
Kananga, 18/03/94 

Aan al die mensen van goede wil 

Die zich het lot 

Van de Kasayi-vluchtelingen 

Uit Shaba willen aantrekken 

 

 

 Goede vrienden, 

 
 Anderhalf jaar geleden zijn we hier in Kananga begonnen met de opvang van Kasayi-vluchtelingen uit 

Shaba.  Het resultaat is dat 201.000 mensen zich ergens in de West-Kasayi-provincie gevestigd hebben om vanaf 

niets een nieuw leven te beginnen.  73.000 hebben verkozen in de stad Kananga te blijven.  Nog vele duizenden 

wachten in Shaba op een gelegenheid om naar hier te komen. 

 

 Opvang, begeleiding en reïntegratie blijven een zware opgave voor het opvangcomité voor 

vluchtelingen.  Dit comité is pluralistisch, d.w.z. vertegenwoordigt de verschillende strekkingen en organismen, 

aanwezig in deze maatschappij.  Zijn werking draait op basis van heel wat inzet en goede wil van bijna 

uitsluitend Zaïrezen.  We willen dit graag goed benadrukken.  Om niet de valse indruk te wekken dat de goed 

georganiseerde opvang van vluchtelingen in Kananga door westers personeel zou zijn geleid.  Wij, buitenlandse 

missionarissen, draaien mee met deze Zaïrese werking, springen bij, zoeken solidair te zijn, zonder de bedoeling 
de touwtjes in handen te nemen.  En de internationale organismen zoals Oxfam, Memisa, Caritas, Petits Pas 

geloven in deze werking en blijven ze steunen, vooral omdat deze in handen is van goed gemotiveerde en 

moedige Zaïrezen. 

 

 Deze Zaïrese dimensie van ons vluchtelingenwerk zetten we hier bewust in de verf, omdat we ons 

regelmatig erg onwennig voelen en zelfs ergeren bij wat we lezen over Zaïre en ons werk in bepaalde dagbladen.  

Er zijn kranten die de indruk wekken dat Zaïrezen tot niets meer in staat zijn, alleen tot plunderen en afbreken.  

Daar protesteren we fel tegen. 

 

 Inderdaad, dit land ligt praktisch tegen de grond, wij – d.w.z. Zaïrezen samen met ons – hebben hier te 

kampen met enorme moeilijkheden, veel mensen lijden…  Dat beleven we hier allemaal samen met veel pijn in 
‘t hart, als leden van een zelfde familie.  Wij zijn niet tegen een juiste informatie over wat hier gaande is, maar 

dan toch liefst met het nodige repect voor zij die er onder lijden, en met de nodige aandacht voor de velen die 

positief vechten tegen aftakeling. 

 

 Het is waar dat er vluchtelingen zijn die ons werk bekritikeren en dreigen te saboteren.  Het gaat hem 

om enkele honderden heethoofden die al meer dan een jaar werkloos inde stad rondhangen en het niet nemen dat 

ze hun goedbetaalde job in Shaba verloren hebben en hier niet aan de slag kunnen.  Bepaalde politieke 

groeperingen die de ontwrichting van het land bewust nastreven, hebben deze zwakke, gefrustreerde groep tegen 

onze werking in het harnas gejaagd.  Tot groot ongenoegen van de duizenden andere vluchtelingen die ons 

opvangcomité genegen zijn. 

 

 Moeilijkheden, onbegrip, wantrouwen, sabotage, lijden, ziek worden en dood gaan… het doet ons 
allemaal de passieweek heel reëel beleven.  Vanuit ons geloof nemen wij dit kruis aan, en dragen het solidair 

mee op onze schouders samen met een hele groep taaie Zaïrese broers en zusters.  We doen het, omdat het nodig 

is om te overleven in deze benarde toestanden, en vooral omdat we er van overtuigd zijn dat deze kruiswag 

uitloopt op Pasen.  Dit paasgeloof is voor ons samen met miljoenen Zaïrezen levensnoodzakelijk, het verbrijzelt 

de verstikkende grafsteen die men op Zaïre wil leggen. 

 

 Deze paasbrief besluiten we met nog eens onze dank uit de drukken aan de honderden sympathisanten 

die ons vlucthelingenwerk verder blijven steunen.  We denken aan al die mensen die via Scheut, Oxfam, 

Memisa, Caritas, Petits Pas en andere groepen het mogelijk maken dat het leven hier de dood overwint. 

 

      We wensen jullie eeen Zalig Paasfeest. 
 

 

  Pater Ivo Vanvolsem (uit Buizingen, Brabant) 

  Broeder Paul Depoorter (uit Izegem, West-Vlaanderen) 

  Pater Jaak Mevis (uit Lummen, Limburg) 

 



Uw mogelijk giften kan u op volgend rekeningnummer storten : 

 « Scheut Ontwikkelingssamenwerking – Brussel » 

 000-0901974-68 (met fiscaal attest) 

 met vermelding : voor vluchtelingenwerk / Kananga. 

 

 

ONS SCHRIJFADRES : …(naam)… / Kananga 

   P.Sinnesael 

   Ninoofsesteenweg 548 
   1080 Brussel 


