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Stel, je bent 
mijnwerker…

Hoe zien de werkomstandigheden er in de 
Congolese mijnbouw vandaag uit? Fotografe 
Johanna Tessieres ging voor Solidarité 
Socialiste op pad. Van haar werk is een rake 
fototentoonstelling gemaakt die je tijdens 
het Wereldfeest kan bekijken. Johanna’s 
foto’s zijn afgedrukt op grote zeildoeken, ze 
tonen het leven anno nu van mijnwerkers in 
de provincie Katanga.

De arbeidsomstandigheden zijn extreem. 
Mijnwerkers halen de grondstoffen 
vaak met de blote hand en zonder 
veiligheidsvoorzieningen naar boven. Met 
een zaklampje bewegen ze door gevaarlijke 
tunnels, soms wel 80 meter diep. Hun 
inkomen is onzeker. Hun huisvesting is niet 
veel meer dan een zeildoek, zonder water, 
elektriciteit, de hygiëne is minimaal. Deze 
werkers besloten om zich te organiseren 
en samen op te komen voor hun sociale 
bescherming. ‘Sociale bescherming’ is de 
komende maanden nog het thema van de 
campagne die onder de vlag van 11.11.11 
wordt gevoerd door Belgische mutualiteiten 
en ngo’s. 

www.socialebescherming.be 
www.solsoc.be/Soiree-de-lancement-de-l

8 oktober - WERELDFEEST ! 
GC Felix Sohie
10u: Wereldmarkt met info en artisanale producten 
18u: Congolees buffet 
20u: Talkshow

Wat kunnen we leren van 
en over Congo?
Het vijfde Wereldfeest staat in het teken van Congo. Meer speciaal over de vraag 
hoe we ons verhouden tot ‘onze’ voormalige kolonie. Ook al zijn wij Belgen er weg, 
Congolezen worden nog steeds bedreigd door eindeloos geweld. Hoe komt het dat 
zo’n rijke democratische republiek nog zoveel armoede kent?

Congo kent een ongekende rijkdom 
aan grondstoffen zoals koper en goud. 
De Democratische Republiek Congo 
staat bekend om zijn geurige koffie, zijn 
prachtige maskers en de ongerepte natuur. 
Of denk eens aan de fleurige kleding, de 
swingende ritmes. Ruik je de gekruide 
Moambe al? 

RIJKDOM EN WAARDE
Wat leren we onze kinderen over het land 
dat al 56 jaar onafhankelijk is? Congo is 
eigenlijk alleen staatkundig onafhankelijk. 
Want zijn economische rijkdom wordt 
voornamelijk geëxporteerd. Nog steeds 
verdwijnt er meer waarde uit Congo dan 
dat er aan ontwikkelingshulp binnenkomt. 
Als we wandelen door het bos van de 
Koninklijke Schenking of genieten van 
het uitzicht over de paardenrenbaan in 
Groenendaal, realiseren we ons dan waar 
Leopold II zijn rijkdom vandaan haalde? De 
rol van België en zijn bedrijven was op zijn 
zachtst gezegd niet fris.

‘De verborgen geschiedenis  
van mijn vader’
“Mijn kinderen hebben hun opa nooit gekend, maar eerlijk gezegd: ik ook niet. Mijn vader 
was voor mij ook een man van vele mysteries. Waarom bijvoorbeeld ligt hij hier op een 
moslimkerkhof in Luik begraven? Waarom waren er geen andere leden van de familie 
Mosuse dan zijn eigen kinderen op zijn begrafenis? En waarom sta ik hier eigenlijk te wenen 
voor het graf van een man die ik nauwelijks heb gekend?”

We kennen Ronny Mosuse als muzikant en zanger, maar hij is ook schrijver. Hij komt op 8 
oktober naar het Wereldfeest met zijn boek ‘De verborgen geschiedenis van mijn vader’. Dat 
is het verhaal over de zoektocht naar de wortels van zijn eigen doen en laten, van een vader 
die zich afvraagt wat vaderschap precies is, van een verzamelaar die zijn verleden in elkaar 
knutselt om zijn kinderen het levensverhaal van hun opa te kunnen vertellen.
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Van 10u tot 14u
We starten om 10u met een WERELDMARKT in de serre, met onder meer 
juwelen en voorwerpen uit Sri Lanka (Martin De Kegelfonds), uit Senegal 
(Les Cajoutiers) en uit Rwanda (Impore). Er zullen informatiestanden zijn 
van Ekimanyelo (Congo), Femimain (Marokko), Giraffeproject (Tanzania), 
Antipolo (Filipijnen), Destiny Africa (Oeganda) en Matumaini (Congo). 
Ook de Wereldwinkel, 3Wplus en LOFT 53 zullen aanwezig zijn met 
fairtradeproducten.

In de Bib kan je tot 13 u terecht voor een VERWENDAG met o.a. een 
wafelenbak in de beste Nero-traditie.

In de theaterzaal ben je tot 13u welkom voor de TWEEDEHANDSBEURS voor 
kindermateriaal, kleding en speelgoed van de Gezinsbond.

Vanaf 9u ben je al welkom voor het REPAIR CAFE. Vergeet niet om je kapotte spullen 
mee te brengen, je kan ze laten herstellen door verschillende vrijwilligers.
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Van 18u tot 20u
Om 18 uur kan je terecht in de cafetaria van het GC 
Felix Sohie voor een heerlijk CONGOLEES BUFFET. 
Schuif aan voor Samosa (driehoekjes in deeg gevuld 
met vlees of kip), Moambe (stoofschotel van kip in 
palmolie en arachidesaus), Makemba (bakbanaan) en 
vele andere lekkere gerechten. Voor kinderen is er 
pasta met tomatensaus en kip.

Tijdens het buffet zorgt de muziekgroep KOBA voor de Congolese sfeer. 

Graag vooraf reserveren voor 3 oktober via vrijetijd@hoeilaart.be of via 02 657 05 04. 

Prijs: 8 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen.

Om 20u: talkshow met illustere gasten
Hoe gaan we om met ons koloniaal verleden? Kunnen we er na jaren van wegkijken openlijk over praten? Op 
het Wereldfeest leer, hoor en proef je van het Congo van toen en van nu. De theaterzaal van het GC Felix Sohie 
wordt om 20u omgetoverd tot een gezellige talkshowruimte. Vanaf het podium dat omgedoopt is tot het 
‘Lumumbaplein’ zal KRIS SMET een kleurrijk avondprogramma in goede banen leiden over het land waarmee ze 
zelf zo’n bijzondere band heeft. In haar talkshow spreekt ze met Congo-specialisten als LUDO DE WITTE (zijn 
onderzoek leidde tot de erkenning dat België medeverantwoordelijk is voor de moord op Patrice Lumumba),  
WALTER ZINZEN (bekend van Het Journaal, Terzake en Panorama), PIETER-JAN HAMELS (Centraal-
Afrikadeskundige van 11.11.11) en niemand minder dan zanger, schrijver en muzikant RONNY MOSUSE.  
Hij vertelt over ‘De verborgen geschiedenis van mijn vader’ en hij komt natuurlijk muziek maken!

Na de talkshow sluiten we het Wereldfeest omstreeks 22u af met een drankje in de cafetaria.

Week van de Fair Trade 
van 5 tot 15 oktober
Koop een cadeaubon in de 
Wereldwinkel. De bon wordt verpakt 
in een enveloppe met het verhaal van 
de oneerlijke handel. Schenk de bon en 
wordt zo Wereldwinkelambassadeur.

Als beloning krijg je tijdens de  
Week van de Fair Trade 2 repen 
chocolade naar keuze.

Kom je ook naar het Wereldfeest? En wil je een beetje reclame maken? 
Hang dan de affiche op en laat je vrienden op Facebook  
‘Hoeilaart FairTrade’ weten dat je ook gaat!
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