
Broeder Stan verbleef in Tanzania – Kigoma waar 
na de genocide in Rwanda. Hij zette zich in voor de 
straatkinderen en leidde nieuwe broeders op. Het is 
daar dat hij doven leerde kennen. Hun vraag was 
werk en opleiding. En zo kwam het idee om een 
werkplaats voor doven op te richten.   
 
In 2009 hadden de Broeders van Liefde – Fracarita 
NGO, een fabrieksgebouw, op 7,5 km van het cen-
trum van Kigoma, gekocht. Het kreeg de naam 
‘Rumonge’. Pas na 2011, toen de water- en elektri-
citeitsaansluitingen uitgevoerd waren, mocht er in 
Rumonge gewerkt worden. Het project kende een 
langzame en moeilijke start, maar groeide. En dit 
dankzij de steun van broeder Maurice bij de ge-
meenschap van de broeders. Hij is een bezieler 
voor de dovengemeenschappen. Het verwondert 
mij niet dat hij ook een warm hart aan Rumonge 
toedraagt.  
 
Ook broeder René Stockman had genegenheid 
voor het project en had hij de opdracht gegeven 
om Rumonge uit te breiden en te renoveren. Het 
naaiatelier kreeg een nieuw volledig apart gebouw 
met een winkeltje. Het houtatelier werd vernieuwd 
in de bestaande loods en beschikt over een ruime 
showroom en bureau. Het aangrenzend lokaal werd 
omgedoopt tot klaslokaal.  Dat werd vorig jaar vol-
tooid en door broeder René officieel geopend.  
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Coöperatieve onderneming Rumonge is een feit! 
 

Wilfried en Jenny, vrijwilligerswerk in Tanzania—Kigoma 



De doven moesten van dan af aan kunnen bewijzen 
dat de coöperatieve onderneming in Rumonge ver-
der kan uitgebouwd worden en kan overleven. Dove 
verantwoordelijken kregen hun taak. Al wat ze heb-
ben gemaakt, een meubel, een kleed, … wordt ver-
kocht. En het geld gaat naar coöperatieve onderne-
ming. 
      

WAT BETEKENT EEN COÖPERATIEF ONDER-
NEMING? 
 
Een coöperatie is een vereniging van natuurlijke en/
of rechtspersonen die tot doel heeft om de ge-
meenschappelijke behoeften van de leden te bevre-
digen. Een coöperatie voert een (economische) acti-
viteit uit, maar in tegenstelling tot een kapitaalven-
nootschap wordt die niet gebruikt voor persoonlijke 
verrijking, wel om doelstellingen op sociaal, maat-
schappelijke en/of ecologisch vlak te realiseren. 
 

HET COÖPERATIEVE GEDACHTEGOED RUST 
OP DRIE PIJLERS: 
 
1. Er is een gemeenschappelijk behoefte en de 

leden van de coöperatie willen samenwerken 
om die te bevredigen.  
Dat zijn de broeders van Liefde, Fracarita Belgi-
um, de oud-leerlingenbond ‘De Vrienden van Va-
der Triest’ en de dovengemeenschap van Ru-
monge.  

 
2. De coöperatie streeft niet naar winst. 

∗ 60% gaat naar werkingskosten. Daarvan kan 
men grondstoffen zoals hout, lijm, nagels, vij-
zen, stoffen, garen, … kopen. Ook kan men dit 
geld gebruiken om werkmateriaal voor hout -
en naaiateliers te kopen dat moet vervangen 
worden door slijtage. 

∗ 30% gaat naar de lonen de voor mensen die 
werken.  

∗ 10% gaat naar de bank en wordt gebruikt 
voor betalingen van nutsvoorzieningen zoals 
elektriciteit. Want er wordt meer elektriciteit 
verbruikt door de twee schrijnwerkermachines 
en de elektrische naaimachines.  

 
3. Het beheer van de coöperatie gebeurt demo-

cratisch.  
Ieder heeft een inspraak en de werkgroep bestaat 
uit enkele broeders en doven in Kigoma en van-
uit België is er een afgevaardigde van Fracarita 
Belgium en een afgevaardigde van oud-
leerlingenbond  

 

Bestuur van de oud-leerlingenbond  
‘De Vrienden van Vader Triest’ 

 
 

MEN BEGINT AAN EEN ONDERNEMING 
 
Voor sommige doven is het nog te moeilijk om te 
begrijpen. Daar hebben wij broeder David die in Ru-
monge verblijft en andere broeders voor. Hij bege-
leidt de verantwoordelijken en doet samen met hen 
de boekhouding.  
Het is voor broeder David geen gemakkelijk opgave. 
Een groot deel van dove bewoners van Rumonge 
hebben de school verlaten op 12-14-jarige leeftijd 
terwijl anderen niet eens naar school konden gaan. 
Het is dan te begrijpen dat ze veel moeten leren 
over wat verantwoordelijkheid betekent. Ze kregen 
als taak om coöperatief Rumonge open te laten 
bloeien met de verkoop van hun afgewerkte pro-
ducten in textiel en hout.  
 

Het dagelijks bestuur: 
Broeder David en Imani 

 
 



De aankoop en het plaatsen van de schrijnwerker-
machine was mogelijk dankzij het fonds van de 
Stad Gent, de projectondersteuning Gentenaars 
zonder Grenzen, Compagnie Emmaus en door de 
actiedag van de oud-leerlingenbond ‘De Vrienden 
van Vader Triest’ – Gentbrugge.  
 
Door deze fondsen was het mogelijk om de machi-
ne en de bankschroeven aan te kopen. Deze wer-
den in februari reeds besteld en betaald, maar la-
gen nog in bewaring tot ik er aankwam op 16 mei. 
De machine werd met veel moeite vervoerd en ge-
plaatst onder het nieuwe afdak achter het atelier. 
Ze werd op 30 mei in gebruik genomen omdat de 

vloer onder afdak nog moest gebetonneerd wor-
den. De bankschroeven werden vastgezet aan de 4 
werkbanken die in de vorige jaren gemaakt zijn. 
 
Ondertussen werd er goed doorgewerkt in het 
naaiatelier en houtatelier tot tevredenheid van 
broeder Gerard, de provinciale overste van Tanza-
nia. Wat voor coöperatief  Rumonge zeer belangrijk 
is, is dat de ouderen met veel ervaring zelf lessen 
geven aan de nieuwkomers, jong of oud, allen zijn 
welkom! 
 
Asante 




