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Alvorens echt te beginnen aan de nieuwsbrief moeten we even melden, dat onze partners in Kara
Kara, het CCD (comité communale de développement) omgevormd hebben tot een officiële door de
Nigerese  overheid  erkende  NGO  (niet  gouvernementele  organisatie).  De  naam  is  ONG
(organisation non gouvernementale)  REVE en REVE staat voor « Redonner l’Envie  de Vivre et
d’Espérer » (teruggeven van de zin om te leven en te hopen). Als NGO gaan er meer deuren open
en bestaan er meer mogelijkheden om samen te werken met plaatselijke, regionale en nationale
overheden.



10 jaar stedenband
2017  was  een  feestjaar  voor  de  samenwerking  tussen  Mol  en  Kara  Kara.  In  mei  2007  werd  de
stedenband  tussen  onze  twee  gemeenten  officieel  en  unaniem  goedgekeurd  door  de  Molse
gemeenteraad en hun tegenhanger in Kara Kara.
Voor ons en voor de mensen in Kara Kara een moment om even bij stil te staan en tegelijkertijd dit te
vieren met een aantal activiteiten.

Twee activiteiten
sprongen er uit!

Er  was  het
fantastische  optreden
van  Sarah  D’hondt  in
de  uitverkochte
podiumzaal  van  ’t
Getouw. 
De  reacties  waren  zo
lovend  dat  we  Sarah
al  direct  gevraagd
hebben  om  opnieuw
naar  Mol  te  komen
voor een optreden op
20  oktober  in  de
podiumzaal  van  ‘t
Getouw. Noteer het al
maar in je agenda!

De  tweede  activiteit  was
de officiële viering van 10
jaar  samenwerking  met
Kara  Kara  op  21  oktober
2017.  Mamane  Baraze,
onze  coördinator  in  Kara
Kara,  verwelkomde
iedereen  in  traditionele
kledij en bood onze gasten
een  lekker
welkomstdrankje aan. 
De  avond  was  echt  een
geslaagde  mengeling  van
info,  dans,  veel  dans  en
muziek. Om eerlijk te zijn:
de opkomst mocht iets groter geweest zijn, maar 



Coördinator Mamane Baraze en Schepen Tomas Sergooris geven uitleg 
bij de projecten en programma’s in Kara Kara.

de sfeer en ambiance waren geweldig; een zuiders Afrikaans feestje in het hart van Mol.  Het idee
leeft om dit bij 15 jaar stedenband zeker opnieuw op de agenda te zetten.

Bij de viering van tien jaar stedenband kunnen we met een zekere fierheid schrijven dat de projecten
en programma’s in Kara Kara uitstekend lopen. 
Foto’s met  de  klok  mee   -   rechtsboven:  -  schooltje  in  één van  de   dorpjes;  -  moestuin  van  de
vrouwen ;- consultatie bij Dr. Babadi; - aanschuiven voor een consultatie bij één van de dokters
Het aantal vrouwengroepen is gestegen van 18 naar 32 groepen. We zijn actief in 8 schooltjes, die we 
o.a. ondersteunen met kleine coöperatieven, zodat ze zelf eigen inkomsten verwerven. In het kader
van het waterproject werden er de laatste twee jaar vier nieuwe putten geboord met kleine 
watertorens.  Het  gezondheidsprogramma  kreeg/krijgt  veel  lof  toegezwaaid  van  de  regionale  en
nationale overheden, maar wat nog veel belangrijker is: ook de bevolking vindt haar weg naar de drie
gezondheidscentra. Dit wijst erop dat het vertrouwen in de gezondheidszorg sterk gestegen is bij de
mensen. Ook de cijfers van de gezondheidscentra wijzen erop dat de mensen nu met vertrouwen
naar de centra komen en dat ze er ook een goede behandeling krijgen. Jaarlijks is er trouwens ook
een grote consultatieronde door dokters van de regionale kliniek waar meer dan 1.500 patiënten
naar toe komen.

De eerste 10 jaar kunnen we succesvol afsluiten, ook al was dat niet altijd even eenvoudig. Zo lukte
het  ons  niet  om  de  laatste  vijf  jaar  een  bezoek  te  brengen  aan  Kara  Kara  omwille  van
veiligheidsredenen. En zo komen we aan ons volgend artikeltje:



Een “verkennende” missie naar Kara Kara. 
Eerst en klein beetje uitleg. 
Niger is centraal gelegen en wordt omringd door landen waar het tot op heden onrustig tot zeer
onrustig  is.  Het  gaat  hierbij  om
Libië, een land dat uiteenvalt en
gecontroleerd  wordt  door
warlords  met  hun  bendes.  Een
ander  land is  Mali,  waar  in  het
Noorden  en  grenzend  aan
Noord-Niger,  gevechten
plaatsvinden  met  Al  Qaida  en
regelmatig  verplaatsen  deze
gevechten zich naar het Noorden
in  Niger.  Tot  slot  heb  je  ook
Nigeria,  dat  in  het  zuiden  aan
Niger grenst.
In het noordoosten van Nigeria,
aan  de  grens  met  Niger,  is  de
terreurgroep Boko Haram actief.
Samen  met  andere  Afrikaanse
landen zit Niger in een oorlogsalliantie tegen Boko Haram. In het recente verleden sloeg de onrust uit
die landen al eens over naar Niger, met als gevolg dat ook in Niger regelmatig slachtoffers vielen en
ons ministerie van Buitenlandse zaken negatief advies gaf om af te reizen naar Niger.
Het  laatste  jaar  is  het  gelukkig  kalmer  geworden  en  mits  het  in  acht  nemen  van  de  nodige
voorzorgsmaatregelen is het mogelijk om naar het noordwesten van Niger af te reizen.

Als de situatie niet verslechtert willen we vanuit het Kara Karacomité een interne verkennende 
missie naar Kara Kara organiseren.

Via foto’s en evaluatieverslagen van Mamane Baraze (onze coördinator ter plaatse) weten we dat
onze projecten en programma’s goed lopen, maar we willen eindelijk met eigen ogen nog eens op het
terrein gaan kijken wat er zoal gebeurt. We willen de projecten gaan bezoeken en praten met de
mensen die ofwel zelf betrokken zijn bij het project, of die het project kennen via de NGO REVE. Wat
vinden de mensen van de projecten, wat leeft er zoal op het terrein, …? Ook willen we samen met de
betrokkenen een evaluatie organiseren van de projecten die momenteel lopen. Voor ons en Kara Kara
is het ook de ideale gelegenheid om een bezoek te brengen aan regionale en nationale gezagdragers
om onze werking aan hen voor te stellen en hun steun te vragen voor Kara Kara. 
Als alles goed verloopt zal de delegatie rond de herfstvakantie in Kara Kara vertoeven.

Samenwerking met de stedenbanden in buurland Benin?

Kara Kara ligt vlakbij de grens van Benin. Vier Vlaamse gemeenten (Hoogstraten, Zoersel, Merelbeke
en Roeselare) hebben er een stedenband met vier Beninese gemeenten.  Dit  lijkt  ons een mooie
gelegenheid om samen met deze gemeenten ervaringen uit te wisselen. Met een aantal van hen
hebben we al rond de tafel gezeten en gaan we bekijken of we in de toekomst delegaties vanuit Benin



en Niger naar hier niet beter op elkaar kunnen afstemmen. Op die manier leren we meer van elkaar:
hoe  werken  de  andere
stedenbanden, met wie hebben ze al
contacten gelegd, hoe betrekken ze
hun bevolking bij de stedenband, is
er  binnen  de  gemeente  een
draagvlak,  zijn  er  uitwisselingen
tussen ambtenaren enzoverder?
Samen (want samen zijn we sterker
dan alleen) kunnen we bezoeken
brengen aan NGO’s, of organisaties
die actief zijn in Benin en Niger. We
kunnen naar de provincie gaan, naar
de Vlaamse en de federale overheid
om te pleiten voor meer steun,
zowel op financieel als op logistiek
vlak.

Een andere droom die we hier in Mol koesteren, is dat er ook Zuid-Zuid uitwisselingen kunnen 
plaatsvinden. Dit vraagt om heel wat organisatievermogen, omdat de stedenbanden in Benin en Kara 
Kara ver uit elkaar liggen. Vragen die we dan moeten oplossen zijn: wat met het vervoer, waar 
overnachten, hoe financieren, …?
Het lijken ons in elk geval ideale momenten om op het terrein van elkaar te leren, gedachten uit te 
wisselen en ervaringen op te doen. 

Zaterdag 20 okt ’18 om 20 u. optreden van
Sarah D’hondt in podiumzaal ‘t Getouw
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Wil je onze projecten steunen?

Het Kara Karacomité heeft een overeenkomst afgesloten met de Koning Boudewijnstichting (KBS). Dit
houdt in dat de KBS een rekening heeft waarop je voor onze projecten een financiële bijdrage kan
overschrijven. Het voordeel is dat zij je een fiscaal attest kunnen afleveren als je minstens € 40 per
jaar overschrijft. Dit attest wordt je automatisch bezorgd in maart van het volgende jaar.

Het rekeningnummer waarop je kan overschrijven is, BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) op naam
van  de  Koning  Boudewijnstichting.  Vermeld  wel  altijd de  gestructureerde  mededeling
128/2946/00041, zodat zij dit bedrag kunnen uitkeren aan het Kara Karacomité.
In ruil voor jouw steun houden wij je via onze nieuwsbrieven en activiteiten regelmatig op de hoogte
van wat er met je geld gebeurt. En de bevolking van Kara Kara zal je hiervoor ook enorm dankbaar
zijn!

Meer informatie nodig?

Website: www.karamol.be
Mail: info@karamol.be

Dienst ontwikkelingssamenwerking gemeente Mol:

Louis Geysmans
Tel. 014 33 15 51
Mail: louis.geysmans@dsomol.be

Lief Tips
Tel. 014 33 15 63
Mail: lief.tips@dsomol.be

Vergaderingen Kara Karacomité:

Iedere eerste zaterdag van de maand om 10 uur in het wereldhuis, Santo Tomasplein 1, Mol
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IEDEREEN WELKOM!


