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Van rattenkoning tot wijze oude man
Professor Benjamin Dudu Akaibe op
emeritaat
ceerde. Hij heeft
als professor biologie en een tijd
lang als vice-decaan van de Faculteit Wetenschappen heel wat
generaties studenten ingewijd in
de geheimen van de natuur. In
1991 behaalde hij aan de Antwerpse universiteit zijn doctoraat
bij wijlen professor Walter Verheyen.

Dudu is een Logo uit Faradje, het
uiterste noordoosten van Congo,
niet ver van de grens met ZuidSoedan. Hij werd op 17 juli 1949
geboren, is gehuwd en trotse vader van acht kinderen.

Hij was de eerste assistent van
Hugo Gevaerts die in 1980 zijn
onderwijsopdracht aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Kisangani opnam.
Vandaag is Benjamin Dudu
Akaibe emeritus-professor aan
diezelfde faculteit waar hij decennia zoölogie en ecologie do-

Dudu is een praatvaar die best
kon lachen met de vraag die ik
hem enkele jaren geleden stelde.
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Of hij in de toekomst niet een
nieuwe knaagdierensoort naar
mij kon noemen, want zijn eigen
naam en die van zijn acht kinderen volstonden niet meer om
de nieuwe soorten een eigen
naam in de taxonomie van ratten
en muizen te geven. Dudu moest
maar het bos induiken of hij ontdekte een nieuwe soort. De voorbije decennia tekende Dudu voor
de Lophluromys dudui, de Sylvisorex akaibei en zelfs voor de
nieuwe schimmelsoort Dorina
duduana. Dudu draagt dan ook
zijn bijnaam ‘de rattenkoning van
Kisangani’ met gepaste trots.
Het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika in Tervuren was
hierbij vaak de referentie om de
nieuwe soort te beschrijven. Tervuren heeft de grootste collectie
dieren - schedels, skeletten en
opgezette dieren - uit CentraalAfrika.

woud rond Kisangani maakt deel
uit van het menselijke erfgoed.
Als de buitenlandse pers praat
over de natuurlijke rijkdommen
van Congo, dan gaat het altijd
over grondstoffen als goud, diamant of coltan, soms over tropisch hout en bijna nooit over de
flora en fauna in dat bos. Er zijn
weinig wetenschappers die op
een continue manier de flora en
fauna van het tropische regenwoud bestuderen. Ondanks alle
moeilijkheden zijn we in
Kisangani erin geslaagd om gegevens over die natuurlijke rijkdom te blijven verzamelen.»

De rijke biodiversiteit in Congo
kan voor de plaatselijke bevolking van groot nut zijn. Denk
maar aan voedselvoorziening,
bestrijding van ongedierte, geneeskrachtige of andere chemische eigenschappen of zelfs op
langere termijn het ecotoerisme
wat een serieuze bron van inkomsten kan zijn.
Of zoals Dudu het ooit verwoordde: «Het tropische regen-

Dat werk in het tropisch woud is
dus niet zonder belang, het is een
stukje van de grote puzzel die
inzicht geeft in de ecologische
wisselwerking in de natuur.
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Net als zijn collega’s en assistenten aan de Faculteit is Dudu een
onvermoeibare strijder voor het
behoud van het Congolese regenwoud, na de Amazone de grootste groene long op de planeet.
Dudu: «Je kan het bos best vergelijken met het menselijke lichaam. Ieder onderdeel heeft zijn
eigen functie die door de dieren
en de planten verzekerd wordt.
Zo kan je je het woud niet indenken zonder het werk van de termieten. Als de bomen en bladeren vallen, gaan zij aan de slag.
De uitwerpselen van de termieten
verrijken de bodem en hierop
kunnen weer nieuwe bomen en
planten groeien. Hun graafwerk
zorgt voor de verluchting van de
bodem. De termieten, die ook
een voedselbron voor vogels en
zoogdieren zijn, spelen een grote
rol in de vernieuwing van het regenwoud. Zo heeft iedere diersoort zijn plaats in dat ecologische geheel. Over het belang
van dergelijke schatkamers van
de natuur voor de hele planeet
moet ik niet meer uitweiden, zeker?»

en ‘zijn mannen’ in Kisangani
opzetten en die nu door de vzw
Kisangani beheerd worden.

Prof. Dudu (rechts) met Raf, capita op
Ngene Ngene

In 2011 werd hij benoemd tot
directeur van het ‘Centre de Surveillance de la Biodiversité’ (CSB), het centrum voor het
bewaken van de biodiversiteit in
Kisangani. Het nagelnieuwe gebouw heeft een voor Congo aardige collectie planten, dieren én
microbiologisch leven. Het CSB
is gebouwd door het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika uit
Tervuren, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen
in Brussel (KIBN), de Plantentuin van Meise en uiteraard de
Universiteit van Kisangani. De
Belgische Technische Coöperatie
legde het geld op tafel. Het CSB

Benjamin Dudu was ook een van
de pioniers van de in Kisangani
wereldberoemde ‘Projets LUC’,
de landbouwprojecten van het
Limburgse Universitair Centrum
(nu UHasselt) die Hugo Gevaerts
5

ondersteunt zowel de faculteit
Wetenschappen als de faculteit
voor het Beheer van de Vernieuwbare Grondstoffen met onderzoek.

Congo nog niet goed kenden en
die helaas veel te weinig een microfoon onder de neus van de
zwarte bollebozen van Kisangani
schoven.

Benjamin Dudu leidde ook samen met bioloog Erik Verheyen
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen het wetenschappelijke team
dat in 2010 samen met VRTjournalist Rudi Vranckx de Congostroom opvoer. Dudu kan er
nog smakelijke anekdotes over
vertellen, over “de Kuifjes” die

Professor Dudu is niet weg te
branden van de Faculteit Wetenschappen. Zijn emeritaat geeft
hem nog volop kansen om zijn
faam als ‘mzee’, oude wijze man,
van de faculteit waar te maken.
Roger Huisman
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FISCAAL ATTEST
U krijgt een fiscaal attest voor
GIFTEN vanaf € 40,00
U kunt uw giften ook spreiden over verschillende stortingen per jaar bv. door maandelijkse stortingen of door een
doorlopende opdracht.
Voor giften gedaan in 2021 ontvangt u een fiscaal attest in de loop van de
maand februari of maart 2022.
U kunt uw gift storten op de rekening van
Kisangani vzw
Bronstraat 31
3722 Kortessem
Bank
BE 35 2350 3524 2637
BIC code GE BABE BB
Gelieve bij mededeling te vermelden:
gift van “uw naam en voornaam”
Tot 3 jaar na uw laatste gift ontvangt u gratis ons tijdschrift Boyoma.

Als VZW kunnen wij
LEGATEN en GIFTEN ontvangen.
LEGATEN
De notaris kan u het beste inlichten hoe u ons een legaat kunt nalaten.
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FINANCIEEL VERSLAG 2020
Het is al een tijdje geleden dat we een financieel verslag
hebben gegeven.
Onze inkomsten in 2020 kwamen
- voor 4 % van provinciale subsidies
- voor 86 % van giften
- en voor 8 % van verkoop wenskaarten, kalenders en evenementen
(o.a. warmste week 2019)
1
2
3

Subsidies
Giften
Verkoop en evenementen

4.521,79
91.510,77
9.302,55

Totaal

5%
86 %
9%

105.335,11

Onze uitgaven gingen voor meer dan 93 % rechtstreeks naar Kisangani
voor de werking (60 %) en voor de constructie van klaslokalen (33%),
3 % voor de druk van ons tijdschrift, 3 % voor de aanmaak van wenskaarten en kalenders en 2 % voor administratiekosten.
8

1
2
3
4

Project Kisangani
Constructie Klaslokalen
Tijdschrift
Kalenders, wenskaarten
Administratie

70.121,35
38.664,07
3.174,78
1.431,44
2.401,53

Totaal

60%
33%
3%
2%
2%

115.793,17

Voor de werking werd er maandelijks 6.000 $ gestuurd naar Kisangani.
De verdeling hiervan was als volgt:
1. materiaal
15 %

2. brandstof enz.
8%

3. administratie
1%

4. premies leiding
en onderwijzers
18 %

5. arbeiders
58%

Hartelijk dank aan jullie allemaal. Onze collega’s van Kisangani Développement asbl (Projet LUC) doen goed werk met de middelen die we
dank zij u aan hen kunnen sturen. In elk nummer van Boyoma staan er
artikels om u dat allemaal mee te laten beleven. Jullie maken dat allemaal mogelijk.
Nogmaals, hartelijk dank.
Hugo Gevaerts
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Ondersteuning van het basisonderwijs:
voortgang en voltooiing van bouwwerkzaamheden aan klaslokalen van de basisschool Etoka / Masako
Ter herinnering, de school
Etoka / Masako bevindt zich op
Kilometerpunt 13 van het centrum van Kisangani, op de oude
weg naar Buta, localiteit Magima, sector Lubuya Bera. De genoemde school hangt rechtstreeks af van het lager, secundair en technisch onderwijs
Kisangani 2, dat op zijn beurt
afhangt van het directoraat van
het lager, secundair en technisch
onderwijs Tshopo 1.
De school Etoka / Masako geniet
de steun van het partnerschap dat
bestaat tussen de Asbl Kisangani
Développement van de Faculteit
Wetenschappen en de vzw
Kisangani. Deze ondersteuning is
onder meer gericht op het verbeteren van de schoolinfrastructuur,
het aanleren van landbouwtechnieken, kweektechnieken, enz.
Hier beschrijven we in het kort
de voortgang en de voltooiing
van de bouwwerkzaamheden
voor een gebouw met drie klaslokalen. Dit werk wordt uitgevoerd
dankzij de financiële steun van
de heer Pierre Godfroid, partner
van Kisangani vzw. De start van

de werkzaamheden dateren van
23 januari 2020.
In de Boyoma-uitgave nr 71
(2020) hebben we het er al over
gehad. Op dat moment begonnen
de werken, de fundering was
klaar maar het optrekken van de
muren was juist begonnen. De
bouwwerkzaamheden van het
gebouw worden in fasen uitgevoerd, eerst de fundering .
De tweede stap is de bouw van
de muren en daarna het golfplaten dak.

De muren werden opgetrokken
met zogenaamde "ecologische"
bakstenen (Adobe), tot een hoogte van 3,20 m en een dikte van 22
cm. Deze bakstenen zijn ongebakken, gemaakt van een meng10

sel van klei, zand en cement. Er
wordt gezegd dat ze ecologisch
zijn omdat ze geen brandhout nodig hebben voor hun voorbereiding en zo het bos sparen door
ontbossing.

Na het plaatsen van het dak volgde de afwerking: het pleisteren
van de muren, de klasbevloering
en een stoep rond het hele gebouw. De stoep is gebouwd om
Dan wordt het dakgebinte gemaakt en onmiddellijk bedekt met
golfplaten.

enerzijds het gebouw te beschermen tegen erosie en anderzijds om

Dit gebinte werd geassembleerd
met de planken van Sapelli
(Etendro-phragma clylindricum),
een hardhout dat bekend is in de
regio Kisangani.
Aan het dak werden ook de dakgoten geplaatst.
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klassen geverfd, muren en zolderingen.

een vrije doorgang rondom het
gebouw te hebben.
Buiten zijn watertanks geplaatste
voor de opslag van het via de goten opgevangen regenwater.
Tot slot zijn de lokalen voorzien
van banken voor de leerlingen en
tafels voor de leerkrachten.
Na deze afwerkingswerkzaamheden werd dit prachtige gebouw
officieel in gebruik genomen door
de school, wat op 15 mei 2021 is
gebeurd.
Paluku Muvatsi

De schoolborden en de klasindeling is volgens de Unicef normen.
Als laatste afwerking zijn alle
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Afschaffing duolegaat :
wat zijn de consequenties
Vanaf 1 juli 2021 wordt in Vlaanderen het duolegaat ‘afgeschaft’.

Het duolegaat hield in dat je een goed doel opnam in je testament
waardoor je een besparing creëerde op je erfbelasting.
De formule op zich wordt niet geschrapt, dus het blijft mogelijk om je
nalatenschap in een testament te spreiden over een "gewone" erfgenaam en een goed doel, waarbij die laatste de volledige rekening van
de erfbelasting op zich neemt. Maar je zult er je "gewone" erfgenaam
niet meer fiscaal mee kunnen bevoordelen. De kans wordt bovendien
groot dat het aangeduide goede doel meer erfbelasting moet betalen
dan de waarde die het ontvangt. In dat geval zal het goede doel het
legaat logischerwijze verwerpen.
Wat nu?
Je hebt reeds een duolegaat opgenomen in je testament
Je kan dit nog steeds behouden, maar het is niet meer interessant noch
voor je erfgenamen, noch voor het goede doel. Of je kan contact opnemen met je notaris om een gepaste formule te vinden.

Je wil in je testament geld nalaten of je wil schenken aan een
goed doel
Vraag je notaris het goede doel als erfgenaam op te nemen in je testament. Het goede doel zal nul euro erfbelasting moeten betalen.
Of je kan bij leven een schenking aan het goede doel doen via een
schenkingsacte bij de notaris. Ook dan is er nul euro schenkingsbelasting verschuldigd door het goede doel.
Rina Robben
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Overdracht van de nieuwe klaslokalen, gebouwd dank zij de financiële steun van
de heer Pierre Godfroid.
Het gebouw van
drie klaslokalen
is voltooid. Het
gebouw is erg
mooi geworden. Het schoolmeubilair staat er. Het regenwateropslagsysteem is aangelegd. Dat
allemaal dankzij de financiering
van Pierre Godfroid, met de hulp
van vzw Kisangani.
Asbl Kisangani Développement
nodigde de verschillende autoriteiten van onderwijs uit voor de
opening op 15 mei 2021. De delegatie bestond uit de volgende
personen: de directeur afdeling
onderwijs van de provincie EPST
Tshopo I (Proved), vertegenwoordiger van de minister belast
met het lager, secundair en technisch onderwijs; het afdelingshoofd van onderwijs van EPST
Kisangani 2; de decaan van de
Faculteit Wetenschappen van de
Universiteit van Kisangani; de
voorzitter van ADIKIS; leden
van Asbl Kisangani-Développement; de pers: Radio Télévision
Natoniale (RTNC) .
Aangekomen in Masako werd de
delegatie begroet door leerlingen,
lerarenkorps, het schoolhoofd en
vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Ze werden ont-

vangen met welkomstliedjes. De
ceremonie werd geopend met het
volkslied.

Vervolgens sprak de leerlingenvertegenwoordiger gevolgd door
de vertegenwoordiger van de leraren, de directeur van de school,
de coördinator van Asbl Kisangani Développement, de decaan
van de Faculteit Wetenschappen
van de Universiteit van Kisangani en ten slotte de directeur van
de onderwijsprovincie Tshopo I
(Proved), vertegenwoordiger van
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de minister belast met het lager,
secundair en technisch onderwijs.
Nadien knipte de directeur van
het onderwijs van Tshopo I het
lint door en overhandigde de
sleutels aan de directeur van de
school, met de goede raad goed
gebruik te maken van het nieuwe
gebouw. Daarna bezocht de delegatie de klaslokalen, ook de oude, vooral omdat het voor sommigen de eerste keer was dat ze
de school bezochten. Na het
schoolbezoek werden ook de andere nevenactiviteiten van Asbl
Kisangani Développement bezocht, waaronder de schooltuin en
de varkens- en konijnenfokkerij.

nes, en opnieuw, opnieuw dezelfde onvermoeibare weldoener geeft
ons nu, een prachtig gebouw dat
ons genoeg ruimte geeft. We danken hem van harte en wensen hem
een lang leven.
De vertegenwoordiger van de
leraren sloot zich daarbij aan en
brengt eerbetoon aan de heer
Tshisekedi, president van de Republiek voor zijn visie op gratis
onderwijs, geïmplementeerd in
het basisonderwijs.
Hij ging verder “Meneer Proved,
staat u ons toe u te vertellen over
de verdiensten van deze school.
Vroeger konden de kinderen van
deze regio van Batiamabale niet
lezen, schrijven en rekenen. Maar
sinds deze school is opgericht,
kunnen de leerlingen lezen,
schrijven en rekenen. Het aantal
kinderhuwelijken is veel verminderd omdat de meisjes voorheen
trouwden vóór de puberteit. Aan
Zijne Excellentie de heer Proved,
de leraren die nieuw worden benoemd, leven in armoede, hun
ouders en kinderen eten om de
beurt. Om deze situatie te verhelpen, willen wij graag met hun wensen rekening houden. Ik kan onze
toespraak niet beëindigen door te
verwijzen naar de bijbel "help jezelf, de hemel zal je helpen".
De schooldirecteur dankte de
partners van Etoko/Masako nl. de
Faculteit Wetenschappen, de Asbl

In hun toespraak bedankte de
leerlingen de heer Pierre Godfroid, die nooit ophoudt aan hen
en hun leraren te denken, na voor
ons al gebouwen te hebben gebouwd die voldoen aan de normen van de scholen van de stad,
een bibliotheek, een vergaderzaal, een varkensstal, tanks, latri15

Kisangani Développement die zich
met lichaam en ziel aan de verschillende begeleidingen geven.

te betalen. “Ik merk op dat deze
nieuwe leraren, ondanks dat ze
niet worden betaald door de Congolese staat, zichzelf opofferen
en hun kennis komen overdragen
aan onze kinderen die de toekomst van morgen zijn, een teken
van liefde voor ons land, de Democratische Republiek Congo
Ook wonen de meeste leraren in
Kisangani; ze moeten dagelijks
de afstand van 13 km afleggen op
de heen- en terugreis. Sommigen
gebruiken fietsen en anderen betalen voor transport of gaan soms
te voet. Ik vraag u, mijnheer de
directeur om bij de verantwoor-

Hij dankte de heer Pierre Godfroid voor zijn persoonlijke betrokkenheid bij de financiering
van de bouw en uitrusting van dit
prachtige gebouw dat u voor u
ziet. Hij dankte ook de projectcoördinator van de Asbl Kisangani
Développement, de heer Paluku
Muvatsi voor zijn veelvuldige
bijdragen en zijn efficiëntie bij
het volgen van het werk van begin tot eind. “Mijnheer de directeur van het onderwijs provincie
EPST/Tshopo. Ik maak van deze
gelegenheid gebruik om u de situatie van mijn nieuwe leraren
voor te stellen, die nog geen oplossing hebben gevonden.” De
schooldirecteur vraagt aan de
Proved om de nieuwe leraren zo
vlug mogelijk te mechaniseren en
16

delijke minister of andere partners van de EPST een pleidooi te
houden voor de bouw van een
lerarenkamp; dat zou de vertraging of de afwezigheden vooral
als gevolg van slecht weer
(regens) vermijden Ten slotte vragen we de lokale autoriteiten en
alle leden van de lokale bevolking
om mee voor de beveiliging van de
school te zorgen.”
De coördinator Paluku Muvatsi
sprak over de historiek: “Hier in
Masako deed de Faculteit Wetenschappen in de jaren 80 onderzoek
met de steun van het belgisch Project “Conservation de la Nature”.
Later was er een partnerschap met
Rotary 3H, dan een Belgisch Universitair Project (1998-2002) van
Prof. Hugo Gevaerts gevolgd door
de steun van Kisangani vzw die
nog altijd verder gaat.
In 2005 vroeg Prof. Mate als professor van de Faculteit Wetenschappen aan de Coopération
Technique Belge in Masako een
schooltje met 3 lokalen te bouwen. Zo konden de kinderen naar
school gaan. Daarna in 2008 financierde de heer Pierre Godfroid (vroegere Directeur van
SABENA) 2 gebouwen en een
toilettenblok. Nu opnieuw financierde hij een nieuw klasgebouw.
Alle gebouwen zijn goed uitgerust.
Al deze werken zijn het resultaat
van de partnerschappen die de

Faculteit Wetenschappen van
Unikis blijft smeden via haar verschillende projecten en verenigingen om dienst te verlenen aan
de Boyomese gemeenschap, een
van de drie missies die aan de
universiteit zijn toevertrouwd.
Mijnheer de directeur van de
school en beste leraren, u zult
binnenkort de sleutels van dit
nieuwe gebouw ontvangen, het
beheren en het alstublieft correct
gebruiken. Dames en heren, beste
leden van de lokale gemeenschap, jullie zijn de eerste voogden, waak alstublieft over dit erfgoed tijdens de vakantieperiodes.
Ten slotte wil ik namens de Asbl
17

Kisangani Développement, de
vzw Kisangani en de heer Pierre
Godfroid danken voor de financiële steun die ze ons blijven
verlenen, voor het beheer en de
duurzame landbouw enerzijds en
aan de andere kant de bevordering van basisonderwijs in plattelandsgebieden rond de stad
Kisangani.

jongeren. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de hele Masako-gemeenschap en iedereen die
de leiding heeft over de school
aan te bevelen dit werk goed te
beschermen en er goed gebruik
van te maken, van generatie op
generatie. Ik wil de leraren eraan
herinneren dat ze opnieuw hebben geprofiteerd van een ander
gebouw via dezelfde donor, het
blijft aan hen te investeren in het
bieden van kwaliteitsonderwijs
aan leerlingen, om ze terug te
plaatsen in de criteria om naar
voren te komen en de ontwikkeling effectief te maken van onze
dierbare natie. Met betrekking
tot uw smeekbeden van eerder,
beloof ik: ik zoek een oplossing
voor een vlugge mechanisatie.
Volgende week sturen we via asbl
Kisangani Développement een
grote partij schriften, geschonken
door Unicef.

Nadien nam de Proved het
woord: “We zeggen oprecht en
met heel ons hart en persoonlijk
dank aan vzw Kisangani, via de
bètafaculteit, en haar schenker,
de heer Pierre Godfroid, die zo
vriendelijk was de jongeren van
Masako deze prachtige en luxueuze omgeving aan te bieden
voor hun uitgebreide training en
de bevordering van basisonderwijs in landelijke gebieden. Deze
zeer lovenswaardige en voelbare
daad is bedoeld om de visie van
de President van de Republiek,
Zijne Excellentie Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo te ondersteunen, die alles in het werk stelt
voor de opvoeding van Congolese

Paluku Muvatsi
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