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„We zouden golf kunnen spelen, maar doen dit liever”, lacht Susan Billen. Naar eigen zeggen is
het Limburgse 3 Giraﬀen dan wel „geen groot project, wel een club enthousiaste
gepensioneerden die met de nodige expertise het hele jaar rustig doorwerkt”, in enkele jaren tijd
bouwden ze wel een behoorlijk netwerk op van bedrijven, contactpersonen en universitaire
onderzoekers hier en ginder. „Energie, voedsel, erosie, internet. Voor je aan onderwijs toekomt,
zijn er ginds al zoveel problemen te overwinnen.”
Bijna vijftig jaar terug in de tijd. Thieu Schils, afgestudeerd als regentaat, vindt geen werk in eigen
land en gaat lesgeven in Congo. „Twee jaar, niet langer, maar ik bracht de beste herinneringen
mee”, zegt hij. „Ik hoopte dan ook op een kans om iets voor het land te doen. In 2005, na mijn
pensioen, kwam ik via via in Bukavu terecht. Ik stelde vast dat het materieel van afdelingen
economie en informatica zich meestal beperkte tot twee of drie schrijfmachines.”
„Thieu was al met computers bezig vóór die in het onderwijs opdoken hier”, vult Susan Billen aan.
„We zijn ex-collega’s. Toen we elkaar op de markt zagen en hij vertelde hoe Marleen en hij op
eigen houtje scholen van materieel voorzagen, zei ik dat ik de volgende keer mee wilde. Ik ben
geboren in Congo, maar keerde nadien nooit terug.”
De gezamenlijke reis kwam er, in 2011 volgde de vzw. „Genoemd naar een beeldje van drie
giraﬀen, dat we kregen in een van de eerste scholen”, zegt Thieu Schils. „Voor ons staat het voor
de samenwerking tussen drie partijen: de scholen, de dienst van het aartsbisdom Bukavu die het
katholiek onderwijs organiseert en onze vzw.”
Zo selecteert het aartsbisdom bijvoorbeeld scholen die in aanmerking komen om een
computerklas te krijgen en kiest 3 Giraﬀen vervolgens welk project eerst aan bod komt. „Met
bijzondere aandacht voor meisjesscholen. Vrouwenemancipatie heeft daar nog een weg af te
leggen”, zegt Billen. „Het internet helpt meisjes hun identiteit te ontwikkelen.” „We geloven dat het
onderwijs steunen de eerlijkste manier van ontwikkelingshulp is”, zegt Schils. Billen: „Door vele
jaren oorlog zijn velen in Zuid-Kivu analfabeet. Politici doen met hen wat ze willen. Nu gaan er
weer meer jongeren naar school.”
In 2015 installeerde 3 Giraﬀen vier computerklassen. „We mikken niet per se op de nieuwste
modellen, maar sturen wel altijd een lot van minstens twintig dezelfde computers”, zegt Schils.
„We kochten al computers aan via Close the Gap en GreenPC, twee organisaties die de digitale
kloof willen dichten, maar recentelijk konden we ook bijna nieuwe laptops kopen van een
opleidingsinstituut van een bank.”
Tussendoor financierde 3 Giraﬀen vorig jaar ook de heropbouw van een school die door de regen
was weggespoeld, op het eiland Idjwi in het Kivumeer. „Een bijzondere plek”, weet Schils. „In het
oosten van Congo is veel gevochten, maar op het eiland is nooit een schot gelost.”
De computers worden meestal door Wereld Missie Hulp naar Bukavu verscheept. Aanvankelijk
reisde Thieu Schils mee om de klassen te installeren, nu betaalt 3 Giraﬀen een medewerker.
„Benjamin controleert zendingen, installeert, geeft opleidingen, repareert en rapporteert. Dat luik
van onze werking verloopt nu vrijwel automatisch.”
In veel scholen is er echter een probleem met de energievoorziening en met het internet. „Om
maar een idee te geven, in 2014 bezocht ik met mijn vrouw een nieuwe site van de universiteit van
Bukavu, aan de rand van het Kivumeer”, zegt Schils. „In het gloednieuwe gebouw was een zaal
met honderd computers, geschonken door de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Over elke
computer lag een laken. Geen stroom.” 3 Giraﬀen betaalde voor een stevige generator en een
week later draaide de computerzaal. Billen: „Ze noemen het nu ‘de longen van de universiteit’.
Congressen in de regio hebben nu steeds daar plaats.”

Om grote energieproblemen te voorkomen, kiest 3 Giraﬀen nu nog meestal voor projecten in de
buurt van de stad Bukavu. De organisatie heeft echter goede contacten met onder meer de
universiteiten van Bukavu en Hasselt en de Hasseltse Hogeschool PXL en hoopt samen met
onderzoekers nieuwe oplossingen te ontwikkelen.
Ook de computerklassen van 3 Giraﬀen reiken verder dan de jongeren. „We willen dat de lokalen
maximaal bezet zijn. Na de schooluren zijn er bijvoorbeeld lessen voor buurtbewoners”, zegt
Billen. „Misschien kan onze medewerker ooit kleine bedragen krijgen voor de lessen en voor
eventuele herstellingen en kan het project gedeeltelijk zelfbedruipend worden. Zover zijn we
echter nog niet.”
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