figuur 1.

Ze weerspiegelen de diversiteit van projecten die door 
Kibanda worden afgehandeld, terwijl in de toekomst 
alle pastorale projecten zullen worden afgehandeld 
door de Centre Européen Spiritain de Solidarité (CESS), 
die ook wordt beheerd door Kibanda. Gedurende het 
jaar 2020 heeft dit fonds 23 projecten uit 14 landen 
rechtstreeks geholpen voor een bedrag van € 121.992, 
terwijl 21 andere pastorale projecten voor een bedrag 
van € 153.630 werden gefinancierd door Kerk in Nood 
via CESS.

Christian Roberti, CSSp - président et
Michael Begley, CSSp - directeur exécutif.

De categorieën van gefinancierde projecten zijn 
samengevat in figuur  2. 

Dankzij de genereuze steun van onze vele 
projectpartners werden tussen 2016 en 2020 95 
projecten gefinancierd voor een bedrag van € 1.363.960 
(zie figuur 1) via 9 projectcategorieën in 23 begunstigde 
landen. Tabel 1 geeft het aantal begunstigde landen 
en het aantal van projecten dat per continent werd 
gefinancierd. 92% van de gefinancierde projecten is 
afkomstig van aanvragers uit Afrika.

Gefinancierde projecten per continent en per land 2016-2020

Continent Land Aantal Gefinancierde 
Projecten

Azië 2 4

Africa 19 87

Zuid-Amerika/Caraïben 2 4

Totaal 23 95

Statistisch Overzicht

Phillipe in Tanzania met Evod, verantwoordelijke van het ontwikkelingsbureau

Financiering van het project vanaf de start (totaal = € 1.363.960)

Soort gefinancierde projecten als percentage van 2016 tot 2020
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Vervoer
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Voedselveiligheid
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17%
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11%
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7%

7%

4%
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Onderwijs

Noodgevallen

Partners Spiritijnen


