
  S  T  I  C  H  T  I  N  G  
P  Y  G  M  E  E  Ë  N    K  L  E  I  N  O  O  D 

 
www.pygmee.nl 

Burg. Elmersstraat 100 - 1655 KK Sijbekarspel                        Tel:  0229 590159 
Bestuur: Ruud Muis, Hugo Verhoeff en Mertijn de Nooyer                                                   Bankrekening: 3 0 8 5 6 
Redactie: Eva Cortie                                                                                                                              info@pygmee.nl 
 

NIEUWSBRIEF 18        December 2006                              Oplage: 550 
 
Van de redactie 
 
De  ‘democratische’ verkiezingsrondes in Congo maken het voor ons niet gemakkelijker om de pygmeeën te helpen. De 
veiligheidssituatie blijft gespannen, met name in Oost Congo. Er zwerven hier en daar nog gewapende militie die het gebied 
onveilig maken. Inmiddels weten we dat Kabila, die populair is in het oosten, de verkiezingen heeft gewonnen. Accepteert 
opposant Bemba zijn nederlaag….? We hopen dat de enorme  opbouwtaak voor het land kan beginnen.  
Achille en onze medewerkers in Congo vinden voortdurend weer manieren en wegen om de pygmeeën te bereiken en te steunen 
in hun overlevingsstrijd tegen honger, ziektes, geweld, racisme en discriminatie. PK in Nederland blijft zoeken naar financiële 
middelen om dat te bewerkstelligen. De steun van DONATEURS en de samenwerking met Stichting Vluchteling, is daarbij 
van onschatbare waarde! Het eerste hulpproject met SV is in april afgesloten met een leerzaam evaluatierapport en heeft 
inmiddels een vervolg gekregen, dat loopt tot juni 2007. Duizenden (!) pygmeevluchtelingen in Kivu én –sinds kort óók- in het 
Ituriwoud,  worden geholpen met scholing, medische verzorging en landbouw. Dank zij uw hulp!  
 
 
Uitgebreid Medisch team het veld in   
 
Voor het bureau van CIDOPY poseren de drie 
verplegers van het Mobiel Medisch Pygmee Team: 
John, Safari en Phillipe, voordat actie in het veld wordt 
ondernomen. Zij behandelen drie dagen per week 
pygmeeën in Noord Kivu. In september is deze groep 
geformeerd, na uitgebreide sollicitatie procedures. We 
slaagden er in om de beste en meest gemotiveerde 
verplegers aan te trekken.   
We hebben de volledige medewerking van de 
verantwoordelijke medische autoriteiten in Goma. Dat 
draagvlak is onontbeerlijk voor een goede uitvoering 
van deze medische taken. Door de uitbreiding en 
verbetering van ons medisch veldwerk is voor 
transport een 4x4  terreinwagen nodig en twee grote 
behandeltenten om –vooral- tijdens de regenperiodes, 
organisatie “Gratis-en-voor-Niets” te Mierlo gescho
terreinwagen zal een van de eerstvolgende maand
Telegraafpuzzel. Met een bevriende auto-expert zoeken w
 

vervolgens om in het bos zieke pygmeeën te bezo
inventarisaties te maken. Hij is erg blij weer bij ‘zijn’ pygm

 

door te werken. De eerste tent is door de vrijwilligers 
nken en van de zomer naar Goma verzonden! De 
en aangeschaft worden, uit de opbrengst van de 
e naar een geschikte en betaalbare auto in Uganda.   

Papa Kisangani verpleegt weer pygmeeën! 
 
Verpleger papa Kisangani hielp jarenlang bij 
uitvoeren van medische taken voor Kleinood in 
het Ituriwoud. Hij werd door de rebellenoorlog in 
2003 uit Komanda verjaagd. Zijn Centre de 
Santé in Komanda werd door rebellen in brand 
geschoten met mortieren en hij moest met de 
hele familie vluchten. Sindsdien werkte hij voor 
Artsen Zonder Grenzen in Beni. Dit jaar nam hij 
ontslag bij AZG om de medische hulp aan 
pygmeeën te hervatten. De voorbereidingen 
namen enige maanden in beslag. Dr. Mandro 
Butso, de verantwoordelijke coördinator  voor de 
gezondheidszorg in Ituri, gaf alle medewerking. 
Papa Kisangani rijdt met een off-the-road motor 
regelmatig het woud in om pygmeeën te 
behandelen. Achille en Kisangani deden dat 
afgelopen maand samen. Ten eerste om de 
eindafspraken vast te leggen met de staf van het 
ondersteunende ziekenhuis in Lolwa – en 

eken en te behandelen en tegelijkertijd  medische 
eeën te zijn en ze te kunnen helpen. 
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We hebben medische ‘kits’ aangeschaft om een 
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groot aantal pygmeedorpjes in het Ituri-regenwoud  
regelmatig te bezoeken.  
Hij stuurde ons een zelfgetekende kaart van het 
Ituri gebied rondom Komanda. In dit 
dichtbegroeide “Walese-VonKutu” bosgebied wonen 
ca 4500 pygmeeën. Na 3 jaar afwezigheid komt de 
medische verzorging weer stap voor stap op gang. 
Veel ons bekende pygmeeën zijn gestorven door 
ziektes en indirecte gevolgen van de 
rebellenoorlog, maar nu kunnen we de pygmee 
families weer hoop voor de toekomst geven.  
Een citaat uit zijn email: “Ruud, we hebben de 
laatste 3 dagen 140 zieke pygmeeën behandeld in 
het bos. Er is een verrassende ontmoeting geweest 
met het 5 jarige zoontje van de in 2003 gestorven 
Atiutu*) in het pygmeedorpje te Bogi waar onze 
vriend Alobe met zijn familie nu woont. Hij heet 
Ause. De jonge echtgenoot van Atiutu, zijn naam 

as Tusa, is ook  door gebrek aan medische verzorging vorig jaar overleden”. 

e pakken samen met Papa Kisangani de gezondheidsverzorging weer stevig aan en zorgen dat pygmeeën niet 
omaar sterven. De medicijn voorraad moet regelmatig aangevuld worden en er zijn nog materiaal en transport 
aciliteiten nodig: slaapzakken, tent, rugzakken, regenpakken en laarzen. 
n november komt zoon Paluku hem tot de kerst periode 
ssisteren met medische hulp. Paluku studeert 
edicijnen aan de Universiteit van Lubumbashi, hij is 

ojuist geslaagd en gaat nu zijn 4e studie jaar in.  
isangani bericht ook enkele hardnekkige ziektes bij de  
ygmeeën te hebben behandeld.  
ij was in de dorpjes Bwana Muzuri, Soko Tanu (begin 
an de route naar de Mt Hoyo), Loya –bij chef Kirongozi, 
afifi -bij Mbasa en in Sesa. 
ij ontdekte een wel erg grote lipoom (goedaardig 
ezwel van vetweefselcellen) op de rug van Aluta in het 
orpje Sauri Moya aan de oever van de Ituririvier. De 
rote omvang belemmert zijn functioneren. In   
ecember als Paluku zijn vader komt assisteren, zullen 
e samen een operatie overwegen om het weefsel weg 
e nemen. 

) Ruud heeft Atiutu als 7 jarig meisje gered van een zeer 
rnstige inwendige infectie in haar dijbeen. Ze groeide daarna  
oorspoedig op, trouwde in 2001 en kreeg weldra een kindje. Tijde
ulp bleef uit en ze stierf in eenzaamheid in het bos……  

aanden is er nu een rijke, grote oogst in dit regengebied
omaten, etc. De producten worden gegeten en wat over is
eerdere  plaatsen deze methode. In de aanlooptijd word
an wordt aan iedere pygmeevluchteling groente en ande
egeleiding van de landbouwtrainers- voor hun eigen voeds

 

ns de oorlog –eind 2002- werd ze ziek en raakte ondervoed. 

Pygmeeën kweken eigen groenten 

 
In Nieuwsbrief 17 beschreven we de 
start van  landbouwprojecten voor 
batwa-pygmeeën nabij de 6 
vluchtelingen kampen in het Virunga 
gebied. We zijn daarmee op de goede 
weg en hebben er veel van geleerd. 
De samenwerking met stichting 
Vluchteling is goed verlopen en w
tweede projectperiode ingegaan. Dit 
jaar.  
Op lavabodem groenten verbouwen is
probleem.  We besloten tot het aanbr
tientallen tonnen humusrijke grond op
poreuze lava. Zaden en gereedschapp
uitgedeeld, waarna de trainingen 
bewerking voor de landbouw kon begin

. Producten zijn: kool, bonen, prei, maïs, aa
 wordt op de markt verkocht.  Sinds juli vo
en landbouw trainingen gegeven en is er g
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Waterreservoir project in Virunga 
 
Op de hellingen van de vulkanen aan de rand van het Virunga Gorilla 
Park leven pygmeeën, die regelmatig ernstig tekort aan schoon 
drinkwater hebben. Poelen zijn vervuild door vee en wilde dieren uit het 
park, waardoor ziektes worden veroorzaakt. Op veel plaatsten zakt het 
water veel te snel weg door de  poreuze lavabodem. Pygmeevrouwen en 
kinderen moeten ruim 5 uren per dag lopen om 20 liter schoon 
drinkwater op hun rug van ver te halen. Kinderen besteden veel tijd aan 
het zoeken van water, wat ten koste gaat van schoolbezoek. In de droge 
periodes kappen pygmeevrouwen vaak bananenstelen en trachten de 

dorst van hun kinderen daarmee te 
lessen. Een onhoudbare  nood-
situatie! 
 
Daarom starten we spoedig op twee 
plaatsten op de vulkanen, niet ver 
van Rutshuru, met de bouw van  
grote (30 m3) waterreservoirs,  die 
regenwater gaan opvangen dat van 
daken van  grotere gebouwen 
stroomt. We maken met dit project 
de bevolking ook bewust van 
natuurbescherming. Het is dan niet 

meer nodig dat ze illegaal in het Gorillapark gaan zoeken, met alle 
veiligheidsrisico’s van dien.  
 
Zieke Pygmee kinderen aan hun lot overgelaten 
 
De laatste maanden heeft Achille weer vele pygmeedorpen in het Virunga gebied bezocht. Samen met ons Mobiel 
Medisch Pygmee Team zijn veel foto’s genomen, om anderen in Congo en Nederland te informeren wat er 
gebeurt, als in Congo -met name pygmeekinderen en vooral pygmeewezen aan hun lot worden overgelaten en 
geen medische verzorging kunnen krijgen. Patiëntjes zonder verzorging en vertwijfelde moeders: ulzers, 
huidziektes, darmwormen, ondervoeding, te veel om op te noemen. 
 
Mobiel Medisch Pygmee team 
 
Het is duidelijk dat deze zieke kinderen geholpen moe
Mobiel Medisch Pygmee Team groter te maken 
donateurs! Er komt nu spoedig één 4x4 terreinaut
veldmateriaal en veel middelen om meer pygmeeën 
en……het beste verplegend personeel aan te trekken dat
  

 
 

 
 
 
   schenkt 10% van de p

 

ten worden. We gaan met al onze energie door om ons 
en deze pygmee kinderen te helpen, samen met onze 
o, maar er is meer vervoer nodig evenals medicijnen, 
te bereiken en het logistiek materiaal  te onderhouden 
 we kunnen krijgen!  
HELPT U ONS DIT TE DOEL VERWEZENLIJKEN, stort uw bijdrage 
voor het Mobiel Medisch Pygmee Team in CONGO ! 
uzzelactie opbrengst aan PK voor 4x4 auto! 
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Pygmee O.R.A. scholen 
 
Kleinood heeft voor de 
pygmeescholen in Virunga de 
O.R.A.-onderwijsmethode uit 
Kameroen overgenomen. De 
Nederlandse pater Ton 
Huismans was daarvan 
indertijd de initiatiefnemer.  
Deze methode is gebaseerd 
op 3 pijlers:  
Observer, Réfléchir et Agir 
(Waarnemen, Nadenken en 
Handelen) De methode is bij 
uitstek geschikt voor 
pygmeeonderwijs en  haakt in 
ingesteld, gewend aan de natu
hebben we een 16 tal onderwijz
Dit alles met toestemming van d
De onderwijzers werden een we
Virunga Gorilla Park, waarbij nu
2007 door het leersucces van de
 
 

door deze schilderkunst aantoon
De pygmeeën hebben een uniek
Als wij ons door hun kunst
bijdrage leveren om hen te la
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op het dagelijks leven van de pygmeeën. Pygmeeënkinderen zijn zeer praktisch 
ur om hen heen. Om deze methode te implementeren in het pygmee onderwijs 
ers –gedurende een volle week- getraind om deze methode zich eigen te maken. 
e Congolese onderwijs inspectie.  
ek lang getraind (zie foto hierboven) en geven les op 12 scholen in en rond het 
 meer dan 300 pygmee kinderen deze manier van lesgeven volgen. We willen in 
 kinderen, graag uitbreiden naar 600 leerlingen! 

Mulemba, natuurlijke pygmeekleding  
 
Pygmee vrouwen maken in het Ituriwoud nog steeds hun traditionele 
kleding van boomschors en dragen die bij ceremoniële gelegenheden. 
Ook mannen hebben deze kleding in het verleden gedragen, maar dat 
wordt al minder. De boomstam wordt ontveld en de verse schors wordt 
plat geklopt met een houten stamper (vroeger van olifant slagtand) 
zodat de vezels zich spreiden. Het doek wordt zo gevormd en vergroot. 
Na deze bewerking is de schors soepel en zacht van textuur, waarna de 
vrouwen het doek drogen. Daarna worden met veel toewijding,  
abstracte patronen op het vezeldoek 
getekend. In sommige gevallen worden 
de tussenvakken fraai ingekleurd zoals 
op de foto.  De inkten en kleurstoffen 
zijn allen van natuurlijke grondstoffen 
uit het bos. De vaak zeer kunstzinnige 
patronen zijn op elke Mulemba 
verschillend, er zijn geen twee doeken 
hetzelfde.  Men gebruikt soortgelijke 
patronen, zoals bij gezichts-
beschilderingen, die worden aan-
gebracht voor de talloze ceremonieën 
in een pygmeeëngemeenschap. Zoals 
bijvoorbeeld te zien is   op het lieftallig 
meisjesgezichtje op de foto. Het zal de 
lezer niet verbazen dat talloze westerse kunstenaars, beroemd of niet, 

baar zijn beïnvloed. 
e cultuur, die we hoog achten:  
 en cultuur laten beïnvloeden, dan is het vanzelfsprekend dat we een 
ten overleven! 
Adres gewijzigd? Geen Nieuwsbrief meer? Graag een berichtje. Dan is onze verzendlijst up-to-date 
Rapporteert elk jaar P.D. de financiële jaarrekening 
Voor laatste nieuws: www.pygmee.nl   
YGMEEËN, met het Mobiel Medisch Pygmee Team 
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