
Michael Begley

Kibanda celebra o seu 20º aniversário!

Foi no início de 1997 que, a pedido dos provinciais europeus, saí de Lisboa 
para Bruxelas para iniciar o Centro Espiritano Europeu de Cooperação para 
o Desenvolvimento (CEECD). E a 25 de março de 2001 teve lugar a assembleia 
geral constitutiva da ONG, presidida pelo provincial da Bélgica, o falecido P. Remi 
Peeters. Isto permitiu o reconhecimento oficial do trabalho de solidariedade e a 
participação ativa de leigos belgas assim como de outras nacionalidades ligados 
aos espiritanos.
Estou feliz por ver que, vinte anos depois, o CEECD, também denominado Kibanda, 
está vivo e ativo. Os meus parabéns e encorajamento. 
Os confrades espiritanos em missão precisam da solidariedade.
 
Firmino Cachada, Cssp, Brasil, Tefé – Amazónia, 13/05/2021

      
           Firmino Cachada, no escritório de Kibanda em 2005

       O edifício principal da UNIF

  Editorial

O filósofo e teólogo jesuíta francês, 
Teilhard de Chardin, disse que “o 
futuro pertence àqueles que dão à 
próxima geração razões de esperança”. 
Desde a fundação da congregação do 

Espírito Santo, em 1703, por um jovem 
seminarista francês, formado em Direito, 

Poullart des Places, os espiritanos abraçaram 
o poder transformador da educação. 

Hoje, 318 anos mais tarde, os espiritanos continuam ao 
serviço da educação formal e informal. Cinco presidentes 
da república (da Irlanda, Quénia, Senegal e Tanzânia) foram 
formados em escolas espiritanas. Mas a nossa especificidade 
está em ir ao encontro das populações desfavorecidas.  

Nos últimos cinco anos, Kibanda apoiou 23 programas 
educacionais em dez países (um investimento de 370000 
euros). Nesta edição apresentamos três iniciativas 
educacionais. 

Do Haiti, Andrew Scruggs, diretor de relações estratégicas 
da Universidade de Fondwa (UNIF) fala-nos do seu trabalho 
que começou com uma associação de camponeses de Fondwa 
fundada pelo P. Joseph Philippe, espiritano.  Do Quénia, 
John Wambu partilha sobre o centro de empoderamento 
de jovens e mulheres, o Instituto de Formação Técnica em 
Makueni, situado numa zona rural. Da Tanzânia, Renatus 
Balthazar apresenta o programa integrado de educação 
ecológica e comunitária entre a população Masai que vive 

junto do Monte Meru, norte da Tanzânia. 
Num ano em que Kibanda assinala o seu 20º aniversário, 

apresentamos um artigo sobre a nossa ONG na página 5 
e 6 e aqui fica também a palavra de apreço do P. Firmino, 
fundador desta organização para o desenvolvimento.

 Michael Begley, Cssp, editor.
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No Haiti, a maior clivagem socioeconómica 
é, sem dúvida, a que existe entre as 
grandes cidades e o meio rural. Nas aldeias, 

encontramos enormes desigualdades sociais, 
económicas, culturais, alimentar e académicas. 
A universidade de Fondwa (UNIF), fundada em 

2004, é a única universidade na República do Haiti 
que funciona em meio rural e que foi fundada pelos próprios 
camponeses a fim de combater as desigualdades. Atualmente, a 
UNIF é gerida por uma direção de 11 membros, dos quais 8 são 
de nacionalidade haitiana e 5 representam os camponeses de 
Fondwa.

A UNIF oferece diplomas em agronomia, medicina veterinária e 
gestão empresarial. O nosso sonho é que cada aldeia do Haiti tenha 
acesso a um agrónomo, a um veterinário e a um homem ou mulher 
de negócios que possa ajudar a desencadear o desenvolvimento no 
país. O ensino na UNIF destaca a dimensão prática sobre a teoria; 
72% das aulas têm um elemento prático através do qual os alunos 
trabalham diretamente com os camponeses locais, ajudando-os a 
melhorar as suas práticas agrícolas, gestão de gado e/ou as suas 
pequenas empresas. Temos 26 professores para 122 alunos. 

Como tantas outras organizações, a UNIF foi dramaticamente 
abalada pela crise covid.  Embora nenhum membro da equipa da 
UNIF tenha contraído o vírus, o encerramento de escolas foi uma 
obrigação imposta pelo governo haitiano e a crise económica que 
se seguiu puseram em risco o ano académico e a sustentabilidade 
financeira da UNIF. 

Durante este período difícil, foi graças à generosidade do 
Kibanda que a UNIF pôde continuar a apoiar o seu pessoal e 
organizar esforços de ensino à distância para completar o ano 
académico. Obrigado.

Andrew Scruggs - relações estratégicas na universidade de Fondwa.

Por uma maior igualdade de oportunidades

   Uma Universidade no Haiti 

Marion, estudante de negócios, apresenta a sua tese

Estudantes numa aula de gestão

Biblioteca da UNIF, com funcionários e estudantes

     Andrew Scruggs
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Estudantes de agronomia do primeiro ano em trabalhos práticos



Estamos gratos a Kibanda por financiar a compra de 18 
máquinas de costura. Através de competências básicas 
na agricultura moderna, as mulheres podem também 
aventurar-se em projetos geradores de rendimento, 

tais como o cultivo e venda de frutas e legumes 
e na avicultura, uma vez que os ovos e as 

galinhas são muito procurados. 
Kibanda contribuiu para a montagem 

da estrutura de fornecimento de água 
na escola e para a construção de casas 
de banho. Adotámos uma abordagem de 

empreendimento híbrido, com objetivos 
sociais e financeiros:
- princípios financeiros sólidos assegurarão a 

posteridade e a prestação de serviços sustentáveis à 
comunidade. 

- a dimensão social faz-nos estar à altura do objetivo 
de proporcionar um maior acesso à formação de 
qualidade a uma comunidade que de outra forma seria 

No ano 2020, os espiritanos do Quénia foram 
convidados pela comunidade local de Makueni para 
fundar uma escola técnica a fim de apoiar as jovens 
e mulheres da região. Makueni é uma região árida e 
marginalizada do Quénia. Aí o instituto técnico abriu 
as suas portas em janeiro de 2020, apenas dois meses 
antes da crise do covid. 

Foi nomeado um diretor encarregado da liderança 
geral da instituição. O conselho de administração 
é composto por personalidades locais que têm 
experiência, perícia de liderança para a orientação 
estratégica da instituição. A nossa instituição começou 
com 14 funcionários e 50 estudantes que frequentam 
cursos de agronegócios e de costura. O nosso plano 
prevê uma inscrição anual de 676 estagiários até 2026. 
Outros cursos oferecidos incluem carpintaria, 
joalharia, tecnologia de construção civil, 
design de moda e vestuário, processamento 
de alimentos, eletricidade, eletrónica, 
tecnologia de processamento de metais, 
cabeleireiro, terapia e beleza.

O agronegócio e a alfaiataria são os cursos 
principais neste momento. Estes cursos 
tiveram um enorme impacto nas aldeias 
circundantes. Um grupo de 20 mulheres está a 
fazer máscaras para ajudar a combater o covid. Entre 
setembro de 2020 e janeiro de 2021, fizeram 52.000 
máscaras. No futuro, cobraremos um custo modesto 
pelas máscaras para cobrir os custos de produção, 
uma vez que outras ONGs cobriram os custos iniciais. 

John Wambu

Juliana a preparar a sala de aula de alfaiataria

Fabrico de Uniformes

Primeira fase da escola técnica com 8 salas de aula e oficinas

     Quénia - uma Escola Técnica

   Flores de esperança
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tenham acesso a frutas e legumes para as suas famílias, 
ou mesmo para venda no mercado local. Também a 
criação de ovinos, suínos e galinhas, para além do gado 
tradicional, pode fazer uma verdadeira diferença para 
as suas famílias.  

Continuamos a enfrentar alguns desafios tais como: 
água inadequada para beber (tanto para pessoas 
como para o gado), excesso de pastoreio que leva à 
degradação ambiental e a falta de recursos da população 
local. Com o tempo, esperamos enfrentar tais desafios 
de uma forma cultural e ambientalmente assertiva. 
Continuaremos a fazer a ponte entre a educação escolar 
e o envolvimento da comunidade local.

 P. Renatus Balthazar, Cssp.

A missão católica de Engikaret foi fundada por um 
grupo de espiritanos espanhóis em 1973, aos quais se 
juntaram confrades americanos. Eles começaram a sua 
integração pela “construção de relações” através de 
visitas domiciliárias e do levantamento das necessidades 
locais.  Gradualmente, responderam com projetos 
de exploração de água, cuidados de saúde, jardins de 
infância, escolas primárias e centros de catequese.  

Trinta e oito anos depois, em 2011, foi aberta uma 
escola secundária para a população indígena Masai 
que tradicionalmente pastoreia o seu gado nas 
planícies semi-áridas nas encostas do Monte Meru, 
norte da Tanzânia.  Os dois atuais membros eleitos 
do parlamento nacional para os círculos eleitorais de 
Ngorongoro e Stephen Kirusu, são antigos alunos da 
escola secundária Suma Engikaret. 

Conscientes da fragilidade ecológica do nosso 
ambiente, os programas educacionais comunitários 
e secundários compreendem a dimensão ecológica. 
Isso permitiu que, com a ajuda de Alvin, antigo aluno 
da escola, fossem plantadas de 3.000 árvores e outras 
plantas indígenas. 

Descobrimos que o solo fértil é bom para culturas 
alimentares do milho, vegetais, frutas e batata-doce. 
Criamos um espaço de “demonstração comunitária” na 
escola para encorajar a agricultura de subsistência em 
pequena escala nas comunidades locais. A população 
abraçou entusiasticamente o cultivo de árvores, frutas 
e legumes em redor das suas casas tradicionais! O 
modelo está a funcionar e permite que as mulheres 

marginalizada. Incentivamos o apoio de estudantes 
carenciados em ligação com organizações de caridade 
e particulares. 

A população local refere-se à nossa missão 
como “githaka kia mwihoko” que significa “flores de 
esperança”. Se o nosso trabalho é assim apreciado, 
ficamos contentes. 

 P. John Wambu, Cssp, 
diretor das escolas espiritanas - Makuni.

Um jardim das mulheres Masai

Renatus Balthazar, CSSp

Num meio ecologicamente frágil 

 Tanzânia - Educação do povo Masai 

Elizabeth, Kamene, Anne e o P. John no aviário
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Christian Roberti

para contribuir para esta causa. Mais tarde, o CEECD foi 
denominado Kibanda.

Desde o início, o P. Firmino deu a Kibanda um amplo 
âmbito, confiando em agências de financiamento 
alemãs e numa rede de leigos. Ele também esteve 
próximo de círculos políticos influentes na UE onde fez 
lobbying.

Ao P. Firmino sucedeu, em 2006, o P. Brendan. O novo 
diretor fortaleceu a organização através de numerosas 
visitas de avaliação a África e do reforço da colaboração 
com agências de financiamento.

O diretor seguinte, P. Philippe Engel, assumiu o cargo 
em 2014. Fez também numerosas visitas de campo para 
reforçar a capacidade dos espiritanos no terreno e assim 
melhorar a qualidade dos projetos de desenvolvimento. 

O atual diretor, P. Michael Begley, está de serviço 
desde 2019. Encontrará abaixo um relatório de síntese 
abrangendo o período 2016-2020 que destaca o 
número de projetos apoiados, as áreas de intervenção 
e os montantes envolvidos.

O centro espiritano europeu de 
cooperação para o desenvolvimento 
(CEECD) foi iniciado pelo P. Firmino 
Cachada em 1997 e reconhecido 
como ONG a 25 de março de 

2001. Celebra, portanto, o seu 20º 
aniversário!

O CEECD tem como objetivo principal 
apoiar projetos que lhe são apresentados por 
espiritanos que trabalham em países do hemisfério 
sul que enfrentam graves problemas estruturais de 
desenvolvimento. 

O CEECD tem também como objetivos a defesa dos 
direitos humanos e a educação para o desenvolvimento 
no hemisfério norte. Este boletim trimestral “Kibanda”, 
palavra em suaíli que significa “cabana”, “lugar de 
encontro” informa e sensibiliza amigos e benfeitores 

25/03/2001 – 25/03/2021

Assembleia Geral de Kibanda em 2007

Firmino numa reunião em 2004

   Kibanda sopra as suas vinte velas!

 Tanzânia - Educação do povo Masai 
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O centro espiritano europeu para a cooperação 
e o desenvolvimento (Kibanda) é uma ONG 
sediada em Bruxelas. Foi criada por iniciativa 
dos missionários espiritanos para ajudar os seus 
confrades em todo o mundo na sua luta contra a 
pobreza, a injustiça e outras causas de desigualdade.

IBAN: BE33 3101 6138 4646
BIC: BBRUBEBB100

Kibanda
Boletim trimestral, ano XVIII, Nº 78 – junho 2021

 

Rua de Mérode, 78  B-1060 Bruxelas
E-mail: kibandadirector@gmail.com 

www.kibanda.be

Kibanda financiou diretamente 28 projetos no 
montante de 148.800 euros e co-financiou com os 
parceiros mais 18 projetos no montante de 142.150 
euros. Isto dá-nos um valor de 290.950 euros. O fundo 
espiritano europeu de solidariedade (CESS) co-financiou 
3 projetos num total de 27.580 euros, a UCE forneceu 
210.127 euros para um projeto nas Filipinas, pelo que 
os projetos financiados diretamente pelos espiritanos 
ascenderam a 237.707 euros.  As agências parceiras 
financiaram 45 projetos no montante de 835.303 euros. 
Estes números refletem o papel de intermediação de 
Kibanda com as agências de desenvolvimento.  Uma 
repartição do montante total distribuído é dada na 
figura 1.

A figura acima reflete a diversidade de projetos 
apoiados por Kibanda mas no futuro todos os pedidos 
de apoio para o trabalho pastoral serão geridos por 
CESS. Obrigado.

Christian Roberti, Cssp - presidente e
Michael Begley, Cssp - director.

As categorias de projetos financiados estão resumidas 
na figura 2. 

Com generosa assistência dos nossos parceiros, 
foram financiados 95 projetos no montante de 
1.363.960 euros em nove categorias, em 23 países entre 
2016-2020. O quadro 1 apresenta o número projetos e 
os países beneficiários por continente.

Projects funded by continent and countries 2016-2020

Continente País Nº de projetos

Ásia 2 4

África 19 87

América do Sul e 
Caraíbas 2 4

Total 23 95

  Resultados de Kibanda entre 2016 e 2020

     Kibanda sopra as suas vinte velas (continuação)

Phillipe na Tanzânia com Evod, responsável do gabinete de 
desenvolvimento

Fontes de financiamento dos projetos 2016-2020 (total = 1 363 960 €)

Áreas de intervenção para 95 projetos entre 2016 e 2020
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