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De afgelopen jaren 
hebben we allemaal  
bijzondere momen- 
ten meegemaakt. 
In ons laatste 

redactioneel arti- 
kel van Kibanda-

nieuwsbrief  hebben 
we de menselijke en financiële 
gevolgen benadrukt van de wereld-
wijde pandemie van het coronavirus 
en de klimatologische uitdagingen 
ten gevolge van de opwarming van de 
aarde waarmee onze geglobaliseerde 
wereld wordt geconfronteerd. En  
nu dan, worden we geconfronteerd 
met de humanitaire crisis en het 
psychosociale trauma dat het 
Oekraïense volk is toegebracht 
door de invasie van hun land door 
de Russische Federatie. Dit heeft 
geleid tot de grootste humanitaire 
crisis in Europa sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Naast het verlies aan 
mensenlevens, het verschrikkelijke 
lijden van de gewonden en de wille- 
keurige vernietiging van eigendommen 
 en essentiële infrastructuur, moesten 
meer dan 4 miljoen vluchtelingen, 
voornamelijk vrouwen en kinderen, 
hun land ont-vluchten. Bovendien zijn 
in Oekraïne al minstens 6,5 miljoen 

burgers in extreme armoede ontheemd 
geraakt. De Vluchtelingenorganisatie 
van de Verenigde Naties (UNHCR) 
schat dat Polen al meer dan twee 
miljoen vluchtelingen heeft opge-
vangen.  

De menselijke kosten zijn enorm, 
aangezien al bijna 5.000 mensen zijn 
omgekomen bij de belegering van 
de stad Marioepol in het zuidoosten 
van Oekraïne. Er wordt ook geschat 
dat 90% van de gebouwen van de 
stad werden beschadigd en 40% 
vernietigd. De uitvoerend directeur 
van Love of Neighbor Worldwide, 
Dr. Dorothea Schemer, nam onlangs 
contact met me op om te vragen of ze 
een Spiritijns project in een buurland 
van Oekraïne konden steunen. 
Kibanda bracht haar in contact met 
pater Marek Myslinski, onze Poolse 
provinciaal. Als u de reactie van de 
Spiritijnen op de benarde situatie van 
Oekraïense vluchtelingen wilt steunen, 
kunt u ons een gift overschrijven met 
vermelding "Donatie voor Oekraïense 
vluchtelingen" en we zullen er dan 
voor zorgen dat uw hulp onmiddellijk 
naar pater Myslinski wordt gestuurd.

Verder staat deze editie van de 
Kibanda – nieuwsbrief in het teken van 

wat er met beperkte middelen kan 
worden gedaan in situaties waar 
vrede heerst. Pater John Wambu, 
CSSp, directeur van de Holy Ghost 
Technical College in Makueni op het 
platteland van Kenia, beschrijft het 
inrichten van een internaat voor 
meisjesstudenten als volgt: "Kibanda 
maakt dromen waar voor kwetsbare 
meisjes". Evenzo vestigt pater Chia 
Tersugh Emmanuel, CSSp, directeur 
van de katholieke middelbare school 
Dhadim in Ethiopië, onze aandacht op 
een project "Matrassen en dekens" 
dat erop gericht is het begrip tussen 
studenten van verschillende stammen  
te verbeteren en de toegang tot  
secundair onderwijs te vergemakke-
lijken voor leerlingen van herders-
stammen in landelijk Ethiopië. Het 
derde artikel wordt gepresenteerd 
door pater Crispin Mbumba, CSSp,  
overste van de Spiritijnen in de  
Democratische Republiek Congo 
en heeft als thema een "Naaitrainings- 
programma". Hij legt uit waarom 
aandacht voor de behoeften van 
vrouwelijke studenten in het Centre 
social et de formation Daniel 
Brottier in Kinshasa, door de recente 
aanschaf van naaimachines, hun 
vermogen om inkomsten te gene-
reren verbetert. Deze projecten zijn 
voorbeelden van de focus van de 
Spiritijnen op de transformerende 
kracht van onderwijs, vooral voor 
vrouwelijke studenten die toegang 
hebben tot onze vormende en 
technische opleidingen. Zoals altijd 
danken wij jullie hartelijk voor jullie  
niet aflatende steun in deze tijden 
van enorme veranderingen in onze 
samenlevingen. 

Pater Michael Begley cssp
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Het is vandaag 8 maart wanneer ik 
dit artikel schrijf: Internationale 
Vrouwendag! Een dag gewijd 
aan het vieren van schoonheid, 
diversiteit en de verwezenlijkingen 

van vrouwen over de hele wereld. 
Maar omdat ik vanuit Kenia schrijf, is 

dit misschien een gelegenheid om even 
stil te staan en na te denken over het aanhoudende 
geweld tegen vrouwen en de genderongelijkheid. 

Ik vraag aandacht voor een door Kibanda gefinancierd 
project dat net is afgerond om een huis voor kwetsbare 
meisjes en moeders met bedden en beddengoed uit te 
rusten. Het project heeft tot doel hen in staat te stellen 
een opleiding te volgen aan het Technisch Instituut van 
de Congregatie van de Heilige Geest in Sultan Hamud. 
Het project bevindt zich in het zeer gemarginaliseerde 
en halfdroge oostelijke deel van Kenia. Het leven van 
mensen daar worden gekenmerkt door uitdagingen 
zoals armoede, een hoge graad van hiv/aids, 
voedselonzekerheid, conflicten over water en andere 
schaarse hulpbronnen. Daarnaast hebben vrouwen 
en meisjes te maken met genderkwesties, huwelijken 
op jonge leeftijd en/of gedwongen huwelijken, genitale 
verminking en de ontkenning van fundamentele rechten 
zoals onderwijs. Het is triest om te zien dat dergelijke 
onrechtvaardigheden ongestraft gebeuren en zelfs als 
normaal worden beschouwd. 

Met dit project kunnen meisjes in een veilige omge-
ving een opleiding volgen. Naast het verwerven van 
vaardigheden komen ook mensenrechten en proces-

voering aan de orde in de cursussen. Omdat we 
ernaar streven het lot van vrouwen in onze missies te 
veranderen, zijn we KIBANDA dankbaar voor zijn steun 
in de vorm van donaties, technische ondersteuning 
bij het formuleren van projecten en het in contact 
brengen met subsidiebureaus, in het bijzonder Love of 
Neighbour Worldwide, PMK (Duitsland ) en het bisdom 
Keulen dat de bouw van een huis heeft gefinancierd 
voor de zusters en het personeel dat deze meisjes en 
vrouwen zal opleiden, begeleiden en ondersteunen. Tot 
slot maakten donaties van KIBANDA het mogelijk om 
wateropvangtanks te bouwen voor het project. In de 
woorden van Hollywood-actrice, de Keniaanse Mevrouw 
Lupita Nyongo, "maakt KIBANDA de dromen van deze 
kwetsbare meisjes waar". 

Pater John Wambu CSSp 

De wens om in de buurt jonge meisjes  
die het slachtoffer zijn van vele 
kwalen op te leiden, is de belang-
rijkste reden voor de Spiritijnen 
om de activiteiten van het Sociaal 
Centrum te steunen. Het heeft tot  

doel de vorming, supervisie en oplei- 
ding van jonge meisjes in alfabetise-

ring en leeractiviteiten te bevorderen. De belangrijkste 
missie van dit centrum is om het aangetaste imago van 

de vrouw en het jonge meisje van deze wijk te herstellen 
en te herwaarderen. Sinds de opening van dit centrum 
zijn er al meer dan honderdtwintig vrouwen opgeleid. Na 
meer dan tien jaar in bedrijf te zijn geweest, waren de 
naaimachines verouderd en gingen ze voortdurend stuk. 

In 2021 kregen we een financiering van CSECD Kibanda, 
waardoor we nieuwe machines voor het centrum konden 
kopen. Met deze aanschaf is het aantal begunstigden 
toegenomen.

Na aanschaf van de nieuwe machines hebben 
we de trainingscyclus aangepast. We hebben 
een versnelde opleiding van zes maanden in 
knippen en naaien afgerond.

Aan het einde van de training hebben de 
leerlingen wat kleding gemaakt om te verkopen. 

Het centrum begeleidt ook vrouwen die een 
opleiding tot schoonheidsspecialiste volgen. 
Deze opleidingscyclus trekt veel kandidaten aan 
die opgeleid willen worden, maar bij gebrek aan 
middelen om bij te dragen aan de lopende kos-
ten van de school, stoppen ze met de opleiding.

P. Crispin Mbumba CSSp,  
Provinciaal van de DRC 

KIBANDA.... maakt dromen waar voor kwetsbare meisjes (KENIA)

Het sociaal centrum Daniel Brottier in Kinshasa (D.R.C.) 
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Het verbeteren van onderling etnisch begrip en het vergemakkelijken van de toegang 
tot secundair onderwijs voor herders studenten op het platteland. (ETHIOPIË )

Dit project geeft mij de kans om jullie, 
lezers van de Kibanda Nieuwsbrief, 
te vertellen hoe belangrijk het 
is om kleine stappen te zetten 
in een moeilijke werkomgeving. 
Na Nigeria is Ethiopië het op 

één na dichtstbevolkte land van 
Afrika met een jonge bevolking van 

82 miljoen mensen, van wie 80% op het platteland 
woont. Toen de Congregatie van de Heilige Geest 
(Spiritijnen) in 1973, bijna 50 jaar geleden, in Ethiopië 
aankwam, was één van de belangrijkste prioriteiten 
“zelfstandigheid bevorderen door onderwijs". Een jaar 
later werd de Dhadim Secondaire Katholieke  School 
opgericht, aanvankelijk een kleuterschool en een 
lagere school. In de jaren zeventig was de vraag  
naar onderwijs zelfs laag vanwege de relatieve stabi-
liteit van de traditionele landelijke levensstijl van de 
lokale bevolking. Vanaf het begin lag de focus op het 
bieden van kleuter- en basisonderwijs, daarna ontstond 
de behoefte aan secundair onderwijs, niet alleen  
voor mensen van de etnische Borana-groep maar  
ook voor de bevolking van de Burji-etnische groepen 
Garba, Guji, Konso en de omgeving van Oromo. 

Onze school is gevestigd in Yabello, een afgelegen 
plattelandsgebied dat wordt bewoond door de noma-
dische Borana – gemeenschappen in het zuiden van 
Ethiopië. De Borana – regio is één van de 18 regio’s 
van de regionale staat Oromia en heeft een bevolking 
van 1,2 miljoen mensen, verspreid over 13 districten 
die plaatselijk bekend staan als woredas. Deze zijn 
op hun beurt onderverdeeld in 265 kebelés of boeren-
verenigingen. Het gebied is een droge en halfdroge 
regio (ASAL) met een gemiddelde jaarlijkse regenval 
tussen 500 en 650 mm. Het gebied wordt geschat op 
56.000 km², terwijl de hoogte varieert tussen 500 en 

2500 meter boven zeeniveau, waarvan 70% vlaktes, 
20% middelgebergte en de overige 10% hooglanden. 
De verschillende etnische groepen hebben van oudsher 
een nomadische of gemengde manier van leven geleid, 
maar de afgelopen jaren hebben opeenvolgende 
droogtes geleid tot aanzienlijke verliezen van vee en  
misoogsten. Veranderende klimatologische omstandig- 
heden hebben ook de traditionele aanpassings-
strategieën van de herdersvolkeren die we bedienen 
op de proef gesteld. 

Samen met deze realiteit is de schoolinschrijving in 
alle leeftijdsgroepen toegenomen en hebben we 
momenteel 780 ingeschreven leerlingen. We zijn trots 
op het genderevenwicht, aangezien 307 van onze 
studenten meisjes zijn en 473 jongens. Onlangs, met 
technische ondersteuning van Kibanda en financiële 
hulp van het Spiritan Office for Mission Advancement 
(SOMA) in Houston, VS, zijn we erin geslaagd om nieuwe 
bedden en matrassen te kopen voor onze 72 leerlingen 
die gedurende het schooljaar in ons tehuis verblijven.  
We zijn momenteel in de planningsfase om een 
internaat te bouwen om zo beter te kunnen voldoen 
aan de behoeften van meisjes die naar onze school 
willen, maar die ver van Yabello wonen. 

We zijn ook erg dankbaar voor de verschillende pro-
jecten die Kibanda al eerder heeft gefinancierd of 
gesteund via haar contacten met financieringsinstanties. 
Deze projecten zullen ons in staat stellen een veilige en 
ondersteunende leefomgeving te bieden aan nieuwe 
generaties leerlingen van diverse etnische afkomst, 
zodat ze kunnen genieten van kwaliteitsonderwijs,  
terwijl ze traditionele interetnische barrières kunnen 
slechten en wederzijds vertrouwen bevorderen tijdens 
hun vormingsjaren. 

Pater Chia Tersugh Emmanuel CSSp 
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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 om met hun 
confraters waar ook ter wereld samen te werken in de 

strijd tegen armoede en onrecht.

IBAN BE33 3101 6138 4646  •  BIC : BBRUBEBB100

Kibanda schakelt over naar een elektronisch formaat !
Om het milieu beter te respecteren en geld te besparen, stapt Kibanda over op een elektronisch formaat. Dit is 
dan ook de laatste editie van Kibanda op papier. 

Sommigen van u hebben mij hun e-mailadres gestuurd en zullen deze brief nu al alleen in elektronische vorm 
ontvangen. 

Indien jullie de volgende brief per e-mail willen ontvangen, vraag ik jullie om mij jullie e-mailadres te sturen op het 
volgende adres: kibandadirector@gmail.com.

Dank u bij voorbaat.

Onze website is vernieuwd
Bezoek onze website! We zijn er de laatste tijd veel mee bezig geweest. Jullie  vinden er ons moreel rapport 2021, 
het financieel rapport 2021 en tal van andere informatie. 

Gebedsintenties
Als jullie gebedsintenties hebben, kunnen jullie deze aan mij doorgeven en ik zal ze op mijn beurt overmaken aan 
één van onze communiteiten van senioren die dan voor je zal bidden. 
Het is voor hen een manier om de Missie voort te zetten eens wanneer ze met pensioen zijn.

Michael, we zullen je missen !
Nu ik na het vertrek van pater Michael de fakkel van Kibanda overneem, wil ik hem danken voor zijn inzet voor 
onze vereniging in de afgelopen drie jaar. 

Tijdens zijn ambtstermijn moest hij moeilijke overgangsbeslissingen nemen en daarmee gaf hij Kibanda een 
nieuwe impuls en bereidde het voor om te groeien. Ik noem hier enkele van zijn opmerkelijke bijdragen :

- De vele succesvol gesteunde projecten die Kibanda ontving  en financieel heeft geholpen.
-  De relatie met Spiritijnen in het buitenland, met partnerorganisaties in Europa en de Verenigde Staten, in het 

bijzonder met SOMA, een Amerikaans Spiritijns ontwikkelingsbureau. 
-  Grotere zichtbaarheid van Kibanda dankzij de vernieuwde website in samenwerking met mijnheer Ray 

Sylvester van SOMA, 
-  De ontwikkeling van beleid en procedures die nodig zijn om onze organisatie te stroomlijnen en transparanter 

te maken. 
- Het stabiliseren van de financiën van Kibanda en de verhuis naar onze nieuwe kantoren in Brussel.

broeder Christian Roberti cssp, interim manager

K I B A N D A  –  L A A T S T E  N I E U W S

Nieuws van de algemene vergadering van Kibanda
Beste vrienden, 
Kibanda hield haar algemene vergadering op 22 februari online. Twee nieuwe leden werden verwelkomd: pater 
Patrice Gasser, provinciaal van Zwitserland als vertegenwoordiger van de provinciaals van Europa, en pater 
Emmanuel Tomfiah, provinciaal van België. 
Pater Michael Begley heeft zijn termijn als directeur beëindigd; hij werd tijdelijk vervangen door mijzelf in afwachting 
van de benoeming van een nieuwe directeur door de oversten van de Europese provincies. Ik ben ook afgetreden  
als voorzitter van de vereniging om een mogelijk belangenconflict te vermijden en zo is deze functie tijdelijk vacant.
De financiële en morele rapporten werden goedgekeurd evenals de begroting 2022. 


