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OVER ZAMBIA EN HET BERTRAMPROJECT 

 
 
I. Over Zambia: het land 
 
 

 
 
 
Zambia ligt in centraal Afrika. Het was tot 1964 een Engelse kolonie en heette toen Noord-
Rhodesië. Wat nu Zimbabwe is, was Zuid-Rhodesië. Samen vormden ze Rhodesië en Ian 
Smith stond aan het hoofd van deze Britse kolonie. Zie ook hoofdstuk XII: geschiedenis 
 
Het volk wilde onafhankelijkheid van de Engelsen en er ontstond een 
onafhankelijkheidsstrijd. 
Hoe deze gevoerd werd kan men bekijken en herbeleven in het Nationaal Museum in Lusaka. 
Er is bloed vergoten, maar niet veel.  
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De rode kleur in de vlag van Zambia verwijst naar dit bloed, vergoten bij de strijd om 
onafhankelijkheid. De andere kleuren hebben de volgende betekenis: de zwarte kleur slaat op 
de zwarte huidskleur van het volk. Het oranje op de bodemschatten, koper in het bijzonder. 
Het groen op de begroeiing: het groen landschap.  
De visarend is het symbool van vrijheid. 
 

 
 
 

Sinds 1964 is Zambia onafhankelijk met een democratisch verkozen president. De vorige 
president Levy Mwanawassa (3 September 1948 – 19 August 2008) is recent plots gestorven 
aan een cerebrovasculair accident. 
 

.  
De onlangs overleden president Levy Mwanawassa  

 
Sinds kort is een nieuwe president gekozen: Rupiha Banda (President of Zambia from 2008 to 
2011). Voor de meest recente informatie klikt u hierboven op President of Zambia. 
 
Zambia is omgeven door vele landen: 1) de Democratische Republiek Kongo (DRC),  
2) Tanzania, 3) Malawi, 4) Mozambique, 5) Zimbabwe, 6) Botswana, 7) Namibië, 8) Angola. 
Dit maakt dat goederen die per schip aankomen, zoals olie, zeer duur zijn. Er zijn hoge 
transportkosten. Alles moet over land vervoerd worden.  
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In tegenstelling tot de meeste andere Afrikaanse landen, heerst er vrede in Zambia. 
 Tanzania en Zambia zijn de enige twee landen in Afrika, waar het al veertig jaar vrede is. 
Vele mensen uit oorlogvoerende buurlanden, zoals Kongo en Zimbabwe, vluchten naar 
Zambia, met als gevolg overvolle vluchtelingenkampen.  
 
Lusaka is de hoofdstad. Ze telt ongeveer twee miljoen inwoners. Het is het administratief 
centrum van het land. Voor alle attesten moet men in Lusaka zijn. Daar is ook de enige 
universiteit van het land.  
 

 
 

Lusaka International Airport.  
 

Gershom Kapalaula is er onze contactpersoon. Hij verhuisde een jaar of twee geleden met zijn 
gezin van Mansa naar Lusaka en komt ons steeds getrouw ophalen aan de luchthaven.  
 



Over Zambia en het bertramproject  
Voor H.K.H. Prinses Astrid. 25-04-2009 

 4 

 
 

In maart 2008 brak hij zijn linker femur (dijbeen) en tibia (onderbeen) toen hij al rijdend op 
een motorfiets onderschept werd door een auto die plots uitweek. Hij onderging een viertal 
operaties, waarvoor wij financieel tussenkwamen, en op 25 november wandelde hij voor het 
eerst terug zonder krukken. Hij is de algemene secretaris van het project.   
 

 
 

Onze contactpersoon in Lusaka: Gershom Kapalaula, de algemeen secretaris BPZF 
wonfount@yahoo.com 
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II. Overnachten in Lusaka 
 
Er zijn vele mogelijkheden om te overnachten in Lusaka. 
 
1)  Ten eerste zijn er de hotels met internationale standaards. Bijvoorbeeld het vroegere 
Holiday Inn, dat nu van eigenaar veranderd is. Het heet nu Southern Sun Ridgeway, en wordt 
gerund door de Zuid-Afrikaanse hotelketen “Southern Sun”. Het is centraal gelegen er het is 
er aangenaam verblijven. Het terras is gelegen rond een vijver met een paar kleine 
krokodillen. De bediening is feilloos, soms speelt er een orkestje.  

       
 

Southern Sun Ridgeway 
 

3) ZEC-house. Zambian Episcopal Conference-house.  
Dit centrum werd ons door bisschop A.A. Chisha aangeraden. Het is de plaats waar de 
bisschoppen van Zambia bijeenkomen om te vergaderen. Grote kamers. Zwembad.  
We hebben er eens alle bisschoppen van Zambia ontmoet. Ze waren er verzameld om de 
nieuwe kathedraal “Cathedral of the child Jesus” in te wijden.  
 

 
 

ZEC-house 
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The cathedral of the child Jesus in Lusaka. De eerste steen werd gelegd door Paus Johannes 
Paulus II. 

 

 
 

Een massa volk bij de inwijding van de nieuwe kathedraal. 
 
3) Chelsea Lodge 
Het is een eenvoudige lodge in het centrum van de stad. Het gebeurt dat men zijn appartement 
moet delen met andere gasten. Voordeel: biedt de mogelijkheid tot nadere kennismaking met 
andere gasten.  
 

       
 

In Chelsea Lodge 
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4) Luwisha House 
 
Dit is het verblijf van de Jezuïeten. Men ontmoet er allerlei interessante paters. Er is er een bij 
die een televisiestudio heeft. Mogelijkheid tot bijwonen van de dagelijkse Eucharistie. Het 
huis is gelegen recht tegenover de Universiteit. 
Democratische prijzen. Hartelijke ontvangst. Men eet samen met de paters, en ieder wast zijn 
eigen bord af. Klein nadeel: gelegen buiten de stad. Men moet taxi nemen of minibus om naar 
de stad te gaan. Voordeel: als men iets zoekt, kan men het vragen en zal men u helpen. Zo zijn 
wij uiteindelijk te weten gekomen waar de zusters van moeder Teresa te vinden zijn.  
 

         
 
5) Villa Mima Lodge 
 
Dit bevindt zich vlak naast St. Bonaventure, een internationaal opleidingscentrum van de 
Franciscanen. 

       
 

6) Verder zijn er nog andere retraitehuizen waar men eventueel kan verblijven. 
Bijvoorbeeld Marian Shrine met Indische zusters. Of de parochie van pater Wim, een 
Nederlandse witte pater, die we in Ndola ontmoet hebben. 
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III. De moeite waard om te bezoeken in Lusaka 
 
1) Our Lady’s Hospice in Kalingalinga 
 
Deze hospice hebben we meermaals bezocht. De gebouwen zijn naar Europese normen 
gebouwd met steun van Denemarken en Groot-Brittannië. Vele duizenden hiv-aidspatiënten 
krijgen er medische zorgen, medicatie, follow-up, enz.  
Met dokter Charles Mutemba, zuster Crucis en de manager hadden we meerdere 
ontmoetingen toen we nog een studie wilden doen. Het kan doorgaan als een model-hospice.  
 

        
 

 

 
 

Bespreking met Dr. Charles Mutemba.  
 Intussen hebben we onze plannen voor een wetenschappelijke studie wijselijk opgeborgen.  
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2) De hospice van de zusters van moeder Teresa, officieel: de sisters of mercy 
 

 
 

De kinderen, allemaal hivpositief geven ons een hartverwarmend welkom 
 

     
 

We krijgen een roos aangeboden, en ondertussen zeggen ze met luide en klare stem een 
gedichtje op. 

 
Voortduren klinkt uit honderd kindermonden: “We wellcome you” “We wellcome you” 

Wie worden ten diepste ontroerd door zulk warm welkom. Wier hier niet door geraakt wordt, 
daar mankeert iets aan.  
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Vrouwen en ook mannen, die door goede verzorging terug tot leven gekomen zijn, zingen hun 
dankbaarheid uit.  

 

     
 
Het is in tegenstelling tot de vorige, een zeer eenvoudige hospice, gebaseerd op vrijwilligers. 

Maar des te hartelijker. 
 

           
    

De zusters van moeder Teresa leven van aanbidding en vertrouwen volledig op de 
Voorzienigheid.  
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3) Mother of Mercy Hospice, Chilanga, even buiten Lusaka 
 
Op vrijdag 28-04-06 bezoeken we voor een tweede maal de hospice Mother of Mercy in 
Chilanga. Ze zijn begonnen in 1997. De Poolse zuster wordt bijgestaan door een Zambiaanse 
secretaresse.  
 

 
 
 
We leggen onze nieuwe bouwplannen voor en de Poolse zuster geeft ons een heleboel tips. 
 

1) Een mortuarium is absoluut noodzakelijk 
2) Vervoer 4 maal 4 is onontbeerlijk 
3) Fysiotherapie is noodzakelijk 
4) Een conferentiezaal 
5) Brede deuren en gangen 
6) Een verblijf voor de zusters 
7) Geleidelijke overgangen voorzien voor rolwagens 
8) V.C.T. (Voluntary Counseling and Testing) 
9) Speelkamer voor de kinderen 
10) Speeltuin met vijvertje. 

 
4) De zondagsmis in St. Ignatius, de kerk van de Jezuïeten in het centrum van Lusaka.  
Het is een feest waar men energie opdoet voor de hele week: prachtige gezangen, verzorgde 
liturgie, een bomvolle kerk gevuld met mooie mensen in prachtige kleren. 
Missen op zondag om 10 uur en om 11.30. Onze koningin Paola is er een regelmatige 
bezoekster, aldus Father Keany. Ze zou in Zambia familie of vrienden hebben, die ze af en toe 
komt bezoeken. Er is ook dagelijks een mis, zowel ’s morgens als ’s avonds.  
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IV. Zambia is twintig maal groter dan België en telt zoals België 
negen provincies.  
 

 
 

De negen provincies met het voorkomen van hiv-infectie per provincie.  
Gemiddeld 16% van de bevolking is hiv-positief. In Luapula, waar wij actief zijn, is het 10%. 

 
Ook zoals in België zijn er ongeveer tien miljoen inwoners, 11,7 miljoen om precies te zijn. 
(IS feb 2009) Maar het is een jonge bevolking. We geven in onderstaande tabel de 
leeftijdsverdeling voor het District Mansa, in de provincie Luapula. Mansa is de stad waar we 
toevallig terechtgekomen zijn met ons project; dit door de toevallige ontmoeting met Boston 
Musonda in een jeep-trip van Katete naar Lusaka in 2004.  
 

 
 

Dr. Louis Van Hecken en Boston Musonda sluiten vriendschap. 
musondaboston2004@yahoo.co.uk 
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V. Een jonge bevolking 
 
Statistieken van het jaar 2000 geven aan dat er in Mansa District 36.882 families wonen met 
een totaal aantal inwoners van 179.749 personen. Er is een jaarlijks bevolkingsaangroei van 
3.3 per cent. 
 

 
 

Zambia heeft een jonge bevolking. Overal ziet men kinderen, dit in tegenstelling tot bij ons.  
 

58% van de populatie is jonger dan 20 jaar. 
 
 

 
 

Kinderen bij de officiële lancering van het project op 5 juli 2005 
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.  
 

Kinderen bij de inzegening van de St. Hildegard-kapel op 30 maart 2008 
 

 

 
 

Kinderen helpen bij het opladen van het stro voor de daken van de chalets. 
 
 
 
 
 
 



Over Zambia en het bertramproject  
Voor H.K.H. Prinses Astrid. 25-04-2009 

 15 

VI. A. Over Mansa District 
 
Mansa is het dichtst bevolkte gebied van de provincie Luapula. Provincie Luapula behoort tot 
de vijf provincies in Zambia met de hoogste prevalentie aan hiv/aids en malaria.  
Armoede, een lage ontwikkelingsgraad, en gebrekkige gezondheidsvoorzieningen, maken dat 
de bevolking van Mansa zeer kwetsbaar is.  
 

 
 

Bezoek bij een terminale aidspatiënt 
 

 
 

Malaria is killer number one 
 

 
 
Malaria, hiv/aids, tuberculose, en ondervoeding zijn de grote gezondheidsproblemen in 

Zambia 
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VI. B. Over de bevolking van Zambia 
 
Zambia telt 11,7 miljoen inwoners. 
De levensverwachting bedraagt 38,6 jaar.  
Human development: 164 van 180 landen  
 
(bron: IS 01-02-2009) 
 
Een arbeider verdient gemiddeld 1 euro per dag. 
85% leeft in armoede. 
 
Analfabetisme: 19,4% 
Kindersterfte: 1/10 
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VII. A. Over malaria 
 
Een interessante film over malaria kan men via internet bekijken op: de website van IRIN 
www.irinnews.org. Onder de rubriek films http://www.irinnews.org/filmtv.aspx vindt men 
deze film: “Malaria killer number one”. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Malaria claims three million lives every year worldwide, most of them in the countries south 

of the Sahara. 
 

 
De Wereld Gezondheids Organisatie 
 
Ieder jaar sterven meer dan één miljoen mensen aan malaria, de meeste van hen jonge 
Afrikaanse kinderen. 
Iedere 30 seconden sterft een kind aan malaria 
 
 
Malaria kan zowel voorkomen als genezen worden. 
 

        
 

Een jonge man met malaria-aanval. Eerste keusbehandeling in Zambia is Co-artem. 
Dit bevat Artemisinine. een actief product van de plant Artemisia Annua, een Chinese 

artemisiasoort,  
 

Met bertram bevinden we ons in de preventie, niet in de behandeling.  
Zoals ook de bednetten 

 
 
 



Over Zambia en het bertramproject  
Voor H.K.H. Prinses Astrid. 25-04-2009 

 18 

VII. B. Prinses Astrid en het programma Roll Back Malaria 
(RBM) 

Prinses Astrid bindt strijd aan met malaria. Prinses Astrid brengt deze week een bezoek aan 
Zambia als speciaal vertegenwoordigster van Roll Back Malaria (RBM), een partnerschap dat 
malaria bestrijdt.  

Op zaterdag 25 april 2009 zal ze in de zuidelijke stad Livingstone de Werelddag van de Strijd 
tegen Malaria bijwonen. Daarnaast zal de prinses ook medische teams ontmoeten die, in het 
spoor van ontdekkingsreiziger David Livingstone, in rubberbootjes de Zambezi afvaren om in 
afgelegen rivierdorpen malariapatiënten te behandelen en bewoners te informeren over de 
ziekte.  
 
Prinses Astrid is sinds augustus vorig jaar speciaal vertegenwoordigster van Roll Back 
Malaria, een partnerschap van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Unicef, het VN-
ontwikkelingsfonds UNDP en de Wereldbank. Een maand later bracht ze in die hoedanigheid 
al een bezoek aan Tanzania om meer steun te werven voor de strijd tegen malaria.  
 
Astrids bezoek aan Zambia valt samen met de Werelddag van de Strijd tegen Malaria, op 25 
april 2009. Malaria is een infectieziekte, die wordt verwekt door een parasiet, die 
overgebracht wordt door een steek van de anophelesmug. Jaarlijks lopen tussen 350 en 500 
miljoen mensen wereldwijd malaria op. Eén tot drie miljoen mensen, vooral Afrikanen, 
sterven als gevolg van de ziekte. In de Afrikaanse landen onder de Sahara is malaria 
bovendien de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar.  
 
Toch is de ziekte te behandelen en te voorkomen. Roll Back Malaria zet vooral in op 
preventie (muskietennetten, binnenhuisspray, bewoners informeren...) en een snelle diagnose 
van de ziekte.  
 
Snel een diagnose stellen is in Afrikaanse landen echter niet altijd vanzelfsprekend wegens 
een gebrek aan gezondheidsvoorzieningen, een tekort aan medisch personeel en overvolle 
ziekenhuizen. Om de medische hulp toch tot in afgelegen dorpen te krijgen, heeft Roll Back 
Malaria in maart een expeditie gelanceerd die de Zambezi afvaart en stopt in dorpjes langs de 
rivier. De Zambezi-expeditie leidt van Angola, door Zambia, Namibië, Botswana en 
Zimbabwe naar Mozambique en pikt in elk land plaatselijke verantwoordelijken, medisch 
personeel en journalisten op. Op die manier wil RBM malaria onder de aandacht brengen en 
politieke steun zoeken om de strijd tegen de ziekte op te drijven.  
 
Door malariapatiënten te behandelen in rivierdorpen van verschillende landen en de 
dorpelingen tips te geven voor preventie en behandeling van de ziekte, effent de expeditie 
bovendien het pad voor een groter project dat eind dit jaar van start gaat, het Trans-Zambezi-
project. De bedoeling van dit project is dat verschillende landen de krachten bundelen en de 
ziekte samen aanpakken. Een gelijkaardig grensoverschrijdend project in delen van 
Mozambique, Zuid-Afrika en Swaziland deed het aantal malariapatiënten in het 
Lubombogebied de voorbije vier jaar dalen met liefst 82 procent.  

 thv (Belga) 
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VIII. Het Bertramproject in Zambia  
www.bertramproject.be 
 
1) Het bertramproject wil meehelpen in de preventie van malaria. 
Dit door de promotie en distributie van bertram (Anacyclus pyrethrum), dat wegens de 
inhoudsstof pellitorine, bewezen activiteit bezit tegen malaria (Weenen H. et all. Planta Med. 
56 1990). Het eerste verkooppunt voor bertram werd geïnstalleerd in december 2008. 
 

    
 
2) Het bertramproject is bezig met de bouw van een hospice voor terminale zieken 
 
Centraal in de hospice is de Hildegard-kapel. Deze is afgezien van de binnenafwerking, ramen 
en deuren, zo goed als klaar.  
 

 
 

De St. Hildegard-chapel 
december 2008 
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Ze werd alleszins al ingewijd door bisschop A.A. Chisha. Dit op 30-03-2008 
 

    
 
Rond deze kapel komen zes huizen, drie kleine, chalets genoemd, en drie grote. 
 

   
 

 Chalet 1 voor Kelvin Mwale.  
  

 
 

Chalet 2 voor Paul Schoofs. Maart 2009. 
 3) Bertram Project Zambia Foundation 
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Bertram Project Zambia Foundation is an autonomous association of people united voluntarily 
to meet their common social, economic and cultural needs and aspirations through a jointly 
owned and democratically controlled non-political, non-profit making and non governmental 
charitable organization. The organization was formed in 2004 and is registered under the 
societies Act.  
 

1. The main goal of this N.G.O. is to complement the efforts of the government in its 
fight against malaria, and provide a good health care for the people of Zambia, by the 
regular use of pyrethrum root powder.  

2. Improve health status of the debility persons including T.B. and people living with 
HIV/AIDS through the use of known and authorised medicines in combination with  
natural remedies. 

3. Establish a hospice for monitoring of patients who are receiving treatment  
 
The project started in November 2004. The official launch was in July 21st 2005 and 
registered with the registrar of societies on 12th  April 2005, certificate registration number  
ORS/102/46/261. 
 
The project is based on Christian volunteers and looking for external funding to help us 
implement the proposed activities. 

 

 
 

De stichtingsvergadering 21-11-2004 
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Een sprekende getuigenis van broeder Herman Van Waes 
Mbandaka, 05-10-2007  
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Certificate of registration of Bertram Project Zambia 
Foundation 
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IX. Economie  
 
Vijfentachtig procent van de bevolking is actief in de landbouw en visvangst. Zes procent is 
actief in de industrie, hoofdzakelijk de koperindustrie, negen procent in handel en diensten.  
 
De Zambiaanse economie was altijd sterk afhankelijk van de koperwinning, maar door de 
daling van de koperprijs op de wereldmarkt vanaf de jaren zeventig, bleek dat de Zambiaanse 
economie zeer kwetsbaar was. Tussen 1968 en 1991 gaf de overheid veel steun aan kleine 
ondernemingen. Daarnaast werden diverse staatsbedrijven opgericht. Hierdoor werd de positie 
van de overheid binnen de economie overheersend. 
 
Pas in 1991 ging Zambia over tot grootscheepse privatisering van meer dan 200 
staatsbedrijven. Het beleid werd geprezen door de Wereldbank en het IMF, maar stuitte zowel 
in eigen land als in de donorlanden op veel kritiek. De overheid voerde namelijk het beleid en 
de daarmee samenhangende liberalisering op een zeer autoritaire manier in. De structurele 
aanpassing van de economie bleek nauwelijks in economische groei te resulteren. Zambia 
kampt momenteel met enorme financiële tekorten en een hoge buitenlandse schuld. In 2003 
bedroeg deze schuld 5,3 miljard dollar: Het Bruto Nationaal Product stijgt op dit moment met 
ongeveer 4% per jaar. Een belangrijke oorzaak van deze lage economische groei is het hoge 
percentage hiv/aids besmetting in het land. Door deze ziekte valt een groot deel van de 
productieve arbeidersklasse weg en functioneert de economie minder efficiënt. 
 
Visvangst 
 

          
 

De provincie Luapula is rijk aan vis 
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Koperindustrie 

 
 

Koperindustrie in de Copperbelt. 
 

 
 

Koper is het voornaamste exportproduct van Zambia. Daarnaast exporteren ze ook kobalt. 
 UMICORE, het vroegere Vieille Montagne, gevestigd o.a. in Olen en Hoboken, koopt naar ik 

heb horen zeggen van iemand die er werkt, kobalt in Zambia.  
 
De hoofdstad van de Copperbelt provincie is Ndola. Daar bezochten we een Belgische 
missionaris, father Christian Deltenre, die intussen wegens gezondheidsproblemen terug in 
België is en de bisschop Noel O. Regan. Uitermate hartelijke ontvangst.  
 
 

      
 

We overhandigen bertram aan bisschop Noel O. Regan. Op de gebouwen van het bisdom 
vinden we tot onze verrassing de Davidster. Vroeger woonden er veel Joden. 
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Landbouw 

 
Cassave, dit is maniok, maïs, aardnoten, suikerriet, bananen, mango’s, … 

 

 
 

Cassave, dit is maniok, een plant afkomstig uit Zuid-Amerika, is het basisvoedsel in Zambia. 
 

     
 
Typische landbouwproducten zijn: bananen, “groundnuts” of aardnoten. Onze arachideolie 
of slaolie is afkomstig van deze aardnoten, beter bekend als “apennootjes”. 
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Een lieve verkoopster met mango’s. 
 
 
 
 

 
 

De jongen met het gele hemd houdt suikerrietstengels in zijn hand. Men breekt dit in stukken 
en zuigt er op: lekker zoet. Overal in Zambia vindt men dit suikerriet, sterk aanbevolen door 

Hildegard. 
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Zo bewerkt men het land. 
 

De werkloosheid bedraagt 50 % 
 

80% van de mensen leeft in armoede. Ze leven met een gemiddeld inkomen van één tot drie 
euro per dag.  

 

 
 

Een groot deel van de mensen leeft in hutten. Die hutten hebben ramen noch deuren. 
Ze moeten geen schrik hebben dat er iets gestolen wordt: er valt niets te stelen: ze hebben 

niets. Ze slapen vaak op de grond. 
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Een gevolg hiervan is ondervoeding. 
 

 
 
 
 

De kindersterfte bedraagt 1/10. 
 

De levensverwachting: 38,6 jaar. 
 

De gemiddelde leeftijd is 16 jaar. 
 

 

 
 

Overal waar men komt troepen kinderen samen 
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X. De voeding  
 
Het basisvoedsel bestaat uit nshima. Zonder zijn dagelijkse portie nshima voelt de Zambiaan 
zich niet goed. Dit is een sneeuwwitte brij op basis van maniok (cassave) of van maïsmeel. 
Daar waar zusters voor wezen zorgen, is er ook veel aandacht voor gezonde voeding, zoals 
hier in “City of hope” van zusters salesianen.  
 

    
 
 

 
 
 

 
 

Het eten wordt veelal buiten bereid op een houtskoolvuurtje. 
Daarom ziet men voortdurend fietsers met een zak houtskool achteraan op hun fiets. 
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Houtskool om te kunnen koken 
 

 
 

Cassave, in het Nederlands maniok,  is een wortel die dient als basisvoedsel. 
 

 
 

Luapula-bream, lekkere en gezonde vis; met schubben! 
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Vrouwen verkopen hun waren langs de straat. Is het maïsmeel of cassavemeel, ik weet het 
niet. 

 

  
 

Aan levensvreugde ontbreekt het hen niet, integendeel.  
Hoewel ze arm zijn, stralen ze een ongekende levensvreugde uit.  

Dat te zien en te ervaren is op zich al de moeite van de reis waard.  
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XI. Toerisme 
 

Er zijn vele nationale parken in Zambia. We hebben er echter nog geen enkel bezocht, zodat 
we hiervan geen persoonlijk verslag uitbrengen. 
 
We bezochten wel de Victoriawatervallen, de voornaamste toeristische trekpleister van 
Zambia. De donderende mist is indrukwekkend. Dr. David Livingstone kwam er bij uit tijdens 
zijn ontdekkingsreis door Afrika. Vandaar dat de stad Livingstone naar hem genoemd werd.  
Deze dokter-missionaris wordt in heel Zambia als een held vereerd. Hij lag mee aan de basis 
van de afschaffing van de slavernij. Aan het leven en werk van deze moedige pionier is een 
museum gewijd in Livingstone, de moeite waard om te bezoeken.  
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XII. Geschiedenis 

Er zijn bewijzen gevonden dat Zambia reeds 300.000 jaar geleden werd bewoond door 
mensachtigen. Waarschijnlijk waren Pygmee-volken de eerste bewoners van Zambia. 

In de 18de en 19e eeuw floreerde er een slavenhandel in Zambia. Deze slavenhandel bezorgde 
de bevolking veel leed. In 1895 werd Zambia 'eigendom' van de British South-Africa 
Company (BSA). In 1924 werd Zambia een Britse kroonkolonie onder de naam Noord-
Rhodesië. De Britten introduceerden het systeem van indirect rule (indirect heersen), dat 
betekende dat de Britten via de traditionele stamhoofden haar gezag uitoefenden. Toch kregen 
vooral de blanken het voor het zeggen. 

Zwarte nationalen richtten het African National Congress (ANC) op, om het nationaal 
bewustzijn te versterken. In 1953 werd Kenneth David Kaunda secretaris-generaal van de 
ANC. In datzelfde jaar werden Noord-Rhodesië (het huidige Zambia), Zuid-Rhodesië (het 
huidige Zimbabwe) en Nyasaland (het huidige Malawi) tot één federatie samengevoegd. 
Deze Centraal-Afrikaanse Federatie (die onder Britse protectie fungeerde) werd fel bestreden 
door Kenneth Kaunda. Hij vond echter dat zijn ANC een te afwachtende houding aannam. In 
1957 stapte Kaunda uit het ANC en richtte United National Independence Party (UNIP; 
Verenigde Nationale Onafhankelijkheidspartij) op, waarvan Kaunda de voorzitter werd. Harry 
Nkumbula volgde Kaunda als secretaris-generaal van het ANC op. 

De Centraal-Afrikaanse Federatie werd in 1961 opgeheven en op 1 januari 1964 werd Kaunda 
minister-president. Op 24 oktober 1964 werd Noord-Rhodesië onder de naam Zambia een 
onafhankelijke republiek met Kaunda als president. De regering verzette zich fel tegen de 
eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring in het buurland door de blanke minderheid onder 
leiding van Ian Smith. 

Oorspronkelijk was Zambia een dunbevolkt gebied met een kleine jager-verzamelaar-
populatie. Veehouders en agrariërs arriveerden in het gebied vanaf de derde eeuw voor 
Christus. Zij waren veel meer ontwikkeld dan de oorspronkelijke bewoners van Zambia. Zij 
bebouwden het land, hielden vee, bewerkten metalen en maakten aardewerk. In deze periode 
werden er verschillende stammen gevormd. Deze stammen zijn nog altijd terug te vinden in 
verschillende delen van het land. In de achttiende eeuw ontstonden er ook wat meer 
dominante stammen. Zij namen het initiatief tot het openen van de handelsroutes met de oost- 
en westkust van Afrika. Er was een markt voor koper, ivoor, rinoceros hoorn en slaven. 
Tegenwoordig zijn er nog altijd een aantal van die dominante groepen in Zambia. Dit zijn de 
Chewa in het oosten, de Lozi in het zuidwesten en de Memba en Lunda in het noorden van het 
land.  

De Portugezen waren aan het begin van de zestiende eeuw aan 
de macht aan de kust in het huidige Mozambique en Angola. 
Dit versnelde de enorme toename van de slavenhandel. De 
meeste slaven werden gevangen genomen in het binnenland 
van het zuidelijke deel van centraal Afrika, het huidige Zambia 
inbegrepen. In 1851 kwam de bekende ontdekkingsreiziger 
Livingstone in het land. Hij zag de gruwelijkheden rond de 
slavenhandel. Hij heeft veel voor Zambia betekend. Naar hem 
is ook een belangrijke stad vernoemd. Na een periode van vele 
bestuurlijke systemen kreeg Zambia in 1964 een president. 

Hierna volgde een kleine economische groei. Maar dit loopt nog altijd zeer moeizaam.  
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In 1851 kwam de bekende ontdekkingsreiziger Livingstone in het land. Hij zag de 
gruwelijkheden rond de slavenhandel. Hij heeft veel voor Zambia betekend. Naar hem is ook 
een belangrijke stad vernoemd.  
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XIII. Klimaat en landschap  
 
Het Zambiaanse landschap heeft een gemiddelde hoogte van ca. 1100 meter boven het 
zeepeil. In het oosten en het noorden wordt het landschap geleidelijk aan wat hoger en langs 
de grens met Malawi komt de hoogte regelmatig boven de 1500 meter uit. Het hoogste punt 
van Zambia is te vinden in de Mafinga Hills (2301 meter), op de grens met Malawi. Het 
laagste punt is het punt waar de Zambezi en de Luangwa samenkomen. Dit punt ligt 329 

meter hoog.  
Twee van de grootste rivieren van Afrika, de Zambezi en de 
Congorivier, ontspringen in Zambia. Het grootste deel van de 
bodem van Zambia bestaat uit een combinatie van zand en 
leem; West-Zambia is overdekt met een dikke laag uit de 
Kalahariwoestijn afkomstig zand. In deze streken is dan ook 
nauwelijks landbouw mogelijk. In het noordoosten en in de 
Central, Southern en Eastern Province regent het veel meer en 
daar vinden we kleigrond.  

Omdat Zambia vrij hoog ligt, zijn de gemiddelde temperaturen lager dan die in veel andere 
landen van tropisch Afrika. Zambia heeft dan ook een gematigd klimaat met kenmerken van 
een savanneklimaat. Alleen de dalen zijn het gehele jaar heet en vochtig met gemiddeld 25 
graden. In de rest van Zambia bedraagt de gemiddelde jaartemperatuur ca. 22°C. Over het 
algemeen is juli de koelste en oktober de warmste maand. Dan begint in het noorden de 
regentijd. In het zuiden is het overdag erg warm en ’s nachts ligt de temperatuur rond het 
vriespunt.  
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De Luapula-rivier 
 
 

 
 

Lake Bangweulu  
 

 
 



Over Zambia en het bertramproject  
Voor H.K.H. Prinses Astrid. 25-04-2009 

 39 

XIV. Flora en Fauna 
 
De plantengroei in het grootste deel van het land bestaat uit savanne. Dit is grasland met veel 
verschillende soorten planten, kleine bomen, cactussen en klimplanten. Naast deze savanne 
zijn er ook een groot aantal grote moerasgebieden in Zambia te vinden.  
In het savannegebied leven veel grote planteneters zoals de Afrikaanse olifant, neushoorn, 
zebra, wrattenzwijn, buffel, en antilope. Ook zijn hier een aantal roofdieren zoals de leeuw, 
panter en gevlekte hyena. Giraffen komen alleen in het uiterste westen en in het oosten voor. 
Helaas zijn vele van deze diersoorten bijna uitgestorven door de vele stropersjachten. 
 
 

 
 

Mens en natuur innig verbonden 
 

 
 

Het uitzicht vanuit ons terrein. Schoolgaande kinderen zwaaien u vriendelijk toe.  
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XV. Onderwijs 
  
Kinderen hebben in Zambia gratis toegang tot het basisonderwijs Lager onderwijs is niet 
gratis in Zambia. Voor een doorsnee gezin kunnen de kosten (boeken, uniform, schoolgeld) 
oplopen tot 20% van het inkomen. Hoewel het principe van 'cost-sharing' beoogt bij te dragen 
aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs wordt dit doel niet bereikt en leidt zelfs 
tot een toename van het aantal uitvallers. Op basis van de volkstelling van 2000 blijkt het 
gemiddelde van het aantal kinderen dat het lager onderwijs afmaakt nationaal op 65,5% te 
liggen.  

Voor het middelbaar onderwijs ligt dat percentage op 42%. De verhouding leerlingen-leraar 
ligt voor het lager onderwijs op 39:1 en voor het middelbaar onderwijs op 46:1. Ook de 
beschikbaarheid van leermiddelen is een groot probleem. Op lagere scholen is het niet 
ongewoon dat vijf kinderen samen één leerboek delen. De infrastructuur is zowel kwalitatief 
als kwantitatief onvoldoende. Scholen zijn vaak verwaarloosd en ontberen vaak elementaire 
sanitaire voorzieningen als wc’s. 

Er zijn onvoldoende gekwalificeerde onderwijzers beschikbaar en de effecten van de 
HIV/AIDS epidemie verslechteren die situatie dramatisch. Ook het aantal kinderen dat de 
ouders verliest als gevolg van HIV/AIDS neemt explosief toe waarmee de voortzetting van 
hun opleiding niet te financieren blijkt voor de families die deze kinderen opvangen. Er is nog 
geen sprake van een duidelijke verbetering, wel van een vertraging van de verslechtering. 
Voor middelbaar en hoger onderwijs is de situatie eveneens zorgelijk. Inmiddels is er in 2001 
een begin gemaakt met de hervorming van het beroeps- en technisch onderwijs waarin 
Nederland, naast een aantal donoren als Denemarken, Duitsland en de Wereld Bank 
samenwerkt met de overheid.   
 
 
 

 
 

Een klaslokaal in the City of Hope 
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Op bezoek in een verpleegsterschool 
 

 
 

Salesiaanse zusters geven onderdak, gezonde voeding en onderwijs aan aids-wezen. 
 

 
 

Een school ergens onderweg 
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Vlakbij in de buurt van ons terrein is er ook school. Ze is genoemd naar Chief Chimese 
 

 
 
 

 
 
De administratieve secretaris George Palangwa, Theo Bos (NL), Kelvin Mwale (lid BPZF), 
Chief Chimese, Christopher (overleden).  
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Ongeveer in het midden tussen ons terrein en de stad, op 3 km, runnen de paters van 
Don Bosco een grote school. Ze houden ook de jeugd van de straat door sport en spel. 
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XVI. Talen 

In Zambia worden ruim 70 talen gesproken. Zeven talen hebben een officiële status gekregen 
van de overheid. Dat maakt het heel erg moeilijk om één van de inheemse talen te gebruiken 
als nationale taal, zoals gebeurd is in Tanzania en Kenia met Swahili. Er zijn echter wel grote 
verschillen tussen de verspreidingsgraden van de diverse talen; dit maakte de keuze voor 
zeven officiële talen mogelijk: Bemba, Kaonde, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja, en Tonga, die 
dagelijks elk op hun beurt een half uur televisie zendtijd krijgen op ZNBC (Zambia National 
Broadcasting Corporation). 

De rol van een aantal van de officiële talen is in de loop van de jaren belangrijker geworden. 
Bemba en Nyanja bijvoorbeeld, vervullen in bepaalde urbane gebieden (resp. Copperbelt en 
Lusaka) de rol van lingua franca, en doen dat soms op grotere schaal dan Engels. Over het 
algemeen hebben alle officiële talen meer (tweede taal)sprekers gekregen. 

Taalpolitiek is in veel Afrikaanse landen een complex en ook een gevoelig onderwerp. De 
eerste taalpolitieke keuze na de onafhankelijkheid was meestal die voor de (relatief 
objectieve) taal van de ex-kolonisator, om de nationale eenheid van de intern als los zand aan 
elkaar hangende prille staten te bevorderen. Zambia vormt daarop geen uitzondering. Bij de 
onafhankelijkheid in 1964 werd niet alleen gekozen voor het Engels als nationale taal (een 
voor de hand liggende keuze in een meertalige voormalige Britse kolonie zonder inheemse 
lingua franca), maar ook voor het Engels als het eerste en enige medium van instructie (dus 
niet als vak) in het onderwijs. 

Naast het Engels als onderwijstaal bood de taalpolitiek van Zambia van begin af aan de 
mogelijkheid tot lesgeven in zeven Zambiaanse talen (als vak) in officieel voorgeschreven 
regio's. Verder werd in de Constitution of Zambia gegarandeerd dat "The State shall take 
measures to promote the practice, enjoyment and development by any person of that person's 
culture, tradition, custom and language insofar as these are not Inconsistent with this 
Constitution" (Deel 9, Artikel 112, Lid g). 

 
 

Een vriendelijk volk. Veronica.  
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XVII. Gezondheidszorg 
 
Sinds begin jaren negentig probeert de overheid gezondheidshervormingen door te voeren 
gericht op basis gezondheidszorg (eerstelijns ziekenhuis en lager) inclusief een decentralisatie 
van management en (financiële) middelen naar de service niveaus (districten / ziekenhuizen / 
trainingsinstituten etc.).  Het overheidsbeleid en planning zijn redelijk goed te noemen, de 
uitvoering is echter wisselend. Positieve ontwikkelingen op districtsniveau (inclusief 
eerstelijns ziekenhuis), een verbeterde planning en redelijk transparant gebruik van de 
beperkte financiële middelen, worden afgewisseld met negatieve op centraal niveau wat 
betreft aanbestedingen, en in het algemeen trage voortgang van decentralisatie van 
management & (financiële) middelen. Er is een chronisch tekort aan professionele staf, wat 
verergerd is door HIV/AIDS. De HIV/AIDS epidemie heeft, met name op deze sector een 
enorm negatief effect, bijv. zo'n 60% van de ziekenhuispatiënten lijdt aan HIV/AIDS 
gerelateerde aandoeningen.  

HIV / AIDS 
De hiv/aids epidemie leidt in de gezondheidssector tot een chronisch tekort aan professionele 
staf. Circa 60% van de ziekenhuispatiënten lijdt aan hiv/aids gerelateerde aandoeningen. Het 
nationale karakter van de hiv/aids crisis heeft een verwoestend effect op 
ontwikkelingsprocessen in alle sectoren. De hiv-besmetting onder de bevolking van 15-45 
jaar is 16,5%. Verwacht wordt dat de gemiddelde levensverwachting door de sterfte aan 
hiv/aids nog verder zal dalen. Men schat dat er in 2015 bijna 1 miljoen weeskinderen zullen 
zijn.   

Aids heeft in combinatie met de armoede ervoor gezorgd dat de gemiddelde 
levensverwachting in Zambia van 1990 tot 2000 daalde van 44 tot 33 jaar. Eén op de vier 
Zambianen is hiv-positief. Jaarlijks sterven 150.000 mensen aan de gevolgen van aids. Het 
zijn vooral jonge mensen in de bloei van hun leven. Ze zijn door ziekte gedwongen te stoppen 
met werken. Hierdoor kunnen zij niet meer voor hun gezin zorgen. Uiteindelijk zijn het de 
ouderen die hun kinderen moeten begraven en alleen voor de zorg van hun kleinkinderen 
komen te staan. Een aidsslachtoffer verwoest een gezin. Wanneer het epidemische vormen 
aanneemt zoals in Zambia verwoest hiv/aids ook de economie en het maatschappelijk leven 
van een land. De verwachting is dat in de komende tien jaar ca. 20% van alle inwoners zal 
overlijden aan de gevolgen van aids. 

1 december: World-Aids-Day:  
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Bezoek aan Central Clinic in Mansa, waar Boston Musonda werkt. 

 

Wat wij gezien hebben. 
 

De man heeft gedurende vijf à -zes weken ARV’s genomen en is daarna overgeschakeld op 
bertram. 

Hij verkeert nu, vier jaar later, nog altijd in goede gezondheid. 
Hij heeft ons zijn ziektegeschiedenis zelf in detail verteld. 

Paul komt hem nog geregeld tegen. 
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Bezoek aan een opvangtehuis voor 500 weeskinderen in Lusaka 
 
 

 
 

De moeder, een weduwe, kent haar eigen kind niet meer. Door aids wordt ook het verstand 
aangetast. Ze is intussen ook al gestorven.  

Onze projectcoördinator Boston Musonda zorgt voor het kind. Ze vormen uitgebreide 
families, de zogenaamde “extended families”.  
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”KATHOLIEKE KERK IS MEEST EFFICIËNTE 
EN MEEST DAADWERKELIJKE ACTOR IN GEVECHT TEGEN AIDS” 

 
Michael Czerny sj   Directeur van het African Jesuit AIDS Network (AJAN)  

Met dank aan "Thinkingfaith ”  
 
Hieronder vindt u een uitdagende analyse van het kerkelijk standpunt inzake aidspreventie  
en voorbehoedsmiddelen. Deze tekst is van de hand van Michael Czerny sj, directeur van  
het African Jesuit AIDS Network (AJAN). De analyse is glashelder en veruit het beste wat de  
voorbije weken in de media aan de lezer is voorgeschoteld. Czerny toont aan dat de  
uitspraken van de Paus geen reden zijn tot bezorgdheid , zoals werd gemeld. Waarom is het  
onderricht van de Kerk in deze materie niet “onrealistisch en onefficiënt”, zoals wordt  
beweerd; maar waardevol, efficiënt en gebaseerd op de werkelijkheid?  
 
Een menselijke en geestelijke oproep om wakker te worden.  
 
Tijdens zijn eerste bezoek aan Afrika als Paus, hield Benedictus XVI zijn gebruikelijke 
persconferentie voor de journalisten die hem vergezelden in het vliegtuig naar Yaoundé1. De  
vijfde vraag luidde als volgt:  
 
“Heilige Vader, van de talrijke kwalen waarmee Afrika te kampen heeft, is de verspreiding  
van AIDS een van de meest dringende. Het standpunt van de katholieke Kerk over de wijze  
om deze te bestrijden wordt vaak beschouwd als onrealistisch en inefficiënt. Zult u het  
hebben over dit thema gedurende uw reis?”  
 
Wat ook het antwoord zou geweest zijn, het zou zeker de eerste pagina’s gehaald hebben.  
Deze maal heeft een passage uit het antwoord van de Paus meteen een echte razernij  
veroorzaakt in de media die velen perplex heeft doen staan om niet te zeggen diep  
verontwaardigd. Laten we eens aandachtig kijken achter de titels naar wat de Paus gezegd  
heeft. Laten we proberen te verstaan wat hij bedoelde.  
 
Eerst een beetje achtergrond. Volgens cijfers van 2006 waren er 150 miljoen Afrikaanse  
gedoopte katholieken, zo’n 17 % van de Afrikaanse bevolking, tegen 12 % in 1978. Volgens  
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UNAIDS (2007) zijn zo’n 22 miljoen mensen geïnfecteerd met HIV in Zwart Afrika. Dit is 67 
%  
van de HIV-positieve mensen in de hele wereld. 3/4 van de mensen in 2007 gestorven ten  
gevolge van AIDS, leefden in Zwart Afrika.  
 
Als antwoord gaf Paus Benedictus de journalist een korte reactie die raakt aan verschillende  
aspecten van dit uitermate complexe probleem.  
 
1. Op de vraag of het standpunt van de Kerk “onrealistisch en niet efficiënt” was,  
antwoordde de Paus: “Ik zou het tegenovergestelde zeggen. Ik denk dat de meest efficiënte  
en de meest daadwerkelijke factor in het gevecht tegen AIDS de katholieke Kerk zelf is, met  
haar bewegingen en haar verschillende organisaties. Religieuze gemeenschappen van  
broeders, zusters en priesters en ook lekengemeenschappen, doen erg veel, zowel zichtbaar  
als achter de schermen en ‘zorgen voor de zieken’.  
 
Officiële instanties van het Vaticaan schatten dat wereldwijd de katholieke Kerk zorgen  
verstrekt aan meer dan 25 % van al diegenen die HIV/AIDS hebben. Dit aandeel is uiteraard  
hoger in Afrika waar het in de meest afgelegen gebieden oploopt tot 100%. Dit is wat een  
HIV-positieve Burundees die verzorgd wordt met antiretrovirale geneesmiddelen zegt over  
deze dienstverlening:  
 
“Als we naar andere plaatsen gaan, dan worden we beschouwd als nummers. We zijn  
klinische gevallen die moeten worden afgehandeld. We zijn problemen. We verliezen onze  
waardigheid en waarde. Maar dit ervaren we helemaal niet wanneer we naar ons 
kerkprogramma  
komen. We krijgen daar immers een allesomvattende benadering van onze  
problemen, of ze nu geestelijk, medisch, mentaal, sociaal of economisch zijn.” (Persoonlijk  
getuigenis)  
 
2. Bouwend op de belangrijke, effectieve en realistische bewezen staat van dienst van de  
Kerk vermeldt de Heilige Vader vervolgens twee delicate problemen:  
 
2 a. “Ik zou zeggen dat het AIDSprobleem niet met geld alleen kan overwonnen worden, hoe  
belangrijk dit ook is. Als er geen menselijke dimensie is, als de Afrikanen niet helpen [door  
verantwoordelijk gedrag] …”  
 
Zonder expliciet woordgebruik , maakt de Heilige Vader een heel duidelijk onderscheid  
tussen de benadering van de Kerk, gebaseerd op een menselijke dimensie en  
verantwoordelijk gedrag, en de typische benaderingen van regeringen en internationale  
organisaties die gebaseerd zijn op geld. Overheidsbeleid betreft hele bevolkingen. Om vat te  
krijgen op de problemen maakt het gebruik van statistieken en vervolgens pakt het die aan  
via beleidsplannen en programma’s. Het verhoopte resultaat is een statistische verbetering.  
In het geval van AIDS doet publieke gezondheidszorg wat technisch nodig en mogelijk is om  
het aantal geïnfecteerden en stervenden te verlagen.  
 
We willen deze bijdrage niet onderwaarderen. We erkennen dat overheidsbeleid en –  
programma’s functioneren als een kleinste gemene deler, een minimum waarop elke burger  
recht heeft. Overheidsbeleid werkt op het niveau van cijfers en tendensen – niet met  
menselijke gezichten en personen.  
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De christelijke benadering bevat dit alles, maar gaat breder en dieper dan beleid. Vanuit een  
holistische visie ziet de Kerk elke persoon als een kind van God, als een broer of zus, elk  
afzonderlijk in staat tot zonde en heiligheid. Welnu, deze unieke, totale en heilige personen  
kan je niet snel opmerken in tabellen met gemiddelden. Maar zij zijn de echte mensen van  
het echte leven. Als gelovigen zijn ze de steunpilaren van gemeenschappen, de stille  
bewerkers van verandering in de diepte. Met andere woorden, het werk van de Kerk als zij  
personen aanspreekt, vormt, begeleidt en uitdaagt is ambitieuzer dan het overheidsbeleid,  
het is grondig verschillend van aard en geest. 
 
De Afrikanen, die niet enkel met AIDS maar met talrijke crisissen worden geconfronteerd in 
de meeste uithoeken van het continent, hebben goede redenen, gesteund op ervaring, om 
vertrouwen te hebben in de krachtige visie diede Kerk hen aanreikt. 
 
2 b. Na gewezen te hebben op het holistische programma van de Kerk en afstand genomen  
te hebben van de noodzakelijkerwijze smallere benadering van het overheidsbeleid, neemt  
de Heilige Vader nu de verdere reductie van het overheidsbeleid tot één enkel middel en  
methode op de korrel: “ … het probleem kan niet overwonnen worden door het verspreiden  
van voorbehoedsmiddelen: in tegendeel, ze doen het probleem toenemen.”  
In Europa en Noord-Amerika, waar condooms door velen cultureel aanvaard worden, vragen  
mensen verwonderd, “Maar hoe kan het toch dat de Kerk zich verzet tegen hun  
verspreiding?” Sommigen met benevelde gedachten hebben Johannes-Paulus II en  
Benedictus XVI er zelfs van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor een AIDS-genocide.  
 
Hier zijn er twee problemen die dienen onderscheiden te worden: het morele statuut van  
individuele handelingen; en de leefbaarheid van een strategie die mikt op hele bevolkingen.  
 
Wat de individuele handelingen betreft: volgens experten in preventie kan een condoom,  
wanneer het correct wordt gebruikt, het risico op HIV-besmetting bij een seksueel contact  
beperken. Individuen die op consistente wijze condooms gebruiken hebben minder kans om  
HIV te krijgen of door te geven. Wanneer een man of een vrouw geslachtsgemeenschap  
hebben vóór, binnen of buiten het huwelijk, heeft het overheidsbeleid geen uitstaans met  
het moreel karakter van wat zij doen in de beslotenheid van de slaapkamer. Cultureel en  
wettelijk is er in Europa en Noord-Amerika ruime openheid ten aanzien van het seksueel  
gedrag zolang beide partners er in toestemmen. Binnen deze context lijken condooms een  
evidentie. Westerse opiniemakers en media willen werkelijk dat de Kerk buitenechtelijke  
seks goedkeurt. Deze gaat in tegen het religieuze geloof en de traditionele culturele waarden  
die gedeeld worden door miljoenen mensen over de hele wereld.  
Voor de Kerk maakt seksueel geslachtsverkeer deel uit van een morele visie die 
geslachtsverkeer  
enkel toelaat binnen het huwelijk en die kunstmatige voorbehoedsmiddelen uitsluit. Iets 
verkeerd doen kan veiliger zijn als je het doet met een condoom. Maar veiligheid maakt nog 
niet dat de handeling correct wordt. De Kerk kan niet iets aanbevelen wegens “veiliger” 
zonder te suggereren dat het ergens ook terecht is.  
Zeggen “pleeg geen overspel maar, als je het doet, gebruik een condoom” komt neer op  
zeggen: “De Kerk vertrouwt er niet op dat je een correct leven kan leiden.”  
 
Als een man en een vrouw die niet met mekaar gehuwd zijn met wederzijdse instemming  
geslachtsverkeer hebben, dan trekken ze zich niets aan van de kerkelijke leer. Het is niet  
nodig dat de Paus hen eraan herinnert een condoom te gebruiken. Wat echt wel nodig is, is  
dat de Kerk hen helpt om een respectvol en verantwoordelijk seksueel leven te leiden.  
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“Onthouding en trouw zijn niet alleen de beste wijze om te voorkomen dat je HIV- 
geïnfecteerd wordt of dat je die infectie doorgeeft. Meer nog, ze zijn de beste wijze om er  
zeker van te zijn dat je kan groeien naar levenslang geluk en echte vervulling. ”  
 
In dit aids-tijdperk is er een bijzondere situatie: gehuwde koppels die discordant zijn (een  
van de echtgenoten is hiv-positief) of waar beiden besmet zijn (beiden zijn hiv-positief).  
Hier begeleidt de Kerk het koppel pastoraal bij het maken van de keuze die het meest hun  
leven kan bevorderen, dat van hun familie, hun echtelijke relatie en hun verlangen om  
kinderen te hebben. Zij verdienen hetzelfde respect en waardigheid als elke andere christen.  
Dit omvat hulp bij het vormen van het geweten zonder dat hen netjes afgelijnde oplossingen  
moeten worden opgelegd van op de kansel en zeker niet via de pers of een aanplakbord.  
Onmogelijk om een trouwere kampioen van het volgen van het eigen geweten te vinden dan  
Paus Benedictus. 
 
En wat dan met de talrijke situaties die maken dat Afrikanen, in het bijzonder vrouwen,  
kwetsbaarder zijn voor: hiv-besmetting, armoede, conflicten, vluchtsituaties, misbruik en  
verkrachting (ook binnen bestaande relaties)? Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is dat  
een seksueel agressor ooit zou kunnen overtuigd worden -door de Paus, een staat, een NGO  
of wie dan ook -om een condoom te gebruiken. Maar we kunnen ons wel een koppel  
voorstellen waar er de facto onenigheid is, waar de echtgenoot weigert om zich te laten  
testen, aandringt op gemeenschap en zich beroept op de leer van de Kerk om geen  
condoom te gebruiken. Deze man weigert zijn werkelijkheid in de ogen te zien. Hij heeft niet  
het recht om morele superioriteit op te eisen en het leven van zijn vrouw in gevaar te  
brengen. Maar er is geen algemene oplossing om om te gaan met de kwade krachten die  
hier aan het werk zijn. Op het niveau van de parochies kan de kerk morele vorming  
aanbieden. En gewoonlijk gebeurt dit ook. Mensen worden daarbij uitgenodigd om zich te  
laten testen en om de rechten van de vrouw te verdedigen.  
 
Wat het tweede probleem aangaat, dat van de strategie voor hele bevolkingen, bestaat er  
een wijdverspreid geloof dat programma’s voor het gebruik van condooms effectief zijn voor  
het reduceren van de hiv-besmettingscijfers. Het blijkt echter dat dit enkel geldt buiten  
Afrika binnen identificeerbare sub-groepen (bv. prostituees, homoseksuele mannen), en niet  
voor algehele bevolkingsgroepen. Er is geen bewijs dat condooms, als strategie van publieke  
gezondheid, de hiv-cijfers naar omlaag hebben gehaald op het niveau van volledige  
bevolkingen. 3 Inderdaad, grotere beschikbaarheid en gebruik van condooms wordt  
consequent in verband gebracht met hogere (niet lagere) hiv-infectiecijfers. Mogelijks  
omdat bij gebruik van de “technologie” (zoals condooms) om het risico te verminderen, men  
vaak het voordeel (vermindering van het risico) verliest omdat mensen meer risico’s nemen  
dan indien ze die technologie niet hadden. 
 
Dit betekent dat op een publiek niveau een agressief condoombeleid “het probleem erger  
maakt” omdat het de aandacht, de geloofwaardigheid en middelen voor meer effectieve  
strategieën zoals onthouding en trouw afwendt – of om het uit te drukken in meer wereldse  
taal, het uitstellen van het begin van seksuele activiteit en het verminderen van het aandeel  
van mannen en vrouwen met meerdere seksuele partners. Onthouding en trouw genieten  
maar weinig bijval in het overheersende westerse discours. Maar ze worden wel gesteund  
door degelijk wetenschappelijk onderzoek en meer en weer worden ze opgenomen en zelf  
bevoordeeld in nationale aids-strategieën in Afrika.  
 
Het promoten van condooms als strategie voor het reduceren van hiv-infectie in een  
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algemene bevolkingsgroep is gebaseerd op statistische probabiliteit en intuïtieve  
geloofwaardigheid. In de westerse media en bij de westerse opiniemakers geniet het een  
aanzienlijke geloofwaardigheid. Maar het ontbreekt aan wetenschappelijke onderbouwing.  
 
Sommige specialisten in HIV-preventie gaan ervan uit dat, vermits grote aantallen mensen  
niet weten of ze al dan niet geïnfecteerd zijn, het gebruik van condooms automatisch,  
algemeen verplicht zou moeten worden. Evenwel, 95% van de Afrikanen tussen 15 en 49  
jaar zijn niet geïnfecteerd (UNAIDS 2007). Weten waar je aan toe bent is cruciaal als je  
verantwoordelijkheid wil opnemen voor je daden. Meerdere Afrikanen hebben me gezegd  
dat eens uit de testen bleek dat ze seropositief waren, zij ervoor gekozen hebben om zich te  
onthouden, eerder dan het risico te nemen om anderen te besmetten.  
 
Dit stellen de bisschoppen van Kenia: 
“Ook al maakt HIV voorhuwelijkse seks, ontucht, overspel, misbruik van minderjarigen en  
verkrachting zo verschrikkelijk gevaarlijk, ze zouden nog steeds verkeerd zijn en zijn dat altijd  
geweest. Het is niet het gevaar voor HIV of het lijden door AIDS dat seksuele losbandigheid  
immoreel maakt; het zijn inbreuken op het zesde en het negende gebod en ze zijn zondig.  
Vandaag zijn HIV en AIDS zeker de ergste van hun talrijke destructieve gevolgen. De 
seksuele  
moraal die de Kerk leert is niet verschillend wanneer of waar er geen gevaar is voor AIDS.  
Maar het is moeilijk voor “de wereld” en ook voor de media om dit onderricht te begrijpen,  
meer nog om het te aanvaarden.  
 
Het is een feit dat cultuur belangrijk is. Een condoom is meer dan een stukje latex; het is ook  
een statement over de waarde van het leven. Hoewel in Europa en Noord-Amerika het idee  
eerder aanvaardbaar is (alhoewel niet voor allen), staat in Afrika vruchtbaarheid hoog  
aangeschreven; condooms lijken niet ter zake en vreemd en de waarden die ze belichamen  
roepen weerzin op. Een Zuid-Afrikaanse jezuïet schreef me: “De meeste mensen hier menen 
dat “de Paus en de condooms” bijzaak zijn, opgeklopt door de media, en niet een probleem 
waarvoor wij meer inkt wensen te verspillen of bossen willen vernietigen.” Wanneer dus 
Benedictus XVI beweerde dat “het ter beschikking stellen van voorbehoedsmiddelen … het 
probleem erger maakt,” dan is dit geen ondoordachte opmerking of een blunder; hij had 
goede argumenten om dit te zeggen.  
3. De oplossing moet bestaan uit twee elementen.  
 
3.a Ten eerste, de menselijke dimensie van seksualiteit doen uitkomen. Dat wil zeggen, een  
spirituele en menselijke vernieuwing die een nieuwe wijze met zich brengt waarop mensen  
met elkaar omgaan … onze inspanning om de mensheid van binnenuit te vernieuwen, om  
geestelijke en menselijke kracht te geven om zich op een juiste manier te gedragen ten  
aanzien van ons lichaam en dat van anderen.  
 
Deze seksualiteit is gegrond op geloof in God, eerbied voor zichzelf en voor de ander en  
hoop voor de toekomst. Vergelijk deze visie met vertrouwen in condooms. Elkeen moet  
toegeven dat “altijd condooms voor iedereen” gepaard gaat met de idee dat “seks plezier is  
zonder gevolgen”. Diep in onszelf weten we dat dit een grove leugen is. Het betekent dat je  
een andere mens gaat beschouwen als middel voor je eigen plezier. Als het een  
overheidsbeleid wordt, betekent dit dat je mensen gaat behandelen als waren ze  
hebzuchtig, onvermogend om zichzelf te beheersen, in de onmogelijkheid om iets anders te  
bedenken dan onmiddellijke bevrediging van het zelf. Dit is een verschrikkelijk 
pessimistische  
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mensvisie in het algemeen. En zo ze opgelegd wordt aan Afrikanen door publieke en  
internationale agentschappen, wijst het ook op een onbewust maar weerzinwekkend  
racisme. Deze weg kan de Kerk niet bewandelen. 
 
3.b “Ten tweede, ware vriendschap die in het bijzonder wordt gegeven aan diegenen die  
lijden, de bereidheid om offers te brengen en om jezelf te verloochenen, om de lijdenden bij  
te staan … dit vermogen om te lijden samen met wie lijdt, om aanwezig te blijven wanneer  
de beproeving komt.”  
 
Bijna van bij het begin is de doorleefde Afrikaanse ervaring er een van zulke medelijdende en  
groothartige dienst. Gewoonlijk hebben diegenen die getroffen worden door AIDS  
aanvaarding, troost en bijstand gevonden bij de Kerk, of ze lid van zijn of niet. Meer nog, de  
vorming van het geweten (3a) en de zelf vergeten zorg (3b) gaan samen. Een Kerk die  
onvermoeibaar diegenen die in nood zijn dient, is ook geloofwaardig in het onderricht en de  
vorming die zij aanbiedt. “ En”, zo vat de Heilige Vader samen, “dit zijn de factoren die  
helpen en die leiden tot werkelijke vooruitgang” in het gevecht tegen AIDS.  
 
Deze volledige en inderdaad holistische boodschap van de Paus komt voort uit het  
katholieke geloof en traditie. Zij is bestemd voor de mensen die hij gaat bezoeken. Zij is door  
en door verbonden met de menselijke werkelijkheid op het terrein. Een Congolese jezuïet  
schreef me “We volgen hier het Pausbezoek met grote aandacht. We volgen ook de  
speculaties in de pers over de vraag aangaande de condooms die voortkomen uit de wijze  
verklaring van de Heilige Vader vooraleer hij landde in Afrika. Het is erg dat tot op heden  
mensen niet snappen dat de oplossing voor AIDS niet ligt in het ter beschikking stellen van  
die dingen, maar in het aanpakken van de hele zaak als een geheel.”  
 
4. De Heilige Vader concludeert door opnieuw de bewering te beantwoorden van de  
journalist over: “onrealistisch en niet effectief”:  
“Het lijkt me dat dit het juiste antwoord is, en de Kerk doet dit, en daardoor levert zij een 
enorme en belangrijke bijdrage. We danken allen die dit  doen.”  
 
Het is mijn ervaring dat de meeste Afrikanen, of ze nu katholiek zijn of niet, het hiermee  
eens zijn. Wat de Heilige Vader gezegd heeft is voor hen diepgaand en waar. Hij herhaalt wat  
zij al jaren lang ervaren en wat zij nog steeds verwachten. Zij ook danken diegenen die de  
strategie van de Kerk ten uitvoer brengen.”  
 
Michael Czerny sj  Directeur van het African Jesuit AIDS Network (AJAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Over Zambia en het bertramproject  
Voor H.K.H. Prinses Astrid. 25-04-2009 

 55 

XVIII. Dokters in Zambia 

Sub-Saharan Medical Braindrain. The flight of doctors and nurses from countries in 
sub-Saharan Africa is a serious problem. 
The situation is perhaps most dramatically illustrated in Zambia. Only 50 of the 600 
physicians trained in the country’s medical school between 1978 and 1999 are still working 
in the nation.  

What are the effects of this braindrain? 

In Zambia, measles is one of the five major causes of childhood illness, contributing about 
70% of under-five morbidity and mortality. Outbreaks of measles continue to occur 
seasonally and sporadically in both rural and urban districts of the country. 

From 1991 to 2000, the annual number of reported measles cases ranged from 2,822 to 
30,930. More than 50% of reported measles cases were in children five years of age and 
older-and only 2% were older than 14. 

According to the Proposal on Accelerated Measles Control in Zambia, there were 33,318 
reported measles cases in 2001. Fifty percent of these cases and 64% of the measles-related 
deaths occurred in children under the age of five. 

Two-thirds of Zambian children under the age of six are Vitamin A deficient. Vitamin A 
supplementation will help to prevent up to 23% of child deaths from measles, diarrhoea and 
pneumonia.  

Another problem is the soil-transmitted helminth or worm infections, which occur widely in 
tropical and sub-tropical areas and especially among poor populations. 
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Measles, diarrhoea, pneumonia, dysentery. These are all avoidable forms of death. And 
money alone won’t help. Health care professionals are needed to provide care. 

The Lancet, Volume 356, Issue 9227, Page 410, 29 July 2000  

200 junior doctors sacked in Zambia 

Khabir Ahmad  
The health crisis in HIV/AIDS-hit Zambia could worsen after the sacking of around 200 
junior doctors who have been on strike since December last year. They had been demanding 
better working conditions, better pay, and improvement in hospital services. Last week, the 
striking doctors categorically dismissed a government assertion that “the action” has been 
taken in the larger public interest, arguing that the move comes at a time when the country is 
struggling with critical shortage of doctors an ... 

 Zambian doctors strike for better pay, (Weekend Argus, 2006-05-06): 

Doctors live in deplorable and risky conditions, often with no water supply and face regular 
evictions due to poor housing allowances from the government, Kamanga said, adding that 
instead of working, doctors have to spend their time looking for accommodation. "Doctors are 
tired of going over the same circles of discussion with no results. The government is 
uncommitted to change the conditions which have caused a very serious brain drain in the 
country," he said. A critical shortage of medical staff in public hospitals also meant resident 
doctors had heavy workloads and long working hours but only received $350 as on-call 
allowances. A Zambian doctor employed by the government earned $425 per month, 
compared to $2 836 in South Africa and $10 554 in the United States. A Zambian nurse, 
meanwhile, earns about $106 against $1 496 in South Africa and $3 056 in the United States. 
Because Zambia operates on less than 50% of the required medical staff, the doctors' work-
stoppage has left public hospitals stretched for staff at a time when the government is battling 
to retain health workers and contain the high burden of disease. Health Minister Sylvia 
Masebo, recently confirmed that the shortage of health workers in the country had reached 
alarming levels. The country of nearly 11 million people has only 600 doctors available 
leaving a gap of 8 000, or a ratio of one doctor for every 18 000 Zambians, where access to 
one is possible. The crisis is particularly acute in the country's rural areas where more than 
50% of health centres only generally have one qualified health professional and no doctors. 
As an incentive, the ministry of health recently purchased second-hand vehicles for doctors. 
The strike by the doctors is the second major strike after state-employed court advocates 
downed tools six weeks ago, demanding improved conditions of services. Both strikes have 
now brought operations in public health institutions and courts to a halt. 

In Zambia zijn er 600 artsen voor 11 miljoen inwoners. 
Aantal zorgverleners in België  
 
In ons land is het aantal artsen met een Riziv-nummer, dat wil zeggen artsen die in 
aanmerking komen voor terugbetaling van hun prestaties, in de periode 2000-2004 met 5,6% 
gestegen: van 39.519 tot 41.734. Nochtans daalde, in vergelijking met 2003, het aantal 
huisartsen in 2004 met 102 eenheden tot 21.898. 

In België  41.700 voor 10 miljoen inwoners. 
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XIX. Hospitalen in Zambia 
 
Zoals er weinig dokters zijn in Zambia zo zijn er ook weinig hospitalen. 
Mansa General Hospital: het enige hospitaal in de provincie Luapula 
 
Dit hospitaal in Mansa is het enige hospitaal in de hele provincie Luapula. Het staat in voor 
één miljoen mensen. Vergelijk dit met de provincie Antwerpen. Hoeveel hospitalen zijn er 
niet in de provincie Antwerpen? In Antwerpen alleen al zijn er misschien wel tien. Bovendien 
is er minstens één in iedere stad. In onze omgeving in Geel, Mol, Herentals, Lier, Hasselt, 
Genk, en ga zo maar door. 
Zoals Antwerpen de hoofdstad is van de provincie Antwerpen, is Mansa de hoofdstad van de 
provincie Luapula. Eén hospitaal voor de hele provincie!  
 
Iedere dag sterven er kinderen aan malaria in Mansa General Hospital (Dr. Sulubani). 
 

 
 

Bezoek aan Mansa General Hospital. Juli 2005 

 

Dit kindje, zo vertelde ons dr. Sulubani, is in de kliniek gestorven. 
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Paul heeft een onderkomen gevonden in Mansa General Hospital. 
Charity, een verpleegster die daar werkt zorgt voor hem.  

 

Ze zorgen ook samen voor een ongehuwde moeder van 15 jaar en haar baby. 

 

Het bezoek aan dit hospitaal in Kashikishi was om te wenen. 09-12-2006 
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De eerste reis naar Zambia, toen was er nog geen sprake van het bertramproject, was naar 
Katete, waar de Vlaamse verpleegster Tine Verhamme uit Kortrijk een stage deed in het St. 
Francis’ Hospital. Dit typisch Afrikaans hospitaal geldt als een modelhospitaal voor heel 
Zambia. Het wordt gerund door een Australische kinderarts dr. Shela Parkinson. Het was 
februari 2004. Ik reisde in het gezelschap van de jonge arts dr. Laurens Tyberghien, toen nog 
laatstejaarsstudent.  

 

 

Mijn eerste ervaring met “real Africa”. Kinderen pakten op speelse wijze onze valies uit onze 
handen en droegen ze op hun hoofd. Daarna vielen ze al lachend op hun knieën en staken hun 

handje uit om een centje. Februari 2004. 
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XX. Rol ouderen in Zambia 

De hiv/aids epidemie heeft dramatische gevolgen voor de bevolkingsopbouw.  De mensen 
sterven jong aan de gevolgen van honger, armoede en aids. Dit heeft grote gevolgen voor de 
traditionele familiebanden. Van oudsher worden ouderen door hun kinderen onderhouden. Nu 
sterven veel volwassenen aan aids en trekken veel jonge mensen naar de steden of het 
buitenland. Met als gevolg dat veel ouderen er alleen voor komen te staan en daarbij ook nog 
voor de kleinkinderen moeten zorgen. 

 

 
 

Een van de stichtende leden van BPZF, de man in het blauwe hemd, is intussen overleden.  
 

 
 

We geven een pakje bertram aan twee oude  dorpshoofden. 
George Palangwa onze administratieve secretaris is in de buurt opgegroeid en kent er vele 

mensen.  
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XXI. Religie 

Ongeveer 27% van de Zambiaanse bevolking hangt traditionele, vaak animistische Afrikaanse 
religies aan. Daarnaast belijdt ca. 72% van de bevolking een christelijke godsdienst.  

We staan steeds versteld van de devotie van de mensen in Zambia. 
 
De kerken en kathedralen zitten ’s zondags overvol.  
 

 
   

In de kathedraal van Mansa. November2004.  
 

 
 

De bisschop van Mansa, Aaron Andrew Chisha en pater Daniël Maes o.praem. ondersteunen 
het project met hun gebed. 
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Zondag in de kathedraal van Mansa: een waar feest. 
 

 
 

Bezoek van zusters.  
In het midden zuster Judith. Links Theo Bos uit Nederland 

 



Over Zambia en het bertramproject  
Voor H.K.H. Prinses Astrid. 25-04-2009 

 64 

 
 

De paters van Don Bosco zijn onze naaste buren. Ze zijn gevestigd op zo een drie kilometer 
van ons terrein. Ze willen ons bijstaan met woord en daad bij de bouw. Ze zijn specialisten in 

het bouwen. Ze hebben ook een parochiekerk, eveneens genoemd naar onze Chief. 
 
 

 
 

Het eerste gebouw van de St. Hildegard-Hospice: de kapel 
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Inwijding met eerste Eucharistieviering. 30-03-2008.  
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Onze Lieve Vrouw van Banneux, maagd der armen is prominent aanwezig in Zambia. We 
kwamen haar beeltenis tegen in ZEC-house, in St. Bonaventure, en in Ndola.  

 

        
 

Ndola, in de tuin van de gebouwen van het bisdom. En in de parochie van Father Christian 
Deltenre. 

 
 

 
 

Bezoek aan de bisschop van Ndola: Noel O. Regan 
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Het gebeurt dat in de bus een predikant godsdienstonderricht geeft, zoals me mochten 
meemaken op de bus van Ndola naar Lusaka. 

 

 
 

Lusaka: het koor bij de inwijding van de nieuwe kathedraal. 30-04-2006 
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Nog in Lusaka viel ons oog op deze muurschildering: 
Pater Daniël was er opgetogen over. Ook hij zet zich in voor de eenheid van de Kerk, 

met bijzondere aandacht voor de Joodse wortels van het christelijk geloof. 
 

Op weg naar het tweede concilie van Jeruzalem is een nieuwe stroming die ijvert voor 
toenadering tussen Joden en Christenen. : TJCII. 

 
 

 
 

Het bertramproject is verbonden met de katholieke gemeenschap “Ster van David” 
 

Bredabaan, 737/2 BE-2990 Gooreind-Wuustwezel 
pdmaes@telenet.be 
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XXII. Een artikel van Pater Daniël Maes o. praem. in het 
tijdschrift: “Hoor Israël”  

 
NIEUWE HOOP IN DE STRIJD TEGEN MALARIA 

 
Een project in Zambia 

 
 

Wie tijdens de voorbije vakantie een Afrikaans land bezocht zal wellicht geweten hebben wat 
zoveel missionarissen voor de rest van hun leven aan den lijve ondervonden. Malaria blijft een 
gevaarlijke ziekte. Het is nog steeds de voornaamste doodsoorzaak in de wereld en in Afrika 
sterven jaarlijks zowat een miljoen kinderen aan malaria (mala aria = slechte lucht) of 
moeraskoorts. De geneeskunde weet nauwkeurig het ontstaan te beschrijven alsook de 
verschillende verschijningsvormen. Ze heeft er ook verscheidene medicamenten voor maar 
steeds weert de malariaparasiet zich door resistentie tegen deze geneesmiddelen te ontwikkelen. 
Aan een toerist worden strikte voorzorgsmaatregelen en een voldoende nazorg voorgeschreven: 
gebruik van een met pyrethrine geïmpregneerd bednet, antimuggencrème en antimalaria-pillen. 
Malarone is zo een modern en goed middel maar kost 43, 31 euro voor 12 tabletten. Voor twee 
weken heeft men al gauw drie dozen nodig. Dit kan betaalbaar zijn voor een Europeaan of 
Amerikaan die als toerist reist, maar voor de bevolking van Afrika, die grotendeels leeft onder 
de armoedegrens is dit niet haalbaar. 
 
 
In het stadje Mansa in Zambia werd op 21 juli 2005 een nieuw project ter bestrijding van malaria 
officieel gelanceerd. Het volkomen onschadelijk natuurmiddel, het bertramwortelpoeder,  
Anacyclus pyrethrum, blijkt de malariaparasiet te kunnen doden en andere infecties uit het 
bloed te verdrijven. Vele eeuwen geleden heeft de middeleeuwse heilige Hildegard van Bingen 
(+ 1179) de bloed zuiverende eigenschappen van deze plant met de volgende eenvoudige 
woorden beschreven:  
 
“Bertram (Pyretrum) … heeft een goede geneeskrachtige werking. Want voor een gezonde 
mens is hij goed als hij gegeten wordt… Maar ook de zieke die reeds lichamelijk wegkwijnt, 
brengt hij terug op krachten en stuurt niets onverteerds naar buiten, maar bezorgt hem een 
goede vertering…Ook als hij dikwijls gegeten wordt, verdrijft hij bij de mens pleuritis  en zorgt 
hij voor zuivere lichaamsvochten in de mens en maakt zijn ogen helder. Op gelijk welke wijze 
dat hij gegeten wordt, hetzij droog, hetzij gekookt in het eten, is hij nuttig en goed, zowel voor 
de zieke als voor de gezonde mens. Want als de mens hem dikwijls eet, jaagt hij de ziekte van 
hem weg en behoedt hem ervoor dat hij ziek wordt. Dat hij bij het eten ervan vocht en speeksel 
uitlokt in de mond, dat komt omdat hij de slechte vochten uittrekt en gezondheid weergeeft” 
(PL 1138)  
Moderne studies bevestigen o.a. de antihelminthische (wormverdrijvende) eigenschappen, 
alsook de insectdodende en speekselbevorderende eigenschappen. Bertramwortelpoeder bevat 
als voornaamste actief product pyrethrine dat een algemeen vergif is voor koudbloedige dieren 
maar onschadelijk voor de mens. Vermits bertram goed is voor iedereen en ziekten verdrijft 
ontstond de idee dat het een belangrijk middel kon zijn in de strijd tegen malaria.  
 
Het project in Zambia begon reeds anderhalf jaar geleden. Het wordt gedragen door het volk en 
gesteund door de kerk. Een situatieschets.  
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Voortdurend leven met de dood 
 
Zambia is een midden-Afrikaans land dat 25 maal groter is dan België met nagenoeg hetzelfde 
aantal inwoners, nl. 10 miljoen. De helft woont in de regio van de hoofdstad Lusaka en de 
Copper Belt. De bevolking is hoofdzakelijk op landbouw aangewezen. Toerisme is er vooral in 
Lusaka, bij de beroemde Victoria Falls en in de nationale parken. De gemiddelde 
levensverwachting is 32 jaar.  Vandaar zie je er  hoofdzakelijk kinderen, jongeren en moeders 
met een baby op hun rug. Kindersterfte is ongeveer 1/10. Ruim drie vierde van de bevolking 
leeft onder de armoedegrens. Er is in zekere zin vrede en stabiliteit maar toch met ernstige 
beperkingen. De bevolking is overwegend katholiek. De voornaamste voertaal is Bemba maar 
40%  spreekt Engels, vooral de jongere generatie. 
 
De belangrijkste doodsoorzaak is malaria, als gevolg van de beet van een besmette  mug. En 
hoe zou een gewone Zambiaan zich iedere dag kunnen beschermen tegen een 
levensbedreigende muggenbeet? Wordt hij besmet en hij doet er niets aan, dan zal hij wellicht 
na een veertiental dagen hevige koorts krijgen en na een maand sterven. Malaria tast de rode 
bloedcellen aan. Er zijn evenwel medicamenten ter beschikking in de vele kleine klinieken, 
hospiesen en medische centra waarmee Zambia bezaaid is. Deze medicamenten kunnen echter 
nevenwerkingen veroorzaken door bijvoorbeeld het gezichtsvermogen aan te tasten. We kennen 
een missionaris die nagenoeg blind geworden is door kinine. En omdat de malariaparasiet steeds 
meer resistent wordt, lijden vele Zambianen aan chronische malaria. Hierbij spelen nog andere 
factoren een rol: het tekort aan hygiëne en het tekort aan voedsel. Wie zijn dorst lest met besmet 
water uit een kraantje omdat hij geen duur mineraal water kan kopen, zal wellicht nog een 
besmetting er bij krijgen. En wie aan het herstellen is maar niet voldoende goed voedsel heeft 
zal het wellicht ook niet halen. Zo is de ziekte verbonden met het probleem van de schrijnende 
armoede. Om te kunnen herstellen heb je uiteraard gezond water nodig en een goede voeding. 
 
Bovendien moet Zambia, zoals zo vele andere Afrikaanse landen, nog afrekenen met hiv/aids.  
Deze ziekte tast de witte bloedcellen aan. Officiële cijfers zeggen dat 15 à 16 % van de 
bevolking aangetast is maar in de steden mag je gerust  rekenen op 20 %. De besmetting in de 
steden is groter dan in het binnenland. Mogelijk komt er heel langzaam een verbetering op gang. 
Officiële instanties pakken er graag mee uit en misschien is er iets van waar, omwille van een 
preventieve campagne die de nadruk legt op de persoonlijke verantwoordelijkheid. Overal zie 
je posters met teksten als deze: “Hiv/aids krijg je niet in een restaurant!” of “Hiv/aids krijg je 
niet van een muggenbeet!” Een  bepaalde poster toont enkele stralende jonge meisjes met de 
tekst: ”Niet iedereen doet het, wij doen het niet!”  
 
Malaria, hiv/aids, besmet water en ondervoeding brengen mee dat de Zambiaanse bevolking 
voortdurend leeft met de dood. Dagelijks ontmoet je mensen die zeggen dat ze een familielid  
gaan begraven of begraven hebben. Het is begrijpelijk dat deze bevolking ieder middel dat hen 
kan beschermen dankbaar aangrijpt. 
 
 
Een levendige en broze katholieke kerk 
 
De katholieke kerk biedt feitelijk de beste garantie voor een goede ontwikkeling van het volk,  
in de mate dat ze  zelf trouw blijft aan haar zending en geloof in Jezus Christus. Zo hebben wij 
het althans tijdens ons verblijf de voorbije zomer ervaren. De hiërarchie geniet bij de bevolking 
terecht een groot gezag. Ruim drie vierde is katholiek. Met goedkeuring van de bisschop kan 
veel. De katholieke kerk blijkt vrij goed georganiseerd te zijn. Gans de zondag voormiddag 
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zitten de kerken en kapellen ook vol. Er wordt gezongen en gedanst. Bij de offerande worden 
allerlei gaven aangebracht: rijst, frisdrank, kippen in plastieken zakken… Ook geeft iedereen 
een geldelijke bijdrage voor de ondersteuning van de armsten uit de gemeenschap. Hoe levendig 
de vieringen ook verlopen, de eucharistie zelf en het eucharistisch gebed wordt zeer strikt en 
met grote eerbied gebeden zoals het voorgeschreven is.  
 
De broosheid van de katholieke kerk blijkt onder meer uit het feit dat zij zichzelf niet helemaal 
kan onderhouden, noch geestelijk, noch materieel.  Om op peil te kunnen blijven moet (?) ze 
beroep doen op buitenlandse priesters én financiële steun. De invloed van missionarissen, ook 
Vlaamse Witte Paters van Afrika bijvoorbeeld, is nog merkbaar. 
 
Vreemd is wel dat nogal wat katholieken overgaan naar andere christelijke kerken en die zijn 
legio. Een pastoor vertelde dat hij in zijn weliswaar grote parochie niet minder dan 70 
christelijke kerken en sekten herbergt. De meest opvallende zijn: pentecostalisten, adventisten, 
baptisten, methodisten, de verenigde kerk van Zambia, het Leger des Heils, de getuigen van 
Jehova…Verder ontdekten we meerdere christelijke verenigingen waarvan we de naam niet 
eens konden uitspreken. Zo is er een christelijke, Amerikaanse organisatie die weeskinderen en 
straatkinderen opvangt. De Zambiaanse leider noemt zich bisschop, is vader van veertien 
kinderen en vertelt dat de zusters van moeder Teresa kinderen doorstuurden naar hem. 
Anderzijds ontdekten we tot onze grote blijdschap in Lusaka ook Messiaanse Joden, d.i. Joden 
die geloven in Jezus als de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld. 
Tenslotte zijn er ook enkele moskeeën. In de steden zijn vele dure winkels in handen van 
moslims en Indiërs. 
 
Geloof en bijbel maken deel uit van het openbare leven. “God first” zie je achteraan op een 
gewone lijnbus en verzen uit de bijbel kun je zowat overal lezen. Of dit geloof werkelijk zo 
diep doordringt is niet altijd duidelijk. Onderhuids leeft nog een bepaalde dosis bijgeloof. Aan 
een priester op bezoek vragen de Zambianen zonder enige terughoudendheid de vergadering te 
zegenen of een gebed uit te spreken over het gezin en het huis. Zieken vroegen regelmatig om 
voor hen te komen bidden wat we in meerdere klinieken en hospiesen hebben gedaan. Eenmaal 
vroeg een man voor zijn kleinkind te komen bidden in de kliniek. We gingen met hem mee,  
baden voor het kind, zalfden het en gaven de moeder een paternoster. Daar zeiden ze ons dat 
het kind windpokken had, een onschuldige kinderziekte. We schrokken wel even toen ons 
nauwelijks enkele uren later gemeld werd dat het kind gestorven  was. Het werd de volgende 
dag begraven en daarna kwamen zowel de vader als de grootvader hun oprechte dankbaarheid 
uitdrukken omdat we het kind nog gezegend hadden vooraleer het gestorven was. Blijkbaar 
wisten zij heel goed dat het kind stervende was maar hadden er ons niets van gezegd. Over een 
dodelijke ziekte wordt overigens niet gesproken. Is iemand stervende omwille van aids, dan 
zegt men dat die persoon erg ziek is en malaria heeft.  
 
 
De heilige Hildegard van Bingen en bertram 
 
De Duitse mystica Hildegard van Bingen (+ 1179) wordt de “Teutoonse profetes” of “Sibille 
van de Rijn” genoemd. Haar geschriften getuigen van een merkwaardige kennis van 
natuurkunde, plantkunde, dierkunde en geneeskunde, naast haar vurige oproep tot een leven in 
harmonie met God. In haar gedrevenheid handelt zij op ongeëvenaarde wijze zowel over de 
geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de mens. Haar “geestelijke” en “medische” 
werken vormen een volkomen eenheid. In Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en elders 
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zijn er inmiddels meerder geneesheren en centra die hun behandelingen op de inzichten van 
Hildegard van Bingen richten zonder de moderne geneeskunde te verloochenen.  
 
In 1990 begon een Vlaamse huisarts haar voornaamste “medisch” geschrift te vertalen en van 
commentaar te voorzien vanuit de moderne geneeskunde.  Daarin las hij onder meer een en 
ander over het bloed zuiverend effect van bertramwortelpoeder. In 1995 deed hij bijkomende 
studies aan het tropisch instituut te Antwerpen. Het trof hem dat met de bloemen van een 
gelijkaardige  plant de bednetten worden doordrenkt als bescherming tegen de malariamug. Hij 
vermoedde dat bertram de malariaparasiet in het bloed kon doden. Kontakten met verschillende 
onderzoekers leverde nagenoeg niets op. Wie gelooft er nu in medische uitspraken van een 
mystica uit de twaalfde eeuw? Nochtans kan iedere geneesheer de lijst van eigenschappen 
vinden die door moderne studies zijn bewezen en die duidelijk gaan in de richting van allerlei 
bloed zuiverende kenmerken.  
 
Het verlangen groeide om het poeder zelf naar Afrika te brengen. Dit gebeurde pas in het begin 
van 2004 toen een vriend dokter hem uitnodigde mee naar Zambia te reizen. Zij bezochten 
ziekenhuizen en dokters. Een toevallige ontmoeting met een Zambiaan was het begin van een 
vereniging. Deze man genas zelf door middel van dit poeder en als goede manager, werkzaam 
in het “Central Clinic” van Mansa begon hij dit eenvoudig middel onder vrienden te 
verspreiden. Een lijst met getuigenissen werd aangelegd. Vanaf februari 2004 werden grote 
hoeveelheden bertramwortelpoeder naar Zambia verzonden. Het product zelf wordt gekocht bij 
de firma Jura in Konstanz, Duitsland, waar een wetenschappelijke controle voor het product 
verzekerd is.  
 
 
Bertram Project Zambia Foundation 
 
Een groep vrienden uit Mansa en omgeving vormden al vlug een hechte vereniging, die 
uitgebreid werd met enkele Vlamingen. Het werden de stichtingsleden van de Bertram Project 
Zambia Foundation, die in april 2005 als niet gouvernementele organisatie erkend werd (ngo).  
Steeds meer gewone Zambianen namen bertram. Een man die wegens aids de totale uitputting 
nabij was herwon een jaar later al zijn levenskrachten. Deze jonge man had in het ziekenhuis 
wel aidsremmers gekregen maar het was  pas sinds de regelmatige inname van 
bertramwortelpoeder dat zijn witte bloedcellen begonnen te stijgen.  
 
De bertramplant komt uit Marokko.  Waarom zou die in Midden-Afrika niet groeien? In juli 
2005 werden daarom een aantal zakjes met zaden van bertram naar Zambia gebracht. Ze werden 
verdeeld onder verschillende instanties. De stichting Bertram Project Zambia Foundation zal 
de nodige inspanningen doen  om  de plant deskundig te laten kweken. Ook de bisschop van 
Mansa, Mgr. Aaron A. Chisha en de bisschop van Ndola, de tweede grootste stad van Zambia, 
Mgr. Noel O’Regan  waren erg blij met het poeder én de zaden. Zij zullen hun invloed 
aanwenden om te trachten deze plant in Zambia zelf te laten groeien. Ondertussen wordt 
gewerkt aan de hoognodige medische proeven. Het belangrijkste en mooiste medisch centrum 
van Lusaka, het Our Lady’s Hospice in Kalingalinga, bestuurd door een Engelse Franciscanes 
en een Zambiaanse manager zullen alle nodige onderzoeken doen naar de bestanddelen van het 
bertramwortelpoeder én naar de werking hiervan op de zieken. Vanuit medisch standpunt is dit 
uiteraard het eerste dat moet gebeuren. 
 
De officiële lancering van het Bertram Project Zambia Foundation vond plaats in de  
“Cathedral Hall” van Mansa op 21 juli 2005 in aanwezigheid van de Districts Commissaris (’n 
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soort gouverneur) als eregast. Mede dank zij de steun van de bisschop werd het een 
mediagebeuren. Er werden vele getuigenissen gegeven van genezing door bertram. De Districts 
Commissaris bood aan om een stuk land ter beschikking te stellen van het project. De genoemde 
stichting heeft dit dankbaar aanvaard omdat al een tijdje het verlangen leefde naar de bouw van 
een hospies voor een twintigtal ernstige zieken, waarbij niet alleen bertram maar ook andere 
“hildegardische” producten zouden benut kunnen worden. 
 
Europeanen, Indiërs en Chinezen kunnen in de steden van het arme Zambia winstgevende zaken 
doen met allerlei westerse producten en apparaten die soms ver van de werkelijke behoeften 
verwijderd zijn. Een volk dat voortdurend leeft met de dood heeft eenvoudige middelen nodig 
om zich te kunnen beschermen. Bertram kan een van die middelen worden. Op gebied van 
wetenschappelijke bewijzen moet nog een lange weg worden afgelegd om tot een algemene 
aanvaarding en verspreiding te komen. We hopen dat zulks ook zo spoedig mogelijk mag 
gebeuren. Ondertussen zijn er al vele Zambianen die daarop niet wachten en dank zij dit product 
vrij zijn van malaria en andere ziekten. Ook wij hebben daarop niet gewacht.  Om ons te 
beschermen tegen malaria hebben wij op onze reis doorheen Zambia gedurende de voorbije 
zomer niets anders genomen dan dagelijks een beetje bertram en we zijn gezond en wel 
teruggekeerd. 
 
 
 

D. Maes o. praem. 
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XXIII. De H. Hildegard van Bingen (1098-1179) 
 
Het bertramproject vindt zijn oorsprong in een bedevaart naar Bingen 31-12-2003 
 
De wijsheid van Hildegard beschreven in haar boek Physica heeft ons naar Afrika gevoerd.  
 

              
 
 
Het hoofdstuk over bertram (in het boek over de planten (Cap 18, PL 1138) heeft me erg 
aangesproken  

Cap. 1.018. DE BERTRAM 
 

Bertram (Piretrum ed.) temperati caloris et aliquantum sicci, et eadem temperies pura est, et 
bonam viriditatem tenet. Nam sano homini bonus est comestus, quia tabem in eo minuit ac 
bonum sanguinem in eo auget, et purum intellectum in homine facit. Sed et infirmum, qui iam 
fere in corpore defecit, ad vires reducit, et in homine nihil indigestum dimittit; sed bonam 
digestionem illi parat. Et homo, qui multum flegma in capite habet, si eum frequenter 
comedit, flecma in capite ejus minuit. Sed et saepe comestus pleurisim ab homine depellit, et 
puros humores in homine parat, et oculos ejus clarificat. Et quocunque modo comedatur, 
scilicet aut siccus aut in cibo, utilis et bonus est tam infirmo quam sano homini. Nam si homo 
eum frequenter comedit, ab eo infirmitatem fugat et eum infirmari prohibet. Quod autem 
comestus in ore humiditatem et salivam educit, hoc ideo est, quia malos humres extrahit, et 
sanitatem reddit. (PL 1138) 

Kap. 18. OVER BERTRAM 
 

Bertram (Pyretrum) is van een gematigde warmte en ietwat droog, en door die tempering is 
hij puur, en heeft hij een goede geneeskrachtige werking. Want voor een gezonde mens is hij 
goed als hij gegeten wordt, omdat hij de schadelijke afvalstoffen in hem vermindert en het 
goede bloed in hem vermeerdert, en hij verwekt in hem een puur intellect.  Maar ook de zieke 
die reeds lichamelijk wegkwijnt, brengt hij terug op krachten, en stuurt niets onverteerds naar 
buiten, maar bezorgt hem een goede vertering. En de mens die veel fluimen in zijn hoofd 
heeft, als deze dikwijls bertram eet, dan vermindert hij de fluimen in zijn hoofd. Maar ook als 
hij dikwijls gegeten wordt, verdrijft hij bij de mens pleuritis, en zorgt hij voor zuivere 
lichaamsvochten in de mens en maakt zijn ogen helder. Op gelijk welke wijze dat hij gegeten 
wordt, hetzij droog, hetzij gekookt in het eten, is hij nuttig en goed zowel voor de zieke als 
voor de gezonde mens. Want als de mens hem dikwijls eet, jaagt hij de ziekte van hem weg en 
behoedt hem ervoor dat hij ziek wordt. Dat hij bij het eten ervan vocht en speeksel uitlokt in 
de mond, dat komt omdat hij de slechte vochten uittrekt, en gezondheid weergeeft. (PL 1138) 
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Sedert mijn studies aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen in 1995-96 is 
dit middel niet uit mijn gedachten geweest als universeel middel in de strijd tegen tropische 
ziekten, op de eerste plaats malaria. Malaria is de voornaamste ziekte in de wereld. Ongeveer 
tien jaar later kwam de gelegenheid naar Afrika te reizen.  

Wetenschappelijke informatie over bertram hebben we verzameld toen we nog een 
studie planden. Deze is te vinden op de webpagina: www.bertramproject.be 
 
Het bertramproject wordt gesteund door Hildegard-vriendenkringen in België, 
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, … 
 
We mochten het Bertramproject voorstellen op congressen of bijeenkomsten in de 
gemeenschap “Ster van David” Wuustwezel, Eupen, Kortrijk, Mol, Hasselt, Brussel, 
Oud-Turnhout, Diksmuide (BE), Konstanz,  Bingen,  Neumarkt i/d Oberpfalz (DE), 
Lille, Parijs, Roc Estello, Mont des Cats (F), Zwitserland, Gotland-Zweden, Fèz-
Marokko,), St Georgen im Attergau- Oostenrijk, Oostende (maart 2009) … 
 

    
 
Reeds drie keer waren onze Zambiaanse medewerkers uitgenodigd om te komen 
getuigen in Europa. Tweemaal door dr. W. Strehlow, eenmaal door mevr. Y. Salomon. 

 

 
 

In Brussel, na een bezoek aan de ambassade van Zambia. 2006 
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Bertram, Anacyclus pyrethrum, pyrethrum root is actief tegen malaria. 
 

 
 

De firma Jura garandeert de best beschikbare kwaliteit. 
10-06-2008 
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XXIV. Wegen en transport 
 
 
 

 
 

Geweldige vrachtwagens op de wegen 
 
 

 
 

Zelf de vrachtwagen in gang stoten is normaal 
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Een goede jeep is noodzakelijk om ons terrein te bereiken. Hier de bisschop aan het stuur.  
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Men is niet bang om God te vermelden op bus of minibus 
 
 

 
 

Lusaka: een actie is bezig voor een propere stad 
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XXV. Straatbeelden 
 

 
 

Typisch zijn de moeders met een kindje op hun rug 
 

 

 
 

De vrouwen dragen alles op hun hoofd. Men heeft echter niet altijd graag dat men foto’s 
neemt: eerst beleefd vragen. 
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Kinderen verkopen keerborstels 
 

 
 

Moeder en dochter Veronica, zorgen voor stro om het dak tijdig te vernieuwen. 
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Poetsen een belangrijke bezigheid. De vloer moet blinken.  
Hier in Our Lady’s Hospice, Lusaka. 

 

 
 

Hier bij de zusters van Moeder Teresa 
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Vrouwen dragen dikwijls een mooie hoofddoek 
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XXVI. Ons domein 
 
 

 
 

Chief Chimese schenkt ons een stuk grond van 8,5 hectaren 
Hij is enthousiast over ons initiatief en ontvangt os steeds zeer hartelijk.  

 
 

 
 

Het wordt nauwkeurig opgemeten en afgebakend. 
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02-12-2005 
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XXVII. Bisschop A. A. Chisha ondersteunt het Bertramproject  
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XXVIII a. Gehandicaptenzorg 
 
BLINDENSCHOOL KAWAMBWA ZAMBIA-AFRIKA 
 
Blinden blijven blind, tot er iemand opstaat en naar hen toegaat. 
tot er iemand komt en voor hen ziet…. en ze láát zien…. de Weg van Hoop, 
de Weg van Licht 

 
 

http://www.zustersvanliefde.nl/Nav/Gesch/Archief/blindenschoolzambia.htm 
 
 
In 1960 kwam er een dringend verzoek van bisschop Pailloux om hulp voor de "vallei van de 
blinde kinderen". Het 300 km lange gebied van de Luapula-rivier bewaart de sleutel van een 
van de meest tragische geheimen van de wereld. De vallei heeft het hoogste 
blindheidsgemiddelde. Er zijn duizenden slachtoffers maar men is het niet eens over de 
oorzaak. Als mogelijke oorzaken van de blindheid worden de volgende dingen genoemd: 
armoede, ondervoeding, mazelen, slechte hygiëne, geslachtsziekten, rivierblindheid, pokken, 
maar ook het gebruik van sterk bijtende inlandse geneesmiddelen wordt genoemd.  
 
Na een voorbereidende studie in Liverpool (1959-1960) vertrokken er 2 zusters (zr. Theresia 
Cornelissen en zr. Godefrida Beijers) op 27 februari 1962 naar Zambia, waar ze met 12 
blinden een schooltje zijn begonnen. Er kwamen Zambiaanse zusters in de leer die daarna 
zelf ook met het blindenonderwijs begonnen. Het aantal leerlingen groeide snel en in 1963 
werden splinternieuwe gebouwen betrokken. Nieuwe, ruime klaslokalen en een levendig 
internaat, waar alle kinderen "happy" waren. 
 
Het internaat en de school groeien uit tot een groot complex, waar veel zusters en vrouwen 
werken, maar waar ook de blinden zelf helpen om de gronden rond de school bij te houden. 
In 1968 wordt een belangrijke stap gezet. De eerste blinden gaan naar het middelbaar 
onderwijs, geïntegreerd op st. Mary's Secondary School. Zelfs president Kaunda nodigde de 
kinderen uit om de grote UNIP vergadering in Lusaka op te luisteren.  
In 1973 komt er ook een school voor lichamelijk gehandicapten. Ze kinderen kregen les in 
naaien, handenarbeid, koken, hygiëne, muziek, huishoudelijke vakken.  
Op 22 september 1988 werd st. Mary's School for the Blind overgenomen door Zambiaanse 
zusters en werd er afscheid genomen van de Zusters van Liefde van Schijndel. Zuster 
Theresia Cornelissen was de laatste zuster die vertrok en namens de congregatie afscheid 
nam van "Kawambwa". 
 
Tijdens een dertigdaagse stille retraite kreeg ik van mijn begeleidster te horen: “Zoek werk 
bij gehandicapten”. Ze herhaalde het wel drie maal!  
Ik solliciteerde bij alle mogelijke instellingen voor gehandicapten in Vlaanderen, zelfs in 
Nederland. Stilaan is het besef gegroeid dat deze gehandicapten zich in Zambia bevinden. Je 
komt ze gewoon tegen op straat.  
Je ziet ze vanuit de bus. Bij de winkels, bij de uitgang van de kerk, kortom overal. 
Je ziet mensen over straat kruipen die niet kunnen lopen. Bij ontmoetingen komt er altijd wel 
eentje meepraten die mentaal gehandicapt blijkt te zijn. Na de mis, staat er iemand op de 
hoek van de straat ook een preek te houden. Of iemand komt vragen om geld omdat zijn 
hand verlamd geraakt is na een malaria-aanval.  
 
Telkens als ik een gehandicapte zie, of ontmoet denk ik aan de woorden van die zuster:  
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“Zoek werk bij gehandicapten.” 
 

 
 

Bezoek bij een gehandicapte vrouw.  
Ze zit altijd op de grond omdat ze niet meer kan lopen. Al tientallen jaren.  

 
Nederland, dat een speciale band heeft met Zambia, heeft vele projecten rond 
gehandicaptenzorg in Zambia. Men vindt ze op internet als men in Google intikt: 
gehandicaptenzorg Zambia.  
 
XXVIII b. Zorg voor weeskinderen 

 
Een immens probleem is het grote aantal weeskinderen als gevolg van de hiv/aids 

pandemie. In Zambia zijn er 700.000! 
 

 
 

Weeskinderen brengen ons een roos en zeggen een versje op. 
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De Sisters of Mercy (Lusaka) dragen zorg voor meer dan  honderd wezen.   
 

XXIX. ZANG EN DANS 
 

  
 

Zang en drums bij de eerste conferentie. November 2004 
 

 
 

Met een sketch maakt men de boodschap over bertram duidelijk. 
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Dansen hoort bij het dagelijks leven. En of men zich amuseert! 
 

 
 

Kinderen zingen en dansen voor ons en wij doen mee.  
Hier bij de Indische zusters van “Marian Shrine”, Lusaka” 

Mei 2006 
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Optocht met spandoeken bij de officiële opening.  
 
 

 
 

Het koor van de kerk zingt liederen over Jeruzalem. 
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XXX. SEX WORK IS A WAY TO SURVIVE 
 
 

 
 
Copper-mining downturn sees upturn in sex trade 
 
CHINGOLA, 26 February (IRIN) - Huge job losses in Copperbelt Province, Zambia's copper-
mining region and economic hub, have triggered an upswing in commercial sex activities, 
raising fears of a spike in new HIV infections.  
  
 Judith Mubanga, 26, started doing sex work in December 2008 after her uncle lost his job at 
Bwana Mkubwa Mine in Ndola, the provincial capital, and could no longer assist her 
financially.  
  
 "My parents are dead; I was staying with my uncle, [but] when the mine closed, he told me to 
go to the [home] village in Kasama [northern Zambian]. There is no one to stay with in the 
village - my grandmother has many orphans - that's why I joined my friends," Mubanga told 
IRIN/PlusNews.  
  
 "We are three and we rent a room in Ndola; we travel to all Copperbelt towns. I think 
Chingola is where business is good - people pay and they don't complain too much. I am 
surviving; it is a bad thing, but I have nothing else to do."  
  
 Chingola, about 100km northeast of Ndola, is where Konkola Copper Mine (KCM), Zambia's 
largest mine, and Nchanga, its only open pit mine - both owned by London-listed Vedanta 
Resources - are located.  
  
 Tumbling international copper prices as a result of the global economic slump have forced 
mining firms to cut their workforce, put expansion projects on hold, and even shut down some 
operations.  
  
 Luanshya Copper Mine closed its operations in December 2008, resulting in over 1,700 
retrenchments, while several others, including Bwana Mkubwa, have retained only enough 
staff to maintain their pits.  
  
 In the wake of the mining sector's shrinking fortunes, households are battling to make ends 
meet and sex work has become a means of survival. "I was very disappointed when my uncle 
sent me away, but when I look back now, I think it was a good thing. It has taught me to be 
independent," said Mubanga.  
  
 "When business is good, I make over 200,000 kwacha [about US$36] in one night, but when 
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things are not good I can knock off with something like 20,000 kwacha [$3.60]."  
  
 More experienced sex workers, like Belinda Zulu, who has been in the trade for six years, say 
business is at its lowest since mining activities resumed five years ago.  
  
 "This used to be Copperbelt when we could hook five, six or seven men per night, but now, 
sometimes you can go back home with nothing except transport money. For me now it only 
makes sense if I meet a client who wants 'live wire' [unprotected sex], for which I charge 
double the amount," Zulu told IRIN/PlusNews.  
  
 Asked if she wasn't worried about contracting HIV, Zulu said: "Everyone will die, whether of 
malaria, poverty, road accidents, or HIV - it is the same death. I choose not to think about 
contracting HIV, but what I will eat today with my four-year-old son and my niece at home."  
  
 Poverty, sex work and, inevitably, HIV/AIDS are closely intertwined in the Copperbelt, as 
elsewhere. The three largest towns in the province, Ndola, Kitwe and Chingola, have the 
country's highest HIV infection rate - 26.6 percent - compared to the national average of 15 
percent. All three towns are also on the main trucking route between Zambia and the 
Democratic Republic of Congo.  
  
 "We have seen an increase in the number of sex workers during the last three months, but 
whether this is because of sex workers relocating from other towns where mines are closing, 
we really can't say," said Margaret Mwamba, of the Chingola District AIDS Task Force.  
  
 "Chingola has a lot of truckers; we are talking to [them] and distributing free condoms, but 
the demand for condoms is very high, and only the government is supporting us at the 
moment. We want to enter a partnership with Konkola Copper Mine so that we can source 
more condoms, otherwise we may soon have a lot of new [HIV] infections."  
  
 Mwansa Mbulakulima, provincial minister for Copperbelt, said government was conducting 
thorough research in all the mining towns before deciding on appropriate interventions.  
  
 "Even if this sex business is a very solemn issue, we can't rush into fighting it. We first have 
to fully understand how it is being precipitated, especially that such a thing is not only 
happening here in the Copperbelt but also in other provinces," he told IRIN/PlusNews.  
  
 "I can only advise our dear sisters that the answer doesn't lie in prostitution," Mbulakulima 
said. "If any time we have problems we have to resort to prostitution, it's not good, we shall 
all die ... they can do farming, or even business."  
  
 
© IRIN. All rights reserved. More humanitarian news and analysis: http://www.irinnews.org 
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XXXI. TUBERCULOSE 
 

GLOBAL: When every day is 
TB day  
DAKAR, 25 March 2009 
(IRIN) - While welcoming the 
annual upsurge in international 
conferences, media stories and 
web traffic to tuberculosis 
portals for World TB Day on 
24 March, scientists worldwide 
say every day is TB 
(tuberculosis) day for them as 
they race to find a vaccine that 
can stay head of growing drug 
resistance and boost a near 
century-old only partially-

effective vaccine, according to World Health Organization (WHO).  
 
Deadly underdog  
 
Despite interest from the Bill & Melinda Gates Foundation, the public-
private donor Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) 
and the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, the US-
based Aeras Global TB Vaccine Foundation told IRIN tuberculosis is still 
a funding underdog.  
 
“People largely think it is disease of the past,” said an Aeras director, Peg 
Willingham. “When antibiotics became available in the 1960s, TB was 
considered as having been eliminated as an important health problem in 
the United States, which is a huge drug market for pharmaceuticals. That 
left little financial incentive for pharmaceuticals to invest in research.”  
 
When private interest slumped, governments and donors increased 
support to non-profit organisations. The Gates Foundation has funded 52 
projects over the past decade worth $743 million, $300 million of which 
went to Aeras. 

 
Photo: Julius Mwelu/IRIN  

A TB patient being treated by a nurse 
in Kenyatta Hospital, Nairobi, Kenya 
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In addition, the Global Fund – also supported 
by Gates Foundation - has committed about 13 
percent of its funding since 2002 to various 
governments’ tuberculosis control projects, but 
this support has not been able to keep 
researchers ahead of a morphing disease, said 
Aeras’s Willingham.  
 
“It is a race and right now TB is winning. We 
have only begun to start harnessing the tools,” 
Willingham said. “It is possible to catch up 
with new drugs, diagnostics and vaccines, but 
TB always gets worse in economic 
downturns.”  
 
Both World Bank and WHO have conducted 
research showing that TB, which is transmitted 
through air particles and is spread most quickly 

in tight living quarters, becomes more fatal in prolonged economic 
slumps.  
 
Industrialisation  
 
Tuberculosis not just a disease bred by economic destitution, it is also a 
result of industrialisation, said Jerald Sadoff, Aeras's president and CEO. 
“Rapid industrialisation has historically provided fertile grounds for the 
spread of tuberculosis.”  
 
The current TB vaccine, Bacille Calmette-Guérin (BCG), first 
administered in the 1920’s, is not considered effective in protecting adults 
and can be lethal for young HIV patients with weak immune systems, 
according to WHO. “A new vaccine is urgently needed, but the funding is 
precarious,” said Sadoff.  
 
He added that multimillion-dollar clinical trials are difficult to undertake 
in the middle of an economic recession. “But we also know that every 
year there is not a vaccine, another 1.7 million lives are lost.”  
 
From vaccine discovery to licensure, it can take up to 15 years for a 
vaccine to reach developing countries, according to WHO.  
 
Aeras estimates producing a vaccine can cost more than one billion 
dollars. “With every vaccine candidate that makes it to phase III clinical 
trial [final step before licensure], we have to build a completely new 
factory.” Sadoff told IRIN. “A vaccine is not like a drug; the biological 
conditions per vaccine demand a different production structure, which 
costs up to half a billion dollars to construct. 

Facts on TB 

 

31% all newly 
diagnosed cases 
are in Africa 

 

Africa has 13 out 
of 15 highest 
incidence countries  

 

14.8% new TB 
cases were HIV-
positive 

 

1.7 million TB 
sufferers died 

 Source: WHO, 
2007 
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“We create a vaccine at risk. It takes up to 
four years to build [create] the vaccine and 
four years to test it.”  
 
Candidates  
 

The only vaccine to have made it through the most advanced clinical test 
thus far is one created by the US-based Dartmouth University led team of 
researchers - not funded by Aeras - that in October 2008 presented results 
from its seven-year clinical trial in Tanzania with 2000 HIV patients. 
Patients in the clinical trial who received the vaccine had a two percent 
lower infection rate than those who did not.  
 
The study’s leader, Ford Von Reyn, told IRIN on 24 March that the study 
on the vaccine, called the 'M-vaccae-based vaccine', had positive results 
and he is awaiting publication of the trial’s results before further 
discussing vaccine development plans. In October 2008, he told 
journalists the vaccine would be cheap to produce and could be in use by 
2011.  
 
A quarter of all TB deaths in 2007 were HIV-related, according to WHO.  
 
There are 50 additional tuberculosis vaccines being tested, according to 
WHO, with two expected to enter phase III trials in 2011.  
 
Aeras told IRIN that one of the vaccine candidates it is funding - 
researched in collaboration with Oxford University - is enrolling 2,700 
children in South Africa in 2009 to see if the vaccine should proceed to 
phase III.  
 
This vaccine would become a booster vaccine to increase efficacy of the 
BCG vaccine.  Aeras estimates that if it is able to find funding, it can 
debut a safe - even for HIV patients - and effective vaccine by the year 
2016.  
 
“It is all about balancing risks,” said Aeras’s president Sadoff. “We are 
racing time to discover a vaccine, but we only have so much time and 
money. This is a delicate and difficult balance. If I had unlimited 
resources, I would go straight to phase III in the hopes of saving lives 
sooner. But that is $120 million and we need to gauge the financial risks 
too.”  
 
 

...every year there 
is not a vaccine, 
another 1.7 million 
lives are lost...   

Theme(s): (IRIN) Aid Policy, (IRIN) Economy, (IRIN) Health & 
Nutrition, (IRIN) HIV/AIDS (PlusNews), (IRIN) Urban Risk, (IRIN) 
Water & Sanitation  
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XXXII.  VERSLAG CONGRES  

 
INTERNATIONAAL    CONGRES 
OOSTENDE       20 – 21 MAART    

2009    
Met simultaanvertaling 

 
HOTEL ROYAL ASTRID, WELLINGTONSTRAAT 1,   

BE-8400 OOSTENDE 
             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
http://users.telenet.be/hildegard_congres_Oostende_2009/ 
____________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

De helende boodschap 
van 

Hildegard van Bingen 
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Voor de eerste maal in België een internationaal Hildegard-congres  
 

 
 

Oostende 20-21 maart 2009 
Organisatie: Studiegroep Hildegard van Bingen 
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Om halfacht ‘s morgens verzamelden we in de conferentiezaal van hotel Royal Astrid om het 
congres te beginnen met een heilige mis. Pater Daniël smeekte Gods zegen af en gesterkt door 
de Eucharistie konden we aan dit lang voorbereid evenement beginnen. 

 
Mevrouw Sylvia Brunet verwelkomde de talrijk opgekomen deelnemers op hartelijke wijze en 
ze deed dit feilloos in vier talen! Waarin wij kleine Vlamingen groot kunnen zijn.  
Ze liet een diepe indruk na bij de toehoorders door haar grondige kennis van Hildegard en de 
bijbel. Hildegard lezen is de bijbel lezen zo hebben we onthouden, waarbij ze de daad bij het 
woord voegde en een goudglanzende bijbel in de hand hield. Daarna  leidde ze telkens de 
volgende spreker in.  
 

 
 

     Mevr. Sylvia Brunet 
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Dr. Wighard Strehlow, een van de leidende figuren in de Hildegard-geneeskunde was uit 
Konstanz gekomen om ons te spreken over gezond ouder worden. Hij toonde ons hoe 
Hildegard de weg van de mens op aarde ziet: kommer en kwel om uiteindelijk in de gouden 
tent terecht te komen. De duivel blijft nog wel zijn pijlen afschieten, maar op den duur raken 
ze u niet meer. Ze worden tegengehouden door de gouden tent waarin men veilig bij de kachel 
zit.    

 
 

Dr. Wighard Strehlow 
 
Uniek voor ons congres was de simultaanvertaling naar het Nederlands, Frans, Duits, Engels. 
Meer dan tien tolken waren er bij betrokken plus een geluidstechnicus! Je kon ze bezig zien in 
hun cabines, die achteraan in de zaal opgesteld stonden. Deze fameuze krachttoer van de 
simultaanvertaling is tot stand gekomen dank zij de onvermoeibare inzet van Monique 
Merckaert. Zij nam de tolken onder haar hoede zoals een klok haar kuikens.  

 

 
 

De zaal zat afgeladen vol. 
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Heel de zaal luistert aandachtig naar W. Strehlow, die het publiek weet te boeien met allerlei 
wetenswaardigheden. 227 inschrijvingen waren er plus de tolken en de sprekers, alsook zij die 
op het laatste nippertje even langs kwamen, zoals Lucette Verboven en de verslaggever van 
Artsenkrant, Stefan Eraly.  
 
Wighard Strehlow brengt ook een eerbetoon aan dr. Gottfried Hertzka, die in oorlogstijd 
begonnen is met het verzorgen van gekwetste soldaten door middel van duizendblad.  

 
Na het middagmaal gaf Mevr. Yvette Salomon een ingetogen uiteenzetting over edelstenen, 
onder andere over de agaat, de amethyst, de diamant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mevr. Yvette Salomon 
 

 
 

Ingeborg Vatheur, Maria Schmidt, Yvette Salomon, 
Drie sterke vrouwen die  zich in hun eigen land en stad inzetten om de helende boodschap van 

Hildegard  door te geven.  Ze steunen ook van ganser harte het Bertramproject.  
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Voor het onthaal en de laatste praktische regelingen zorgde Lieve Cooreman. 
 
Prof. J. Servais, een Belgische Franstalige jezuïet die al twintig jaar in Rome woont en werkt, 
gaf een uiteenzetting over het heilsgebouw, het tweede  visioen uit het derde boek van de 
Scivias. Daar hij in het Duits sprak, terwijl hij dit niet gewoon is, was  zijn voordracht nogal 
stroef vonden wij. Of waren wij te moe, dat is ook mogelijk.  
 
Je moest al een halve architect zijn om het verloop van allerlei muren te kunnen volgen.  
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De zaal met standen was indrukwekkend. Veel licht, veel ruimte, en een heleboel standen: de 
speltkorrel van Annemarie uit Oud-Turnhout,  de speltboetiek van Christel De Meulder uit 
Berchem, de speltwinkel van Myriam Luyckx uit Kalmthout,, les Jardins d’Hildegarde uit 
Frankrijk, de reeds genoemde Maria Adam uit Oostenrijk en natuurlijk ook onze studiegroep 
SHB. Helena Aerts had een mooie boekenstand, pater Daniël boekjes over TJC II en de 
éénheid van de Kerk.  Ik had voor de gelegenheid een mooie box laten maken om de 10 delen 
van de Causae et Curae op feestelijke wijze te kunnen presenteren.  

 
 

 
 

De voordracht van onze Zweedse vriendin Ingeborg Vatheuer hebben we laten voorbijgaan 
om zoals gezegd de standen eens te bezoeken, want daar was weinig tijd voor. Maar dat spelt 
het beste graan is dat zal intussen wel duidelijk zijn, hopen we.  
 

De standen 
 

 
 

Helena Aerts is eveneens een pionier in de Nederlanden. Veel van de aanwezigen zijn lezers 
van haar Hildegard-Koerier.  

 



Over Zambia en het bertramproject  
Voor H.K.H. Prinses Astrid. 25-04-2009 

 105 

 

 
 

De gemeenschap Ster van David, de Messiaanse Joden en de beweging TJC II  
horen bij de boodschappen van Hildegard.  

 

 
 

Fier als een gieter presenteren we 10 delen van de vertaling van de Causae et Curae.  
Ter gelegenheid van het congres te krijgen in een mooie verzamelbox.  
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De voorzitster SHB en drijvende kracht achter dit congres, dr. Lut Gillis is duidelijk gelukkig 
met de gang van zaken.  

 
De volgende dag was het mijn beurt. Over de vier lichaamsvochten van Hildegard en de 
moderne geneeskunde.  
 
Daarna sprak dr. Lut Gillis over kanker. Droefheid en toorn zijn bij Hildegard de twee grote 
oorzaken van alle ziekten, ook van kanker. Ze benadrukte het belang van de band met God. 
Ze toonde het type dat vatbaar is voor borstkanker en verder putte ze uit het boekje “Kanker 
en afweerzwakte”.  Fier haalde ze een studie aan van professor Leo Zacharski uit Vermont, 
USA, die aantoont dat door aderlating het risico op kanker met 37% gereduceerd wordt. Dat 
kan tellen!  
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Onder het gezelschap ook een zwarte priester uit DRC die CD’s maakt met blije Afrikaanse 
klanken. We gaven hem alvast een pakje bertram cadeau.  

 
In een recordtempo van een half uur stelden we het bertramproject voor.  
We overliepen de evolutie van in het begin. De stichting met moeder Mirîam. De officiële 
opening en de eerste eucharistieviering met bisschop Aaron Chisha, P. Daniël en Paul 
Schoofs. We toonden een filmpje met de krachtige getuigenis van Gershom Kapalaula. 
Bertram beschermt tegen malaria, de voornaamste ziekte in de wereld.  
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Paul had de laatste foto’s van de kapel en de chalets meegebracht en gaf ook een korte 
getuigenis. Hij wil er zingen, dansen en bidden met de armen. En ook bertram verdelen.  
Hij had nu vijf maanden in Zambia verbleven.  
 

 
 

De St. Hildegard Chapel in Mansa. December 2008 
 
 

 
 

Ons voorbeeld: de hospice van Moeder Teresa in Lusaka.  
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De eerste chalet 
 

 
 
 

De eerste H. Mis met bisschop A. Chisha en pater Daniël 
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De kapel zat van de eerste keer bomvol.  
 

 
 

Een verblijf in Afrika is een remedie tegen alles.  
Droefheid en toorn verdwijnen er als sneeuw voor de zon.  
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Wetenschappelijke uitleg over de werking van bertram kwam van bio-ingenieur H.  Overloop.  
 

 
 

Aan de opsomming van actieve stoffen kwam geen eind: pellitorine, sesamine, anacycline. 
De chemische formules vlogen ons om de oren. Indrukwekkend.  
De meesten hebben er wel geen jota van begrepen, maar iedereen merkte wel de gedrevenheid 
van Hugo. Toch waren er enkelen die vooral door deze voordracht geïmponeerd waren. 
Bijvoorbeeld de Italiaanse apothekeres met zwarte krullen uit Milaan.  
Hoe het ook zij, dankzij de opzoekingen Hugo weten we dat bertram werkt tegen de 
tuberculosebacil en ook dat er studies zijn die aantonen dat hij werkt tegen malaria. 
Besluit: voor bertram is nog een grote toekomst weggelegd.  
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In search of cyclooxygenase inhibitors, anti-Mycobacterium 

tuberculosis 
and anti-malarial drugs from Thai flora and microbes 

 
George A. Gale a, Kanyawim Kirtikara b,�, Pattama Pittayakhajonwut b, Somsak Sivichai b, 
Yodhathai Thebtaranonth b, Chawanee Thongpanchang b, Vanicha Vichai b 
 
a King Mongkut's University of Technology Thonburi, School of Bioresources and 
Technology, Conservation Ecology Program, 83 Moo 8, Thakham, Bangkhuntien, Bangkok 
10150, Thailand 
b National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), 113 Thailand 
Science Park, Paholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumtani 12120, Thailand 

 
Pharmacology & Therapeutics 115 (2007) 307–351 

 
Compound Pellitorine (126) exhibited antimycobacterial activity. p 336. 

 

 
De wortel van bertram (Anacyclus pyrethrum) bevat als actieve inhoudsstof pellitorine 
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PELLITORINE ACTIEF TEGEN PLASMODIUM 
FALCIPARUM 

Informatie gevonden door Hugo Overloop en me overhandigd in Rumst op 05-02-2009. 

Planta Med. 1990 Aug;56(4):371-3.  

Antimalarial compounds containing an alpha,beta-unsaturated carbonyl moiety from 
Tanzanian medicinal plants. 

Weenen H, Nkunya MH, Bray DH, Mwasumbi LB, Kinabo LS, Kilimali VA, 
Wijnberg JB. 

Department of Chemistry, University of Dar es Salaam, Tanzania. 

Pure compounds were isolated from plant extracts with antimalarial activity. The 
extracts were obtained from the tubers of Cyperus rotundus L. (Cyperaceae), the 
rootbark of Zanthoxylum gilletii (De Wild) Waterm. (Rutaceae), and the rootbark of 
Margaritaria discoidea (Baill.) Webster (Euphorbiaceae). The most active 
compounds included (IC50 within brackets): alpha-cyperone (1) (5.5 
micrograms/ml), N-isobutyldeca-2,4-dienamide (2) (5.4 micrograms/ml), and 
securinine (3) (5.4 micrograms/ml). A mixture of autoxidation products of beta-
selinene was found to be the most active antimalarial substances obtained from C. 
rotundus (5.6 micrograms/ml. 

De andere naam van  N-isobutyldeca-2,4-dienamide is pellitorine, een van de 
voornaamste inhoudsstoffen van de Anacyclus pyrethrum! 

Dit is eindelijk een bewijs voor onze 
waarnemeningen in Zambia, 

namelijk dat Anacyclus pyrethrum 
actief is tegen malaria. 

 
De voordracht over het bertramproject is opnieuw te beluisteren 

op de website:  
http://users.telenet.be/hildegard_congres_Oostende_2009 

 
MP3 Van Hecken2 

 
Over de inhoudsstoffen van bertram: MP3 Hugo Overloop   
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XXXIII.  OVERSTROMINGEN, HONGER EN CHOLERA   
 
 ZAMBIA: Water everywhere, but not to drink  
 
SAMFYA, 26 March (IRIN) - Inadequate access to safe water and poor sanitation facilities 
are fuelling poverty in Zambia, an NGO concerned with water issues told IRIN.  
  
 "There is a relatively high incidence of water- and sanitation-related diseases, particularly 
diarrhoea, which result in high health costs to individuals and communities," said Moses 
Mumba, a programme officer for WaterAid, a British-based charity.  
  
 "It makes them to contribute less to their economic well-being and, therefore, they remain 
poor," he said.  
  
 Zambia has signed up to the UN Millennium Development Goals (MDGs), and is attempting 
to halve the number of people without access to safe water by 2015.  
  
 WaterAid is sinking boreholes for impoverished communities in northern Zambia's Luapula 
Province.  
  
 Analysts concede that the country has made inroads to providing greater access to safe water 
as part of its MDG, but the provision of adequate sanitation has been largely unaddressed.  
  
 A 2005 study, The Cost of Meeting the MDGs in Zambia, by University of Zambia 
economics lecturer Chrispin Mphuka, noted that in the decade leading up to 2000, the 
proportion of households with safe drinking water had increased by three percent to 51 
percent, but the number of households with access to improved sanitation had declined by two 
percent to 15 percent in the same period,.  
  
 Urban areas have relatively good access to potable water, unlike rural areas, where thousands 
of communities rely on river courses and shallow wells for water, and only a few households 
have pit latrines.  
  
 Theresa Bwalya, a housewife in Samfya district, Luapula Province, told IRIN: "We were all 
drinking water from the river because there is no tap water here until last year [2008, when 
WaterAid sank the only borehole in the area]. Now, all of us are competing to draw from 
here. No one wants to draw [water] from the river anymore.  
  
 "There are not many people with toilets and bathing shelters; sometimes we use the river to 
answer the 'call of nature' [defecate], and to wash clothes. Diarrhoea and stomach pains are 
very common in this area."  
  
 Luapula Province has several rivers and at least two lakes within its boundaries, but the 
government's Central Statistical Office (CSO) rates the province as having the lowest 
coverage in terms of safe water (18.8 percent) and sanitation (2.3 percent). The last census, in 
2000, listed four of its seven districts among the top 10 with the worst access to both water 
and sanitation nationwide.  
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Broken infrastructure 
  
 At national level, the CSO estimated that 59 percent of urban households had access to safe 
water, while only 43 percent of the rural population could access clean water.  
  About 59 percent of households in Zambia have a pit latrine, while 7.3 percent use 
communal latrines, and a further 4.6 percent used their neighbour's latrine.  
  According to Alfred Nyambose, a provincial local government officer in Luapula, "The 
biggest problem we have is that in almost every peri-urban set-up, the system [infrastructure] 
is broken; the system is simply non-existent."  
  In 2007 the Zambian government launched the National Water and Sanitation Policy in an 
attempt to increase access to safe drinking water and improve sanitation facilities, but critics 
say the policy does address the needs of those living in rural areas. "It is not a question of 
disregarding the rural voter, but rather a case of dividing the meagre resources appropriately 
among the many competing needs [of the country]," Nyambose said.  
  
 "The problem we have been having in this province is not lack of access to water, but it is 
lack of access to safe, clean drinking water, because water here is everywhere and it can be 
collected from any point. The question is: is that water fit for human consumption? And the 
answer is 'no'."  
  
 Since 1994, WaterAid has helped about 400,000 people access safe drinking water and 
proper sanitation by sinking boreholes fitted with hand-pumps, and encouraging communities 
in rural and peri-urban areas to build latrines and bathing shelters and dig waste pits.  
 In Luapula Province, the organisation has so far funded the construction of some 205 water 
points and 4,577 improved latrines. "With access to safe water, adequate sanitation and good 
hygiene practices," Mumba said, "people's opportunities for engaging in productive activities 
will be increased, thereby improving their socio-economic welfare and taking them out of 
poverty."  
  
© IRIN. All rights reserved. More humanitarian news and analysis: http://www.irinnews.org 
The Zambezi shows its might  
 
GABORONE, 27 March (IRIN) - Rain continues to lash countries along the course of the 
upper Zambezi River, aggravating already extensive flooding in Angola, Botswana, Namibia 
and Zambia, where crops and infrastructure have been destroyed. In Namibia at least 90 lives 
have been lost and 350,000 people affected.   The Zambezi River, which rose to record levels, 
has begun to subside and rains have eased in Caprivi's neighbouring Kavango region, where 
2,000 people have been relocated to six camps.  
    
 Zambia  
    
 Heavy rains in Zambia are stoking cholera in the country, according to an update by the UN 
Disaster Management Team on 27 March. The provinces most affected by flooding are 
Western, Eastern, Lusaka, Central and parts of Northern.  
  "The cholera situation had marginally improved, but is on the upswing again due to the 
continued rainy spell. In the Southern Province, Siavonga district has reported new cases of 
cholera and there are also reports from Eastern Province, in the rural areas," the update said.  
    
 The health ministry reported 6,624 cases from September 2008 to 26 March 2009, of which 
140 were fatal. 
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XXXIV.  AIDS EN DE KATHOLIEKE KERK   
 

Mgr. W.J. Eijk, Aartsbisschop van Utrecht - 1 april 2009 

EEN ONGEMAKKELIJKE WAARHEID 
 
Naar aanleiding van uitspraken van de Paus tijdens zijn reis naar Afrika, maart 2009 
(Soort document: Bisschoppenconferentie - Nederland) 

In het persgesprek aan boord van het vliegtuig op weg naar Kameroen stelt een journalist een 
vraag aan de Paus over het aidsprobleem in Afrika. De Paus antwoordt dat hij de oplossing 
voor deze crisis in een breder perspectief ziet. Hij spreekt over de noodzakelijke 
gedragsverandering, over verantwoordelijkheden en solidariteit, over respect tussen mannen 
en vrouwen en het recht op menswaardige seksualiteit. In die context zegt de Paus dat het 
aidsprobleem niet opgelost kan worden met het uitdelen van voorbehoedsmiddelen. “Als de 
ziel ontbreekt, als Afrikanen elkaar niet helpen, dan kan men deze plaag niet oplossen door 
voorbehoedsmiddelen uit te delen; integendeel, we lopen het risico het probleem alleen maar 
groter te maken” aldus de Paus. De condoomrel was geboren en de (westerse) wereld sprak er 
schande van.  

Het is een onrecht mensen, ook de Paus, buiten de context te citeren, waardoor wat zij zeggen 
verkeerd overkomt. Hij sprak over huwelijk en seksualiteit vanuit het perspectief van Gods 
scheppingsordening. Daarbinnen dient seksuele gemeenschap alleen plaats te vinden binnen 
het huwelijk. De wederzijdse gave van man en vrouw aan elkaar is niet totaal, wanneer de 
gave van het ouderschap via de seksuele gemeenschap door het gebruik van 
voorbehoedsmiddelen – waaronder het condoom - wordt geblokkeerd. Sommigen zullen het 
hiermee eens zijn, anderen niet, misschien omdat zij geen schepping aannemen of een andere 
visie op de scheppingsordening hebben. Maar dit is wel de fundamentele visie waarover het 
Paus Benedictus sprak. 
Het monogame huwelijk en het plaatsen van seksuele gemeenschap binnen de context van het 
huwelijk dienen niet om aids te voorkomen. Dit is een – welkom – neveneffect. De Kerk 
houdt deze visie op huwelijk en seksualiteit voor, omdat zij voortvloeit uit de 
scheppingsordening zoals die in de Heilige Schrift beschreven is. Bovendien is het 
monogame, stabiele huwelijk de basis voor een gelukkig gezinsleven en de beste springplank 
die we kinderen voor hun leven kunnen bieden. 
De Paus is verweten dat hij teveel in idealen denkt en geen rekening houdt met de realiteit, 
namelijk dat er in Afrika veel promiscue gedrag voorkomt. Het klinkt bijna als discriminatie: 
alsof de Afrikaanse bevolking niet tot monogamie in staat kan worden geacht. Ongeordende 
seksuele relaties en promiscuïteit hangen vaak samen met armoede, oorlog en sociale 
wanorde. De eerste, fundamentele opdracht van welvarende westerlingen is het oplossen van 
die problematiek. 
Geven condooms dan geen bescherming tegen aids? Jawel, en dat ontkent de Paus ook niet. 
Maar we moeten eerlijk zijn: het condoom biedt geen absolute, maar slechts een relatieve 
bescherming. Daarom zijn de emotionele reacties van politici en ook een commentator in The 
Lancet op de woorden van de Paus beneden peil. Afgezien van het feit dat zij reageerden op 
citaten buiten de context, hadden zij de eerlijkheid moeten opbrengen te zeggen dat als bij 
regelmatige seksuele gemeenschap het condoom wordt gebruikt, in 1 jaar 4 van de 100 
vrouwen zwanger worden, volgens sommige onderzoeken tot 15. Dat komt doordat mensen 
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het condoom niet goed gebruiken, maar vooral doordat het – zeker onder de Afrikaanse 
klimaatomstandigheden - kan scheuren. En als het condoom het sperma niet tegenhoudt, 
houdt het ook het aidsvirus niet tegen. Dit is de realiteit en daarmee moeten promotoren van 
het condoom rekening houden. 
Maar als het condoom in ieder geval een relatieve bescherming biedt, moeten we dan de Paus 
en de Kerk met hun afwijzing van het condoom niet verantwoordelijk houden voor de 
aidsepidemie? Zijn er onder ons werkelijk argeloze lieden die menen dat mensen met 
promiscue gedrag het condoom niet gebruiken omdat de Paus het gebruik ervan afkeurt? We 
weten al te goed dat daar andere motieven aan ten grondslag liggen: condoomgebruik draagt 
nu eenmaal weinig bij aan de seksuele feestvreugde. 
Toch lijkt de aidsepidemie de laatste jaren op de terugtocht. O, dus toch dankzij die 
condooms? Wellicht in een aantal gevallen. Daarnaast speelt een groot aantal andere factoren 
een rol: zoals voorlichting, het vermijden van wisselende seksuele contacten en het 
verstrekken van schone naalden aan drugsgebruikers. Een belangrijke factor is dat aids 
tegenwoordig adequaat kan worden behandeld, al is volledige genezing nog niet mogelijk. In 
de laatste 5 jaar zijn antiretrovirale middelen ook in ontwikkelingslanden ter beschikking 
gekomen. Dankzij de aidsbehandeling is de kans om via seksuele contacten hiv over te dragen 
sterk verminderd, al is die niet uitgesloten. Door het toedienen van antivirale middelen aan de 
zwangere vrouw wordt de overdacht van hiv aan de ongeborene via de placenta in veel 
gevallen voorkomen. Op dit vlak blaast de Kerk een aardig partijtje mee: in 2004 waren 
26,7% van alle centra voor de behandeling van aidspatiënten over de hele wereld katholiek. In 
tegenstelling tot wat velen beweren, heeft de Kerk in het terugdringen van de aidsepidemie 
juist een aanzienlijk aandeel. Ik ben fier op de Rooms-Katholieke Kerk en haar Paus: zij 
durven ook een ongemakkelijke waarheid voor te houden en voegen de daad bij het woord. 

 

Mgr. dr. W.J. Eijk is aartsbisschop van Utrecht en als arts en ethicus bestuurslid 
van de Pauselijke Academie voor het Leven. 
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XXXV.  HET BERTRAMPROJECT SLUIT AAN BIJ DISOP   
 

Als vrucht van het congres in Oostende 20-21 maart 2009, beschouwen we de aansluiting bij 
DISOP, een door de Belgische overheid erkende ngo die steun biedt aan 
ontwikkelingsprojecten. 
De voorzitter de heer Aimé Caekelbergh was aanwezig op het congres en was onmiddellijk 
overtuigd. Op dinsdag 31 maart 2009 hadden we ontmoeting met hem en twee van zijn 
medewerkers in de Spastraat, 32 te Brussel. 
We stuurden nadien nog deze informatie op alsook een uitgebreide literatuurstudie over 
Anacyclus pyrethrum. Op 02-04-2009 ondertekenden de beide partijen een 
samenwerkingsovereenkomst.  
 
Toevoeging 29-07-2017: In augustus 2016 beëindigden we, na overleg met Paul, 
onze samenwerking met DISOP wegens te zware administratieve last.  
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