VOEDSEL & LEERSTOF
Kenia is een gastvrĳ land en
telt in totaal circa 500.000
geregistreerde vluchtelingen.
De meesten verblĳven in
kampen, 16 % in steden vooral
dan in Nairobi. Bĳna 13 %
komt uit DR Congo, Burundi en
Rwanda, waarvan 7.000 zĳn
aangesloten bĳ TUSA. Een
klein aantal (57) probeert
ondanks alles terug te keren :
een positief teken. Kenia kent
geen echte integratiepolitiek
waardoor er heel wat
praktische problemen blĳven
om formeel aan de slag te
kunnen gaan zoals geen

bankrekening kunnen openen
terwĳl betalen met de GSM via
een Keniaan moet gebeuren.
De TUSA-gezinnen blĳven dan
ook aangewezen op de
informele sector . De
opvoeding van hun kinderen
waar ze vooral op inzetten,
kwam door Covid-19 extra
zwaar onder druk te staan.
Omwille van Covid-19 sloot
Kenia op 12 maart de scholen.
Niet alleen werd er een
avondklok ingevoerd maar
iedereen moest ook zoveel
mogelĳk binnen blĳven. TUSA
legde dan ook dit jaar haar
focus op het thuis begeleiden
van leerlingen en op het

verschaffen van voedsel en
onderdak aan de vele
gezinnen zonder inkomen.
De landsgrenzen in de regio
zĳn gesloten waardoor minder
vluchtelingen tot in Nairobi
geraken.
In Oost-Congo echter blĳven
meer dan 130 gewapende
groepen elkaar bekampen om
bodemrĳkdommen. De
bevolking is er het slachtoffer
van afpersing en plunderingen,
etnische zuiveringen, het
ronselen van kindsoldaten en
TUSA steunde in 2020
1.263 gezinnen, in totaal
7.034 personen: 1.020
Congolese gezinnen, 134
Rwandese, 84 Burundese, 25
Keniaanse en andere.
83 nieuwe gezinnen werden
onthaald, 95% uit OostCongo
verkrachtingen, terwĳl
wegvluchten moeilĳker wordt.
In Burundi verliep de

Levering studie-materiaal

dag van de zieke te vieren. We
vierden ook de internationale
vrouwendag en de dag voor
christelĳke eenheid.
De meest kwetsbaren bezoeken
(alleenstaande jongeren en
ouderen, gehandicapten en
nieuwkomers) en ze praktisch,
maar ook mentaal
ondersteunen, kreeg prioriteit.
We organiseerden meetings
voor leden met specifieke
noden zoals
online sessies voor jonge
meisjes en voor gezinnen met
machtsoverdracht na de
mentaal gehandicapten. De
presidentsverkiezingen zonder
maandelĳkse meetings van
geweld maar Human Right
onze “community leaders”
Watch waarschuwt de
gingen door in het voorjaar en
vluchtelingen die willen
hervatten vanaf september.
terugkeren voor arbitraire
Het blĳft een uitdaging :
arrestaties, onveiligheid en
urgente gevallen snel opvangen
seksueel geweld.
en mensen met Covid-19
In Rwanda zĳn de cĳfers
bĳstaan. We kampen echter
over de economie iets beter
met een gebrek aan middelen
maar het land wordt vergeleken en partners die mentale
met een open gevangenis waar problemen mee kunnen helpen
oppositie en kritiek niet zĳn
aanpakken.
toegelaten.
Counseling en vorming
REALISATIES TUSA
Als vluchteling hebben onze
leden reeds een traumatisch
De kersperiode en de start
verleden. Trachten te overleven
van het nieuwe jaar stonden in
in
het licht van onze waarden van
verzoening en solidariteit maar
Counseling
vanaf maart werden we hard
3 sessies van beroepstherapie
op de proef gesteld door de
(8 meisjes)
uitbraak van Covid-19.
12 tweedaagse sessies van
Socio-pastorale acties en
healing-groepen (94
personen)
vredesopbouw
Een nieuwe aanpak drong
203 individuele
zich op : bĳeenkomsten
cousellingsessies (42
verbieden, werken en studeren
personen)
van thuis uit, verplicht
98 follow-ups tĳdens Covidmondneusmaskers dragen,
19 periode (60 personen)
afstand houden en handen
de
wassen. Moeilĳk voor de
vrĳwilligers die geconfronteerd slums gaat sowieso al gepaard
met de nodige spanningen. Tel
werden met angst, depressies,
daarbĳ nu nog eens de
geweld, ... . Samen met onze
partners lukte het ons toch nog beperkingen opgelegd tĳdens
de Covid-19 pandemie en het
om samen met het hospitaal
voor gehandicapte kinderen de wordt voor iedereen extra

stressvol.
Groepstherapie werd
opgeschort en individuele
counseling verliep van maart tot
september via telefoon. De
invloed van die counseling was
enorm : we scoorden erg
opmerkelĳke resultaten bĳ de
therapie via breisessies en bĳ
Onder de stress van de
Covid-19 pandemie en
zonder enig
toekomstperspectief, kreeg
één van onze vrouwen
vreselĳke hoofdpĳn en leed
ze aan slapeloosheid. Ze
werd onderzocht in het
ziekenhuis maar alle testen
bleken negatief. Gedurende
de lockdown zochten we
tĳdens onze TUSA-sessies naar
mogelĳkheden inzake self
care. Ze opteerde er voor om
elke dag ‘s avonds naar een
rustige plaats te gaan om te
ontspannen. Begin juni begon
de hoofdpĳn af te nemen en
momenteel stelt ze het terug
goed
de
middelbare leerlingen die
kleding maakten. De rust
keerde terug en de leerlingen
konden zich beter concentreren
op hun studies.
Levensonderhoud
Nieuwkomers verwelkomen
en integreren was niet
eenvoudig ook al kwamen er
iets minder vluchtelingen toe :
83 gezinnen, vooral uit DR
Congo. Het contact met de rest
van de leden verliep
grotendeels via telefoon. De
ondersteuning ging
noodgedwongen vooral naar
voedselvoorziening voor 1.355
gezinnen en financiële steun
voor huurgelden voor 31
vluchtelingen. 185 gezinnen,
waaronder 44 met

gehandicapte gezinsleden,
kregen medische bĳstand.
Zowel geneesmiddelen maar
Kanono een dorp in de
Kivustreek/Oost-Congo
werd 2 jaar geleden
aangevallen door de Majimaji
en het ADF. Fidèle Ngabo, een
jongen uit een gezin van 6,
kon het brandend dorp
ontvluchten maar werd met
een mes neergestoken. Hĳ
verstopte zich in het bos en
overleefde het. Het gezin
kwam na een lange tocht
terecht in Nairobi. Ook daar
was het afzien. Eens in contact
gebracht met TUSA konden de
kinderen eindelĳk na twee jaar
terug naar school en werd het
letsel van Fidèle in een
ziekenhuis behandeld. Met
een orthopedische schoen lukt
het hem terug te wandelen.
Door de spirit van solidariteit
onder de vluchtelingen en de
inzet van de vrĳwilligers leeft
er bĳ hem opnieuw wat hoop
zelfs tĳdens de Covid-19
crisis.
ook
krukken, brillen, hoortoestellen,
rolstoelen, … moesten
aangekocht worden. Er werd
ook training gegeven rond
fysiotherapie.
Omwille van de instorting
van de informele sector waren

er weinig leningen voor
inkomens genererende
projecten. Enkel voor lopende
initiatieven werd geld voorzien.
Drie gezinnen maakten er een
echt succes van. Zo groeide
een donutzaak uit tot een
volwaardige bakkerĳ.

organiseerden via tv, internet of
radio.

Onderwĳs
Normaal gaat het grootste
deel van het TUSA-budget naar
opleiding. Niet in 2020 echter :
de scholen sloten vanaf maart.
In september konden enkel de
laatste jaren van het kleuter-,
lager- en middelbaar onderwĳs
terug opstarten om het
nationaal examen einde dit
jaar voor te bereiden. Het
onderwĳs in Kenia opent
normaal terug zĳn deuren op 4
januari 2021.
De kinderen zaten thuis bĳ
hun meestal werkloze ouders :
eng behuisd en meestal niet in
staat om deel te nemen aan het
afstandsonderwĳs dat
bereidwillige leraars

369 in het middelbaar
onderwĳs, 47 laatstejaars

Onderwĳs-doelgroep:
157 in het kleuteronderwĳs
980 in het basisonderwĳs
waarvan 127 laatstejaars

8 in het beroepsonderwĳs
TUSA opteerde er daarom
voor, samen met enkele
partners, om gedrukt studiemateriaal te bezorgen. Dit was
zeker cruciaal voor de
laatstejaars die ook via
UNHCR, de VNvluchtelingenorganisatie,
werden gesteund en die zelfs
encyclopedieën ontvingen.
Ook kregen ze mondmaskers, zeep, tandenborstels
en maandverbanden voor de
meisjes. Samen met haar
partners organiseerde TUSA
gesprekken om veilig de Covid-

19 pandemie te overleven.
Jammer genoeg geraakten,
meer dan anders, jonge meisjes
zwanger en nam het
drugsgebruik en geweld toe. We
organiseerden dan ook speciale
sessies rond seksueel geweld,
diefstal en drugsgebruik.
UITKĲKEN NAAR 2021
We hopen dat we de Covid19 pandemie hier, maar ook bĳ
jullie, zo snel mogelĳk achter
ons kunnen laten en dat we onze
normale activiteiten kunnen
hervatten.
Voor 2021
zullen
zullen we extra
inspanningen
moeten
leveren om de
inkomens van
onze gezinnen

opnieuw op niveau
te brengen zodat
ze zelf terug
kunnen instaan
voor voeding en
onderdak. Onze
leerlingen en
studenten moeten
geholpen worden
om de opgelopen
achterstand weg te
werken.
Een serieuze
uitdaging die we
aangaan met onze vrĳwilligers.
Deze periode heeft ons geleerd
hoe belangrĳk deze vrĳwilligers
bĳ onze acties zĳn. Ook de
zelfhelpgroepen en de
samenwerking met onze
partners in Nairobi zĳn van
wezenlĳk belang.
Van ganser harte dank
voor jullie volgehouden
inzet en solidariteit! We
wensen jullie een warme
Kerst en een
vredig 2021!
Sendegeya,
coördinator
TUSA &
Monique
Vermandele
adviseur TUSA

Rechtstreeks
Op rekening van Monique
Vermandele:
IBAN BE32 4632 1474 1102
BIC KREDBEBB

Via Kontinenten
60% belastingsvermindering vanaf 40€
storten voor einde 2020
op KBC-rekening BE66
7380 3734 7143 (NIEUW!)
Met de vermelding:
“TUSA-Kenia” samen met
uw naam + voornaam +
rĳksregisternummer.

TUSHIRIKIANE (TUSA)
P.O.Box 25905
00504 Mchumbi Road
Nairobi (Kenia)
Tel/fax +254-20-2155226
GSM +254-722-236174
E-mail
admin@tusacbo.com
Web https://tusacbo.com

Dank aan al onze partners en vrienden voor hun solidariteit en hun financiële steun
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

Aartsbisdom van Nairobi
CCW KARUNA Trappisten Westmalle
Daughters of the Heart of Mary (DHM)
Ex-leden van TUSA nu wonend in andere
landen
Fundación Jesus Peregrin
Global Giving
Kindermissionswerk
Kiwanis Vilvoorde & International
Fr Schonecke and Missionaries of AfricaDuitsland
Manos Unidas
Misereor
Missio Munich en Missio Aachen

◇ Missionarissen van Afrika, Witte Paters
◇ Missionary Sisters of Our Lady of Africa
(Msola)
◇ Missionary Sisters of St Peter Claver
◇ Parochies die TUSA-activiteiten onderdak
geven
◇ Privé-personen, vrienden uit België en India
◇ Pro-Caritate
◇ Provincie West Vlaanderen België
◇ TUSA-leden die in cash bĳdragen, maar ook
hun tĳd, kennis en ervaring delen.
◇ URPN (het Urban Refugee Protection
Network)

