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EDITORIAAL 

Dierbare lezer(es), de lente is volop in het land; onze bomen 

zijn terug groen geworden; we zien ook kleine kalfjes in de 

wei en wij zijn blij dat de dagen weer langer geworden zijn.  

Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van onze beide 

instituten (Witte Paters en Witte Zusters) werden onze 

algemene oversten ontvangen in het Vaticaan bij Paus 

Franciscus. In het kader van diezelfde 150ste verjaardag van 

die twee stichtingen, overlopen we hoe de W.Z. begonnen 

zijn in België. 

We blijven in de D.R.Congo en vragen ons af hoe het komt 

dat Tshisekedi president werd van dat land, terwijl de 

verkiezingen een andere persoon hadden voorbestemd. 

Daarna overschouwen we het leven en de roeping van pater 

Willy Ngumbi, missionaris van Afrika, die, als bisschop van 

het bisdom Kindu, benoemd werd tot bisschop van het 

bisdom Goma (beide in Democratische Republiek Congo). 

Uiteindelijk krijgen we goed nieuws uit Afrika: overeenkomst 

een windfarm te bouwen; 50 miljoen bomen in de streek van 

de Kilimanjaro - bomen 4 kili-project om droogte en 

verwoestijning tegen te gaan. Plannen om het rivierwater 

van de Nijl te redden wegens bevolkingsaanwas; de vraag 

naar energie; de droogte, de voedselzekerheid en 

klimaatveranderingen; eco-vriendelijke alternatieven om 

plastiekzakken te vervangen. Afrika bant plastiek uit: 

Rwanda als voorbeeld. Tanzania, Oeganda en Kenia hebben 

ook al wetten uitgevaardigd. Vooraleer Mauritanië 

antiplasticwetten uitvoerde, stierf 70% van het vee door het 

eten van gedumpte plastic zakken. Nieuws uit Burkina en 

Zuid-Soedan.  

We gedenken onze overleden confraters en familieleden en 

we eindigen met onze mailadressen. 
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VATICAAN :      Audiëntie bij de Paus 
MAFROME.ORG 

maandag 11 februari 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster 

Op vrijdag 8 februari waren wij uitgenodigd door de opvolger 
van Petrus voor een private audiëntie in het Vaticaan. De 
twee Algemene Raden, enkele provinciaals aanwezig te 
Rome voor een vergadering. Samen waren ze met 80 in de 
zaal Clementina.  

Na het binnenkomen van de Paus, heeft onze Algemene 
Overste, Stan Lubungo, tot de Paus een woord van dank 
gesproken in naam van de twee congregaties. 

HHHHeilige Vader,eilige Vader,eilige Vader,eilige Vader, Wij, Missionarissen Wij, Missionarissen Wij, Missionarissen Wij, Missionarissen 
van Afrika en van Afrika en van Afrika en van Afrika en     Zusters Zusters Zusters Zusters 
Missionarissen van Onze Lieve Missionarissen van Onze Lieve Missionarissen van Onze Lieve Missionarissen van Onze Lieve 
Vrouw van Afrika, zijn zeer Vrouw van Afrika, zijn zeer Vrouw van Afrika, zijn zeer Vrouw van Afrika, zijn zeer 
vereerd bij u te zijn vandaag. Dit vereerd bij u te zijn vandaag. Dit vereerd bij u te zijn vandaag. Dit vereerd bij u te zijn vandaag. Dit 
jaar gedenken wij de jaar gedenken wij de jaar gedenken wij de jaar gedenken wij de 
honderdhonderdhonderdhonderdvijftigvijftigvijftigvijftigstestesteste    ververververjjjjaardagaardagaardagaardag    van van van van 
onze stichting door Kardinaal onze stichting door Kardinaal onze stichting door Kardinaal onze stichting door Kardinaal 
Lavigerie in AlgLavigerie in AlgLavigerie in AlgLavigerie in Algiersiersiersiers. Wij . Wij . Wij . Wij dankendankendankendanken    
GodGodGodGod        voor al de genaden voor al de genaden voor al de genaden voor al de genaden 
ontvangen gedontvangen gedontvangen gedontvangen gedurende die jaren. urende die jaren. urende die jaren. urende die jaren. 
Wij zijn u zeer erkentelijk, Wij zijn u zeer erkentelijk, Wij zijn u zeer erkentelijk, Wij zijn u zeer erkentelijk, Heilige Heilige Heilige Heilige 
Vader, een beetje tijd Vader, een beetje tijd Vader, een beetje tijd Vader, een beetje tijd te te te te nemennemennemennemen    
om bij ons te zijn ondanks uw om bij ons te zijn ondanks uw om bij ons te zijn ondanks uw om bij ons te zijn ondanks uw 
goedgoedgoedgoed    gevulde agenda.gevulde agenda.gevulde agenda.gevulde agenda.  

Wij loven God voWij loven God voWij loven God voWij loven God voor onze broeders en zusters dieor onze broeders en zusters dieor onze broeders en zusters dieor onze broeders en zusters die    sinds sinds sinds sinds 
meer dan honderd vijftig jameer dan honderd vijftig jameer dan honderd vijftig jameer dan honderd vijftig jaaaaar het katholieke geloof r het katholieke geloof r het katholieke geloof r het katholieke geloof 
gebracht hegebracht hegebracht hegebracht hebben in talrijke Afrikaanse landen. Zij bben in talrijke Afrikaanse landen. Zij bben in talrijke Afrikaanse landen. Zij bben in talrijke Afrikaanse landen. Zij 
hebben ertoe bijgedragen een Afrikaanse clerus te hebben ertoe bijgedragen een Afrikaanse clerus te hebben ertoe bijgedragen een Afrikaanse clerus te hebben ertoe bijgedragen een Afrikaanse clerus te 
vormenvormenvormenvormen    en en en en stichtstichtstichtstichtten ten ten ten talrijke Afrikaanse vrouwentalrijke Afrikaanse vrouwentalrijke Afrikaanse vrouwentalrijke Afrikaanse vrouwen----
congregaties incongregaties incongregaties incongregaties in        meerderemeerderemeerderemeerdere    landen. Vandaag zijn wij landen. Vandaag zijn wij landen. Vandaag zijn wij landen. Vandaag zijn wij 
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aanwezig in 41 landenaanwezig in 41 landenaanwezig in 41 landenaanwezig in 41 landen    waarvan 22 in Afrika. De waarvan 22 in Afrika. De waarvan 22 in Afrika. De waarvan 22 in Afrika. De 
openingopeningopeningopening    van ons van ons van ons van ons JubilJubilJubilJubiljaarjaarjaarjaar    is samengevallen met de is samengevallen met de is samengevallen met de is samengevallen met de 
zaligverklaring van de nezaligverklaring van de nezaligverklaring van de nezaligverklaring van de negentien martelaren van gentien martelaren van gentien martelaren van gentien martelaren van 
AlgerijeAlgerijeAlgerijeAlgerije    onder wie vier van onze confraters die hun onder wie vier van onze confraters die hun onder wie vier van onze confraters die hun onder wie vier van onze confraters die hun 
leven gegeven hebben in dienst van onze moslim leven gegeven hebben in dienst van onze moslim leven gegeven hebben in dienst van onze moslim leven gegeven hebben in dienst van onze moslim 
broeders en zusters in het land van onze stichting. broeders en zusters in het land van onze stichting. broeders en zusters in het land van onze stichting. broeders en zusters in het land van onze stichting.     

Heilige Vader, in dit Heilige Vader, in dit Heilige Vader, in dit Heilige Vader, in dit belangrijkbelangrijkbelangrijkbelangrijkeeee    Jubileum voor onze Jubileum voor onze Jubileum voor onze Jubileum voor onze 
familie, vragen wij uw vaderlijke zegen voor onze twee familie, vragen wij uw vaderlijke zegen voor onze twee familie, vragen wij uw vaderlijke zegen voor onze twee familie, vragen wij uw vaderlijke zegen voor onze twee 
Instituten en Instituten en Instituten en Instituten en     voor voor voor voor hun leden, waar zij ook zijn, terwijl hun leden, waar zij ook zijn, terwijl hun leden, waar zij ook zijn, terwijl hun leden, waar zij ook zijn, terwijl 
wij trachten het charisma van onze Stichter levendig wij trachten het charisma van onze Stichter levendig wij trachten het charisma van onze Stichter levendig wij trachten het charisma van onze Stichter levendig 
te houden. Wij zijn gelukkig u een afbeelding van het te houden. Wij zijn gelukkig u een afbeelding van het te houden. Wij zijn gelukkig u een afbeelding van het te houden. Wij zijn gelukkig u een afbeelding van het 
houweel Manga van Burkina Faso aan te biedenhouweel Manga van Burkina Faso aan te biedenhouweel Manga van Burkina Faso aan te biedenhouweel Manga van Burkina Faso aan te bieden    . . . . 
Deze uitvinding van één van onze confraters in de Deze uitvinding van één van onze confraters in de Deze uitvinding van één van onze confraters in de Deze uitvinding van één van onze confraters in de 
jaren 50 is opjaren 50 is opjaren 50 is opjaren 50 is opgevat geweest voor het bewerken en het gevat geweest voor het bewerken en het gevat geweest voor het bewerken en het gevat geweest voor het bewerken en het 
wieden van weinig diepe gronden. Dat stelt zo goed wieden van weinig diepe gronden. Dat stelt zo goed wieden van weinig diepe gronden. Dat stelt zo goed wieden van weinig diepe gronden. Dat stelt zo goed 
uw taak voor om de weinig diepe gronden van onze uw taak voor om de weinig diepe gronden van onze uw taak voor om de weinig diepe gronden van onze uw taak voor om de weinig diepe gronden van onze 
harten te bewerken en te wieden om er het Woord van harten te bewerken en te wieden om er het Woord van harten te bewerken en te wieden om er het Woord van harten te bewerken en te wieden om er het Woord van 
God te zaaien. God te zaaien. God te zaaien. God te zaaien. Dank UDank UDank UDank U....!!!!    

 Stan Lubungo, M.Afr 
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Antwoord van Antwoord van Antwoord van Antwoord van Paus Franciscus Paus Franciscus Paus Franciscus Paus Franciscus ::::        

GGGGeliefde broeders en zusters, 

Het is met een grote vreugde dat ik u 

ontvang in het kader van de viering van 

de 150ste verjaring van de stichting 

van de Sociëteit van de Missionarissen 

van Afrika en de Congregatie van de 

Zusters Missionarissen van Onze Lieve 

Vrouw van Afrika. Uw algemene 

Oversten dankend voor de woorden die 

zij tot mij gericht hebben, wil ik u mijn 

hartelijke groet uitdrukken en mijn 

spirituele nabijheid, en zo langs u om, aan alle leden van uw 

Instituten, aanwezig in Afrika en in andere gebieden van de 

wereld. Dank u voor de dienst in de missie van de Kerk 

met passie en edelmoedigheid beleefd, in getrouwheid 

aan de evangelische visie van uw gemeenschappelijke 

stichter, kardinaal Lavigerie.   

Geliefde vrienden, gij weet het: toen Mgr. Lavigerie, als 

aartsbisschop van Algiers, geleid was door de Geest om de 

Sociëteit van de Missionarissen van Afrika te stichten en 

daarna die van de Zusters Missionarissen, had hij in zijn hart 

de passie voor het Evangelie en het verlangen dat het zou 

verkondigd worden aan allen, door zich “alles voor allen” te 

maken. Maar in het licht van de weg tot vandaag, doorlopen 

sinds uw stichting, weet gij dat de verkondiging van het 

Evangelie geen synoniem is van proselitisme ; zij is die 

dynamiek die ertoe leidt zich tot naaste te maken van de 

anderen, om met hen de gekregen gave te delen, de 

ontmoeting van liefde die uw leven veranderd heeft en u 
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ertoe aangezet heeft uw leven te wijden aan het evangelie 

van de Heer Jezus voor het heil van de wereld. Het is steeds 

met Hem, door Hem en in Hem dat gij de missie beleeft. En 

daarom, moedig ik u aan uw blik gevestigd te houden op 

Jezus Christus om nooit te vergeten dat de echte missionaris 

op de eerste plaats een leerling is. Neemt ter harte die 

bijzondere band te cultiveren die u met de Heer verenigt, 

door te luisteren naar zijn Woord, het vieren van de 

sacramenten en de broederdienst, opdat uw woorden en uw 

daden zijn aanwezigheid zouden tonen, zijn barmhartige 

liefde, zijn medelijden met hen naar wie de Geest u zendt en 

u leidt. Moge de viering van uw jubileum u zo helpen 

“nomaden voor het Evangelie” te worden, mannen en 

vrouwen die niet bevreesd zijn in de woestijnen van deze 

wereld te gaan en samen de middelen te zoeken om hun 

mensen te leiden tot aan die oase die de Heer is, opdat het 

levend water van zijn liefde al hun dorsten bevredigt.  

En ik dank u heel in het bijzonder voor het werk dat gij 

reeds verwezenlijkt hebt in dienst van de dialoog met 
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de Islam, met uw moslim zusters en broers.  Tenslotte, 

in het spoor van kardinaal Lavigerie: weest zaaiers van hoop 

door alle actuele vormen van slavernij te bestrijden. Zoekt 

altijd dicht bij de kleinen en de armen te komen, bij de 

vrouwen en mannen, die erop wachten in de periferieën van 

onze maatschappijen, erkend te worden in hun waardigheid, 

ontvangen te worden, beschermd, opgericht, begeleid, 

bevorderd en geïntegreerd te worden. Met deze hoop, en u 

toevertrouwend aan de Heer, door de bemiddeling van de 

Maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Afrika, geef ik u de 

apostolische Zegen, evenals aan al de leden van uw 

gemeenschappen, en ik roep de zegeningen van de God in 

over de vrouwen en mannen met wie gij het leven deelt, daar 

waar de Heer u gezonden heeft. En, als het u belieft, vergeet 

niet te bidden voor mij. Merci.  

Paus Franciscus 8 februari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd een cadeau aangeboden: een Afrikaanse hak geheten Manga. 
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De anti-slavenhandel heeft koning Leopold II en kardinaal 

Lavigerie samengebracht. In België had de Sociëteit van de 

Witte Paters een apostolische school geopend te Turnhout in 

1880 met als doel de apostolische roepingen te stimuleren. 

Vanaf de maand september van datzelfde jaar, vertrokken 

de eerste vijf Belgische studenten naar Algiers. In deze 

periode werd België voor kardinaal Lavigerie een 

vriendschappelijk land en voor de Sociëteit een land van 

hoop. Al was de kardinaal Lavigerie goed gekend, zijn 

medewerkers waren veel minder bekend, zoals de mede-

oprichtster van de Zusters Missionarissen van O.L.V. van 

Afrika: Moeder Marie-Salomé, afkomstig uit een klein 

Bretoens dorpje, Marie-Renée Roudaut, een moedige jonge 

vrouw, verstandig en zeer gelovig; ze had de oproep van 

Kardinaal Lavigerie beantwoord.  

In 1871 verliet ze haar familie en sprak haar eerste geloften 

uit te Algiers in 1873. Ze leefde volgens de geest van de 

stichter en zo kon zij het verlangen van kardinaal Lavigerie 

werkelijk maken: een sociëteit voor vrouwelijke apostels te 

stichten en werd zo bekwaam anderen te begeleiden 

hetzelfde te doen.  

In 1887 werd een postulaat voor jonge meisjes uit 

Nederland, Duitsland en België gesticht te Maastricht. 

kardinaal Lavigerie gaf order aan de Paters Schynse en 

Roelens de brochure ter kennismaking van de Congregatie 

van de Witte Zusters te vertalen in het Duits en in het 

Nederlands. In oktober 1887 verliet zuster Marie-Salomé, 

begeleid door zes zusters medestichters van het postulaat in 

Nederland, Lyon voor Maastricht.  

Begin van de Witte Zusters in België 
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Daar meldde Valentine Van Daele, een jonge Belgische uit 

een diep-christelijk gezin, zich aan op 11 november 1888. 

Daarvóór hadden enkele jonge meisjes zich aangemeld te 

Algiers, maar geen van hen heeft geloften afgelegd. 

Witte Zusters en weeskinderen in St. Charles te Algiers 
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Zuster Herman (Valentine Van Daele) ontving het religieus 

habijt uit de handen van de Kardinaal zelf op 8 mei 1888. Zij 

legde haar eerste geloften af op 21 november 1891 na haar 

noviciaatsjaar te Carthago, waar de zusters het 

begeesterend woord van de kardinaal konden beluisteren. Zij 

werd benoemd in St. Charles en in Kabylië. Na haar eeuwige 

geloften werd ze naar Soedan gezonden en bleef er tot 1920. 

Zij zette haar missieleven moedig verder in Algerije en 

Tunesië tot aan haar dood in 1937. 

Zuster Renée (Cathérine Van de Broecke) afkomstig uit 

Neysen, trad binnen te Maastricht op 22 mei 1888 en kreeg 

haar vorming in Carthago. Na haar eerste geloften, werkte 

ze in Carthago en daarna in het Weeshuis van St. Charles in 

Algerije. Ze werkte vooral in de keuken en aan de vorming 

van de kinderen, wat geen sinecure was. Zij was een harde 

werkster, een biddende ziel en ze kwam voorbij in alle stilte. 

Plots had ze een banale griep en werd levenloos terug 

gevonden op 11 februari 1936. 

Zuster Gabrielle (Agnes Vliegen) kwam aan in het postulaat 

van Maastricht op 8 april 1888. Ze had haar familie en haar 

geboortedorp ‘Opitter’ achtergelaten om Witte Zuster te 

worden. Ze legde haar eerste geloften af te Carthago in 

oktober 1888 en werd benoemd in de Attafs (dat is de naam 

van een volksgemeenschap). Het werk en het klimaat heeft 

haar zo vermoeid dat ze naar Porto-Farina, aan de 

Tunesische kust, werd gezonden om op krachten te komen. 

Toen de dokter vond dat ze goed genoeg was om naar 

Centraal-Afrika te gaan, werd ze naar Boudewijnstad 

gezonden met drie andere zusters. Ze vertrokken uit 

Marseille op 12 juni 1895. Zr. Gabrielle is er overleden in de 

nacht van 10 op 11 augustus 1895. Deze parochie had de 

eer de eerste Congolese priester te geven: Stefano Kaoze. 

Sinds 1888 en 1914 zijn er 120 jonge Belgische meisjes in 
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vorming gekomen om Witte Zuster te worden en 78 hebben 

volhard. In totaal zijn er 493 Belgische Witte Zusters 

geweest. Op vandaag zijn er nog 49 in België; twee in 

Algerije en één in Polen. In 1887 hadden we het 

internationaal postulaat in Maastricht en daarna in Vught in 

1893 en te Esch in 1896.  

Het is enkel in 1903 dat het eerste postulaat in België werd 

opgericht te Haecht; dat in 1905 werd overgebracht naar 

Herent. In 1929 werd het huis van Herent een noviciaat en 

in hetzelfde jaar werd een huis geopend voor studies in 

Leuven van 1929 tot 1961. Te Tielt kwam een postulaat en 

een sanatorium in 1919; deze werden overgebracht naar 

Sint Michiels te Brugge in 1936 tot 1996. Een ander postulaat 

werd geopend te Andenne in 1927 tot 1994; en de eerste 

prokuur werd geopend te Antwerpen in 1931 tot 1972. Later 

kwamen de Franssprekende en Nederlandstalige zusters 

samen in het noviciaat te Sint-Martens Bodegem van 1973 

tot 1999. De Witte zusters hebben wonderen verricht in 

Afrika voor de emancipatie van de vrouw. 
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Zusters klaar bij hun eerste vertrek en aanpassing ter plaatse. 
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Uit NRC.nl 23 januari 2019 

Beëdiging van de nieuwe 

president Congo: weinigen 

geloven in de rechtma-

tigheid van de zege van 

Tshisekedi, maar de 

stabiliteit van de Congo 

staat voorop. 

De Congolese lente blijft uit. 

„Er komt geen verandering 

na deze verkiezingen”, zegt 

Jean-Pierre Kalere, student 

en webontwerper in de stad 

Goma in Oost-Congo 

telefonisch. „Ieder Congolees weet dat Felix Tshisekedi niet 

heeft gewonnen, maar we leggen ons er nu bij neer. Ons lot 

is armoede. We kunnen ons geen demonstraties en 

stakingen permitteren als we willen overleven.” De passie bij 

de verkiezingen en de woede over de van Martin Fayulu 

gestolen zege waren groot. Toch reageerden de Congolezen 

lauw op de bevestiging, zondagmorgen door het hoog 

gerechtshof, van de ‘zege’ van Tshisekedi. Aanhangers van 

Tshisekedi reageerden niet met jubelende triomftochten. De 

oproep van Fayulu massaal de straat op te gaan om te 

protesteren tegen de „electorale coup” bleef eveneens 

onbeantwoord. Verkiezingen in Congo zijn vrijwel altijd 

gemanipuleerd. Maar de fraude bij de stembusgang in 

december was ongekend. „We organiseren geen 

verkiezingen om ze te verliezen. We kunnen altijd 

Waarom Tshisekedi gepruimd werd 

als President van Congo 
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valsspelen”, schreef -volgens het persagentschap Reuters- 

een medewerker van de zittende president Joseph Kabila, 

toen bij het tellen van de stemmen oppositiekandidaat Martin 

Fayulu ver bleek voor te liggen. 

Geheime deal 

Toen Kabila’s kandidaat, Emmanuel Shadary, onverkoopbaar 
bleek bij het electoraat, sloot het presidentiële kamp een 
geheime deal met Tshisekedi. Onder de deal wordt Kabila 
bescherming beloofd voor zijn familie en bezittingen en 
houden zijn aanhangers controle over de financiën en het 
veiligheidsapparaat in Congo. Zo lijkt de 55-jaar oude 
Tshisekedi, die toch al niet bekendstaat als een sterke leider, 
een vleugellamme president te worden. Daags na de 
verkiezingen lieten, volgens onderzoek van Reuters, 
invloedrijke militairen aan Kabila weten dat ze Tshisekedi 
niet vertrouwen als het gaat om de verdediging van hun 
belangen. Ze werden gerustgesteld, waarna de volgende dag 
de ‘uitslag’ werd bekendgemaakt. Tshisekedi heeft geen 
militair adviseur. Noch heeft hij contacten in de 
strijdkrachten. „Niemand in het leger zal naar Tshisekedi 
luisteren”, zegt een Congo-expert die om veiligheidsredenen 
anoniem moet blijven. 

40.000 waarnemers 

De eerste Afrikaanse staatshoofden hebben Tshisekedi 
gefeliciteerd. Hoewel vanuit Brussel zo’n gelukwens 
achterwege bleef, zegt de Europese Unie wel te gaan 
samenwerken met de nieuwe president. De in Congo zeer 
invloedrijke katholieke kerk, die via haar 40.000 waarnemers 
op de verkiezingsdag de ware winnaar kent, lijkt de 
confrontatie eveneens uit de weg te willen gaan.  

Fridolin Ambongo, aartsbisschop van hoofdstad Kinshasa, 
adviseerde Tshisekedi deze week in een milde verklaring het 
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lijden van de Congolese bevolking niet te vergeten en zich te 
distantiëren van de wijze van regeren van Kabila. 

Afrikaanse buurlanden en westerse staten verkiezen 
stabiliteit in Congo boven democratische principes. Op 
de iets langere termijn is die rust overigens niet verzekerd. 
„Zodra duidelijk wordt dat Kabila van achter de schermen 
aan de macht blijft en Tshisekedi aan zijn leiband loopt, kan 
er alsnog een gewelddadige reactie van de bevolking 
volgen”, zegt dezelfde Congo-expert. 

„Alle ogen zijn nu gericht op ontwikkelingen in de hoofdstad. 
Intussen broeit het in Oost-Congo. Er zijn berichten over 
grootschalige verplaatsing van regeringsmilitairen en 
burgerstrijders”, vertelt de Congo-expert. In dit 
grondstofrijke gedeelte van het land liet Kabila in 
samenwerking met president Paul Kagame van buurland 
Rwanda een netwerk ontstaan van milities die contacten 
onderhouden met politici en regeringsmilitairen. Tshisekedi 
ontbreekt het aan steun in die regio en hij zal moeilijk 
controle kunnen uitoefenen op dit complexe web van 
financiële en politieke netwerken en belangen. En dat geeft 
nieuwe kansen aan buurlanden om zich in Congo’s zaken te 
mengen. 
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PATER WILLY NGUMBI BISSCHOP VAN KINDU   

Vaticaan 25 april 2005.: Onze Congolese confrater Willy 
Ngumbi Ngengele, Missionaris van Afrika, is vandaag door 
Paus Benedictus XVI benoemd tot bisschop van het bisdom 
Kindu in het oosten van de Democratische Republiek Congo.  

Op  april 2019 werd hij benoemd door Paus Franciscus 
tot bisschop van Goma in de provincie Noord-kivu. Hij 
volgt er Mgr. Théophile Kaboy op, die op zijn 
achtenzeventigste met pensioen gaat. 

HET BISDOM KINDU  

Het bisdom Kindu heeft een 
oppervlakte van ongeveer 
80.000 km² (méér dan twee 
maal Nederland), Het telt 
tegen de 500.000 inwoners 
waarvan 180.000 katholiek 
zijn. Er zijn 20 priesters 
werkzaam. De stad Kindu 
met 135.000 inwoners is de 
hoofdstad van de Provincie 
Maniema.  

LEVENSLOOP 

De familie van Willy Ngumbi woonde in de omgeving van 
Kindu. Hij werd echter in Bujumbura, de hoofdstad 
van buurland Burundi geboren de 13de februari 1965. Zijn 
vader stond daar aan het hoofd van een onderhoudsgarage 
voor het materieel van een Italiaanse organisatie voor 
ontwikkeling. Op vijfjarige leeftijd gaat Willy terug 
naar Congo om bij zijn grootvader - van wie hij de tweede 
naam Ngumbi overneemt, op te groeien. Hij is nog niet 
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gedoopt maar dient wel de mis en volgt de 
catechismuslessen. Als hij twaalf jaar is wordt hij gedoopt, 
gevormd en doet hij zijn eerste communie. Na de lagere 
school gaat hij naar de middelbare school en behaalt in 1983 
zijn eindexamen. Hij werkt dan twee jaar als onderwijzer.  

ROEPING  

Op een nacht wordt zijn grootvader onwel, en krijgt hoge 
koorts, begint te ijlen, en de familie weet niet wat te doen. 
De jongens hollen naar de Parochie, op een paar kilometer 
van huis verwijderd. De nachtwaker roept ze een halt toe, en 
de honden uit de buurt beginnen te blaffen. De Pater wordt 
gewekt. “Onze grootvader is ernstig ziek, hij moet naar het 
ziekenhuis gebracht worden!” Zonder verdere vragen te 
stellen kleedt de missionaris zich aan, en start de auto van 
de missie om de grootvader op te halen en naar het 
ziekenhuis te brengen, 10 km verder.  

Gelukkig loopt alles goed af, en grootvader is gered!  
“Een buitengewone man, die witte pater, fantastisch! En dat 
allemaal op oudere leeftijd, in het holst van de nacht! Hij laat 
zich zó maar oproepen in het midden van de nacht, om een 
oude man, die niet eens christen is, naar het ziekenhuis 
te vervoeren!” Willy denkt hierover na: “En ik? Als ik nu 
ook mijn leven zou willen geven om anderen van 
dienst te zijn?”…. Hij leeft mee in de goede sfeer van het 
dorp, waar hij les geeft op de lagere school, en waar de 
meeste mensen christen zijn. Hij ontmoet nu geregeld de 
Witte Paters van de Parochie, en uiteindelijk beslist hij dat 
hij óók zoals zij wil worden! Willy’s vader had echter al het 
idee om zijn zoon op de medische Faculteit van Bujumbura in 
te schrijven. Maar Willy neemt een andere beslissing… “Och, 
dat zal wel over gaan”, zegt de vader. “Maar toch, als hij met 
de Paters mee wil gaan, vind ik het óók best!”  
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En zo vraagt Willy om toegelaten te worden in het vormingshuis van 
de Witte Paters, Missionarissen van Afrika, in Bukavu.  

VORMING TOT MISSIONARIS VAN AFRIKA  

Daar ontvangt Willy zijn eerste opleiding en studeert van 
1984-1987 filosofie. In september 1987 vertrekt hij naar 
Freiburg in Zwitserland voor het noviciaat, een jaar van 

geestelijke vorming. Van 1988 tot 1990 doet hij een 
pastorale stage van twee jaar in de parochie van 
Birnin N’koni in de Republiek Niger, West Afrika. Hij leert 
daar de taal van de Haoussa.  

1990-1993: theologiestudie in Toulouse, Frankrijk. Hij sluit 
deze studies af met het behalen van 
het licentie diploma in Theologie.  

In 1992 verbindt Willy zich door de missionaris-eed aan de 
Sociëteit van de Missionarissen van Afrika. Op 1 juli 1993 
wordt hij in Goma (D.R.Congo) priester gewijd. Dan begint 
zijn loopbaan als missionaris. 

Van 1993 tot 1996 is hij werkzaam in parochie van Zinder, 
helemaal in het oosten van de Niger Republiek. Van 1996 tot 
1997 is hij terug in Birnin N’koni, waar hij eertijds zijn stage 
had gemaakt. Hij wordt in 1997 belast met de roepingen-
animatie in de Zuidoostelijke Provincie van de Witte Paters 
in Congo en geeft lessen in ons vormingshuis in Goma.  

In 2001 is hij assistent provinciaal van deze 
Zuidoostelijke Provincie.  

ONVERWACHTE VERANDERINGEN  

In september 2003 vertrekt hij een jaar naar Frankrijk om 
bij de Paters Jezuïeten in Lyon spiritualiteit te studeren. Een 
jaar later is hij lid van de staf van het noviciaat van de Witte 
Paters te Bobo-Dioulasso in Burkina Faso. Daar ontving Willy 
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zijn benoeming tot bisschop. In het tijdschrift van de Witte 
Paters in Frankrijk, Voix d’Afrique, nummer 64 van 
september 2004, staat een lang en indringend interview met 
Willy Ngumbi. Hij vertelt onder andere hoe hij tot zijn 
missionarisroeping is gekomen. (zie boven) Hij legt speciaal 
de nadruk op zijn stagetijd in Niger. Daar onderging hij, 
komende uit de tropische wouden, verplaatst naar de Sahel, 
op de rand van de Sahara, in een volkomen geïslamiseerd 
milieu, een even grote culturele shock zoals vroeger de 
missionarissen in de Congo hebben moeten 
ondergaan. Als Bisschopsdevies heeft Willy gekozen: “Alles 
voor allen zijn… om het Evangelie”.  

Het Bisdom Goma 

Goma is een stad in het noordoosten van de Democratische 
Republiek Congo. De stad telt zo'n 600.000 inwoners en ligt 
aan de noordelijke oever van het Kivumeer. Het is een 
grensplaats aan de grens met Rwanda, waar ten gevolge van 
de volkerenmoord op de Tutsi's in 1994 zich 
hartverscheurende taferelen hebben afgespeeld. Er waren 
zo'n 400.000 vluchtelingen, meestal Hutu's over de grens 
gekomen, die daar in erbarmelijke omstandigheden moesten 
zien te overleven. Velen kwamen om ten gevolge van 
uitputting, watergebrek, cholera en andere ziektes. 

In augustus 1994 besloot de Nederlandse regering een 
noodhulpteam samen te stellen. Dit team bestond uit 
militairen van alle krijgsmachtdelen. Het ging hier om artsen, 
verpleegkundig personeel, logistieke specialisten voor de 
aanvoer van hulpgoederen, chauffeurs ten behoeve van 
water- en gewondentransport en 7 mariniers als chauffeur 
met beveiligingstaken. Deze operatie werd bekend als 
‘Operation Provide Care’. Deze vijf weken durende operatie, 
waarbij werd samengewerkt met onder andere Artsen 
zonder Grenzen, Memisa en Care, vergde veel van het 
personeel, zowel lichamelijk als geestelijk, maar dankzij de 
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inzet van deze militairen en materiaal werden duizenden 
mensen van de dood gered.  

 

Op 17 januari 2002 werden grote delen van de stad in de as 
gelegd door een uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo. 
Hierbij kwamen zeker 45 mensen om het leven en werden 
14.000 huizen verwoest. Eind oktober 2008 brak er grote 
paniek uit in de stad omdat de CNDP-milities van Laurent 
Nkunda de stad zouden aanvallen en veroveren. Nkunda zou 
de Tutsi-bevolking willen beschermen tegen de Hutu-milities 
uit Rwanda en andere delen uit de Democratische Republiek 
Congo. Uiteindelijk besloten de opstandelingen af te zien van 
de verovering in ruil voor vredesonderhandelingen, die het 
volgende jaar leidden tot een akkoord, waarin de troepen 
van Nkunda opgenomen werden in het reguliere Congolese 
leger. Later trad een grote groep soldaten, voornamelijk 
CNDP-leden, opnieuw uit het leger om een nieuwe 
rebellenmilitie te vormen, M23 genaamd. In november 2012 
rukte ook deze militie op naar Goma, en op 20 november viel 
de stad in handen van M23.  
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Na zware internationale druk trok de beweging zich op 1 
december, onder medeneming van een grote hoeveelheid 
buitgemaakte wapens, weer terug uit de stad, die op 3 
december opnieuw in handen viel van het regeringsleger. 
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Uit de Contactbrief W.P. Nl. nr. 209, april 2019 

Overeenkomst een windfarm te bouwen. Tanzania heeft een 

machtige dochtermaatschappij van het Australische Windlab 

Ltd. om in Miombo Hewani een windfarm van 300 MW te 

bouwen in het centrum van het land. Windlab Developments 

Tanzania Ltd. heeft al een positieve verklaring afgegeven 

aangaande de impact van het project, dat uitgevoerd gaat 

worden niet ver van Makambako, vlak bij de afslag van 

Njombe, Iringa en Mbeya - op milieu en maatschappij.  

Windlab heeft gezegd dat het project in fases zal worden 

uitgevoerd voor een bedrag van 300 miljoen dollar en zal 

bestaan uit vierendertig windtribunes en een transmissie-

bekabeling naar het nationaal elektriciteitswerk van 

Makambako. Deze verklaring, die ondertekend werd op  mei 

2018, door de minister van staat, Mr. January Makamba, op 

het kantoor van de vicepresident, was de eerste die ooit in 

Tanzania getekend werd door een dergelijk project. In 

Miombo wordt Tanzania op weg gezet om hulpbronnen als de 

wind aan te wenden om energie op te wekken en kan zich zo 

meten met Kenia waar ze in Turkana, Noord-Kenia, ook een 

windfarm hebben van 300 MW. 

 

Goed nieuws uit Afrika 

Verzameld door Marien Van den EijndenVerzameld door Marien Van den EijndenVerzameld door Marien Van den EijndenVerzameld door Marien Van den Eijnden    
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50 Miljoen bomen in de regio Kilimanjaro is het ‘Bomen 

4 kili’-project gestart om droogte en dreigende 

verwoestijning tegen te gaan. Mr. Thomas Munuo, de 

directeur van het project, zei dat het project bedoeld is om 

het eens zo fameuze groene landschap van de regio, waar 

Afrika ’s hoogste berg zich bevindt, te herstellen.  

Al een miljoen kiemplantjes zijn uitgezet en maatregelen zijn 

getroffen om zich ervan te verzekeren dat zij na het planten, 

niet gaan verdrogen. Langdurige houtkap en het niet-

aanplanten van nieuwe bomen, heeft de regio ongunstig 

beïnvloed en heeft mede bijgedragen aan de aanzienlijke 

afname van het ijs op de toppen van de Mount Kilimanjaro. 

De regen is in de loop van de jaren aanzienlijk afgenomen. 

Nauwlettende inspanningen zijn nodig om de effecten van de 

klimaatverandering in te dammen, vooral door bepaalde 

menselijke activiteiten in te perken, zoals het produceren 

van houtskool en het kappen van bomen voor brandhout.  

Tanz. Daily News 9.3 2018 

De Nijl en haar oevergebieden. Het NBI (Nile Basin 

Initiative) heeft plannen ondernomen het rivierwater van de 

Nijl te ‘redden’ omdat dat serieus wordt bedreigd. De CEO 

van de NBI, dhr. Innocent Ntobana, zei dat de crisis 

aangaande de rivier, die door het Victoriameer in Tanzania 

noordwaarts vloeit en uitmondt in de Middellandse Zee, 

binnen afzienbare tijd voelbaar zal worden.  

“Bevolkingsaanwas, de vraag naar energie, droogte, 

voedselzekerheid en klimaatverandering zijn uitdagingen, 

die de rivier bedreigen. Er zal niet genoeg water zijn als we 

niet intensief samenwerken”. Het NBI is een 

deelgenootschap van landen in het Nijlbassin, zoals Burundi, 

Congo, Egypte, Kenia, Ethiopië, Rwanda, Zuid-Sudan, 

Sudan, Tanzania en Uganda, maar de samenwerking zal 
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moeten intensiveren om de rivier te redden die miljoenen 

Afrikanen van voedsel, energie en water voorziet. De media 

spraken al dikwijls over de immense irrigatieprojecten voor 

de landbouw, nog verergerd door grote water slurpende 

projecten zoals het Kyosha Hydro-elektrische Project in 

Ethiopië, met een reservoir van 6000 miljoen kubieke liter 

water.                                                          Tanzania Daily News 

Eco-vriendelijke alternatieven i.p.v. plastic zakken. 

Het is nu ruim een jaar sinds Kenia plastic zakken verbood, 

en sindsdien zijn de straten schoner, de rivieren en 

stroompjes helderder en plastic zakken zijn langzamerhand 

aan het verdwijnen. De uitvoering van de wet is een succes 

omdat eco-vriendelijke, herbruikbare alternatieve 

verpakkingsmaterialen beschikbaar werden gemaakt, die 

door de bevolking ook werden aanvaard. “de nieuwe eco-

vriendelijke zakken zijn wel iets duurder”, zegt Selina 

Wangari, een winkelier uit Nairobi, “maar we leren om ze te 

hergebruiken; iets waar we vroeger nooit aan dachten omdat 

we ze in de supermarkten en van de handelaren voor niets 

kregen”. Dergelijk eco-vriendelijk, herbruikbaar 

pakmateriaal is gemaakt van bv. sisal, papier en papyrus, 

met gebruik van stijfsel en cassave. 

Rwanda was een van de eerste landen die plastic uitbanden 

in 2004, toen het winkeliers verbood plastic zakken te 

gebruiken en belastingkortingen introduceerde om 

producenten aan te moedigen te recycleren. 

Volgens de UN zijn er tientallen oplossingen voor alternatieve 

verpakkingsmaterialen, afgezien van de reeds genoemde. 

Minder logisch zijn algen, fungi en ananasbladeren. Meer dan 

25 landen wereldwijd hebben een vorm van plasticverbod 

geadopteerd of voorgesteld, maar Europa loopt daarbij 

achter.                                                



- 25 - 

 

 Plastic zit in een verdomhoekje dezer dagen. Wat is plastic 

eigenlijk? Plastic is een product van de ‘plastic-chemie’, 

afkomstig van ruwe olie uit de olieraffinage. Eigenlijk een 

mooi resultaat van het ons door God gegeven 

wetenschappelijk vernuft. De mens maakt mooie en nuttige 

dingen uit dat natuurlijk en organisch materiaal. 

 

    

Uit contactbrief nr. 209, april 2019 (missionarissen van Afrika, Nl.) 

Tegenwoordig hebben we serieuze problemen met plastic, 

niet omdat plastic slecht is, maar omdat we er zo slecht mee 

omgaan. We produceren het, we gebruiken het, we gooien 

het achteloos weg; en dat alles omdat we – nonchalant en 

onverschillig als we zijn – ons niks aantrekken van wat voor 

gevolgen dat heeft voor onze Moeder Aarde en voor alles wat 

er leeft en groeit. Onze huidige mensensoort, die wij ironisch 

genoeg homo sapiens, ofwel de verstandige of wijze mens, 

durven noemen – is andere levensvormen aan het uitroeien 

en tenslotte zichzelf aan het vernietigen als we niet snel 

andere keuzes maken.  

Naar schatting drijft 150 miljoen ton plastic rond in zee. 

Volgens ‘Science’ komt er jaarlijks 5 tot 10 miljoen ton bij. 

Tegen 2040 zullen de Oceanen meer plastic bevatten dan er 

vis rondzwemt. Plastic klit samen in de oceaan en vormt wat 

men het zevende continent is gaan noemen; de oppervlakte 

daarvan varieert, maar overtreft met gemak een land als 

Spanje.  

Microdeeltjes van plastic kunnen gewoon niet gefilterd 

worden. Deze micro-deeltjes plastic vervuilen de oceaan en 

Plastic 

Geïnspireerd op een artikel van Angela Ashwin, The Tablet 
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komen terecht in de voedselketen. Niet alle plastic zal men 

uit de oceaan kunnen halen.  

Vele landen doen wat aan de afvalverwerking. Dat is 

natuurlijk beter dan landen zoals India waar rivieren 

verworden zijn tot drijvende plasticstromen. Maar heel wat 

andere landen voeren plastic afval gewoon uit.  

Toch zijn er tekenen van hoop. Veel mensen vragen zich 

af wat ze kunnen doen. Er zijn al een aantal initiatieven 

gelanceerd die ons aansporen eenmalig gebruik van plastic 

te vermijden; om onze stranden schoon te maken; om je 

eigen tas mee te nemen naar de supermarkt. 

Het woord plastic is afgeleid van het Griekse woord ‘plastos’, 

wat gevormd of gegoten betekent en dat komt weer van het 

werkwoord ‘Пλασσειη’, ‘plassein’ (kneden). De Septuagint 

(Griekse versie van het Oude Testament uit de 3° eeuw) 

gebruikt datzelfde woord in de passage waarin God de 

mensheid schept: “Toen vormde (‘plassein)’ God, de Heer, 

de mens uit het stof van de aardbodem” Genesis 2:7). 

Hetzelfde thema vinden we terug bij Paulus (1 Timotheüs 

2:3) die hetzelfde woord gebruikt.  

Is het niet geweldig ironisch, 

dat de gift van het leven die 

God ons gaf, en die ons 

‘vormde’, etymologisch 

verbonden is met dat goedje 

dat nu ons leven bedreigt en 

vernietigt!  

Wij zouden dus creatief moeten 

zijn en onszelf kneedbaar en 

bereid moeten tonen, zoals klei 

in de handen van de 
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pottenbakker? (Vgl. Jeremias 18:1-6 en Romeinen 9:20) 

waar Paulus opnieuw het woord ‘plassein’ gebruikt. 

 

 
Uit contactbrief nr. 209, april 2019- W.P. Nl. 

Rwanda heeft als eerste alle plastic uitgebannen. Het is nog 

steeds veel te weinig, maar de plastic-ban werkt. Het 

Centraal-Afrikaanse land Rwanda gaf op dit vlak het 

voorbeeld en profileerde zich de voorbije vijf jaar als het 

modelvoorbeeld van de “bag ban”. Alle, maar ook dan alle, 

plastic is verboden, en dat om zwerfvuil te voorkomen dat 

tot dan toe werd verbrand met toxische rookgassen als 

gevolg. Elke passagier, die in Kigali landt, wordt 

gecontroleerd en plastic wordt afgepakt en vervangen door 

duurzame verpakkingen. Als men betrapt wordt buiten de 

luchthaven, krijgt men een fikse boete. Volgens een Franse 

tv-zender riskeren overtreders een celstraf tot twaalf 

maanden, een boete tot 6000 euro, of allebei. 

Regelgevende instanties hebben uiteindelijk maar één 

maatregel te nemen, en dat is het verbieden van plastic voor 

verpakkingen en draagtassen of andere consumptiegoederen 

voor tijdelijk gebruik. Niet de markt, maar politieke 

maatregelen zijn noodzakelijk. Zo verbood Rwanda de 

verkoop en het gebruik van niet-afbreekbare plastic zakken. 

Wat volgde is een succesverhaal met voor- en 

tegenstanders, maar wel een verhaal dat andere landen niet 

snel genoeg kunnen volgen. 

Afrika heeft hier een voorbeeldfunctie: Het Rwandese 

voorbeeld bracht het continent in beweging. Mauritanië en 

Mali kwamen ook op het lijstje van landen met een ‘bag ban’. 

Daarmee maakten ze van Afrika het leidende continent in het  

wereldwijde gevecht tegen niet-afbreekbare plastic zakken. 

AFRIKA BANT PLASTIC UIT 
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Landen als Tanzania, Oeganda, Kenia en Malawi hebben nu 

ook allemaal wetten ingevoerd die weliswaar niet alle plastic 

zakken uit bannen, maar wel het flinterdunne soort dat 

verkopers meegeven om voedselproducten te dragen. Ook 

Zuid-Afrika heeft alle zakjes van minder dan dertig 

micrometer verbannen. Daar kregen de ultradunne zakjes de 

bijnaam “nationale bloemen” omdat ze zo talrijk het 

straatbeeld “versierden”. Andere werelddelen zijn vast 

besloten niet achter te blijven, maar in deze loopt Europa 

achter, met uitzondering van Italië dat in 2012 een verbod 

op niet-afbreekbare zakken invoerde.  

 

De vaak felgekleurde plastic zakken ontsieren ontelbare 

straten en steden op het Afrikaanse continent en hebben 

vernietigende gevolgen voor het milieu. Weggegooide 

zakken verstoppen rioleringen en creëren stilstaande 

waterplassen, ideale broeihaarden voor malariamuggen. Ze 

verstikken de bodem en blijven bovendien hardnekkig lang 

rondslingeren. Afhankelijk van de dikte van een zakje kan 

het jaren duren voor het door de natuur afgebroken is. 
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Verbranden is geen oplossing. Voor zowel land- als zeedieren 

kan een serieuze aanpak van het probleem het verschil 

tussen leven of dood betekenen.  

Vóór Mauritanië maatregelen invoerde, ging 70 procent van 

al het vee dat stierf in de hoofdstad Nouakchott dood door 

het eten van gedumpte plastic zakken. Zeeschildpadden 

stierven ook vaak bij het inslikken van de zakken, 

hoogstwaarschijnlijk omdat ze op zee-kwallen lijken.  

Niet iedereen is gelukkig met deze wet. Maar de meeste 

Rwandese burgers lijken na vijf jaar tevreden met dit verbod. 

Rwandezen zijn redelijk gehoorzaam in vergelijking met 

andere Afrikaanse landen. Zo wordt er bijvoorbeeld heel 

weinig gerookt omdat de overheid hen dat sterk afraadt. De 

bevolking staat amper nog stil bij de ‘bag ban’. Voor de 

doorsnee Rwandees is het geen probleem.  
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 Vrijdag 17 mei 2019 door D.F.(vertaling) webmaster. 

 

Zes personen waaronder een priester werden vermoord 
op zondagmorgen 12 mei in het N.O. van Burkina Faso. 
Tientallen aanvallers hebben de katholieke kerk van 
Dablo, waar onze overleden confrater Gaby Claerhout, 
lange jaren missionaris was, aangevallen gedurende de 
Mis. Vervolgens hebben ze zich gericht op wijken van 
de stad en maakten gewonden en materiële 
vernielingen.  

Een actie die veroordeeld werd door de regering en de 
oppositie. Deze aanval werd unaniem veroordeeld in 
Burkina Faso door de gezagsdragers, om te beginnen door 
het Staatshoofd. Voor de president van Faso, Roch Marc 
Christian Kaboré, “is deze onaanvaardbaar”, heeft hij 
geschreven. 

Burkina Faso: aanval op een kerk !!! 
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Maar hij nodigt de bevolkingen uit tot 
kalmte en terughouding.  

Hij groet anderzijds de geest van 
solidariteit en van interreligieuze 
verdraagzaamheid die altijd werd 
voorgestaan door de verschillende 
religieuze verantwoordelijken van het 
land. De voorzitter van de “Unie voor 
de vooruitgang” onderlijnt eveneens 
dat de nieuwe tactiek van de 
terroristen erin bestaat de Burkinabe 
te verdelen, deze tegenover elkaar te 

plaatsen om hen zo beter te kunnen bestrijden. Hij vraagt 
dus aan zijn landgenoten die valstrik te vermijden, door te 
werken aan het krachtiger maken van de verdraagzaamheid 
en de daadwerkelijke solidariteit die altijd de relaties hebben 
gekenmerkt tussen al de religieuze belijdenissen van het 
land. Het is niet de eerste maal dat een religieuze 
gemeenschap of een plaats van de eredienst het object werd 
gemaakt van een aanval in Burkina Faso. Enkele dagen 
geleden, hebben niet geïdentificeerde gewapende individuen 
de protestantse kerk van Silgadji aangevallen, en hebben 
hierbij vier gelovigen en de voornaamste pastor gedood. De 
aanvallen treffen regelmatig religieuze verantwoordelijken, 
vooral in het noorden van het land. Half maart, werd de abbé 
Joël Yougbaré, pastoor van Djibo, ontvoerd door gewapende 
individuen. Op 15 februari laatst, werd pater César 
Fernandez, een missionaris salesiaan van Spaanse afkomst, 
vermoord tijdens een gewapende aanval toegeschreven aan 
djihadisten te Nohao, in het centrum oost van Burkina. In 
mei 2018, werden de catechist Mathieu Sawadogo en zijn 
echtgenote geschaakt te Abinda en weer vrijgelaten op 14 
september. Voor hen, werd Pierre Boena, pastor van de 
protestante kerk van Béléhouro eveneens geschaakt en later 
weer vrijgelaten, in juni 2018. Dat alles doet zeggen aan de 
regering en aan de observatoren dat de nieuwe strategie van 
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de gewapende groepen erin bestaat langs het religieuze 
kanaal te gaan om de bevolkingen te verdelen.  

De jihadistische groepen planten zich meer en meer in 

Sinds vier jaren wordt Burkina Faso geconfronteerd met 

meer en meer frequente en moordende aanvallen, 

toegeschreven aan jihadistische groepen, waaronder Ansarul 

Islam, de Groep die steun verleent aan de islam en aan de 

moslims (GSIM) et de organisatie Moslimstaat in Groot 

Sahara (EIGS). In het Sahel gebied van Burkina Faso, 

controleren gewapende groepen, gesteund door jihadistische  

organisaties, steeds meer uitgestrekte gebieden. Volgens 

“Armed Conflict Location & Event Data Project” (ACLED), een 

NGO gebaseerd in de Verenigde Staten, zouden, sinds 

november 2018, de burgerlijke verliezen in dit conflict van 

lage intensiteit reeds oplopen tot meer dan 500 doden.  

De uitvaarten van de 

abbé Siméon Yampa en 

van vijf gelovigen van 

de parochie van Dablo in 

het Centrum-Noord van 

Burkina Faso, werden 

gevierd op maandag 

morgen 13 mei 2019, 

gevolgd door de 

teraardebestelling in het christelijk kerkhof van Dablo. Mgr. 

Théophile Nare, de nieuwe bisschop van Kaya, waarvan de 

parochie van Dablo deel uitmaakt op 90 km., schrijft in een 

communiqué dat de abbé Siméon Yampa en zijn gezellen 

“martelaars van het geloof” zijn. 
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Een missionaris van Afrika voor „Solidariteit Zuid Soedan” 
                                  maandag 20 mei 2019 door D.F. (Vertaling), Webmaster  

 
Jim (James) Greene is een missionaris 
van Afrika geboren in Ierland op 27 juli 
1960. Priester gewijd op 2 juli 1988, na 
zijn theologische vorming beëindigd te 
hebben in Totteridge, begint hij zijn 
missionarisleven in Malawi tot half-
1997 wanneer hij thesaurier van de 
Provincie Ierland wordt benoemd 
(vandaag één van de sectoren van de 
Europese Provincie). In 2002 keert hij 
terug naar Malawi, met een grote 

belangstelling voor Rechtvaardigheid en Vrede. 
Afgevaardigde op het Kapittel van 2004, wordt hij Assistent 
van de Algemene Overste benoemd. Na een sabbatverlof in 
Chicago, wordt hij thesaurier benoemd in Jeruzalem in 2011. 
Sinds januari 2019, is hij uitvoerend directeur van het project 
“Solidariteit Zuid Soedan”.  
Ik ben in Juba, in Zuid Soedan, aangekomen op 26 januari 
om een ploeg te vervoegen van een twintigtal mannelijke en 
vrouwelijke religieuzen, die werken op het project met als 
titel “Solidariteit met Zuid Soedan” Het betreft een initiatief 
van de USG/UISG (mannelijke en vrouwelijke religieuze 
congregaties) dat begonnen is na een noodoproep van de 
bisschoppen van Zuid Soedan. 

Bij het vaststellen van de enormiteit van uitdagingen in wat 
dan nog Soedan van het Zuiden was, hebben meer dan 200 
congregaties besloten hun hulpmiddelen samen te leggen, 
zowel financiële als wat hun personeel betreft. Vele 
congregaties hebben geen personeel te bieden aan dit 
initiatief, maar op dit ogenblik zijn ongeveer 18 congregaties 

Soedan 
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vertegenwoordigd op het terrein in Zuid Soedan, en vele 
andere dragen eveneens bij op verschillende manieren. 
Vanaf het begin, werd er afgesproken dat de “Solidariteit met 
Zuid Soedan” niet kon beantwoorden aan alle noden. Er werd 
dus beslist het accent te leggen op de vorming van andere 
personen op de gebieden van de opvoeding, van de 
gezondheid en de pastoraal.  Het project heeft centra voor 
pedagogische vorming opgericht voor de leerkrachten van de 
lagere school te Yambio, in westelijk Equatoria, en te 

Malakal, in de Staat van de Hoge Nijl. Ongelukkig, door de 
vijandigheden en de aanvallen, is het centrum van Malakal 
vandaag verlaten. Het project heeft centra voor 
pedagogische vorming opgericht voor de leerkrachten van de 
lagere school te Yambio, in westelijk Equatoria, en te 
Malakal, in de Staat van de Hoge Nijl. Ongelukkig, door de 
vijandigheden en de aanvallen, is het centrum van Malakal 
vandaag verlaten. 
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De Zusters Combonianen hebben ons geholpen om een 
centrum op te richten voor verpleegsters en vroedvrouwen 
te Wau, gelegen in de oude staat van westelijk Bahr el 
Ghazal. Bij toeval, werden sommige van de actuele 
gebouwen opgericht door onze overleden confrater, Hubert 
Barbier, eind jaren 1970. Gedurende vele jaren zijn deze 
gebouwen bezet geweest door verplaatste personen 
vooraleer teruggegeven te worden aan de kerk om er het 
project van de vorming van verpleegsters te lanceren in 
2008. Verder, werd er een pastorale ploeg opgericht die vele 
priesters, catechisten en andere pastorale werkers heeft 
gevormd van talrijke bisdommen van het land. Rekening 
houdend met de gewelddadige geschiedenis van het land, 
werd het accent eveneens gelegd op de genezing van de 
traumatismen en op het zoeken naar oplossingen voor 
sommige gevolgen van de vroegere en huidige conflicten. 
Tegenwoordig heeft deze ploeg nood aan meer leden. 
Solidariteit zoekt te getuigen niet alleen door haar daden 
maar ook door het samenleven van internationale religieuze 
gemeenschappen van mannen en vrouwen. In een land dat 
droevig verdeeld is op basis van de etniciteit, trachten wij te 
tonen dat het mogelijk is voor vrouwen en mannen van 
verschillende nationaliteiten en volksstammen samen te 
leven en te werken, terwijl de waardigheid en de 
verscheidenheid van elkeen gerespecteerd worden. Op dit 
ogenblik, ben ik de enige missionaris van Afrika in het land. 
Wie weet wat de toekomst ons te bieden heeft? 
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Pater Joris Vankrunkelsven 

is geboren te Antwerpen op 19 juni 

1927 en overleden te Antwerpen op 

8 mei 2019. Hij werd priester gewijd 

te Heverlee op 12 april 1952 en was 

sinds maart 1955 missionaris te 

Bukavu tot 1967. Na zijn verlof van 

1967 kon hij niet meer terugkeren 

naar Afrika en vervulde meerdere 

taken in België.  

 

De Heer is mijn licht 

De Heer is mijn licht en mijn redder - Voor niemand hoef ik te vrezen –  

Want de Heer zal bij mij wezen - Zorgt voor mij als een goede herder. 

De Heer is mijn kracht en sterkte - Hij omringt mij met zijn zegen - 

En behoedt mij op al mijn wegen -  Hij is het die mijn heil bewerkte. -  

De Heer is goed in alles wat Hij doet -  Ik mag mij aan Hem toevertrouwen –  

En wil mij in alle liefde aanschouwen - Hij is bij mij in voor- en tegenspoed. 

De Heer is trouw, de bron van alle goed - Hij is mijn helper die mij nooit verlaat -  

Ook wanneer het soms wat moeilijk gaat - Geeft Hij mij kracht en nieuwe moed. 

( Naar Psalm 27)  

                                                                                               Fedde Nicolai 

 

In Memoriam: overleden Confraters 
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Wij gedenken onze overleden famil ie leden, weldoeners en 

vrienden. 

01/03/2019: Mevr. Bernadette de Jamblinne, zus van Stany 

de Jamblinne (Evere) 

24/03/2019: Mevr. Jacoba Groenewegen, zus van Geert 

Groenewegen (Brussel) 

03/04/2019: de Heer Lee Franssen, echtgenoot van Mariette 

Roemers, gewezen sociale assistente in Bunia. 

08/04/2019: Mevr. Geneviève Ginsbach, zuster van Jean 

Ginsbach (Namen) 

17/04/2019: Mevr. Françoise Bertholet, zuster van André 

Bertholet (Namen) 

25/04/2019: de Heer Jozef van Ginste, schoonbroer van Jan 

Decavele († 2002) 

28/04/2019: Mevr. Geneviève De Boeck, schoonzuster van 

Michel Piquet (Brussel)  

24/05/2019: Mevr. Christiana Depoortere, schoonzus van 

Marc (Varsenare) en Jo Deneckere (Brussel) 

02/06/2019 : Mevr. Alice Vandelaer, schoonzus van Jef 

Schreurs (+ 2010) 
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Yolande Mukagasana bij Element Uitgevers pb.5211 1410 A E Naarden-Vesting 

Rwanda, 6 april 1994, begin van de 

massamoorden. Mijn broer strooit wat 

meel op mijn hand en blaast. ‘Waar is 

het meel gebleven, Yolande? 

Verdwenen, net zoals degenen, die je 

lief zijn. Je zult ze allemaal verliezen – je 

man, je kinderen… Maar jij zult blijven 

leven, want de dood wil jou niet.’ 

Kigali. Rwanda. 6 april 1994 ’s avonds. 

De radio verkondigt de moord op president Habyarimana, 

een Hutu. De verpleegster Yolande Mukagasana verschuilt 

zich met haar gezin in haar huis: zij zijn Tutsi’s en ze weten 

dat hen een grote ramp te wachten staat… Diezelfde nacht 

begint de volkerenmoord. Yolande en haar gezin vluchten de 

rimboe in. Joseph, haar man, komt als eerste om. Yolande 

doet alles om haar kinderen in veiligheid te brengen, maar 

vergeefs. Zij zal ze nooit meer terug zien. Zes weken lang 

verbergt Yolande zich waar ze maar kan: onder het aanricht 

bij een buurvrouw, bij de missionarissen en ten slotte, 

toppunt van macabere ironie – bij een kolonel, moordenaar 

van Tutsi’s. In Rwanda zijn in die maand april 1994 bijna een 

miljoen mensen omgekomen, afgeslacht met een kapmes 

door hen, die de maand ervoor nog hun buren waren. 

Yolande overleefde de slachting. Ze heeft een 

onbedwingbare drang om haar getuigenis te vertellen; er is 

ongetwijfeld niemand meer in leven op de heuvel waar ik 

woonde. Wie, behalve Yolande, kan vertellen wat er is 

gebeurd?. 

  

De dood wil mij niet 
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Internationale website van de  
 
WITTE ZUSTERS: www.msolafrica.org 
 
Tweetalige website van de Belgische   
  
MISSIONARISSEN VAN AFRIKA:  www.lavigerie.be 
 
MISSIO: www.missio.be 
 
BAND:  Willy Trypsteen 
            de Manlaan 50 
  8490 Varsenare 
            willy.trypsteen@gmail.com 
 
FOTO-SERVICE: Beeckmans Gust 
                          Chaussée de Dinant 111 
                          5000 Namur 
                          mafoto@emails.be 
 
FAMILLE-MISSION: Manu Quertemont 
                                 Linthoutstraat 130 
                                 1040 Brussel 
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Verantwoordelijke uitgever 

Trypsteen Willy 

Charles Degrouxstraat 118 

1040 Brussel 

willy.trypsteen@gmail.com 

 

 
Onze vier confraters zaligverklaard op 8 december 2018 

 

 

PRIVACY BELEID 

 

Indien u dit contactblad niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit  
laten weten per mail of per brief. Al uw persoonlijke gegevens  

worden dan uit ons bestand weggehaald. 
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