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UHASSELT NEEMT 
KIJKJE IN KISANGANI

In januari trokken Jean-Michel Rigo, Marc Thoelen, Hugo Gevaerts en Stéphanie Frère naar Kisangani, Congo. Niet 

op vakantie, maar op missie: ze beoordeelden er de voortgang van de institutionele universitaire samenwerking (IUS). 
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In 2009 breidde VLIR-UOS de samenwer-
king met Congo uit naar een institutionele 
universitaire samenwerking (IUS). Drie Con-
golese universiteiten, waaronder de Uni-
versiteit van Kisangani (UNIKIS), werden 
hiervoor geselecteerd. Prof. Hugo Gevaerts 
is de coördinator van deze IUS. Hij werd in 
Kisangani geboren en was tussen 1980 en 
1990 professor en decaan aan UNIKIS. De 
UHasselt is nu coördinatorinstelling van de 
IUS en haar drie projecten: duurzame land-
bouw, biodiversiteit (plant- en dierkunde) en 
institutionele versterking.

iN kisaNgaNi gErakEN BLijkt NiEt 
zO EENVOudig…
Elk  jaar vindt er in de partnerinstelling een 
Comité de Pilotage Commun (CPC) plaats 
om de voortgang van de IUS-projecten te 
beoordelen. Dit is ook het ideale moment 
om een aantal wetenschappelijke, admini-
stratieve of financiële aspecten te bespre-
ken met alle betrokken partners.

Zo gezegd, zo gedaan… Alleen bleek naar 
Kisangani trekken toch niet zo eenvoudig. 
Alle Congolese luchtvaartmaatschappijen 
blijken onveilig en staan op een zwarte lijst. 
Daardoor was het onmogelijk om in het eer-
ste jaar een CPC te organiseren. Gelukkig 
vonden we voor dit jaar een oplossing: Jean-
Michel Rigo, Marc Thoelen, Hugo Gevaerts 

en Stéphanie Frère vertrokken op 23 januari, 
samen met zes andere Vlaamse teamleden, 
naar Uganda om daar een MONUSCO-
vlucht (VN-agentschap voor de stabilisatie in 
Congo) te nemen naar Kisangani. 

ziChtBarE rEsuLtatEN
Aangekomen in Kisangani, konden onze 
collega’s de resultaten van de projecten 
bewonderen. Er werden bijvoorbeeld drie 
laboratoria gerenoveerd en 107 bananen-
planten gekweekt via in-vitrocultuur. Er 
werd een Engelstalig laboratorium opge-
richt en  docenten en stafleden van UNIKIS 
konden een opleiding informatica volgen. 
Het UNIKIS-personeel vraagt steeds meer 
naar zulke opleidingen. Tijdens de missie 
gaf vicerector Onderwijs Jean-Michel Rigo 
daarom een aantal lessen, o.a. over stu-
dentgecentreerde onderwijsmethodes en 
over evaluatie in het hoger onderwijs. 

grOtE OpkOmst
De opkomst tijdens de CPC-vergadering van 
dit jaar was groot: alle decanen van UNIKIS 
en van de meeste hogescholen in de stad 
waren aanwezig. Ook de rector van UNIKIS, 
prof. Faustin Toengaho, en de autoriteiten zijn 
heel nauw betrokken bij het programma en 
volgen het dagelijks op. Hun bijdrage aan de 
CPC was zeer constructief en werd ten zeer-
ste geapprecieerd, net als het enthousiasme 
en de inspanningen van de verschillende pro-
jectteams. De planning was heel uitgebreid 
en de contacten met de Congolese partners 
verliepen positief en aangenaam.

FraNstaLig
De CPC-reis in januari was mijn eerste er-
varing in Afrika en die vond ik heel positief. 
Franstalig zijn is natuurlijk handig om goede 
banden met de Congolezen te smeden, 
wat van groot belang is voor een goede, 
langdurige relatie met dit land. De volgende 
stap is de formulering van de tweede fase 
in Kisangani, gepland in september 2013. 
We kijken er alvast naar uit.

Ingezonden door Stéphanie Frère (coördina-
tor ontwikkelingssamenwerking, UHasselt)
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