Stichting Ifuni

“Vriendschap vraagt voetenwerk”

Je moet elkaar over en weer regelmatig opzoeken.

Ifuni-reis-groep en bagage

Kigali 100 jaar (in 2007)

Inshuti ’y inshuti n’ínshuti: “vrienden van vrienden zijn vrienden”.
Reisverslag

1e reis Stichting IFUNI (11 tot 28 febr. 2011) :
De route ingetekend:

Na 2 voorbereidingsmiddagen in
november en januari was het dan
zover.
Met een groep van 9 mensen
vertrokken we per KLM van
Schiphol in de vroege ochtend van
vrijdag 11 februari, op uitnodiging
van de Presbyteriaanse Kerk in
Rwanda. Ieder groepslid mocht 2
grote koffers meenemen. (2x 23kg)
De afspraak was gemaakt dat 1
koffer door St. IFUNI gevuld mocht
worden. Zo kon Edgar Gakindi zijn
al lang gewenste kampeeruitrusting
krijgen ( om met toeristen bv. op de
vulkanen of in het Akagera park te
kunnen kamperen). En kunstenaar
Bernard zijn eerste DOKA.

Kigali
Vrijdagavond kwamen we aan in Kigali, waar Edgar ons stond op te wachten, samen met de twee
chauffeurs Ildefonse en Claude. Ook Violette en Epa kwamen ons welkom heten op Kanombe.
We logeerden de eerste 2 dagen in “Baobab”, een hotel-restaurant ( 10 kamers) in Nyamirambo, aan de voet
van de berg Kigali. Ieder was verrukt over de schitterende tuin, de stilte en de rust die daar heersten.
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Terwijl je direct buiten de poort het “gewone leven” kon zien van de inwoners van de stad.

Baobab

Tuin van Baobab

ontbijt

Waterafhaalpunt wijkbewoners

Zaterdagmorgen: In Musée Naturelle, Maison Kandt kregen we een overzicht over de natuurhistorische
ontwikkeling van Rwanda. Een maquette toont het relief van Rwanda. We wandelden daarna het centrum in,
waar ieder bij de kleine geldwisselkantoortjes geld kon wisselen. Simba-supermarkt werd aangedaan, en in
de coffee-corner lunchten we licht.‟s Middags bezochten we het grote genocide-memorial “Gisozi”. Dat was
zeer aangrijpend. Het contrast van de gebeurtenissen van „94 en de zeer vriendelijke, positieve indruk die
ieder meteen van Kigali had was groot. Overal in Kigali zie je vele nieuwe hoge gebouwen, schone straten en
vriendelijke zelfbewuste mensen. Uit het straatbeeld is de armoede inderdaad verdwenen. Grote billboards
prijzen de voordelen van mobiele telefonie aan. Of bepleiten het gebruik van condooms voor veilige sex.
Een aanrijding waar ons busje-voor-die-dag bij betrokken was, liep gelukkig met een sisser af.

Maison Kandt

Maquette Rwanda

Memorial Gisozi

Voor een wisselkantoortje

Bouwput Kigali

Nieuwe orde

Ongeluk

Dood en verderf

Byumba, Motel UBWUZU
Zondagmorgen was voor rust en sightseeing in Kigali.
Zondagmiddag reden we naar Byumba : we werden verwacht bij “motel UBWUZU” „vreugde‟( ifuniproject nr. 5) , zoals Blandine bescheiden haar kleine hotel met 6 kamers noemt. Daar viel ons een
onverwacht hartelijke ontvangst ten deel. Blandine had een groot aantal mensen uitgenodigd uit de brede
samenleving van Byumba en een dansgroep georganiseerd. De reisgenoten stonden dan ook direct uitgebreid
te filmen en te fotograferen. UBWUZU ( = “vreugde”) leefde.

Ubwuzu – feest in de tuin

Dansgroep

Intore
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Jump!

Maandagmorgen hebben we gewandeld. ‘s Middags bezochten we de wetlands van Rugezi, een historisch
moerasgebied met prachtige vogels dat op de werelderfgoed lijst staat. Via de BV van UBWUZU wil Meg
Guillebaud (die jarenlang in Byumba woonde en werkte voor de Anglicaanse kerk) daar een eenvoudige ecolodge laten bouwen.
’s Avonds vertelde kunstenaar Bernard over zijn stripboekjes (over AIDS, en over verkrachting) en toonde
hij de affiches die hij voor het landelijke toerismebureau ORTPN gemaakt heeft, met het oog op voorlichting
aan de omwonenden van het Akagera- wildpark. Hem is gevraagd ook zo‟n stripboekje te maken over de
Sociotherapie.

Rugezi

Ontbijt op de barza

Het fornuis

Groepsfoto + personeel Ubwuzu

Remera- Ruhondo, Foyer de Charité
Dinsdag vertrokken we naar Remera-Ruhondo (ifuni- project nr 4) .
Onderweg daarnaar toe bezochten we eerst Kisaro, een levensproject van broeder Cyrille c.s.. Deze 88 jaar
oude Vlaamse broeder die op zijn 50e naar Rwanda kwam als boerenzoon, heeft zich om te beginnen sterk
gemaakt voor terrassering, als middel tegen erosie en ter verbetering van de levensomstandigheden voor de
kleine boer (2 tot 3x hogere opbrengsten). Tegenwoordig breekt hij een lans voor het houden van varkens als
haalbare bron van extra inkomen voor de kleine boer. Kisaro is een prachtig agro-pastoraal-centrum met een
grote uitstraling in de streek. Goede groenten, aardappels en vlees worden geleverd o.m. aan (hotels in)
Kigali. De broeders hebben ook een gratis lagere school in leven geroepen voor de kinderen van armen.
Vervolgens hebben we de theefabriek van Cyohoha bezocht. Er wordt heel wat hout verstookt voor het
drogen van thee. De fabriek heeft een groot areaal aan bos dat duurzaam beheerd wordt ( fair trade) .
Via een prachtige weg door de theeplantage kwamen we bij de Foyer de Charité van Remera- Ruhondo aan,
waar de koffie al klaar stond en wij hartelijk ontvangen werden door P. Zdzizlaw en de communiteit.

Terrassen

Broeder Cyrille

Groenten voor Kigali

Zeug met biggen

Sorwathe: theefabriek Cyohoha

De weegbrug

In de fabriek

FdC Remera Ruhondo

Woensdag stonden 5 groepsleden + Ildefons bij het eerste hanengeschrei op om naar de gorilla’s te gaan. De
anderen konden genieten van uitslapen, een rustig ontbijt, de schitterende vergezichten over het meer, de tuin
en een boek. Ook het gezongen avondgebed was prachtig in de kapel met de mooie ramen.
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De „thuisblijvers‟ droomden over de restauratie van het slakkenhuisje. Bij het zeer origineel gebouwde
huisje zijn ook enkele terrassen, geschikt om te kamperen. We hopen in de toekomst jongeren uit Nederland
en Rwanda warm te kunnen maken om samen dit huisje op te knappen en
tegelijkertijd zich praktisch te bezinnen op de vragen van arm en rijk in de
wereld van vandaag.
Het was een inspirerende omgeving waar de mensen die naar de gorilla‟s waren
geweest best wel een dagje langer hadden willen blijven om uit te rusten en te
genieten van de schoonheid van landschap en natuur.

Het slakkenhuisje

Entourage FdC Remera Ruh.

Op bezoek bij de Umubano-groep

Peinzende gorilla

Jeugd

Gisenyi/ Kigarama, EPR en Kigufi
Donderdag reden we naar de regio Gisenyi, waar pasteur Joseph c.s. en Fulgence ons opwachtten.
( Ifuni-projecten in Gisenyi no.1 en Kigarama, no. 2). Eerst hebben we het poppenatelier van de vrouwen
bezocht. Vervolgens de kleuterschool die al onderdak was. We overnachtten in Kigufi aan het Kivumeer bij
de Soeurs Bénédictines (“een paradijsje” zeiden we vroeger en dat is het nog steeds). Vogels, bloemen en
bomen, het klotsen van het water van het heldere meer waarop regelmatig vissers, soms zingend, in hun
uitgeholde boomstammen voorbij varen. Een plek van rust en bezinning waar je ook heerlijk kan zwemmen.

Poppenatelier Gisenyi

De maat nemen

Het atelier van de vrouwen

Kigufi

Happy hour

De dépendance

Kleuterschool EPR

Zwemmen in het Kivumeer

Vrijdag. Op verzoek van de groep bezochten we de weduwen in Kigarama ( geitenproject en alfabetisatie),
het bureau voor paroisse en coöpératives. Onderweg zagen we twee voetbalteams bezig, in shirtjes met
“BREIN” en “GRIJPSMA” . Een bijzondere uitdaging was het toen we met hulp van geleende stokken
langzaam via de steile geitenpaadjes de heuvel opgingen, (terwijl we links en rechts werden ingehaald door
watervlugge kinderen) . Naar het erf van de voorzitster van de diaconie waar een vijftal geiten gras stond te
eten onder een afdak.
Over de “ nieuwe” (door gevangenen) aangelegde onverharde weg met boomstambruggetjes gingen we per
auto heen en terug zonder problemen dankzij onze goede chauffeurs.
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Vrouwen bij het bureau

Kigarama, geitenproject

Jeugd en camera

Bomenbrug

Rubengera, Communauté des Diaconesses
Zaterdag morgen vertrokken we (helaas in wat druilerige regen en mist) langs de anders zo prachtige route
over de Crête Congo-Nil ( de waterscheiding tussen het stroomgebied van de Nijl en de Congorivier) naar
Rubengera, waar we sliepen bij de Diaconessen. De kinderen van het weeshuis vonden het prachtig dat er ook
een 4-tal mannen in onze groep zaten want daar kun je toch beter mee stoeien. Sr. Zilpa vertelde over de
organisatie van het weeshuis. Ondertussen werden er in de zalen van de zusters 2 grote bruiloften gevierd,
waar we ook een kijkje konden nemen. ‟s Avonds waren we uitgenodigd bij de zusters in de refter. Zij
vertelden over hun werk en wij wie we waren. Toen het zusterkoor ging zingen besloten we met een
gezamenlijke enigszins spirituele dans.

Diakonessen Rubengera

Spel met weeskinderen

Blijdschap

Gesprek met Sr. Zilpa

Zondag hadden we een licht programma. In Nyagatovu naar de kerk, in een rurale setting ( we zijn 1 uur
gebleven, dus zeer kort) waar 2 goede koren met tambourbegeleiding zongen. Echt een verrassing. (Op veel
plaatsen is het keyboard overheersend aanwezig tegenwoordig). We bezochten de koffiecoöperatie van
Edgar- en- nog- 100- boeren. Ze kregen in deze dagen juist hun „fair trade‟ erkenning .
„s Middags gingen we naar Bethanië in Kibuye om een glas te drinken en te varen op het Kivu meer.
We bezochten de duizenden vleermuizen op eiland “Hoed van Napoleon”.
Nelleke is nog even bij het huis van P. Nzabahimana geweest waar we vroeger altijd logeerden. Ook daar is
veel veranderd. Rubengera wordt een centrum voor de provincie en krijgt langzaam maar zeker steeds meer
stadallures, met woningen met verdiepingen.

Nyagatovu, koortje

Koffie-coöperatie

Terras van Bethanië, Kibuye

Na het vleermuisbezoek...

Kilinda, Nyanza, Butare
Maandag. Onderweg naar Nyanza hebben we eerst koffie en bruidstaart gegeten in Kilinda bij Elone
Hellemans c.s. Daar zijn de projecten van de Stichting „Vrienden van Rwanda‟. In de 5 jaar dat we daar
komen is er zeer veel veranderd. Van een recent project dat opgestart wordt, het timmeratelier (waaraan Stan
Zandee zo graag had willen meehelpen) zagen we het aangekochte huis. We hadden best langer willen blijven
maar wilden ook door naar Nyanza. Daar staat een replica van de oude koningshut, en het eerste stenen paleis
van koning Rudahigwa . Iets verderop is in zijn voorgenomen tweede paleis het museum van hedendaagse
Rwandese kunst gevestigd.
Zo begon het meer museale, culturele deel van onze reis en ook de aandacht voor de nationale parken.
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Umubano, Shyembe/Kirinda

Koffie met taart

Replica Koningshut

Zingende herder

We sliepen in Butare, in het Guesthouse van klooster “Mère du Verbe”.
Nyungwe regenwoud
Dinsdagmorgen vroeg bezochten enkelen de kathedraal.

Kathedraal Butare

Nationaal Museum

Uwinka - receptie

Nyungwe regenwoud

Na het ontbijt gingen 7 van ons via een bezoek aan het Nationaal Museum van Rwanda in Butare
(met o.a. prachtig vlechtwerk en aardewerk) door naar het regenwoud van Nyungwe. Langs Uwinka.
(Pia en Nelleke waren per taxi teruggekeerd naar Kigali/ Baobab vanwege loopproblemen van Pia.)
We sliepen in Guesthouse Gisakura.
Woensdag. Wandelen, vogels kijken o.l.v. een gids, apen zien die om het guesthouse zaten, boekje lezen en
bij het kampvuur zitten.

Gisakura Guesthouse

gids Birds of Africa: Turaco‟s

Vogelwandeling

Theeplantage en regenwoud

Donderdag. Op de terugweg werd de kathedraal van Kabgaye bezichtigd, en het particulier museum van
het aartsbisdom. We picknickten op de rots van Kamegeri.

Kabgaye

Intérieur

Mozaïek

Picknick bij de rots van Kamegeri

Kigali, Akagerapark
Het was weer een blij weerzien donderdagavond in Kigali, toen de groep weer compleet was.
Foto‟s werden bekeken, ervaringen uitgewisseld.
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Vrijdag en Zaterdag.
s‟ Morgens was er tijd om inkopen te doen, m.n. boeken en artisanat. Maar ook de nodige leeftocht moest
ingeslagen worden voor onze tocht ‟s middags naar het Akagerapark waar we zouden kamperen.
Dat laatste was een fantastische ervaring. Er was een goede kampeerplaats. De zon „s avonds te zien
ondergaan in het westen en ‟s morgens weer zien opkomen in het oosten boven Lac Ihema en het
savannelandschap was schitterend. We hadden een prachtig kampvuur en zagen veel dieren ( giraffes, apen,
wilde zwijntjes, antilopen ,reebucks , hippo‟s etc. en vogels).
Ter afsluiting dronken we een biertje in het mooi gelegen Akagera hotel.
Zaterdagavond, terug in Baobab, kwamen Violette en Epa afscheid nemen met kadootjes voor iedereen.

Zonsondergang

Fotosafari

Open-bill-stork

Ochtendkrieken

Zonsopgang

Buffels

Nijlpaarden

Impala‟s

Hilux Pick-up for safari

Wakker worden

Giraffen

Akagera-Lodge

Zondagmorgen kerkten we bij de EPR in Kiyovu.
Daarna dronken we koffie met gebak bij Hotel Mille Collines.
‟s Middags bezochten enkelen de scholengemeenschap van de Salesianen waar Stan Zandee vroeger gewerkt
heeft. Tijd voor inpakken en afscheid nemen.
Voldaan stapten we ‟s avonds op het vliegtuig naar Nederland.

Afscheid Epa en Violette

Mille Collines

Bezoek Technische School

Bloem

Algemeen. Enkele opmerkingen.
Als je de grote weg achter je liet, ervoer je al gauw de armoede en het „gewone‟ Rwandese leven.
Daar kon je nog een door vier man gedragen, gevlochten, brancard tegenkomen.
Er zijn in Rwanda ook wel ambulances, vooral in de stad, en voor de beter gefortuneerde enkeling die met
spoed naar een ziekenhuis moet.
In de provincie zitten de kinderen nog met 3 of 4 samen in de schoolbank. Daar zie je nog wel kinderen in
vodden lopen.
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Het land is schoon. Het verbod op plastic tassen heeft effect gehad.
De organisatie van de reis, in samenwerking met Edgar Gakindi, is soepel verlopen.
Onze twee chauffeurs: Ildefonse en Claude, waren goed zowel op de weg, als in het park (spotten van dieren).
We reden met een Landcruiser en een Hilux 4wd double-cabin met laadruimte, waar de bagage in kon.
De geschatte prijs voor de reis werd gehaald (€ 2350 + $ 150), en bleek zelfs all inclusive. (bv. visa-kosten)
10% van de reissom kon overgemaakt aan St. IFUNI voor een van de projecten.
Er is in verhouding nog te weinig gewandeld.
De hostels waar we verbleven waren zeer gastvrij.
Soms was er geen stromend water, en moest er gemandied worden.
Het eten was boven verwachting lekker.

Gakindi Edgar

Ildefonse en Claude

Bij volgende reizen zal het van de samenstelling van de groep afhangen wat we precies doen en hoeveel rust
ingebouwd moet worden, welke route etc. Maatwerk dus.
Het doel Rwanda van allerlei kanten te laten zien is ruimschoots gehaald.
Enkelen zullen zeker terugkeren.
Op 19 juni is er een reunie gehouden, waar we veel konden terugzien en uitwisselen.
JvS, okt. 2011
De foto‟s zijn gemaakt door het collectief Fieke, Lineke, Heino, Roel, Sjoerd, Wiep, Pia en Jan.
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