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Beste vrienden en sympathisanten,
Islamitische Staat, Boko Haram,
al-Shabaab, de wereld lijkt in de
greep van religieus extremisme
van de gruwelijkste soort. ‘Kuffars’ (niet-gelovigen) moeten
zich bekeren of sterven. Onthoofdingen, massa-executies, kruisigingen, amputaties: we lijken
plots te zijn teruggekeerd naar de
Middeleeuwen.
Sociologen komen met allerlei theorieën voor dit fenomeen. Ze wijzen erop dat het de kop opsteekt in landen die
lange tijd politiek en economisch stagneerden terwijl de
rest van de wereld in snelle vaart ontwikkelde.
“ISIS is de extreme manifestatie van een Moslim antwoord
op de geschiedenis van de afgelopen paar eeuwen toen het
Westen een opleving kende en de Moslimwereld achteruit
boerde,” schreef The Economist.
Anderen voeren aan dat chaos en onrecht een vruchtbare
voedingsbodem vormen voor extremisme, aangewakkerd
door extremistische websites, sociale media en radicale
preken van lokale imams.
Maar het zijn de psychologen die ons zouden moeten helpen om dit fenomeen te begrijpen zodat het kan worden
voorkomen.

Verantw. uitg.: E. De Temmerman, Geraardsbergsesteenweg 116 - 9860 Oosterzele

Eind maart dit jaar hadden 12.000 jongeren uit 81 landen
zich aangesloten bij ISIS, waarvan zo’n 3.000 uit Westerse
landen. Dat aantal is inmiddels sterk gestegen. Honderden
buitenlanders, waaronder Amerikanen en Europeanen,
vechten mee met Al-Shabaab.
Wat drijft jongeren uit zelfs welvarende landen als België,
Engeland en Zweden om zich aan te sluiten bij een wrede
beweging als ISIS of Al-Shabaab?
Armoede of een gebrek aan integratie blijken niet de drijfveer te zijn, aldus The Economist. Veel rekruten zijn ‘middle-class’ jongeren en hebben banen, zij het vaak lage-loon
werk.
Religieus piëtisme lijkt ook niet doorslaggevend.

Twee jongeren uit Birmingham die schuld bekenden voor
terroristische misdaden bestelden exemplaren van ‘Islam
voor dommeriken’ bij Amazon.com voor hun vertrek naar
Syrië.
“Een meer plausibele verklaring is het verlangen om aan
de verveling thuis te ontsnappen en een identiteit te vinden,” schrijft The Economist. Veel jongeren vertrekken
omdat er niet veel gebeurt in hun eigen leven en ze de
Jihad-strijd zien als een soort studentenvakantie, zegt een
analyst in het blad.
“Voor jongeren die werken in banen zonder perspectief in
saaie steden lijken broederschap, glorie en geweren opwindend,” aldus The Economist.
Dat lijkt te kloppen met een studie door onderzoekster Anneli Botha over het profiel van de modale Keniaan die zich
aansluit bij Al-Shabaab. Van de 95 Al-Shabaab strijders
die ze interviewde bleek de helft werkloos te zijn en de
rest in lage inkomensjobs te zitten.
Met andere woorden: een soort uitzichtloosheid deed velen beslissen om zich aan te sluiten bij een beweging die
de hemel (en 72 maagden!) belooft aan zij die hun leven
geven voor de ‘goede’ zaak.
Maar er is nog een ander element. Vermeende discriminatie ten aanzien van Moslims en een harde aanpak door
de Keniaanse ordediensten was voor velen een doorslaggevende factor. “Geïnterviewden kloegen dat alle Moslims
worden behandeld als terroristen,” schreef Botha.
Veel vragen blijven onbeantwoord, zoals de mentale toestand van de rekruten, hun familiale achtergrond, de ervaringen in hun jeugd, hun sociale vaardigheden en of ze in
staat zijn succesvolle relaties aan te gaan.
De VN-Veiligheidsraad keurde deze week een resolutie
goed dat landen verplicht rekrutering van hun onderdanen
te voorkomen.
Maar om dit uit te voeren is meer onderzoek nodig naar het
profiel, de psyche en de motieven van zij die deze extreme
weg kiezen.
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Opnieuw
de steun
van
GRIS-EVERGEM

Voor 2014 kan onze VZW opnieuw rekenen op gulle steun
van Gris –Evergem.
Het mooie bedrag van 2.863€ kon integraal worden gespendeerd voor de aankoop van naaimachines, stoffen en
naaibenodigdheden voor de afgestudeerde leerlingen van de
afdelingen Tailoring-Snit & Naad in onze scholen in NoordOeganda.
De leerlingen zijn super tevreden met dit project, want hun
inspanningen en alle ervaringen die ze via hun onderricht
hebben gekregen, kunnen ze nu verder thuis gebruiken om
een handeltje op te starten als naaister om zo in hun eigen
behoeften en deze van hun familie te voorzien.
Jonge mensen een toekomst bieden: daar doen we het voor.
Met grote dank aan Gemeentelijke Raad voor Internationale
Samenwerking uit Evergem.!
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Van Kindsoldaat
tot
Politie-officier
Het kan verkeren. Ik ontmoette Patrick Owacgiu voor
het eerst in april 2003, een maand na zijn ontsnapping
uit het rebellenleger van Joseph Kony. Hij kreeg toen
rehabilitatie in het opvangcentrum van World Vision
in Gulu.
Zijn verhaal verschilde niet veel van dat van anderen.
Patrick, een weeskind, was ontvoerd in 2002, samen met
zijn broer. Hij werd vastgebonden en kreeg een zware last
om te dragen. De rebellen sloegen hem met een machete
omdat hij te langzaam liep. Hij toonde de zichtbare littekens
op zijn rug. Zijn broer werd vermoord omdat hij geprobeerd
had te ontsnappen.
Patrick werd meegenomen naar Palabek in Kitgum, waar
hij een militaire opleiding kreeg. Hij leerde schieten en aanvalstactieken. Daarna kreeg hij een AK-47 geweer en moest
hij deelnemen aan de strijd tegen het Oegandese regeringsleger. Tijdens een van de gevechten kreeg hij een kogel in
het been.
Verder moest hij dorpen plunderen en andere kinderen ontvoeren. Hij moest ook drie keer deelnemen aan het doodslaan van lotgenootjes die beschuldigd werden van een ontsnappingspoging. Ondanks al die afschrikkingen besliste
Patrick het er toch op te wagen. Op een nacht, toen iedereen
in het kamp sliep, sloop hij weg en zette het op een lopen.
Hij meldde zich aan bij een regeringskazerne in Pajule en
gaf zich over. Gevraagd naar zijn ergste ervaring in het rebellenleger zei hij zonder aarzelen: de moordpartijen. Onze
vzw nam hem op in het sponsoring programma en hij voltooide zijn middelbare studies in Central College in Gulu in
2008.
Zes jaar later, in juni 2014, liep ik Patrick opnieuw tegen
het lijf. “Herken je mij niet meer?” vroeg de politie-officier
aan de poort van onze lodge in Kampala. “Jullie, Belgen,
hebben mijn leven gered! Ik was een wrak toen je mij vond
in World Vision. Ik kon niet lezen of schrijven. En kijk wat
er van mij geworden is. Ik heb alles aan jullie te danken.”
Na zijn middelbare studies had hij gesolliciteerd bij de politie en was opgeklommen tot officier bij de toerisme-politie,
de eenheid die toeristen moet beschermen tegen terroristische aanslagen. Zo was hij in juni als bewaker naar Cassia
lodge gestuurd. Wie had dat elf jaar geleden gedacht?
Hij toonde mij de foto van zijn Vlaamse sponsors, Katleen
Krauss en haar man, die hem tijdens zijn studies waren ko-

men bezoeken in Gulu. Hij droeg de foto overal bij zich.
Het was de gelukkigste dag van zijn leven, zei hij. De weesjongen, die op schandelijke manier werd misbruikt door de
LRA rebellen, had eindelijk het gevoel dat iemand om hem
gaf en in hem geloofde. En hij heeft deze kans met beide
handen gegrepen. We beseffen soms niet hoe onze inspanningen de levens van deze ex-kindsoldaten ingrijpend kunnen veranderen.
Els De Temmerman

Spreekbeurt Chris Michel
in Oudenaarde
22 oktober 2014
Journalist en Afrika-kenner Chris Michel komt op
dinsdag 22 oktober om
20u naar het mooie stadhuis in Oudenaarde op
uitnodiging van het plaatselijk GROS.
Chris Michel weet zijn
publiek als geen ander te boeien wanneer hij het heeft
over “De gevolgen van jarenlange conflicten op de
samenleving in Centraal Afrika”..
Gratis inkom. Iedereen is van harte welkom.
Een aanrader!
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Hij heeft het weer gedaan
ANTOINE WELVAERT loopt Dodentocht uit ten voordele van
onze VZW !!!
De Dodentocht in Bornem is veruit de bekendste wandeltocht in
ons land. Dit jaar voor de 45 ste keer georganiseerd, met op 8
augustus bijna 12.000 deelnemers aan de start, allemaal vast van
plan om de 100 km wandelen vol te maken.
Onder hen ook Antoine Welvaert. Voor het 2de jaar op rij loopt
hij de Dodentocht met in de rugzak een sponsorbedrag van meer
dan 3.840 Euro ten voordele van onze VZW, als hij de eindstreep
haalt.
Nu was die Dodentocht dit jaar een echte potenbreker. Door de
aanhoudende regen vrijdag nacht en zaterdag haalden enkele duizenden stappers de eindstreep niet. Ze hielden het zaterdagmorgen
al voor bekeken.

Maar Antoine Welvaert is een doorzetter. Hij heeft de volle 100
km met de ‘ smile ‘uitgestapt en geen enkel moment aan opgeven
gedacht, ondanks zijn doorweekte voeten door de hevige regenval.
Leeftijd is duidelijk van geen belang als het op karakter aankomt.
Even zijn resultaten van 2013 en 2014 naast elkaar. Antoine wandelde de 100 km
-

Aankomst 2013
Aankomst 2014

18.46u
15.19u

Dit jaar dus 3,5u sneller dan vorig jaar. Gemiddelde snelheid 5,5
km/u. Eigenlijk is dat niet meer wandelen, maar lichte looppas.
Geweldige prestatie, ga er maar eens aan staan.
Welvaert is zoals de wijn: beter met de jaren. En hij is blijkbaar
van een goed jaar of ten minste van een goede cuvée.
Proficiat Antoine en ook aan zijn ‘vrouw-verzorger Hélène’, en
dank voor het bijeenbrengen van de bijna 4000 Euro sponsoring,
dat integraal wordt gebruikt voor de ex-kindsoldaten in Oeganda!

Aanwezig op het
Wereldfeest
in Deinze
Op 20 september was onze VZW met een
standje aanwezig op het Wereldfeest in
Deinze, georganiseerd door het GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking).
Het werd een zeer interessante namiddag
met allerlei workshops, informatie-uitwisseling en nieuwe ontmoetingen. Zo liep
vzw-lid Magda Vercamer mensen van de
vzw Toumai tegen het lijf, van de zusters
Bernardinen. Zij hopen om binnenkort in
Tsjaad een school te kunnen bouwen voor
meisjes. Tot nu toe wordt daar op een aantal
plaatsen de meisjes nog het recht op onderwijs ontzegd. Stel u voor! Er is nog veel werk
aan de winkel in Afrika.
Met dank aan het Gros Deinze voor het
prachtige Wereldfeest.
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