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Beste vrienden en
sympathisanten,

Het was een heuglijke dag in het
anders troosteloze stadje Dungu in
Oost-Congo. Iedereen van naam
was op 26 januari gekomen voor
de opening van Centre Elikya, het
opvangcentrum en beroepsschool
voor ex-kindsoldaten dat wordt
uitgebaat door onze vzw.
Het was alsof Dungu, een uithoek van Congo waar al decennia
lang geen enkele vorm van ontwikkeling had plaats gevonden,
plots ontwaakte uit een lange slaap. Alsof er een sprankeltje
hoop kwam in het leven van een bevolking die niet lijkt te
bestaan voor de autoriteiten van Kinshasa.
Het moet gezegd dat Dungu enigszins veranderd is sinds ik
er voor het eerst landde met een VN-helikopter in juni 2010.
De LRA rebellen zaten toen nog rondom de stad. De bewoners waren in de greep van terreur. Eten was er nauwelijks
te krijgen. Niemand deed aan landbouw want de rebellen of
de militairen zouden de oogst toch stelen. En handelaars uit
Oeganda, meer dan 400 km ver, bleven weg omdat de weg
onveilig werd gemaakt door de rebellen.
Nu de LRA zich meer naar het noorden heeft verplaatst en
hun troepensterkte drastisch is gedaald, is de handel weer
op gang gekomen. Door de komst van de VN-vredesmacht,
M ONUSCO, en de Ngo’s zijn oude koloniale huizen,
die stonden te vervallen, gerenoveerd en worden er zelfs
nieuwe huizen gebouwd. En de Indonesische ingenieurs van
MONUSCO leveren uitstekend werk in het herstellen van
wegen die Dungu verbinden met de buitenwereld.
Met de opening van het opvangcentrum, zonder twijfel het
grootste en mooiste gebouwencomplex van Dungu, hebben
de inwoners bovendien het gevoel dat ze weer meetellen, dat
de buitenwereld hun noodkreet heeft gehoord.
Hierbij hoort een gemeend dankwoord aan de Dienst Vredes
opbouw van het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken,
dat 1,2 miljoen euro vrijmaakte voor dit project. In een land
waar zowat elk initiatief wordt gesmoord door corrupte ambtenaren en hongerige militairen, is het niet evident om zo’n
project te steunen.
Er waren veel vragen en twijfels. En het project kampte met
de nodige problemen in de beginfase. Maar het resultaat loont
de moeite. Centre Elikya betekent niet alleen hoop voor de
ex-kindsoldaten, het heeft bovendien een nieuwe dynamiek
op gang gebracht bij een bevolking die tot de armste en meest
achtergestelde ter wereld behoort.
Els De Temmerman

Volgens Amerikaans rapport
Invisible Children:

Soedan blijft Kony steunen
Commandanten van de LRA hebben
sinds twee jaar een basis in Kafia
Kingi, een betwist grensgebied tussen
Noord- en Zuid-Soedan. De basis ligt
naast een militair kamp van het Soedanese regeringsleger, dat de rebellen
beperkte steun blijft geven.
Dat zegt een rapport van de Amerikaanse organisatie Invisible
Children, dat vorige maand werd publiek gemaakt.
Een aantal deserteurs hebben gemeld dat de LRA aanwezig is in
de door Soedan gecontroleerde enclave Kafia Kingi, dat als veilige
haven dient tegen de troepenmacht van de Afrikaanse Unie die jacht
maakt op de rebellen, aldus het rapport.
Volgens de deserteurs laat het Soedanese leger toe dat de LRA een
kamp heeft nabij het Dafak militair kamp, en voorziet het de
LRA daar van beperkte voorraden voedsel en medische steun. LRA
leider Joseph Kony bezocht de enclave in oktober 2010 en verbleef
in het kamp van eind 2011 tot begin 2012, aldus nog Invisible
Children.Andere commandanten die vanuit Kafia Kingi opereren
zijn Dominic Ongwen en Okot Odhiambo, twee LRA kopstukken
tegen wie arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof.
Het rapport meldt verder dat de LRA betrokken is bij de illegale
handel in ivoor vanuit Oost-Congo naar Khartoum, de hoofdstad
van Soedan.
In april vorig jaar verliet een groep rebellen het Garamba Nationaal
Park in Oost-Congo met 10 olifantenhoorns nadat ze bevelen hadden gekregen van Kony om hem ivoor te brengen, zegt Invisible
Children.
“In mei vonden parkwachters drie doden olifanten. Kort daarna
kwam het tot een confrontatie met vermeende LRA troepen van
wie ze de hoorns in beslag namen,” aldus het rapport.
Verscheidene ontvoerde kinderen vertelden Invisible Children ook
dat een helicopter regelmatig landde nabij hun basis in de Centraalafrikaanse Republiek om de rebellen eten te brengen in ruil voor
ivoor.
“Garamba park verantwoordelijken geloven dat de rebellen nauw
betrokken zijn bij de illegale ivoorhandel. Hun aanwezigheid in de
Centraalafrikaanse Republiek en Kafia Kingi plaatst hen in een
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Het ‘Centrum van de Hoop’ in
Vrijdag, 25 januari
We landen met een klein, gecharterd vliegtuigje op een
landingsbaan van aangestampte aarde in Dungu. Wat vanuit
de lucht al te zien was wordt hier bevestigd: Dungu is niet
meer dan een kleine nederzetting, bestaande uit een aantal
bakstenen huizen en een nog groter aantal lemen hutten die
het centrum vormen, omringd door oerwoud zover als het
oog reikt.
Een half uurtje later rijden we “Centre Elikya”, letterlijk
“centrum van de hoop”, binnen. Het gonst er van de bedrijvigheid, de laatste voorbereidingen voor de grote dag morgen: de
officiële inhuldiging van het opvangcentrum en de beroepsschool voor ex-kindsoldaten. De droom van Abbé Benôit
wordt werkelijkheid. Als directeur van het Centre Diocésaine
de Jusitice et Paix ijvert hij sinds lang voor de oprichting van
een centrum gelijkaardig aan het Rachele centrum in Lira.
Het centrum moet Congolese kinderen die ontvoerd en misbruikt werden door de LRA, na hun terugkeer, bijstaan bij hun
herintegratie. Onze vzw, Sponsoring Kinderen, en de Amerikaanse NGO Invisible Children sloegen, op verzoek van de
UN, de handen in elkaar en Centre Elikya zag het daglicht.
Invisible Children nam de bouw en uitrusting voor haar

De klaslokalen

p. 2 nieuwsbrief, april-mei-juni 2013

rekening terwijl onze vzw de dagdagelijkse leiding heeft
over het centrum.
Alhoewel de bouwwerken nog aan de gang waren, nam het
centrum al in mei vorig jaar de eerste ex-kindsoldaten op voor
residentiële opvang. Het zijn stuk voor stuk kinderen voor
wie het onmogelijk was, ook maanden na hun terugkeer, de
draad van het leven weer op te pakken.
De maanden daarvoor was het psychosociale team van Elykia
het centrum gaan voorstellen in de dorpen die geleden hadden
onder aanvallen en plunderingen van de LRA.
In het Centre Elikya worden ze begeleid door een professioneel team van psychologen en sociaal assistenten, verpleegkundigen, leraars, matrones en opvoeders. Zij werken
samen met als doel deze kinderen na verloop van tijd in een
betere mentale en lichamelijke conditie weer bij hun ouders
en familieleden af te leveren.
Naast de activiteiten in het opvangcentrum, krijgen de kinderen bezigheidstherapie in de vorm van het leren van een
stiel, zoals schrijnwerkerij, naaien, brood bakken, landbouw
en haarkap. Het is bedoeld om hen te helpen hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te hervinden. De aangeleerde technieken zullen hen toelaten later op een productieve manier
bij te dragen tot de ontwikkeling van zichzelf, het dorp en

Dungu officieel geopend

Het Elikya ‘Parlement’

de gemeenschap. Verder krijgen de kinderen inhaallessen in
rekenen, lezen en schrijven.
Tussen mei en december 2012 verbleven meer dan 60
kinderen permanent in het centrum. Nu de gebouwen zijn
afgewerkt kunnen, op volle capaciteit, 150 kinderen worden
opgevangen. Bij de inhuldiging waren er al meer dan 100.

Zaterdag, 26 januari
D-Day! De genodigden beginnen vanaf 9 uur toe te stromen:
afgevaardigden van de drie partner-organisaties, plaatselijke
hoogwaardigheidsbekleders, afgevaardigden van lokale en
internationale organisaties, de commandant van het Congolese leger en leden van de lokale pers.
Onder luid applaus wordt het lint doorgeknipt. Bij de s peeches
worden krijgt Centre Elikya veel lof toegezwaaid van de
plaatselijke autoriteiten voor haar aanpak en infrastructuur.
Ook de oprichters van het project komen aan het woord:
Abbé Benoît, Els De Temmerman en George Omona voor
Sponsoring Kinderen, en Adam Finck voor Invisible Children.
Het formele gedeelte wordt afgesloten met dans en muziek
door de hoofdrolspelers in dit verhaal: de kindsoldaten. Ver-

De officiële opening

der is er tijd voor rondleidingen in het centrum, informele
gesprekken, en een gezellige lunch.
En terwijl het feest verder gaat en de kinderen de dag wegdansen, vertrekken wij richting vliegveld. Terwijl we opstijgen
en Dungu langzaam maar zeker wordt opgeslokt door het
oerwoud, bedenk ik dat dit Centre Elikya, het ‘centrum van
de hoop’ haar naam meer dan waard is.
Lieve Milissen
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goede positie om gebruik te maken van de ivoorroute die zich
uitstrekt van Congo tot Khartoum,” zegt het rapport.
De Soedanese regering steunt de rebellen sinds 1994. Khartoum
heeft jarenlang de LRA gebruikt om te vechten tegen hun eigen
rebellen in Zuid-Soedan, het SPLA, en tegen de Oegandese regering
die het SPLA steunde.
Tot 2005 gaf Khartoum de rebellen zware wapens, munitie, militaire opleiding, voedsel, medische steun en een veilige haven in
Zuid-Soedan. Veel van hun huidige voorraad wapens dateert nog
uit die periode, aldus het rapport.
Toen Noord- en Zuid-Soedan een vredesakkoord sloten, vertrok de
LRA naar Oost-Congo, vanwaar ze dorpen blijven aanvallen, mensen doden en kinderen ontvoeren in drie omringende landen.
Volgens Invisible Children pleegde de rebellen in 2012 in totaal
275 aanvallen. Meer dan 80 procent van die aanvallen situeerden
zich in het wetteloze noordoosten van Congo, nabij de grens met
Zuid-Soedan. De overige 20 procent vond plaats in de Centraalafrikaanse Republiek.
In totaal 517 burgers werden ontvoerd door de rebellen vorig jaar.
In tegenstelling tot het verleden bestond de meerderheid van de
ontvoerden uit volwassenen die werden gebruikt om de buit te
dragen, en die binnen de maand werden vrijgelaten.

GRIS – Evergem:
Blijvende Steun !
Al enkele jaren kan onze vzw rekenen op de
welwillende steun van GRIS-Evergem, de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking.
Hun bijdrage maakte het mogelijk om in 2010
in onze Rachele School in Lira een nieuw busje voor leerlingenvervoer aan te kopen. In
2011 mochten we voor de tweede keer op
hen rekenen bij de inrichting van een nieuwe
slaapzaal voor de kinderen.
Dit schooljaar 2012-2013 hebben we opnieuw
een mooi bedrag mogen ontvangen om de
nieuwe afdeling – Landbouw – in onze school
van landbouwmateriaal en zaaigoed te voorzien.
Bij deze:
van harte dank aan GRIS – Evergem!

Geschat wordt dat de LRA momenteel nog tussen de 150 en 250
Oegandese vechters telt, en dat ze tussen de 200 en 400 ontvoerde
kinderen in hun rangen hebben.

De overhandiging van het nieuw aangekochte
materiaal en zaaigoed.

Voor meer nieuws en achtergronden:
Onze website: www.childsoldiers.net
Dankzij het gebruiksvriendelijke CMS-systeem kunnen we u via de website steeds op
de hoogte houden van de meest actuele gebeurtenissen binnen onze vzw en actuele
informatie publiceren vanuit Oeganda.
Daarenboven kan u de nieuwsbrieven voortaan per mail ontvangen en op de website
raadplegen en kan u eenvoudig met ons contact opnemen via de site.
De site werd voor ons op maat gemaakt door de professionele medewerkers van Effict
(www.effict.be).
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