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Ex-kindsoldaten helpen 
Kananga te verdedigen tegen aanval Corona 

 

Vorig jaar vingen we honderden kindsoldaten op in ons centrum want de opstandsbeweging van 
Kamuina Nsapu had geen bestaansreden meer. President Kabila die ze vervloekten, was immers 
vervangen door de populaire Tshisekedi. 

Het heeft heel veel werk gevraagd om de familiehereniging van die kinderen voor te bereiden en 
hen terug naar hun familie te brengen na veel vermoeiende reizen. Overal werden ze met veel 
vreugde verwelkomd. Maar die familieherenigingen hebben ons duidelijk gemaakt dat de meeste 
van die kindsoldaten uit heel arme families kwamen, met heel weinig mogelijkheden. Naar school 
gaan was uitgesloten want te duur. Het is vooral die kwetsbare situatie die deze kinderen gestimu-
leerd had om zich aan te sluiten bij de militie van Kamuina Nsapu. Zo konden ze zich nog nuttig 
maken door te vechten tegen de vele onrechtvaardigheden waarvan zijzelf ook heel duidelijk 
slachtoffer waren… We brachten hen terug naar hun familie, maar wat moesten ze nu doen? Er 
was geen schoolgeld om een vorming te volgen. Dat heeft ons toen erg getroffen. 

We hebben daar veel over uitgewisseld met de verantwoordelijken van UNICEF in Kananga. Ten-
slotte kwam UNICEF over de brug met fondsen om de 75 meest kwetsbare kindsoldaten van de 
stad Kananga te helpen een kortstondige vorming te volgen. De meesten waren jongens die meu-
belmaker of hersteller van fietsen en moto’s wilden worden. De minder talrijke meisjes kozen voor 
snit en naad. Na hun vorming van enkele maanden waren ze blij en fier iemand geworden te zijn. 
Maar… ze vonden geen werk. Hun frustratie bleef. 

Ondertussen kwam in de loop van maart het coronavirus binnengeslopen in de hoofdstad Kinsha-
sa, op bijna 1.000 km van Kananga. Het Kasayi-gebied hier bij ons is tot nu toe coronavrij. Maar de 
regering, samen met de internationale organismen hier aanwezig, vaardigden onmiddellijk richtlij-
nen uit voor het hele land. Onder andere de fameuze ‘sociale afstand’ om de verspreiding van het 
coronavirus af te remmen. Die richtlijnen zijn hier heel moeilijk in praktijk te brengen. Men komt 
tot het besluit dat dit in de Congolese levensomstandigheden onmogelijk is! Dus besloot de rege-
ring onlangs dat iedereen in Kinshasa een eenvoudig mondmasker moet dragen. Dat heeft ons 
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weer doen nadenken en voorzien dat deze maatregel vroeg of laat ook hier in het binnenland zal 
van kracht worden. Maar hier zijn praktisch geen mondmaskers te vinden! 

Toen werden we  langs e-mails geïnspireerd en aangemoedigd door anderen: 
- Griet uit de Kempen vroeg ons waarom we geen maskers naaien. Ze had ons in het verleden 

al geholpen met rollen stof en naaimachines. 
- Marijke uit West-Vlaanderen legde ons uit hoe mondmaskers te maken. 
- We vernamen dat Europese vrijwilligsters zich inzetten in het jeugdwerk van Don Bosco in 

Lubumbashi om mondmaskers te maken voor de straatkinderen die ze er begeleiden. 
- Marti uit Vlaams-Brabant zoekt steun om het hoogst noodzakelijke materiaal (naaimachines 

en stoffen) zo vlug mogelijk per vliegtuig in Kananga te krijgen. 

Waarom vernoem ik al deze mensen? Om aan te tonen dat we niet zo maar op ons eentje ons cen-
trum runnen. De wereldwijde op slot gedraaide deuren kunnen ons niet weerhouden om in sa-
menwerking met anderen te vechten tegen deze onzichtbare erg slechte vijand! 

De kleermaker van ons centrum, die er af en toe komt werken wanneer het nodig is, nodigden we 
uit om samen een plannetje uit te dokteren. Een pluspunt: hij had pas een tijdje gewerkt in een 
hospitaal om er mondmaskers te maken. Hij had dus de techniek onder de knie. We beschikten 
over twee balen katoen en twee handnaaimachines. En nog twee elektrische die we bij gebrek aan 
elektriciteit nog nooit gebruikt hadden. Shambuyi, onze kleermaker, begon er wat aan te knutse-
len, kocht enkele wisselstukken op de markt en in een minimum van tijd werden die elektrische 
machines handmatig bruikbaar. Dat heeft ons nog geen 30 € gekost. En de bal ging aan het rollen! 

We namen contact op met 5 van de 20 meisjes die na hun magische militie-ervaringen een korte 
vorming in snit en naad volgden, maar nu zonder werk zaten. Onder begeleiding van onze kleer-
maker en onze enthousiaste verpleger komen ze iedere dag naar ons centrum werken om maskers 
te leren naaien. Dus niet om te vechten tegen de regeringssoldaten maar tegen een andere on-
zichtbare vijand die iedereen aanvalt! Zo leren zij zich positief in te zetten om de bevolking te hel-
pen beveiligen tegen het coronavirus. 

Ons initiatief trok de aandacht van UNICEF, van de dienst Sociale Zaken van de Provincie en van de 
dokter verantwoordelijk voor de gezondheid in onze gemeente. Ze kwamen kijken en waren en-
thousiast. Ze staan duidelijk achter dit initiatief en willen andere centra van Kananga in deze zin 
aanmoedigen om zo vlug mogelijk veel maskers te produceren. UNICEF wil ons initiatief steunen. 
We wachten op de nodige centen die binnenkort zouden komen. 

De vijftien andere meisjes die we lieten vormen in snit en naad, staan te popelen van ongeduld om 
met ons mee te werken. De menselijke wil en mogelijkheden ontbreken niet in Congo! Maar we 
hebben slechts 4 naaimachines en katoenen stoffen worden hier niet verkocht. En alleen katoen 
kan het kookpunt verdragen om te ontsmetten. Chinese naaimachines worden hier wel verkocht 
aan 180 $ per stuk, maar zijn minder duurzaam dan de corona… Met een dankbaar hart weten we 
dat onze vrienden in Vlaanderen druk bezig zijn op zoek naar een oplossing. 

Gedurende die proefperiode van tien dagen hebben die vijf meisjes 330 maskers genaaid. In de 
hoop dat anderen ook maskers maken want in Kananga wonen 2 miljoen mensen! 

We doen wat we kunnen doen. 

Groeten. 
Ivo Vanvolsem, scheutist 
Email: ivovanvolsem@yahoo.fr 

mailto:ivovanvolsem@yahoo.fr


 
3 

NA DE STRIJD TEGEN DE REGERING, NU DE STRIJD TEGEN CORONA ! 
 
 
Op de grote veranda achter onze nieuwe slaapzaal 
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Onder de kundige begeleiding van onze kleermaker Shambuyi 

    

 

 

 
 
 

Made in Mpokolo wa Muoyo 

 

 
 

Geleende sterilisator, 
werkt op houtskool 
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Al het werk wordt voorbereid in onze vergaderruimte 
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Eén van de verantwoordelijken 
van UNICEF steekt een handje toe. 

Naaister in opleiding geeft fier 
een zelfgemaakt masker aan de 
verantwoordelijke van de  
gezondheid van onze gemeente. 



 
8 

       
OK ! Goedgekeurd !  

‘T IS GOED, DOE ZO VERDER !! 

Ja, ja, we doen verder… 
Merci, madame. 
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