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Beste vrienden, 

Vrede voor jullie allen. 

Voor de eerste keer verschijnt uw drie-
maandelijkse nieuwsbrief Kibanda alleen in 
elektronisch:  vanuit ecologisch standpunt een 
vooruitgang. Helaas heeft dit ook het afhaken 
van veel lezers tot gevolg, meer gewend aan 
het papieren formaat. Hartelijk dank aan jullie 
die ons je e-mailadres hebt doorgegeven 
en daarmee je persoonlijke interesse hebt 
getoond in het leven van hen met wie Kibanda 
je in contact brengt. 

We hebben een nieuw logo. In het Swahili 
betekent 'Kibanda' 'hut', 'huisje' ‘ontmoetings-
plaats’. In het tropisch klimaat is de strohut 
de plaats van ontmoeting, van praten, van 
samenleven; ook de plaats waar beslissingen 
worden genomen. 

Dit is wat Kibanda wil zijn: een schakel tussen 
Noord en Zuid.  Door met de lokale bevolking 
in een strohut te zitten, wil Kibanda bijdragen 
aan de grote beweging van het winnen van 
de controle over haar lot die Afrika en de 
zogenaamde minst ontwikkelde landen 
doorkruist (we moeten 'de minst economisch 
geavanceerde' specificeren omdat ze ons in 
andere opzichten voor zijn) . 

Met 21 jaar ervaring biedt Kibanda zijn 
expertise aan Spiritijnen in het veld, en werkt 
het nauw samen met de bevolkingsgroepen 
die strijden voor hun ontwikkeling en respect 
voor hun fundamentele rechten. Kibanda 
adviseert bij het uitwerken van projecten zodat 
ze in de vereiste vorm aan sponsors kunnen 
worden aangeboden. Ik ben ervan overtuigd 
dat deze projecten een verschil kunnen maken 
op het gebied van duurzame ontwikkeling en 

mensenrechten. Dit wordt geïllustreerd door 
het artikel over het boren van drie artesische 
putten in het zuiden van Madagaskar, een  
regio die te lijden heeft onder langdurige 
droogte als gevolg van de klimaatverandering.

Kibanda is ook solidair met de strijd van de 
lokale bevolking voor hun recht om hun eigen 
rijkdom te exploiteren, een recht dat nog steeds 
op grote schaal wordt geschonden. 

Met de giften die het ontvangt, kan Kibanda 
ook direct een klein aantal ‘kleine’ projecten 
ondersteunen, zoals dat in een landelijke 
regio van Kenia en dat erin bestaat om 450 
middelbare scholieren  te steunen om zich als 
jonge vrouw beter in hun vel te voelen. 

Of een atelierproject in Nigeria waar jaar-
lijks 30 jongeren, voornamelijk meisjes, een 
basisopleiding krijgen in naaien en mode-
ontwerpen. 

Deze financiële steun wordt mogelijk gemaakt 
door jullie bijdragen, die integraal aan de  
begunstigden worden uitbetaald; de exploitatie-
kosten van Kibanda worden immers volledig 
gedragen door de Spiritijnse provincies van 
Europa. 

Het is tijd voor Noord – Zuid - samenwerking op 
basis van respect, dialoog en het gezamenlijk 
zoeken naar wat het beste kan bijdragen aan  
de autonomie van de bevolking, aan de 
landeigen en duurzame ontwikkeling, in het 
bijzonder die van kinderen, vrouwen en kwets-
bare mensen.  

C. Roberti, 
directeur a.i. de Kibanda



In elke samenleving 
vormt het verwerven van 
vaardigheden de basis 
voor de ontwikkeling. 
Dit komt door het effect 

ervan op de werkgelegenheid, de productie van 
goederen en diensten en de koopkracht.

Uit ons onderzoek is gebleken dat in Afrika, 
met name in Nigeria, één van de gemakkelijkste 
en meest gevraagde beroepen voor zowel 
jongens als meisjes het beroep van kleermaker 
en modeontwerper is. Deze handel evolueert 
voortdurend naar gelang de modetrends, 
de beschikbare stoffen en materialen en de 
vraag: daarboven is kleding niet een menselijke 
behoefte?

Hoewel de bijdrage van de naaisector aan het 
bruto nationaal product aanzienlijk is, is uit 
enquêtes onder jongeren gebleken dat velen 
van hen geen school voor snit en naad kunnen 
vinden om een opleiding te volgen. Bovendien 
beschikken de opleidingsplaatsen (meestal 
particuliere ateliers) niet over de middelen om 
deze opleidingen rendabel te maken.

Als gevolg daarvan blijven veel jongeren werk-
loos achter; de jongens vervallen gemakkelijk 
in drugsgebruik en geweld, terwijl de meisjes 
ongewenst zwanger worden of hun toevlucht 
nemen tot prostitutie. Zoals een populair 
gezegde luidt: ‘ledigheid is het oorkussen van de duivel’.

Daarom heeft Broeder Joe Mba, een Spiritijn, die zich reeds lang inzet voor de ontwikkeling van ambachtsscholen,   
een project opgezet voor het bouwen  van een school voor snit en naad in Nenwe, in de staat Enugu in het zuidoosten 
van Nigeria. Deze school zal elk jaar ongeveer 30 kansarme jongeren, hoofdzakelijk meisjes, opleiden. De school 
is reeds gebouwd met de hulp van de plaatselijke bevolking, maar moet nog worden ingericht; de kosten van de 
uitrusting bedragen $ 11.000.

Fr. Joe Mba cssp.

JONGE NAAISTERS EN STYLISTEN OPLEIDEN BETEKENT  
DE TOEKOMST VOOR HEN OPENEN!

Veel meisjes in Oost-Pokot, 
Kenia, lijden onder armoede, 
die hun leven nog moeilijker 
maakt op het ogenblik van de 
menstruatie, aangezien zij zich 
geen behoorlijk maandverband 

kunnen veroorloven en sommige leerlingen zelfs hun 
toevlucht nemen tot het gebruik van kranten, toilet-

papier, plastic zakken, sokken, kleren of vodden. Veel 
meisjes zijn tijdens hun menstruatie afwezig van school; 
uit gegevens van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat 
menstruatie-gebonden periodes van absenteïsme van 
vrouwelijke studenten kritieke gevolgen heeft voor hun 
schoolprestaties; menstruatie-gebonden schooluitval 
is geen zeldzaamheid.

GOED LEVEN ALS VROUW IN KENYA IS MOGELIJK!



GEPREZEN, O HEER, VOOR ONZE ZUSTER WATER, DIE ZEER NUTTIG  
EN  NEDERIG, KOSTBAAR EN KUIS IS!  (Franciscus van Assisi, Zonnelied)

Water, in het Malgache rano, 
de Malgassiërs kennen er 
de waarde van, zij worden 
regelmatig geconfronteerd 
met orkanen en omgekeerd  
met droogte! Water geeft ze 

leven; soms is het helaas hun ongeluk wanneer de 
elementen worden losgelaten of wanneer de regen 
zeldzaam is. Vooral vrouwen kennen het belang van 
water, aangezien in meer dan 80% van de huishoudens 
het karwei van water halen door hen gebeurt  en dit al 
op zeer jonge leeftijd. Omdat ze geen toegang hebben 
tot water ter plaatse, moeten ze het 's morgens en 
s'avonds gaan halen met een eenvoudige container, 
soms moeten ze ver lopen, zonder zeker te zijn van de 
kwaliteit van het water.

Het overheidsrapport tot actualisering/herziening van 
het sectorplan Water, Gezondheid en Hygiëne van juli 
2021 suggereert een geringe toegang tot drinkwater 
op het Grote Eiland. Volgens het toezichthoudende 
ministerie heeft slechts 24% van de inwoners van 
Madagaskar  toegang tot drinkwater1. 
In Madagaskar wordt water ook gebruikt voor de 
landbouw, die tot 80% van het totale waterverbruik 
voor zich neemt. Het huishoudelijk verbruik ver-
tegenwoordigt minder dan 10% van het waterverbruik 
van het land.

1 Uit de dagelijkse krant “MIDI Madagascar” van april 2022

Meisjes uit Oost-Pokot geloven, dat als zij tijdens hun 
menstruatie naar mensen kijken, zij hen ziek zullen 
maken, dat als zij voedsel koken of aanraken, het zal 
rotten, en dat als zij gaan zwemmen haaien hen zullen 
aanvallen. Door sociale en culturele normen worden  
zij ertoe gebracht dergelijke mythen te geloven.  
Omdat op de menstruatiecyclus een taboe rust,  
hebben vrouwen en meisjes in het Pokot land 
codenamen bedacht voor hun menstruatie, zoals 
"de dagen", "code rood", "vrouwengriep" of "de 
vloek". 

Leerlingen moeten daarom de nodige instru-
menten krijgen om hun menstruele hygiëne 
in goede banen te leiden: maandverband van 
goede kwaliteit, functionele toiletten met zeep en 
water, en toegang tot adolescent – vriendelijke 
gezondheidsdiensten…Ten slotte moet gezorgd 
worden voor goede informatie en steun om het 
probleem aan te pakken. 

Kibanda startte een eenjarig project voor de 
verstrekken van maandverband voor 450 vrouwe-

lijke studenten in de regio Oost-Pokot, 
gefinancierd voor een bedrag van  
€ 6.900; dit project werd gekoppeld 
aan onderwijsondersteuning voor de 
studenten en pleitbezorging bij ouders 
en de autoriteiten om het stilzwijgen 
rond menstruatie en om op een 
duurzame manier te reageren op het 
leed dat culturele vooroordelen bij deze 
adolescenten teweegbrengen. Het gaat 
erom de tradities rond de menstruatie 
in vraag te stellen wanneer het om 
een fysiologisch verschijnsel gaat en 
geleidelijk de mentaliteit te veranderen.

Om dit project te voltooien heeft de 
^project verantwoordelijke, mevrouw 
R. Hamisi, bij Kibanda een aanvraag 
ingediend voor het financieren van  
5 verbrandingsovens, één per school, 

dit voor een bedrag van 8.600 euro. Deze verbran-
dingsovens zullen het mogelijk maken zelf het afval op 
school te verbranden, in de eerste plaats het afval in 
verband met de menstruele hygiëne.

Ruth Hamisi
Spiritan development office

Nairobi, Kenya
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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

Nieuws van Pater Michael Begley
Ons voormalig schoolhoofd blijft Kibanda vanuit zijn geliefde Ierland helpen, wat 
Kibanda zeer op prijs stelt.

Ik zorg ervoor hem niet te storen op zaterdag, die hij reserveert voor rugby.

Dank je Michael voor je beschikbaarheid.

AVG

Indien u Kibanda niet langer in elektronische vorm wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten 
weten door te schrijven naar kibandadirector@gmail.com. Uw e-mailadres zal dan direct uit de 
database worden verwijderd.

Kibanda is op zoek naar vrijwilligers om haar communicatie en marketing te 
verbeteren, maar ook om haar bestuur te versterken. 

Een paar uur per week zou geweldig zijn!

Michael Begley

Als gevolg van de klimaatverandering heeft het zuiden van 
Madagaskar al drie jaar te maken met droogte, op sommige plaatsen 
zelfs langer. In de Antandroy-taal (de taal van de inwoners van 
deze regio) wordt het woord "Kere" gebruikt om deze situatie te 
karakteriseren; het betekent 'hongersnood', 'voedselcrisis'. En dat  
is wat er met deze bewoners gebeurt, helaas. Geconfronteerd 
met deze situatie organiseerden wij Spiritijnen, met de hulp van 
weldoeners, met name NLW (NAECHSTENLIEBE WELTWEIT – LOVE 
OF NEIGHBOR WORLDWIDE), vorig jaar, van september tot oktober,  
het boren van drie artesische putten in het zuiden van Madagaskar,   
in Eboboke, Ankirimosa en Antseta in het district Beloha; deze  
dorpen hebben in totaal zo'n 15.000 inwoners. NLW financierde 
dit project voor een bedrag van € 8037. Kibanda bemiddelde als  
adviesbureau bij de financiering.

Het gebruikte boorsysteem garandeert kwaliteitsvol water aan-
gezien de put afgesloten is en wordt bediend met een eenvoudige 
slinger. De plaats waar wordt geboord is in het dorp zelf of de directe 
omgeving, wat het op en af lopen van de vrouwen  beperkt,  het vergt  
zo ook minder inspanning. Het onderhoud zelf is eenvoudig. Dit  
alles garandeert, ondanks de droogte, kwaliteitswater voor de 
consument. Natuurlijk strijden de lokale gemeenschappen tezelfder-
tijd met de hulp van getrainde agronomen tegen de opwarming  
van de aarde om hun weerbaarheid tegen droogte te vergroten.  
Het is een werk van lange adem.  

Théodore Fulgence RABELAZA cssp.  


