
Het Medisch Programma Tangulbei  (TDMP) startte 
begin jaren negentig, na de publicatie van de ‘Tangulbei 
Division Health Care Inventory and Feasibility Study’ 
door Begley, Oyaya, Heering en King in 1994, onder 
auspiciën van de Afrikaanse Stichting voor Medische 
Research en Onderwijs.  Het is een model voor de 
ontwikkeling van een gestructureerd programma voor 
eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast publiceerden 
Michael Begley en Nick Heering in 1995 samen met SNV 
een “Voorstel tot Gezondheidsbevordering voor TDMP”. 
Deze studies leidden tot de volgende initiatieven: 

Redenen om te hopen ondanks covid-19

                                                                            Kenia - in Oost-Pokoto  

Overstroming - Kenya

Van de afgelopen maanden herinneren 
we ons allemaal de verwoestende gevolgen  
van natuurrampen en andere humanitaire 
noodsituaties over de hele wereld. Enkele 
voorbeelden: bosbranden in de Verenigde 

Staten,  overstromingen in Europa, vooral dan 
in België en Duitsland en in Afrika,  aardbeving in 

Haïti,  gewapende conflicten in Afghanistan en Jemen 
en de wereldwijde COVID-19 pandemie. Deze situaties vereisen 
snelle en alomvattende reacties op zowel internationaal als nationaal 
niveau, die vaak ontoereikend zijn omwille van politieke verdeeldheid 
en gebrek aan financiële middelen. 

We weten ook dat deze humanitaire crises de grootste 
negatieve gevolgen hebben in de minst ontwikkelde landen en voor 
klimaatgevoelige bevolkingsgroepen. De Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties heeft 19 augustus uitgeroepen tot Werelddag   
voor humanitaire bijstand. Het thema van dit jaar was “Het menselijk 
ras”, om zo de aandacht te vestigen op de wereldwijde uitdaging van 
klimaatverandering, in solidariteit met ‘s werelds meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen. Een humanitaire crisis wordt gedefinieerd als een 
algemene noodsituatie die een gemeenschap, een bevolkingsgroep 
of een hele regio treft. Het gaat doorgaans om hoge sterftecijfers, 
voedselonzekerheid en ondervoeding, ontheemding en verlies 
van levensonderhoud, evenals de verspreiding van ziekten en een 
verscheidenheid aan gezondheidsgerelateerde noodsituaties. In deze 

editie van onze Kibanda – nieuwsbrief richten we ons op humanitaire 
noodsituaties. Pater Maxwell Atuguba put uit zijn ervaring met zijn 
leven tussen de Pokot, herders van noord – centraal  Kenia, en 
benadrukt de drievoudige uitdaging van COVID-19, de droogte en de 
onveiligheid. Pater John Bosco Kamoga, onlangs verkozen tot overste 
van de Spiritijnen in Oeganda, deelt het verhaal van een innovatief 
jongerengericht project om enkele van de negatieve psychosociale 
gevolgen van de verspreiding van het coronavirus te verlichten in een 
landelijke nederzetting op 40 km van Kampala in Oeganda. 

Kibanda is een kleine organisatie en daarom werken 
we voornamelijk samen met partnerorganisaties en lokale 
gemeenschappen in hun strijd om te reageren op humanitaire 
noodsituaties. In solidariteit bieden we medische hulp, humanitaire 
hulp, gebeden en psychosociale ondersteuning. Omdat onze 
administratieve kosten worden gedekt door de Spiritijnse 
Provincies van Europa, gaat honderd procent van de donaties die 
we ontvangen naar projecten. Twee recente donaties, een van 
drieduizend vijfhonderd euro van een Ierse apotheker en de andere 
van vijfhonderd euro van een Belgische arts, werden bijvoorbeeld 
gebruikt om een couveuse en andere essentiële medische apparatuur 
aan te schaffen voor een kliniek in Oost Pokot, Kenia. Dit zijn letterlijk 
levensreddende donaties, we danken dan ook al onze weldoeners 
voor hun genereuze steun.
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Solidariteit en humanitaire noodsituaties 

Kinderen in Oeganda



John Bosco

het oprichten van landelijke 
gezondheidsposten, het 
lanceren van mobiele klinieken, 
het boren van ondiepe putten 
en boorgaten , het opzetten 

van gezondheidsmonitoring 
voor moeders en kinderen, het 

oprichten van basisscholen en 
een voedselzekerheidsprogramma. 

Sindsdien werden er nieuwe apotheken en 
klinieken opgericht om gezondheidszorg en diensten te 
verlenen aan de pastorale gemeenschap van Pokot. 

Niettegenstaande staat de Oost -  Pokot nog steeds 
voor een reeks terugkerende uitdagingen. Deze bestaan 
in de aantasting van het milieu en de voedselonzekerheid 
ten gevolge van  het droogtegevoelige klimaat, 
het stelen van vee en de veiligheidsimplicaties van 
aanhoudende conflicten met naburige stammen. Hoge 
percentages analfabetisme en traditionele praktijken 
van genitale verminking van vrouwen en vroegtijdige 
huwelijken leiden tot een laag schoolbezoek, vooral 
dan onder vrouwen. Dergelijke ecologische en sociaal-
culturele omstandigheden maken dit gebied tot een 
moeilijke en onveilige plek voor zijn bewoners, die 
alleen een op het levensonderhoud gericht bestaan 
kunnen leiden. Het verlies van vee in tijden van 
droogte blijft een belangrijk economisch probleem 
voor de herdersgemeenschappen en voedselhulp van 
liefdadigheidsinstellingen is vaak nodig. 

Groeiachterstand en ondervoeding komen veel voor 
bij kinderen. In de afgelopen jaren heeft atypische 
zware regenval geleid tot overstromingen, het verlies 
van boerderijen en dieren, evenals ernstige schade 
aan wegen en infrastructuur. Naast de verwoestende 
fysieke verliezen, houden de psychologische effecten 
lang aan na de acute fase van de overstromingen. 

We danken Kibanda voor de medische noodhulp en 
de voedselvoorziening na de ernstige overstromingen 
van 2020. Onze distributieprioriteiten zijn: kinderen 
onder de vijf jaar, zwangere vrouwen en vrouwen 
die borstvoeding geven, ouderen en zieken, 
eenoudergezinnen geleid door vrouwen of zelfs 
kinderen, huishoudens met een groot aantal leden en 
schoolgaande kinderen uit arme gezinnen. 

Door het voortdurend stelen van vee is de 
gemeenschap vaak in conflict met haar buren en de 
veiligheidsdiensten. Dit zorgt voor een 
klimaat van instabiliteit in de regio, wat 
leidt tot een vertraging van de lokale 
economie en maatschappelijke onrust 
in de hand werkt. Vaak zijn de wegen 
geblokkeerd en zijn scholen enkele 
maanden gesloten. Op het moment 
van dit schrijven is er een geweervuur 
tussen de naburige gemeenschap van 
Laikipia en de Pokot – gemeenschap 
omwille van problemen met het 
vee. Uiteindelijk vereist deze situatie 
een sociaal – politieke regeling via 
onderhandelingen, indien we willen 
komen tot een  vreedzaam samenleven. 

Naast de typische ziekten van de  
Pokot  herders, is de dreiging van 
COVID-19 een nieuwe noodsituatie op 
gezondheidsgebied zoals ook elders in 

Kenia. Statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie 
onthullen dat er 245.000 gevallen zijn geïdentificeerd en  
4.961 sterfgevallen werden in Kenia geregistreerd. Net 
als in andere landen zijn de meeste van deze gevallen 
vastgesteld in grote steden als Nairobi en Mombasa. 
Tot nu toe lijkt het buitenleven van veehouders een 
beschermende factor te zijn. Daarnaast is er een 
nationaal vaccinatieprogramma aan de gang terwijl 
we maskers verspreiden, antigeentesten uitvoeren 
en patiënten doorverwijzen voor PCR-testen.  Het 
belangrijkste is dat we een bewustmakingscampagne 
voor de volksgezondheid hebben gelanceerd en 
psychologische ondersteuning bieden.  

De missionarissen van de Heilige Geest hebben 
meer dan 40 jaar bij de Pokot – gemeenschap gewerkt 
en hebben hen geleidelijk kennis laten maken met 
het evangelie, onderwijs, gezondheidszorg en de 
mogelijkheid om hun inkomen te diversifiëren. 
Tegenwoordig hebben velen van hen een baan 
gevonden als leraar, gezondheidswerker en sommigen 
wenden zich tot de landbouw als alternatief.  Dankzij 
de steun van vrienden als Kibanda zijn  er tekenen van 
hoop in de Pokot – gemeenschap.

 Maxwell Atuguba, CSSp, 
Projectmanager

             Nasaltuko Dispensary

    Opening Nasaltuko Dispensary - Kenia

     Maxwell Atuguba



De Spiritijnen 
aanvaardden in 

december 2020 
de pastorale 
opdracht van 
de Namasumbi-
missie, in 

een deel van 
Oeganda, buiten 

de hoofdstad, waar 
de meeste mensen 

moslim zijn of aanhangers van 
voorouderlijke religies. Katholieken 
vormen minder dan 20% van de 
bevolking. Grotendeels zonder 
onderwijs, grondbezit en weinig 
inkomsten genererende activiteiten, 
zijn de mensen er arm en 
gemarginaliseerd en is de toegang 
tot gezondheidsdiensten zeer 
beperkt. Hun van nature opgewekte 
levensstijl heeft echter de neiging 
om de onderliggende humanitaire 
problemen als gevolg van Covid-19 
te maskeren, vooral voor jongeren 
op gezins- en leeftijdsgroepniveau.

Vorig jaar waren de scholen 
gesloten vanwege productiedalingen 
ten gevolge van Covid; deze maatregel 
had ernstige economische gevolgen. 
In tegenstelling tot Europa en Noord-
Amerika worden er in ons land geen 
uitkeringen of steun betaald en 
daarom heeft een shutdown enorme 
negatieve gevolgen. Het stressniveau 
is gevoelig toegenomen en heeft 
geleid tot een toename van huiselijk 
geweld tegen vrouwen en kinderen. 
Daarnaast wordt er steeds vaker 
melding gemaakt van gezinsbreuken, 
kindermishandeling en gedwongen 

huwelijken op jonge leeftijd. Daarbij 
komt nog een toename van de 
criminaliteit onder werklozen en 
werkloze jongeren in deze regio, een 
verdubbeling van de opsluitingen 
van kinderen en jongeren, een 
banalisering van verkrachting en 
ongewenste zwangerschappen onder 
jonge meisjes, een achteruitgang van 
de jongeren door drugsverslaving 
en andere verslavingen. Volgens 
de Wereldgezondheidsorganisatie 
zijn er sinds 3 januari 2020 122.405 
officieel bevestigde gevallen van 
COVID-19 in Oeganda en 3.132 
sterfgevallen geregistreerd. Volgens 
mij zijn dit onderschattingen. Er 
zijn bijna 1,5 miljoen doses COVID-
19-vaccin toegediend, maar onze 
huidige populatie in 2021 wordt 
geschat op 47.493.871 mensen. 
We hebben nog een lange weg te 
gaan voordat het grootste deel van 
onze bevolking volledig is ingeënt. 
Momenteel maken we, net als in 
veel andere landen, een tweede 
golf  van het coronavirus mee, 
terwijl het Oegandese ministerie 
van Volksgezondheid onlangs 
meldde dat de Delta-variant een 
bijzondere impact heeft op onze 
jongeren. Met weinig uitzicht op een 
onmiddellijke oplossing, hebben 
de Oegandese Spiritijnen, binnen 
hun mogelijkheden, besloten 
om op een positieve manier met 
jongeren om te gaan. Aangezien 
jongeren over het algemeen van 

muziek en zang houden, hebben 
de pastoor van Namsumbi, pater 
Jude Kiggala, CSSp, en zijn vicaris, 
pater Damian Ssebbunza, CSSp, 
samen met de jongeren besloten 
om een “groepsproject” te lanceren 
en hen muziek  te leren met behulp 
van een set recent geschonken 
groepsinstrumenten. Het 
belangrijkste idee is om de jongeren 
van Namsumbi de kans te geven om 
een nieuw instrument en nieuwe 
liedjes te leren in het kader van 
een “psychosociale interventie”. De 
jongeren reageerden overweldigend 
op het beurtelings oefenen in kleine 
groepjes. Ze vinden het heerlijk 
om in groep te kunnen spelen! De 
informele interacties die ons in deze 
context worden aangeboden, maken 
gesprekken mogelijk over COVID-
beschermingsadvies en andere 
bredere problemen waarmee ze in 
hun leven worden geconfronteerd. 
Wie weet wat er van dit bescheiden 
initiatief terecht kan komen in het 
toekomstige leven van de jongeren 
met wie we momenteel werken in 
deze onzekere tijden?  Damasius 
Kayemba, onze econoom, en ikzelf  
willen de medewerkers van Kibanda 
oprecht danken voor het technisch 
advies, de bemiddelingsservice en 
de financiële ondersteuning die het 
afgelopen jaar werd verleend. 

John Bosco Kamoga, CSSp, 
overste van Oeganda

John Bosco

Jongeren reageren op COVID-19 met muziek  

 Oeganda - in Namasumbi

     Groepsproject 

      Groepsproject 



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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              De ingang van de nieuwe kibanda kantoren

In 2021 beleefde het  Spiritijns 
Europees   Centrum voor 
Samenwerking en Ontwikkeling  
(CSECD) twee sleutelmomenten 
in zijn geschiedenis. In maart 
vierden we de 20ste verjaardag 
van de oprichting en in augustus 
verhuisden we naar ons nieuwe 
kantoor naar een naburige wijk in 
Anderlecht bij Brussel. Deze stap 
was nodig  door de beslissing van de 
Unie van Europese Circonscripties 
(UCE) om onze eigendom op nr. 78  
de Merodestraat, het hoofdkantoor 
van CSECD, te verkopen. Ons nieuwe 
adres is nu: 
Europees Spiritijns Centrum voor 
Samenwerking en Ontwikkeling 
(Kibanda), Burelen te Brussel  vzw, 
Frans Van Kalkenlaan 9, Bus 8 1070 
Anderlecht, België. 

Op de wegen van Palestina 
ontmoette Jezus veel zieken die 
min of meer diep in hun bestaan 
waren geraakt. Voor Hem was 

elke zieke belangrijk en hem/haar 
direct genezen was echt prioritair; 

geen enkele wet, zelfs niet die van de 
sabbat, kon worden ingeroepen om zijn 

bevrijdend gebaar uit te stellen: de noodzaak om te 
redden was een urgentie die geen aarzeling toeliet. 
Jezus laat zijn hart spreken, zoals de Samaritaan; 
er is geen plaats om de wettigheid van zijn gebaar 
te verifiëren, Hij zegt tegen zijn tegenstanders: “Ik 
vraag u of het op de sabbat geoorloofd is om goed 
of kwaad te doen, om het leven te redden of te 

verliezen.” Stilte. En hij genas onmiddellijk de man 
met de “verdorde hand” Lc 6, 9. Deze houding kostte 
hem zijn leven, zozeer beledigde het de religieuze 
autoriteiten die de wet van de sabbat tot een 
absoluut feit hadden gemaakt waarin de mens geen 
plaats had; Jezus echter stelt de mens weer centraal: 
‘De sabbat is gemaakt voor de mens en niet de mens 
voor de sabbat’ (Mk, 2, 28).

Bij haar interventies bij humanitaire rampen wil 
Kibanda inspiratie putten uit de praktijk van Jezus 
zonder de administratieve basisaspecten die een 
interventie op afstand vereist uit het oog te verliezen. 
Bedankt voor het blijven vertrouwen op Kibanda.

Christian Roberti, Cssp

Christian Roberti

     Woord van de voorzitter

Humanitaire noodsituaties... volgens het evangelie  

Kibanda gaat verhuizen   


