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Beste sympathisant,  

Een speciale editie ‘Afrika-krant’ met nieuws van onze 3 priorijen in Rwanda en 
Congo van ‘Les Filles de la Résurrection’. Zovelen onder u hebben de afgelopen 
jaren met interesse de projecten van onze zusters in Afrika gevolgd. Velen 
onder u waren present op de benefietacties die wij met de werkgroep ‘Mirhi-
Masaka Sint-Trudo Solidair’ inrichtten. Dit jaar géén benefiet. Jammer, het is 
niet anders. Toch willen we u met deze editie informeren hoe het met de 
zusters gaat, hoe het loopt met de projecten die we samen de afgelopen jaren 
ondersteunden en hoe de Corona-crisis ook hier serieuze consequenties heeft. 
Sinds 2011 hebben we samen verschillende projecten ondersteund, straks 
wordt het 2021, 10 jaar later. Een hele ontwikkeling brachten de zusters 
sindsdien op gang.  
Veerkracht, creativiteit en hoop zijn de sterkste ingrediënten waarmee deze 
vrouwen steeds opnieuw aan de slag gaan, om waardig leven mogelijk te 
maken voor velen.  
Onze steun ging naar de bouw en oprichting van Sociale Centra voor vrouwen, 
zowel in Rwanda als in Congo, we investeerden in schoolbanken voor de 
nieuwe school in Masaka, we hielpen met het bouwen van een 
waterkrachtcentrale, we ondersteunden de werking van verschillende 
voedingscentra in Mirhi, we initieerden de aanleg van een groentetuin en 
farmacie in Kindu… en dit jaar wilden we met ons benefiet het centrum voor 
kinderen met een beperking te Muhanga ondersteunen. Maar hier riep Corona 
halt.  

De afgelopen maanden waren hard. De zusters getuigen van de enorme 
toename van extreme armoede en levensbedreigende ondervoeding. De 
heropstart van de scholen verloopt hierdoor héél moeizaam. Een ander gevolg 
hiervan is een toename van de onveiligheid. Onze medewerker Kris die in 
september tóch naar Rwanda afreisde, hoorde en zag hoe moeilijk deze tijd te 
overbruggen is. Onze bekommernis en deze van de gemeenschappen in Afrika 
is: de projecten die opgebouwd werden niet laten verloren gaan. Onze 
aandacht gaat in het bijzonder naar het centrum voor kinderen met een 
beperking te Muhanga in Rwanda en de voedingscentra te Mirhi-Bukavu in 
Congo. Dit zijn de plaatsen waar échte basishulpverlening nodig is. We laten in 
deze krant verschillende zusters aan het woord, ieder verhaal verdient onze 
steun en grote waardering.  

zr. Hannah Geysens, abdis 
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Priorij Rwanda 

Onze medewerker Kris reisde in september af naar Rwanda. Hij zag hoe Corona 
ook een impact heeft op de samenleving daar. Ook in Masaka sloot de school 
en moesten de leerkrachten en werknemers zonder inkomen thuis blijven. Kris 
getuigt: ‘De toestand was het meest schrijnend voor mensen die niet 
onmiddellijk een klein perceel grond hebben waarop ze eigen groenten en 
fruit kunnen telen.’ Ook de zusters verloren hun inkomsten. Maar gelukkig was 
er het werk met z’n allen op de landerijen rondom het klooster. ‘Van de eigen 
oogst hebben ze zoveel als mogelijk gedeeld en voedselpakketten uitgedeeld 
aan de eigen werknemers’.  

Hij bezocht ook het centrum voor jongeren met een beperking in Muhanga. Hij 
getuigt over de grote inzet van de drie zusters die er zich elke dag engageren 
voor de minsten. Als ze over de jongeren vertellen voel je bezieling in hun 
verhalen. ‘Het zijn de kleine succesverhalen die hen motiveren om zich verder 
tenvolle te engageren. Er is geloof, hoop en heel veel liefde’. De zusters zijn er 
in geslaagd om met ondersteuning een begin te maken met materiële 
verbetering: een nette refter waar de kinderen hun maaltijd kunnen gebruiken.  
Ze hebben vele dromen voor verdere verbeteringen in de toekomst … plannen 
genoeg. 

Het nieuwe gastenverblijf te Congo-Nil wekte ook grote bewondering. Eerst was 
er scepsis en twijfel: was dit niet te hoog gegrepen? Zélf een gastenhuis te 
willen bouwen? ‘Maar ondanks hun scepsis en vele twijfels bleven de zusters 
toch kansen zien in het gastenverblijf’. Uiteindelijk is het een gastencentrum 
geworden met 26 volwaardige kamers. Nu groeide het toch uit tot een 
volwaardig huis met een ziel! Covid strooide uiteraard ook hier roet in het eten, 
kort na de voltooiing moest het gastenverblijf al sluiten. ‘Bij ons in West-
Vlaanderen zeggen we ‘chapeau’: hoed af voor deze realisatie. Ze mogen hier 
fier op zijn. Gebundelde vrouwkracht met heel veel geloof’.  
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Nieuws uit de centra voor ondervoede 
kinderen van de priorij van Mirhi – Bukavu 

De Covid-19-pandemie heeft de situatie van de ondervoede kinderen in onze 
nutritionele centra heel erg verslechterd. Sinds de lockdown hebben de 
gezinnen honger en zijn door de verzwakking allerlei ziektes toegenomen.  
De bevolking is tijdens deze lockdown in de onmogelijkheid om de dagelijkse 
werken te verrichten die hen ondersteunen. Werken als ‘dagloner’ is hier de 
normale manier om voor het inkomen van een gezin te zorgen. Maar iedereen 
moest thuis blijven. Zo brengen veel gezinnen vaak nachten door zonder te 
eten. De kinderen krijgen niet genoeg en uiteindelijk worden ze getroffen door 
zware kwashiorkor – de zwaarste vorm van ondervoeding. Dit alles door gebrek 
aan eiwitten. Bovendien heeft de regio te kampen met een epidemie die de 
planten verwoest. Het is een ziekte die mozaïek wordt genoemd. Het valt de 
wortel van de bananenboom aan en ook de zoete aardappel. Dit zijn lokale 
voedselgewassen en zonder deze zijn de mensen uitgehongerd. Er zijn enkele 
levensmiddelen op de markt, maar tegen buitensporige prijzen.  

Zr. Valentine zegt: ‘Het kan onze regering blijkbaar niet veel schelen dat het 
leven erg duur wordt en de armen verhongeren. Het aantal ondervoede 
mensen neemt van dag tot dag toe en onze Priorij kan niet meer aan hun 
voedselbehoeften voldoen. Vandaag hebben we hier in de Priorij 46 zieke 
kinderen waarvan de families door de ellende niet eens 1 kg meel per week 
kunnen krijgen om pap te maken. We hebben het hier alleen maar over de 
kinderen die in het voedingscentrum van onze Priorij worden geholpen, om nog 
maar te zwijgen van de andere ondervoede kinderen in de centra van 
Mubumbano, van Kakono, van Goma, in Idjwi, overal waar onze gemeenschap 
zich bevindt.  

Overal zijn er kinderen die ernstig ziek zijn door ondervoeding.  
Het is voor ons onmogelijk om onze ogen te sluiten voor al deze ellende om ons 
heen. Wij danken bij voorbaat al diegenen die gevoelig zijn voor deze ellende 
en die ons advies of financiële steun kunnen geven’.  
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Jij, mijn Afrikaanse zuster, 

  

Zo zag ik jou, 
onder hoge papaja’s en 
bananenbomen, 
stappend op stoffige wegen 
met op je hoofd  
zware vrachten groenten, 
fruit of sprokkelhout, - 
jij, Afrikaanse, 
met je huid als van bruin satijn, 
je kleurige kledij   
die je armoe bedekt, 
je lenig lichaam  
dat fierheid uitstraalt, 
jij draagt veerkracht als een vlag 
in een land dat barst van honger, 
onrecht en oorlogsgeweld. 

Jij, Afrikaanse, 
met ogen als mysterieuze meren 
en handen die  
de dagelijkse lasten dragen, 
jij was en bent  
de ruggengraat van je volk, 
je stam, je gezin, je gemeenschap 
al draag je sporen van een zwaar, 
getormenteerd bestaan, 
van struggle for life en verwoestende 
trauma’s, 
van angst voor terreur en uitbuiting 
en vooral van pijn  
om het verlies van velen. 
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Jij, Afrikaanse, 
wat is het dat mij raakt 
als ik jou zie als zorgende, blije, 
dansende vrouw 
die kiest voor leven,  
ondanks kwetsbaarheid, 
die lacht,  
ondanks verborgen verdriet, 
die zingt van hoop  
ondanks een uitzichtloos bestaan? 
Waar haal jij de kracht die rechtop 
doet staan, 
waar haal jij de moed  
en blijf je vertrouwen 
en geloven dat je een schakel bent in 
het bewerken van vrede? 
Jij, Afrikaanse, jij bent  
het echte goud van Afrika, 
kostbaar en sterk,  
een schat die hoop heet. 
Dát herken ik in jou:  
‘het kleine meisje hoop’ 
waarover God zelf  
zich verwondert,  
de kracht die altijd weer opstaat  
en wonderen doet. 
Afrikaanse, mijn zuster,  
ga ons voor in die hoop. 
Ik groet je, ik dank je,  
ik heb je lief …  
zr. Caritas Van Houdt  
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Sociaal centrum voor vrouwen: 
beroepsopleiding snit, naad & management 

Zr. Adèle aan het woord: ‘Het Sociaal Centrum voor vrouwen werd gebouwd in 
2014-2015 en sindsdien gaan er verschillende vormingsactiviteiten door. Zo is 
de tweejarige opleiding in snit, naad en management sinds enkele jaren 
gestart. Op het einde van de cyclus krijgen de vrouwen (en enkele mannen) een 
erkend certificaat en kunnen zelfstandig beginnen. Dit jaar was echter 
uitzonderlijk door de ontwrichting van Covid-19 die de hele wereld heeft 
geschokt. Ook onze regio van Bukavu in Zuid-Kivu leed hieronder.  
Alle activiteiten werden gedurende 6 maanden onderbroken. Iedereen diende 
de opgelegde maatregelen van de overheid en van de Kerk te volgen. Het 
gevolg van deze toestand heeft veel problemen veroorzaakt op financieel 
gebied. Aangezien er geen activiteit was op de markt, noch in de velden, 
bevinden veel mensen zich nu in een betreurenswaardige situatie. Ons 
Centrum durfde toch te heropenen in oktober met 26 leerlingen in het 1ste jaar 
en 25 in het 2de jaar. Het vorig jaar konden we afsluiten met 20 leerlingen die 
hun certificaat behaalden. Ons centrum ondervindt moeilijkheden van 
zelffinanciering. Omdat het milieu erg arm is, ontbreekt het de leerlingen aan 
materiaal: stoffen, machines, garen, vergoedingen voor de leerkrachten. Bij 
de inschrijving hebben we het aantal studenten beperkt, velen willen leren, 
maar helaas is er geen ruimte en zijn er geen middelen genoeg. De Priorij doet 
haar best om hen te helpen, maar ook wij zijn beperkt’. 
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“… we hebben het aantal studenten beperkt, velen willen leren,  
maar helaas er is geen ruimte en er zijn geen middelen genoeg.” 
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Nieuws uit de scholen van Mirhi-Bukavu  

De secundaire school het MAENDELEO-Instituut organiseert de sectie 
Biochemie, die de studenten voorbereidt op opleidingen in 
natuurwetenschappen, verpleegkunde en biomedische wetenschappen.  
Het biedt een rijke vorming in de menswetenschappen. De school heeft 10 
klaslokalen met een kleine computer en biochemisch laboratorium en een 
kleine bibliotheek. Het heeft 15 leraren en 1 prefect met 3 werknemers.  
De school heeft 520 studenten, 250 meisjes en 270 jongens. Het schooljaar 
2019-2020 kende reeds veel problemen. Vooreerst een staking van de 
leerkrachten die geen salarissen meer kregen en daarna de Corona-pandemie 
die alle onderwijsactiviteit lam legde. We waren gedwongen om de lessen te 
stoppen van maart tot augustus, toen we de 6de klas alleen hervatten om de 
finalisten voor te bereiden op de staatsexamens. Tijdens de lockdown bleven 
de leerlingen, de leraren en ook wij, de zusters, thuis. Voor de gezinnen had 
dit grote gevolgen. Het werd vooral een strijd tegen armoede. Maar er waren 
ook andere moeilijkheden: van intellectuele, spirituele, morele en sociaal-
culturele aard. 

Het niet afmaken van de leercyclus betekent een grote achterstand. 
De abrupte onderbreking van de lessen met het gebrek aan begeleiding zorgde 
ervoor dat we veel studenten verloren, vooral meisjes. 5 meisjes werden vroeg 
zwanger op de leeftijd van 14-16 jaar en 1 jongen en 3 meisjes trouwden vroeg 
op deze zelfde leeftijd. Met spijt zagen we ze van de school vertrekken. 
Tijdens de lockdown werd de school het slachtoffer van een diefstal van alle 
elektrische kabels die het computerlokaal bevoorraadden en die ons hielpen bij 
het doorgeven van de computercursus. Op dit moment hebben we een ernstig 
probleem, we zijn gedwongen om theorie te onderwijzen zonder praktijk, 
omdat we ook niet weten hoe we aan de middelen voor brandstof voor de 
generator moeten komen. We vrezen nu zelfs dat de computers worden 
gestolen en zelfs de weinige materialen uit het biochemische labo. We zijn 
heropgestart. Met de beperkte middelen die er zijn, maar des te meer 
overtuigd van de waarde van ons werk als opvoeders die met deze jongeren 
samen aan de toekomst bouwen.    - zr. Gilberte 
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Basisschool Mère Hadewych 

Deze lagere school telt 500 leerlingen. Afstand houden gezien de grootte van 
de lokalen is onmogelijk, sommige klassen tellen 60 leerlingen. Gezien de 
ongerustheid van de leerlingen hebben we als opvoeders toch een aantal 
richtlijnen opgesteld, zodat onze leerlingen met deze situatie kunnen omgaan. 
We werden geconfronteerd met praktische en sociale problemen, de 
overheid helpt ons op geen enkele manier. De leraren, arbeiders en 
schoolwachters worden niet betaald. Vier klaslokalen zijn nog in aanbouw en 
we hebben geen vergaderzaal. Er zijn geen apparaten om handen te wassen, 
noch thermometers om de temperatuur van elke leerling op te nemen als ze op 
school aankomen. De mondmaskers worden niet door de overheid aan de 
leerlingen gegeven en de ouders zijn echt niet in staat om op al deze 
problemen in te spelen. Wij van onze kant pogen om hoopvol nabij te zijn, aan 
te moedigen en deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.  - Zr. Noëlla 

“We werden geconfronteerd met praktische en sociale problemen,  
de overheid helpt ons op geen enkele manier.” 
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Nieuws uit de scholen van Mirhi-Bukavu  
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De nieuwe priorij te Kindu 

Zr. Anne Marie vertelt over de nieuwe Priorij van Kindu, aan de oevers van de 
Congostroom. Deze stichting begon aanvankelijk met 7 zusters uit Mirhi 
Bukavu in 2014 en bestaat nu uit 19 zusters, 6 novicen en 6 postulanten. De 
zustergemeenschap is blij dat er stilaan meer en meer interactie komt met 
mensen uit de omgeving: ze komen naar de eucharistieviering en ook komen ze 
de vesperdienst volgen. Dat er jongeren met hen komen meezingen, stemt hen 
dankbaar. 

Land – en tuinbouw 
Het apostolaat via land- en tuinbouw is voor de zusters in Kindu zeer belangrijk 
geworden.  
Op het terrein Shengé, enkele kilometers buiten de stad, wordt landbouwgrond 
ontgonnen door de zusters zelf. Eén zuster ging agronomie studeren. En nu 
nodigen de zusters vrouwen én mannen uit om mee te werken op ‘leer-
tuinen’. Het helpt de mensen op te staan uit immobilisme en te vechten tegen 
hongersnood en ellende. Het kweken van soja en kikkererwten helpt zware 
ondervoeding, verzwakking door malaria en andere ziekten tegen te gaan. Dit 
werk, op deze plaats, is belangrijk. De novicen bouwen er ook een eigen 
groentetuin uit om zo te kunnen bezuinigen op de uitgaven. Men besliste om 
daar ter plaatse een gemeenschap te vestigen en te beginnen met de bouw van 
het noviciaat. Dit is veiliger want de gewassen op het veld worden dikwijls 
gestolen. Permanentie is noodzakelijk. 
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Aansluitend gaf dit aanleiding tot een nieuw initiatief: AGRO PASTORAL! 
Een vreemd initiatief? Ze begonnen met een … apotheek voor veterinaire 
producten! Tot grote tevredenheid van de bevolking. De foto toont met enige 
humor wat er bedoeld wordt. Tijdens de laatste kippen- en varkensepidemie 
werd de efficiëntie van dit initiatief reeds bewezen! Van inventiviteit 
gesproken!  

Gezondheidscentrum en materniteit 
De officiële documenten voor toelating om het gezondheidscentrum uit te 
baten geven nu de mogelijkheid om er zonder problemen te werken. Er hebben 
min of meer 5 bevallingen per maand plaats en elke dag wordt allerlei hulp 
verleend aan de bevolking. 

Puur Water 
De laatste nieuwe activiteit is de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie – 
geïnstalleerd in de Priorij zelf – die helpt om heel wat mensen uit de buurt van 
zuiver drinkwater te voorzien. Zr. Anne Marie dankt allen die hen steunen en 
schrijft: ‘We werken verder in het verre Kindu met Gods genade en met uw 
steun!’  
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“De zusters nodigen vrouwen en mannen uit  
om mee te werken op de ‘leer-tuinen’…” 

16 
 

Wil je de projecten van de zusters van de Verrijzenis blijven ondersteunen dan 
kan dit door uw bijdrage te storten op: 
de rekening van KONTINENTEN BE66 7380 3734 7143 KREDBEBB  
en een fiscaal attest bekomen voor een gift vanaf min.€ 40,00 
steeds met vermelding ‘projecten Masaka’ voor Rwanda  
of ‘projecten Mirhi’ voor Congo, 
eveneens uw naam en voornaam zoals vermeld op uw identiteitskaart 
én uw rijksregisternummer, dit is noodzakelijk om een fiscaal attest te kunnen 
verkrijgen. 

Belangrijk is te weten dat: 

Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een 
belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%. 
Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering 
verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.  
De wet is van toepassing op giften tot 31/12/2020. 

De zusters van de Sint-Trudoabdij 
en de werkgroep ‘Mirhi-Masaka Sint-Trudo Solidair’ danken u voor uw steun.  

Oude Oostendse Steenweg 53 
8000 Brugge 

www.sinttrudoabdij-brugge.tk www.sint-trudo-solidair.be 
 

 

 

 

In samenwerking met: 
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