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WATER VOOR MABELE 

 

SIMEN’s GETUIGENIS 

Deze Nieuwsbrief nr. 17 vertelt het persoonlijke verhaal van Simen over zijn bezoek 
aan Kasongo-Lunda, met zijn ontmoetingen, bedenkingen en ontdekkingen, ook 
enkele filmpjes, soms voor de couleur locale! In nr. 18 vervolledigen we zijn 
getuigenis met de rest van het foto- en filmmateriaal dat hij verzamelde, én samen 
met het verhaal van de Dokters zonder Vakantie van het Sint Vincentiusziekenhuis 
van Deinze, die net voor hem een werkverblijf van drie weken hadden georganiseerd 
in het hospitaal. 
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INTRO 
 
Mu nzilla yena (Kiyaka voor: “ik ben onderweg”) 
 
Ik dacht dat ik me door mijn reizen naar Ghana gedeeltelijk wel kon voorstellen wat 

me te wachten stond. Deze gedachte was niet juist. Congo, met niets in mijn eigen 

referentiekader te vergelijken. Een heel nieuwe wereld. 

De reis naar Congo heeft, voor mij, de betekenis van het woord “verbazing” volledig 
geherdefinieerd. De weg, die ik zelf eerder “Lange strook zonder bomen” had 
genoemd. 



De armoede waarin vele van deze mensen leven en een ziekenhuis met 
infrastructuur dat mij soms bezorgd maakte over daar zelf ziek te worden.  

Verhalen over leeftoestanden die me extra dankbaar maken om in België geboren te 
zijn. 
 
Maar… ook de term “On se débrouille” kreeg voor mij een hele nieuwe betekenis.  
 
De mensen zijn trots. Trots op hun zelfredzaamheid, de dingen die ze hebben 
verwezenlijkt ondanks de ontbrekende middelen. Ze zijn erg sterk. 
 

De kinderen dromen.  
Dromen over dokter, ingenieur of 
journalist worden. 
School is erg belangrijk voor hen, 
want ze geloven dat dit de sleutel is 
naar een beter bestaan voor hen en 
hun familie. 
Ze zijn vastberaden, moedig en 
gevuld met zelfvertrouwen. 
Ze weten heel goed wat ze willen. 
Aan creativiteit, vastberadenheid en 
goesting is er dus geen tekort. 



Infrastructuur lijkt het grootste probleem. 
Met het aanschouwen van het effect dat het drinkwater op de bevolking heeft, zowel 
gezondheidsgewijs als op hun moraal, wordt het me zeer duidelijk dat met een 
beetje hulp de mensen bergen kunnen verzetten. En dit ook zullen doen. 

 



1. De heenweg 
De twee dagen die ik doorbracht op de weg tussen Congo’s hoofdstad Kinshasa en 
Kasongo-Lunda, zorgden al meteen voor mijn eerste verwonderingen. 
Ik had me soms afgevraagd waarom de vrachtwagens van SOFOCO (die de boring tot 
een goed einde brachten) zoveel moeite hadden om in Kasongo-Lunda te geraken. 
Terwijl ik zelf deze weg aflegde, vroeg ik me eerder af hoe ze er ooit zijn geraakt. 
Onderweg kom je meerdere vrachtwagens tegen die op hun kant liggen. Na 
ongeveer vijf van deze gevallen ben ik gestopt met tellen. 
 
De zeer ervaren chauffeur gidste ons telkens langs elke verzakking en bult met een 
feilloze, urenlang aanhoudende concentratie. Hier kreeg ik elk traag voorbijgaand 
uur meer en meer bewondering voor.  
 
Ondanks zijn geweldig talent blijft de weg zwaar. In de belevenis van de weg leer ik 
mijn eerste term in de lokale taal Kiyaka, namelijk “Tomenekina”, wat “We hebben 
goed gedanst” betekent. Dit verwijst, in de ogen van de optimist, naar het ritme 
waarmee deze weg ons, bijna ononderbroken, liet dansen. 
 
Hier een filmpje van een deeltje van de weg om jullie een idee te geven. 
 
 

2. Drinkwater in het ziekenhuis 
 
Eens aangekomen op het domein van het 
ziekenhuis in Kasongo-Lunda, lieten de 
volgende verwonderingen niet lang op zich 
wachten.  
 
Vergezeld door enkele geitjes ga ik op 
verkenning. Een groot domein met 
verschillende, door verhoogde en overdekte 
wandelstroken verbonden, paviljoenen. 
Deze stroken lijken een vaste 
ontmoetingsplaats voor familieleden van de 
zieken, maar ook een mogelijkheid tot 
bewegen voor de zieken zelf. 
 

Men toont me meteen de pomp en de watertoren. Bij deze laatste wordt me de 
reparatie van de lek aangewezen en tot mijn groot plezier lekt er geen druppel!  
In dit filmpje zie je de installaties in werking. 

https://www.youtube.com/watch?v=X0iPPkB3uPw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EDVanbYsj0Q&feature=youtu.be


 
Als ik verder verken, merk ik dat men geen tien 
seconden kan rondwandelen zonder de 
felblauwe fonteintjes tegen te komen. Deze zijn 
steeds vergezeld door meerdere gele bidons en 
hun eigenaars, klaar om deze te vullen met het 
drinkbare water dat de boring heeft voorzien. 
 
Er is voldoende water. En de kraantjes vullen een 
bidon aan een indrukwekkende snelheid van 
gemiddeld 10 liter per 27 seconden! Deze 
snelheid houdt ook in dat het wachten, zelfs op 
de drukste momenten, zeer goed meevalt. 

 
In dit filmpje vertelt de nutritionniste, die toezicht houdt over een kraantje dat water 
voorziet voor mensen in de omgeving, over hoe dit systeem werkt. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj2FIZbDvx4&feature=youtu.be


Wat me ook zeer aangenaam verraste, is hoe bewust de mensen met het water 
omgaan. Toen een hoofdkraan werd opengezet, bleek een fonteintje niet afgesloten 
te zijn geweest. Het water liep eruit met niemand in de buurt. 
De reactie was opmerkelijk. De verpleging liep zeer snel naar buiten om dit kraantje 
snel dicht te draaien. Op een ander moment zag ik een vrouw, die twee bidons naast 
mekaar had gezet, het kraantje dichtdraaien om van bidon te wisselen. Om zo toch 
maar geen druppel te verspillen!  
 
De mensen zijn enthousiast: water-gerelateerde ziektes zijn enorm gedaald op de 
ladder der problemen in deze regio. En dit op een betaalbare manier. 
Niets dan lof dus over het project, dat gekend is en toegejuicht wordt tot de verre 
rand van de stad. 
In minder woorden: “Het werkt.” 
Er is dus veel water. Maar er wordt nog erg veel water misgelopen door de 
afwezigheid van deftige opvang van regenwater. De regenwaterput is zo leeg, dat ik 
oprecht hoogtevrees krijg als ik erin kijk.  



De lange stok op de foto wordt gebruikt om een emmer beneden te krijgen om dit 
water te kunnen bemachtigen, aangezien buiten de goten ook de pomp defect is. 

3. Centres de santé 

In de weide omgeving van Kasongo-Lunda liggen 20 Centres de Santé die basis 
gezondheidszorg voorzien voor de mensen op het platteland. Bij mijn bezoek aan het 
Centre de santé in Nzakimwena werd de wereld nog meer vervreemd van mijn 
referentiekader.  



 

 
De term “armoede” kreeg een zeer 
duidelijk beeld. Infrastructuur, in zowat elke zin is afwezig. De zieken worden 
geholpen met de weinige middelen die er zijn. Deze mensen rond de centres de 
santé worden geconfronteerd met nog veel meer problemen. Nog meer dan in de 
cité, worden ze blootgesteld aan: 

• Ziektes door gebrek aan drinkwater (ze halen hun water nog steeds uit de rivier) 
en gebrek aan hygiëne 

• Variatie in voeding. Een groot deel van maaltijden in Congo bestaan uit fufu, een 
gerecht dat wordt gemaakt van de maniok-plant. Dit is echter een heel erg grote 
bron van koolhydraten, waardoor diabetes een zeer groot probleem is. Dit is dan 
is. Dit is dan ook nog meer voorkomend in de regio’s buiten te stad. 

 Gebrek aan onderwijs. Er wordt me verteld dat veel van de kinderen beperkt 
onderwezen worden door de ouderen van de regio, maar dit voorziet de 
kinderen niet van de middelen die nodig zijn om een goede toekomst op te 
bouwen.  
 

 



4. L’avenir 
 
Als ik rondvraag wat de positieve impact van het drinkwater nog zou vergroten? 

• Het aansluiten van dit water met kraantjes binnen in de paviljoenen van het 
hospitaal, zodat de hulpverlening beter kan verlopen! 

• Een functionerend systeem om het regenwater op te kunnen vangen en te 
gebruiken. 

• Regenwateropvang in de “centres de 
santé”  

• Drinkbaar water in de stad. 
(Sommige mensen zijn een uur 
onderweg, met een bidon van 25 liter 
op het hoofd is dit een heuse 
uitdaging!) 

• Aan nieuwe toiletten wordt gewerkt, 
maar er is nog veel te doen 
 

 

 
 
De warme eindejaarwensen van Zr. Ria Van der Sijpe,  
bestemd voor haar eigen kring van sympathisanten, de Vrienden van Kasongo-Lunda. 
Deze Vrienden leggen zich toe op het ITM, het Institut Technique Médical, haar 
onderwijs en de internaten. Je krijgt hetzelfde diepgaande optimisme mee, dat je 
bent tegengekomen in onze brief vooral bij de jongeren, ginder en hier! 
 
Beste vrienden van Kasongo-Lunda, (…) 
Hier, bij ons, draait het op zijn Congolees. Het is zeker niet altijd gemakkelijk, maar 
wij doen ons best om verder te doen. 
Eén van de grootste problemen is dat de mensen niet of zeer weinig betaald worden. 
Dus schoolgeld betalen is een probleem en ook verzorging betalen in het hospitaal. 
De malaria is nog altijd zeer sterk verspreid, vooral bij de kinderen. 
 

Er zijn ook mooie zaken. We hebben nu water in het hospitaal dankzij het project van 
Mabele. Jullie zullen ook jullie steentje bijdragen om ook waterfonteinen te plaatsen 
in beide internaten van de school, meisjes en jongens. 
Dat is zeker één van de grote dromen van de bevolking: genoeg water hebben! 
 

Ik stuur jullie een zeer warme Congolese groet en een reuze zonnestraal. 
Van harte!   Zr. Ria 

 



Financies 
De reis en het verblijf van Simen Nuytemans, tussen 17 november en 30 november 
2019, naar ons project in Kasongo-Lunda, werd gefinancierd door Simen zelf en 
dankzij familiale ondersteuning. Aankoop van een videocamera om getuigenissen te 
verzamelen werd gefinancierd door de Subsidie van de de Dienst 
Ontwikkelingssamenwerking van de Stad Antwerpen, in ons Noord project, 
WereldWaterDag (WWD). Het nieuwe film- en fotomateriaal van Simen gaan we 
intensief gebruiken om scholen te overtuigen deel te nemen aan de 
WereldWaterDag van 2020 en om ons materiaal naar de leerlingen op punt te stellen 
en te verrijken. Dat geldt zowel voor het informeren van alle jongeren van kleuter tot 
middelbaar over het belang van water op onze planeet, als voor het verbeteren van 
onze 'educatieve' spellen. We breiden trouwens ons publiek dit jaar uit tot het 
middelbaar onderwijs, ASO, TSO en BSO. Tenslotte zal de aangekochte camera ook 
tijdens de Wereldwaterdag (van 2020 en verder in de toekomst) gebruikt worden. 
 

OPROEP 

Zr Ria is enthousiast, Simen ook. En wij met hen! 
L’eau est une merveille. 

Jij doet toch ook nog mee?! 
 

Kortom, we hebben ook jouw hulp nog altijd nodig  

om dit plan helemaal rond te krijgen! 

Wie dit waterproject in Congo wil steunen, kan een bedrag overschrijven naar 
BE43 4352 0990 0101 van HUBEJE (Hulp aan Belgische Jezuïeten) 

Koninginnelaan 141, BE 1030 Brussel 
met de vermelding Project 952 Mabele – Water voor Mabele vzw 

Je gift is fiscaal aftrekbaar vanaf €40. 

De nieuwsbrief verschijnt bij elke belangrijke nieuwe stap van ons project.  
Als je de brief wil doorgeven aan een geïnteresseerde family, friend or fool, ben je 
dubbel onze dankbaarheid waard! 
www.watervoormabele.be   

Vraag of commentaar? 
Rudi Nuytemans, Wetstraat 93, 2060 Antwerpen     rudi.nuytemans@telenet.be   
0488 37 90 56 

 
 
We wensen je een optimistisch en engagerend jaar 2020. 
Eva, Lutgart, Simen, Rudi 

 

http://www.watervoormabele.be/
mailto:rudi.nuytemans@telenet.be

