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Beste vrienden en 
sympathisanten,

De kogel is door de kerk! 

Minister van Buitenlandse Zaken 

Steven Vanackere heeft eind augustus 

offi cieel het project voor het opvang-

centrum in Oost-Congo ondertekend. De 

renovatiewerken van het oud koloniaal 

Belgisch gebouw zullen binnenkort 

voltooid zijn. Dan kan de offi ciële in-

huldiging van het centrum plaats vinden.

Het opvangcentrum, dat ook een beroepsschool bevat, heeft een 

capaciteit van 150 bedden. Dezelfde ‘exposure method’ als in Lira 

zal worden gebruikt – namelijk het veruitwendigen en verwerken 

van de gruwelijkheden in het rebellenleger  via groepstherapie, 

individuele gesprekken, toneel, tekeningen, muziek, dans en spel.

Daarnaast krijgen de ex-kindsoldaten de kans om een beroep aan te 

leren – schrijnwerkerij, metsen en bouw, landbouw of naailessen. 

Er zullen ook alfabetiseringslessen en gezondheidsvoorlichting 

worden gegeven.

Zoals blijkt uit het verslag van Vlaamse studente Helene Flaam, 

die twee maanden in het gebied doorbracht, zijn de noden in Oost-

Congo bijzonder groot. 

De LRA heeft al meer dan 3,000 Congolezen ontvoerd, een groot deel 

van hen kinderen. Toch is er momenteel geen enkele psychologische 

opvang voor de terugkeerders. Ze worden enkel ondergebracht in 

een soort gastgezin, in afwachting van hun repatriëring naar huis.

Flaam klaagt vooral de houding van de Congolese authoriteiten aan. 

Niet alleen negeren zij de aanvallen van de LRA, zij ontkennen zelfs 

dat er nog een rebel aanwezig is op Congolees grondgebied. Zij doen 

dat omdat ze het Oegandese leger, dat jacht maakt op de rebellen, 

weg willen uit Congo.

Oegandeze militairen vielen in de jaren negentig twee keer Congo 

binnen. De eerste keer om Mobutu te verjagen, een opzet waarin 

ze slaagden. De tweede keer in een poging de oude Kabila omver 

te gooien. 

Enkel de interventie van omringende landen, met name Angola, kon 

dat verhinderen. Maar de oorlog duurde wel drie jaar. VN-rapporten 

maakten melding van plundering van natuurlijke rijkdommen door 

individuele Oegandese offi cieren.

De directeur van onze school in Lira, George Omona, reisde in 

september naar Dungu om opleiding te geven aan de inmiddels 

gerecruteerde Congolese sociaal assistenten. 

Hij was vergezeld van An Verelst die werkt voor het Centrum voor 

Kinderen in Kwetsbare Situaties. Zoals u zich zult herinneren werd 

dit centrum opgericht door de drie Vlaamse universiteiten met de 

resterende fondsen  van de Belgische regering voor het opvangcen-

trum in Lira.

Onze eigen bijdrage aan het Congo project zal opnieuw bestaan uit 

het betalen van schoolgeld van ex-kindsoldaten die na hun verblijf 

in het opvangcentrum in het gewone schoolcircuit zullen worden 

geïntegreerd.

Hierbij willen wij de Belgische regering oprecht danken voor hun 

steun aan dit project. Onze trouwe sponsors willen wij danken om 

te blijven helpen bij het uitbouwen van een toekomst voor deze 

kinderen.

Els De Temmerman

Sponsoring Kinderen Oeganda vzw

N I E U W S B R I E F 

driemaandelijks - oktober-november-december 2011
afgiftekantoor Gent X - P309914

België - Belgique
P.B.

GENT X
3/9463

Ve
ra

nt
w

. u
itg

.:
 E

. D
e 

Te
m

m
er

m
an

, G
er

aa
rd

sb
er

gs
es

te
en

w
eg

 1
16

 -
 9

86
0 

O
os

te
rz

el
e

Afzendadres: Hoeksken 4 - 9860 Oosterzele - Tel.: 09-362 54 00 (na 18 u.)
vzw Secretariaat: Hoeksken 4 - 9860 Oosterzele
e-mail: Abokemeisjes@yahoo.com
website: www.childsoldiers.net
Rekeningnummer: 890-5440402-91

Het vergeten LRA 
confl ict in Oost-Congo
In juli en augustus verbleef Hélène Flaam 

in Oost-Congo om onderzoek te doen naar 

de bescherming van de burgerbevolking. 

Dit deed ze in Dungu, Doruma en Faradje, 

waar het Verzetsleger van de Heer (LRA), 

onder leiding van Joseph Kony, sinds 2008  

dagelijks aanvallen uitvoert. Hieronder is 

haar verslag.

De LRA is sinds 2005 aanwezig op Con-

golees grondgebied en is in 2008 in de aandacht gekomen met 

een aantal grootschalige moordpartijen. Als tegenreactie op de 

gezamenlijke militaire operatie van het Oegandese en het Congo-

lese regeringsleger, ‘Operation Lightning Thunder’, splitste het 

rebellenleger van Kony zich op in kleinere groepjes en nam wraak 

op de bevolking. Na Noord-Oeganda, waar de rebellen verdreven 

werden, verplaatste de terreur van Kony zich naar het noordoosten 

van de Democratische Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse 

Republiek en Zuid-Soedan.

In 2008 werden in drie weken tijd meer dan 800 mannen, vrouwen 

en kinderen op gruwelijke wijze omgebracht. Enkele honderden 

anderen werden ontvoerd. Eén jaar later herhaalden de rebellen 

deze ‘Christmas massacres’, waardoor op drie dagen tijd opnieuw 

zo’n 300 Congolezen om het leven werden gebracht. 

Sinds december 2008 zijn meer dan 3000 mensen ontvoerd en nog 

eens bijna zoveel mensen vermoord. In Congo alleen ontvluchtten 

400.000 Congolezen dit confl ict. Zij zijn verlamd in hun activiteiten 

omdat ze hun velden niet kunnen bewerken, uit angst voor de LRA. 

Afgelopen juni alleen zijn er 53 aanvallen geregistreerd.

Het standpunt van de Congolese overheid is wraakroepend. Die 

negeert niet alleen de problematiek van de LRA maar beweert 

zelfs dat er geen enkel lid van het rebellenleger nog aanwezig is 

op Congolees grondgebied. 

De aanwezigheid van het Oegandese leger zorgt voor spanningen 

tussen beide regeringslegers. Het Congolese leger gaat zelfs zo 

ver de Oegandese militairen te beschuldigen zich voor te doen 

als rebellen om hun aanwezigheid op Congolees grondgebied te 

verantwoorden en de fi nanciële steun van de VS te kunnen blijven 

incasseren. Die houding lokt veel kritiek uit bij de bevolking, die 

dagelijks te maken heeft met het geweld van de LRA.

Tijdens mijn verblijf ontmoette ik Lizette, een meisje van 12 jaar die 

in juni 2011 wist te ontsnappen uit de LRA. Ze verblijft momenteel 

in een gastgezin en wacht op haar terugkeer naar haar familie op 

200 km van Doruma. Zij moest baby’s en zware vrachten torsen. Ze 

bracht twee maanden door bij de rebellen en is nauwelijks in staat te 

praten over haar ervaringen. Ze toont me haar benen die getekend 

zijn door haar tocht doorheen de brousse. Minder zichtbaar maar 

erger zijn de psychologische littekens die te lezen staan in haar ogen. 

Hélène Flaam
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Maar geen enkele organisatie bood tot op heden psychologische 

opvang of trauma-verwerking aan deze jonge slachtoffers.

Sinds 2010 zijn de Verenigde Staten en de Afrikaanse Unie actief 

in Oost-Congo om dit confl ict tegen te gaan. De Verenigde Naties 

zijn eveneens aanwezig in Dungu met een mandaat om bescherming 

te bieden aan de lokale bevolking. Desondanks slaagt niemand 

erin een einde te maken aan het confl ict of de lokale bevolking te 

beschermen tegen de talloze aanvallen.

De vele militaire operaties hebben het confl ict niet gestopt. Maar 

ook de vredesonderhandelingen in Juba zijn op niets uitgedraaid. 

Het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof van Den Haag 

tegen de drie rebellenleiders, waaronder Joseph Kony, uitgevaar-

digd in 2006, blijft dode letter. Hoe lang nog blijft dit confl ict in 

de vergetelheid? 

Hélène Flaam

Studente Universiteit Gent

Vakgroep Studie van de Derde Wereld

Master in Confl ict en Development 

In deze hut in een vluchtelingenkamp in Gangala, nabij Doruma, wonen 8 
mensen

De armoede is groot onder de 400.000 Congolezen die op de vlucht zijn

Bezoek aan 
sponsorkinderen:
Reisverslag 1
Zaterdag 30 juli, de datum waar we al zo lang naar uitkijken.

Bepakt met ongeloofl ijk veel bagage komen we in Zaventem aan. 

Dank aan Brussels Airlines die het ons mogelijk maakt om al deze 

bagage voor onze vzw én voor onze kinderen in Noord-Oeganda 

mee te nemen. We hebben héél veel bekijks met onze 6 karren met 

grote geruite zakken en de hilariteit wordt nog groter wanneer een 

man van Brussels Airlines vraagt of de meubels al vertrokken zijn 

met een container. We geven dus echt wel de indruk dat we aan het 

emigreren zijn. We vertellen de brave man wat de eindbestemming is 

van deze vracht en hij krijgt kippenvel bij het horen van onze missie.

Het inchecken en de vlucht verlopen vlekkeloos.

Zondagmorgen kunnen we heel vroeg vertrekken richting Noord-

Oeganda en worden we opnieuw heel warm onthaald door alle 

bekende mensen in Lira Rachele Comprehensive School.

Ik ben zo gelukkig onze sponsordochter Betty en haar 2-jarig 

dochtertje little Carmen te omhelzen. Wat is ze groot geworden.

Het weerzien met alle bekende gezichten doet zo’n deugd en alle 

kinderen zien er fantastisch uit. Het geeft een goed gevoel. De 

immer lachende George neemt ons onmiddellijk op sleeptouw en 

vertelt honderduit over alle nieuwe zaken.

We zien het nieuw aangekochte busje en horen dat er een tweede 

chauffeur in dienst werd genomen. De verrassing is groot wan-

neer we vernemen dat Jimmy, de broer van Betty, voor deze job is 

aangeworven. Jimmy glundert bij onze kennismaking en vertelt dat 

hij vier weken geleden opnieuw papa is geworden van een fl inke 

dochter, Abonyo Miriam, zusje voor Odongo Emmanuel die nu twee 

jaar oud is. Mooi gezinnetje waarvoor hij verantwoordelijk is en 

waarvoor hij hard zijn best doet met zijn nieuwe job in onze school.

De bagage voor de kinderen wordt uitgeladen, de voetbal outfi ts 

worden onmiddellijk uitgedeeld en aangetrokken en iedereen 

begeeft zich richting grasveld om een balletje te trappen én een 

foto te nemen.

We beslissen om samen met Betty en little Carmen richting Lira 

hotel te trekken om er gezellig te tafelen. Groot is onze verwonde-

ring wanneer we vaststellen dat de jongste aanwezige, little Carmen, 

zich als een grote dame gedraagt aan tafel. Gewapend met een vork 

laat ze geen brokje over op haar bord, de gepaneerde vis met rijst 

en tomaatjes schijnen haar te smaken. Wanneer ik vraag waar de 

kleine pruts met vork heeft leren eten, krijg ik te horen van mama 

Betty dat ze dit aanleert om bij bezoek aan Belgie niet uit de toon 

te vallen….stille hint???

In het pikkedonker, gewapend met goede zaklamp, brengen we hen 

beiden terug naar hun huisje. Little Carmen is al in een diepe slaap 

en beseft niet meer dat ze naar huis wordt gedragen op mama’s 

rug. Morgenvroeg komen we hen terug oppikken om de ouders 

van Betty te ontmoeten in de village. Daar kijk ik al zo lang naar 

uit. Heb me al zo dikwijls de bedenking gemaakt wat die mensen 

over de Muzungus denken die hun dochter én kleindochter van zo 

nabij volgen.

Maandagmorgen, Little Carmen schittert al in haar gele t-shirt en 

kraaknet witte rokje. Ze is om te stelen. Gisteren geschonken, leuke 

gift van onze vriendelijke buren op ons thuisadres.

We vertrekken richting….geladen met geschenken voor de familie 

in de village.

We rijden over asfalt dat al vlug gewisseld wordt voor roodstoffi ge, 

hobbelige wegen en na een uur hotsen we door een landwegje van 
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net de breedte van de wagen, tussen het lange gras, mais en andere 

gewassen. We voelen ons veilig want Betty is onze gids.

Plots duikt een open plek op. We zien drie hutten en één bakstenen 

huisje. Hier is de kraal van de familie Ejang. Ze staan al op de uitkijk 

en de ontvangst is zo hartelijk en warm. De oudste van de dames, 

een buurvrouw zo blijkt nadien, vergast ons op het typische gezang 

en al vlug sluiten de anderen zich hierbij aan. Ik krijg kippenvel bij 

het zien van de vreugde bij deze mensen. Buiten wisselen we de 

eerste warme handdrukken uit en nadien worden we door het ganse 

gezelschap naar binnen geleid in hun woning. De buren blijven 

buiten en wijzelf worden uitgenodigd plaats te nemen in de zetels 

die rondom tegen de muren staan.

Helen,de mama van Betty is getooid in een prachtig lang lila kleed 

met typische schouderstukken. Zij voelt zich zeer onwennig want ze 

spreekt enkel haar plaatselijke taal en kan ons Engels niet begrijpen. 

Betty speelt voor tolk en we zien de ogen van mama glinsteren.

Betty’s vader neemt plaats naast zijn vrouw en we worden offi ci-

eel verwelkomd in de familie. De wederzijdse speeches worden 

uitgewisseld. Onze giften worden met dankbaarheid en vreugde in 

ontvangst genomen. Wijzelf ontvangen een prachtig beeldje met 

een héél persoonlijke tekst. Eens thuis krijgt het een ereplaats in 

de living.

De kinderen van de familie en de buren lopen in en uit. We smelten 

voor het pas geboren dochtertje van Jimmy, Miriam en voor zijn 

zoontje Emmanuel van twee.

We worden uitgenodigd om getuige te zijn bij het slachten van een 

geit die voor ons als maaltijd zal worden klaargemaakt. Deelname 

weigeren aan dit ritueel zou zeker niet passend zijn. We zetten ons 

verstand op nul en aanschouwen de slachtpartij van het arme dier 

dat ons bezoek moet bekopen met zijn leven.

Jan,de slachter-beenhouwer in ons gezelschap krijgt de toestemming 

om het geslachte dier te helpen villen en versnijden op voorwaarde 

dat hij het vel in één stuk kan laten. Het jasje van het geitje wordt 

immers verkocht om djembe’s te vervaardigen.

Het geslachte dier wordt op grote groene bladeren gelegd die dienst 

doen als ‘werktafel’.

Het lukt onze beenhouwer om ondanks de primitieve werktafel, het 

botte mes én de snikhete zon na anderhalf uur de versneden stukken 

geit aan te brengen. Aan zweet ontbreekt het onze mannen niet.

Intussen zijn door de vrouwen de vuren in de twee kookhutten 

aangestoken. De potten worden op de stenen in het vuur geplaatst 

en het koken kan van start gaan. Wijzelf mogen plaats nemen in 

de zithut waar het heerlijk koel vertoeven is en worden vergast op 

nootjes en gebrande maiskolven, lekker.. We bieden tevergeefs 

onze hulp aan. Gelukkig maar want nieuwsgierig als we zijn, 

gaan we af en toe eens poolshoogte nemen van het kokerellen en 

na dertg seconden lopen de tranen 

over onze wangen door de enorme 

rookontwikkeling in elke kookhut. 

De vrouwen proesten het uit van het 

lachen en zijzelf trotseren de rook 

en de hitte alsof het niks is. In één 

van de kookhutten zijn we getuige 

van nieuw leven, twee kippen zitten 

te broeden op eieren en geven ons 

te kennen dat we best niet te dicht 

in hun nabijheid komen. Is het de 

hitte van het kookvuur of is het 

door het geduld van de hen, maar 

plots komen er verschillende jonge 

kuikens tevoorschijn. Misschien 

willen ze de Muzungus ook wel 

leren kennen. Na heel wat roeren, 

pruttelen, roosteren in een onmenselijke hitte bij de vuren, worden 

we rond 17u uitgenodigd om terug plaats te nemen in de woning en 

laten we ons verwennen door een heerlijk maal met tiental verschil-

lende gerechten. Local food! Het ruikt alvast zeer lekker en samen 

met de man des huizes en de andere mannen van de familie en de 

buren mogen we plaats nemen om te eten.

Bij het ritueel van handen wassen waarbij ons water wordt aange-

boden in een kan en kom, worden we door een van de vrouwen 

geholpen. Voor de maaltijd gebruik je geen zeep, na de maaltijd 

wel. Dit om te voorkomen dat er zeepsmaak in het eten kan komen 

wanneer je zoals een echte Afrikaan met je handen eet.

De maaltijd is verrukkelijk. De rijst,witte en bruine posho – mais-

meel gekookt met water tot puree, matoke – gekookte banaan, 

casava – gekookte groente zoals onze aardappel, gekookte spina-

zie, chapati – soort pannekoekjes van zetmeel, geroosterde geit en 

kip…worden door iedereen met smaak gegeten. De kleine zoete 

banaantjes als dessert mogen we zeker niet overslaan.

Hilde en ikzelf zijn de twee enige vrouwen in het gezelschap tussen 

alle mannen. De dames die ons deze heerlijke maaltijd hebben be-

zorgd eten de rest van het voedsel afzonderlijk aan de achterkant van 

de woning. Hier is zeker nog geen sprake van vrouwenemancipatie.

Intussen begint de avond te vallen en moeten we ons haasten om 

foto’s te nemen van het ganse gezelschap, mannen-vrouwen én 

kinderen voor de gevel van de woning waar de ouders van Betty 

terecht fi er op mogen zijn. De datum van 2007 geeft ons te kennen 

dat dit bakstenen huis zeer recent werd gebouwd. We horen dat 

voordien twee hutten werden afgebroken om het bakstenen huis 

op te trekken. Betty en haar zeven broers en zussen groeiden op in 

een kraal van vijf hutten.

We nemen vol emoties afscheid van de familie en voelen hierbij 

de dankbaarheid van deze mensen doorheen ons lichaam stromen 

wanneer we mekaar een stevige knuffel geven. Ik besef dat ons 

bezoek voor de mama van Betty een heel vermoeiende en span-

nende dag moet zijn geweest, maar ik besef dat we deze mensen 

zeker hebben vereerd met ons bezoek.

De oudste buurvrouw heft haar gezang opnieuw aan wanneer we 

worden uitgezwaaid opnieuw richting Lira. De wagen zit afgeladen 

vol want we nemen Jimmy samen met zijn vrouw en twee kinderen 

mee naar hun huisje in Lira. Betty glundert van geluk met little 

Carmen op haar schoot.

Morgen, dinsdag staat ons opnieuw een fantastische dag te wachten 

en gaan we haar voor een leuke verrassing zorgen. Een splinter-

nieuwe fi ets!

Carmen Talloen - MichielsLittle Carmen

 De ouders van Betty
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genomen door de hele familie en we zien dat al onze inspanningen 

niet voor niks zijn geweest. Hun geluk kan niet op.

In de overvolle hut worden we vergast op een lekkere maaltijd van 

rijst en posho met overheerlijke kip. Het ritueel van handenwassen 

is ons al bekend van daags voordien en zoals echte Afrikanen eten 

we met onze handen en laten we het ons smaken. Dit vinden onze 

jongens reuzefi jn.

Onderweg had Brian mij verteld dat zijn mama geen job heeft, maar 

dat ze samen met haar zus ‘necklaces’ maakt. Dat klonk als muziek 

in mijn oren, want ik wou necklaces meebrengen voor familie en 

vrienden. Milly en Monica zijn verrukt bij het horen van onze 

interesse. Na enkele minuten komt Monica met vier grote zakken 

tevoorschijn en in een mum van tijd is de weinige plaats die er nog 

rest in de hut herschapen tot een berg necklaces. De kinderen gaan 

gelukkig buiten voetballen zodat wij rustig kunnen kiezen uit al 

dit moois. Milly glundert wanneer we onze verrukking uiten, ze 

zijn heel prachtig en voor ons moeilijk om te kiezen. We lossen dit 

probleem op door er heel veel te kopen, tot groot jolijt van beide 

dames. Ze zijn zo gelukkig met onze aankoop dat we er voor ons-

zelf nog één mogen uitkiezen. Hun dankbaarheid en gastvrijheid 

is onbeschrijfelijk, hun dag kan niet meer stuk.

Die gekregen necklace heeft voor mij een héél speciale betekenis.

Voor we vertrekken weet Milly me plots tot ontroerends toe te 

verrassen. In haar kleine hut tovert ze ineens uit een klein doosje 

een foto van mijn kinderen Jeroom en Viktor van negen jaar terug. 

Dit is de allereerste foto die Brian van ons, zijn sponsorouders,  

heeft gekregen, toen we net hadden besloten om zijn schoolgeld te 

betalen. Dit gebaar is voor ons een bewijs van grote dankbaarheid 

en waardering voor wat we voor haar zoon Brian doen. Om kip-

penvel van te krijgen!

Intussen spelen Jeroom, Viktor, Jan en Paul een partijtje voetbal 

met alle kinderen. De Muzungus zijn een attractie voor groot en 

klein uit de hele buurt.

Voor we vertrekken maakt Brian nog een paar rondjes tussen de 

hutten en glundert met zijn nieuwe fi ets. De sleuteltjes bergt hij 

zorgzaam weg in de hut van zijn mama in afwachting van zijn 

thuiskomst nu vrijdag wanneer de vakantie begint.

We nemen afscheid met twee beloftes: volgend jaar komen we 

zeker terug en we gaan Milly helpen een markt te zoeken voor haar 

supermooie necklaces.

Hilde

Brian bij zijn nieuwe fi ets

Bezoek aan 
sponsorkinderen: 
Reisverslag 2
Vorig jaar beloofden we Brian zeker terug te komen.

Vandaag, dinsdag is het voor ons de grote dag. We halen Betty en 

little Carmen op en samen gaan we naar ons sponsorkind Brian in 

Fountain Boarding School in Lira.

Het terugzien van Brian is heel emotioneel. Hij herkent ons onmid-

dellijk en wijkt geen moment meer van de zijde van onze beide 

jongens, Jeroom en Viktor.

We verdelen eerst de meegebrachte kleding aan onze sponsorkin-

deren op deze school en aan de directeur geven we stylo’s voor 

alle kinderen.

We verlaten de school samen met Brian en voor we richting Gulu 

rijden naar zijn village stoppen we eerst aan een fi etsenwinkel 

en vertellen Brian en Betty dat we hen willen verrassen met een 

nieuwe fi ets. Hun ogen schitteren van geluk en de keuze van fi ets 

is héél vlug gemaakt.

Deze van Betty blijft in de winkel tot de volgende dag en deze 

van Brian wordt boven op het dak van de wagen gebonden. Via de 

achteruitkijkspiegel verliest hij zijn fi ets geen seconde uit het oog 

en vertelt ons dit met een guitige blik in zijn ogen.

We weten niet dat er bij ons vertrek van op de school al een telefoon-

tje is gedaan naar Milly, ex-kindsoldaat en de mama van Brian, dat 

we met een volgeladen busje op komst zijn. Daardoor staat de ganse 

familie van Brian op de uitkijk bij onze aankomst in de village in 

Gulu en worden we bij het uitstappen héél hartelijk ontvangen. Milly 

omhelst Brian en onszelf alsof we mekaar al heel lang kennen. Ze 

schatert het uit bij het zien van de nieuwe fi ets van Brian en weet 

met haar dankbaarheid geen blijf. Ze neemt ons onmiddellijk mee 

naar haar hut. Deze hut van Milly staat niet in een kraal zoals bij 

de ouders van Betty, maar in een volle buurt met vele hutten naast 

mekaar, één per gezin. 

We ontmoeten Monica, de zus van Milly, die eveneens ex-kind-

soldaat is. Ze spreekt ineens over haar zoon Godbe en tot onze 

grote verwondering blijkt hij ook in Fountain op school te zitten, 

samen met zijn neef Brian. Hiervan waren we niet op de hoogte, 

want anders hadden we Godbe zeker meegebracht. Geen van beide 

jongens had hierover ook iets gezegd in Lira.

We maken kennis met de drie halfbroertjes van Brian en hun vader.

Onze geschenken en kleding worden enthousiast in ontvangst 

Even de handen wassen
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