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NIEUWSBRIEF 20        December 2008                              Oplage: 500 
 
Massa op de vlucht in Congo 
 
Verschrikkingen van de oorlog in Oost-
Congo bereiken ons dagelijks via de 
Pers en de TV Nieuwsberichten.  
Dezelfde gebieden, die we zo goed 
kennen en waar we al zo lang hulp 
trachten te bieden aan de pygmeeën.  
Weer zijn de zwaksten in de Congolese 
samenleving de dupe: kinderen, 
vrouwen en pygmeeën.   
In Ituri houden rebellen vanuit Uganda 
(Leger van de Heer) op een 
gewelddadige wijze huis en in het 
Virunga gebied vecht  het leger van 
rebellengeneraal Nkunda tegen de 
chaotische troepen van het 
regeringsleger.  
 
De VN beveiligingstroepen Monuc 
kunnen het nauwelijks oplossen. De 
niet aflatende hebzucht in de wereld 
naar rijkdommen in Congo en et-
nische verschillen, gepaard aan een 
inadequate centrale regering, zijn steeds de drijfveren van die gewelddadige conflicten. Honderdduizenden 
vluchtelingen zijn weer het gevolg….. 
Pygmeeorganisaties in en rond Goma: Achille onze partner van CIDOPY en UEFA en PDIP hebben zojuist in een 
waarschuwend persbericht  laten weten dat de pygmee-vluchtelingen weer worden vergeten in de opvang van 
vluchtelingen.  
Schoon water, voedsel en onderdak zijn uiterst noodzakelijke voorzieningen, ook voor pygmeeën.  
Steeds als de veiligheidsituatie het enigszins toelaat gaan onze mensen het veld in om te helpen. We hopen met 
uw steun daar aan bij te dragen.   
 

Vluchtelingen hulp in Ituri 
 
Het afgelopen jaar hebben we met 
financiële hulp van stichting Vluchteling 
in Ituriwoud onze uiterste inspanningen 
gepleegd om vrijwel alle pygmee 
vluchtelingen, alsmede hun 
buurstammen, zo als de Lese bevolking 
te kunnen terug brengen naar hun 
oorspronkelijke woondorpen aan de 
oostkant van het Ituriwoud. Dat waren 
ruim 5000 mensen: allen zijn  geholpen 
met de distributie van kleding, voedsel 
en materialen, die nodig zijn om in het 
dichtgegroeide woud een woonplek te 
heroveren.  
Tegenslagen waren er natuurlijk ook. 
Veel tijdverlies en onverwachtte kosten 
traden op. O.a. door grote schade aan 
de wegeninfrastructuur in het 
Ituriwoud.  De Kleinood pick up kreeg 
het zwaar te verduren, illustreert 
bijgaande foto: vorig jaar stortte de 
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brug over de Ituri rivier in, een 122 meter lange Bailey-brug uit 1942 die in februari 2007 volledig was hersteld en 
opgeknapt door de Wereld Bank. Deze stortte in door een veel te zwaar beladen vrachtwagen met aanhanger, 
gevuld met illegaal gekapt tropische hardhout……(zie NB 19 en website www.pygmee.nl) 
 
 
Medische hulp Ituri-pygmeeën 
 
Onze mobiele kliniek was in staat om met intensieve hulp 
van de plaatselijke gezondheidscentra in Komanda, Lolwa 
en Mambasa, ruim 12.000 pygmeeën te behandelen aan 
hun ziektes, die bestond volgens het rapport van CIDOPY, 
bij monde van Achille o.a. uit:  
 
Malaria 27%, darmwormen 15%, ademhalings infecties 
11%, griep 6%, ooginfecties 6% en diarree 4%.  
 
De gezondheidscentra konden we financieel in staat stellen 
om dit immense medische werk uit te voeren. 
 
Naast de medische verzorging distribueerden we aan de 
bevolking – ongeveer 1200 gezinnen- voedsel, kleding voor 
vrouwen en kinderen, dekens en dekzeilen.      --- > 
 

 
Ook in het Virunga-gebied bij Goma en omstreken behandelden we veel 
pygmeeën met hulp van de medische centra. Uit de CIDOPY 
rapportage:  
 
Malaria 23%, ademhalingsinfecties 19%, diarree 16%, maaginfecties 
8%, geïnfecteerde wonden 3% en ooginfecties 3%.  
 
 
 
 
 
Onbehandelde ooginfecties kunnen catastrofale gevolgen hebben voor de patiënt. 

 
 
Samenwerking door stichting Vluchteling gestopt 
 
De financiële samenwerking met stichting Vluchteling voor hulp aan pygmeeën is dit jaar plotseling beëindigd, 
ondanks de in het vooruitzicht gestelde steun voor een drie-jarenplan. Als reden wordt aangegeven dat het 
nieuwe beleid vereist dat alleen hele grote organisaties in Congo met een gecertificeerde administratieve staf in 
aanmerking komen voor SV-hulp. We doen er alles aan om de financieel administratieve kennis van onze partner 
CIDOPY op hoog –voor SV- acceptabel niveau te krijgen, maar het kost Kleinood handen vol geld om de 5 
CIDOPY-stafleden deze dure cursussen  te laten volgen. Kennis opbouw en verbetering is goed, dat stimuleren we 
ook. Onze handen en voeten zijn gebonden door dit dilemma: veel geld uitgeven aan overhead of directe hulp aan 
pygmeeën……… Als donateurs hier hun mening over aan ons kwijt willen, horen we dat graag! 
 
CIDOPY heeft ons bewezen, financieel administratief perfect en professioneel werk te leveren. Al 5 jaar lang. Zij 
hebben onze onvoorwaardelijke steun en vertrouwen. We zullen samen verder strategieën ontwikkelen om –in 
samenwerking met andere hulporganisaties- voort te gaan met de verbetering van de leefsituatie van pygmeeën 
op grotere schaal.   

 
Stuk woongrond voor pygmeeën veilig gesteld 
 
In het bergachtige Ruwenzori gebied (hoge met sneeuw 
bedekte bergtoppen), ten oosten van Beni, leeft een 
pygmeegroep van ca 100 pygmeeën een geïsoleerd marginaal 
bestaan. Het gebied ligt in een apart deel van het bergachtige 
‘beschermde’ natuurgebied: Bahatsa genaamd.  
In dit natuurgebied werken we met het Wereld Natuur Fonds 
en de Wereld Bank samen om het prachtige gebied te 
beschermen tegen afbraak door erosie en stropers. De aldaar 
woonachtige pygmeeën werden in het verleden voortdurend 
door de omwonende bevolking gedwongen te verhuizen door 
grondannexaties. Vooruitlopend op daadwerkelijke uitvoering 
van projecten hebben we voor deze pygmeeën alvast een stuk 
grond aangekocht –met de vereiste eigendomsdocumenten -
om hun voorouderlijke domicilie te waarborgen.    
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Dit initiatief is eigenlijk te gek voor woorden: pygmeeën hebben geen officiële door de staat erkende grondrechten 
en/of eigendomsrechten, ofschoon ze al duizenden jaren in dit gebied wonen…..elk stukje woongebied zal voor ze 
moeten worden veilig gesteld.  
 
 
Communicatie met Congo 
 
We hebben sinds 2004 goede internet verbindingen met CIDOPY vanuit de 
stadjes Beni, Goma, Bunia. De grote satelliet schotels en internet café’s 
schoten als paddenstoelen uit de grond. Sinds de rebellen weer huishouden 
zijn de verbindingen voortdurend kapot en de internet cafés gesloten. Veel 
organisaties maken nu gebruik van hun eigen kleine satellietsystemen: 
Inmersat Bgan. Ook wij hebben -mede om  in het woud ook communicatie te 
kunnen hebben- een satelliet systeem ontvangen van de firma K.S.C in 
Eindhoven (gratis). Het abonnement bij de satelliet-provider moet natuurlijk 
wel worden betaald, alsmede de gebruikerskosten voor het aantal Mb’s dat 
verzonden wordt via de satelliet. Met een flexibel zonnepaneel worden de 
batterijen van de laptop en de zg. Bgan van stroom voorzien als het team 
onderweg is in het Ituriwoud. Kleinood communiceert met email zo wekelijks met  Achille. De Inmersat satelliet 
gaat per 1 januari 2009 over op een verbeterd systeem en de oude Bgan voldoet dan niet meer. Ook nu heeft 
K.S.C. Eindhoven ons weer genereus geholpen: we konden als eerste klant een occasion uit de verhuur van hen 
aanschaffen. De occasion was drie weken –nieuw-  gebruikt in Rusland en werk perfect! Eva heeft met Bart van 
K.S.C het Bgan/Hughes systeem hier in onze woonplaats Sijbekarspel naar tevredenheid getest, waarna het is 
opgestuurd naar Achille. Dank zij de nooit aflatende steun van stichting BENEVOLENTA uit Warmenhuizen kunnen 
we deze investering doen en de exploitatie voor onze rekening nemen. De communicatie is gelukkig gewaarborgd.  
 
 
Waterreservoir project in Virunga (deel III) 
 
In NB 18 (2006) en NB 19 (2007) beschreven we meer malen dit project: een groot schoon wateropvangproject in 
de Virunga vulkaangebieden, rondom het Virunga Gorilla Park, voor de batwa pygmeeën en omringende 
bevolking. De rebellen hebben het afbouwen verder onmogelijk gemaakt, de gehele bevolking –duizenden 
gezinnen- is uit dit gebied gevlucht en verblijft in kampen ten noorden van Rutshuru, ook over de grens naar 
Uganda en vlak bij Goma, 80 km naar het zuiden. We moeten afwachten hoe we t.z.t. de constructie zullen terug 
vinden en wat de rehabilitatie kosten zullen zijn. Van de totale bouw kosten van 10.000 dollar voor deze twee 
grote waterreservoirs is nog 9% over. Indien er vrede komt en de mensen keren weer terug, dan zullen we pas  
het project trachten te herstarten. 
  

2e terreinwagen met 
hulp van MIVA 
 
De twee gebieden waar 
we pygmeeën hulp 
verlenen: Virunga en 
Ituriwoud, liggen 400 km 
uit elkaar. Het was een 
kostbare, tijdrovende en 

riskante onderneming  om elke keer, na afloop van een project in het Ituriwoud, de Toyota pick-up terug naar 
Goma te rijden. Er moest een oplossing komen. We kregen financiële hulp van stichting MIVA te Breda om een 
2e Toyota Hi-Lux aan te schaffen. Die vond Achille bij een auto importbedrijf in Kampala/Uganda. De 
douanedocumenten en invoerbelasting verzorgde het CIDOPYteam zelf om de kosten zo laag mogelijk te houden. 
MIVA stelde een budget van 10.000 euro ter beschikking. Kleinood zal de exploitatie van de transportmiddelen 
voor zijn rekening nemen.  
 

Donateurs:  
dank voor uw onontbeerlijke steun hiervoor!  
 
 
 
Celine, project assistente CIDOPY 
 
Er rijden in het Ituri en Virunga veld ook enkele motoren voor 
de deelprojecten. Celine Kashinja, werkt sind een jaar bij ons 
als professioneel opgeleide hulpverleenster met een reeks 
indrukwekkende werkervaringen. Zij is een uiterst moedige 
project assistente van Achille, die haar uiterste best doet om 
de hulpprojecten goed te laten verlopen. Zij werkt vaak in het 
Ituriwoud met de off-the-roadmotor. Ze rijdt met een collega 
samen, als hulpverleenster/organisator van medische post  
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Adres gewijzigd? Verhuist?  of wilt u niet meer 
doneren?  

 
Graag email/telefonisch berichtje. Dat spaart geld 

en veel moeite! 
 

naar medische post en voert zo alle werkzaamheden uit voor vluchtelingen en pygmee patiënten. 
Zo kunnen meerdere mensen op meerdere plaatsen tegelijk mobiel hulp bieden. Achille trainde haar ook om een 
fotocamera te hanteren, die heeft ze dan ook altijd bij zich om de resultaten te illustreren.  
 
 
 

Pygmee paperbacks voor Donateurs 
 
Voor onze donateurs, die belangstelling hebben om 
kennis te nemen van de culturele leefgewoontes en 
achtergrond informatie over het leven en wonen van 
Efe pygmeeën in het Ituriwoud van Congo hebben we 
sinds kort een beperkt aantal nieuwe (!) paperbacks 
kunnen aanschaffen van het wereld beroemde boek 
van de in 1994 overleden antropoloog: 
 
Colin Turnbull  
 
Kinderen van het Ituriwoud  
 
is de nederlandse vertaling/uitgave van “FOREST PEOPLE”.  
 

Dit boek kunt u bestellen als u 15 euro extra (dit is de verkoopprijs 
inclusief porto) overmaakt naast uw gebruikelijke donatie.  
 
Vermeld u dan a.u.b. op het mededelingenvakje van uw 2e storting: 
KinderenIturiwoud” 
 

 

 
 
 
 
 
 
          Foto Celine:      Kinderen van het Ituriwoud 
                 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sponsor  drukwerk + verzending 

Steun de PYGMEE Vluchtelingen in Virungagebied en 
Ituriwoud, zij zijn “het kind van de rekening” 

 

 3 0 8 5 6  Pygmeeën Kleinood, Sijbekarspel 

 
Reg.Acc. Alkmaar. Rapporteert elk jaar 
Pro Deo de financiële jaarrekening 

Achille Biffumbu (43) is al sinds 
2004 als onze Congolese partner 
betrokken bij het dagelijks werk 
van Kleinood in Congo. 
Hij vormde een professioneel 
ontwikkelings- en hulp-
organisatieteam CIDOPY (Centre 
d’Information et Documentation des 
Pygmees) om zich heen met een 
bescheiden, gehuurd administratie 
kantoor in Goma. 
  


