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Project	  schoolbanken	  Kipushi	  (Katanga,	  Congo)	  

In	  het	  kader	  van	  een	  reeds	  jarenlang	  samenwerkingsverband	  tussen	  ACV	  Kempen	  en	  de	  
Congolese	  vakbond	  CSC	  Congo	  was	  Jef	  Peeters,	  voormalig	  ACV/LBC-‐délégué	  bij	  Umicore	  
Olen,	  enkele	  jaren	  geleden	  betrokken	  bij	  een	  vormingssessie	  in	  Lubumbashi,	  Katanga,	  voor	  
nieuw	  verkozen	  CSC-‐afgevaardigden.	  

Aansluitend	  bij	  die	  opleiding	  maakte	  hij	  kennis	  met	  het	  werk	  van	  Pater	  Jan	  Van	  Roy	  van	  de	  
Aalmoezeniers	  van	  de	  Arbeid.	  	  Deze	  congregatie	  werd	  in	  1894	  in	  Seraing	  opgericht	  “in	  het	  
kielzog”	  van	  Rerum	  Novarum.	  Deze	  encycliek	  was	  en	  is	  trouwens	  hun	  inspiratiebron,	  met	  
name	  de	  vermenselijking	  van	  de	  arbeiderswereld.	  	  In	  de	  loop	  der	  jaren	  hebben	  de	  
Aalmoezeniers	  van	  de	  Arbeid	  	  zowel	  in	  Vlaanderen	  als	  in	  Wallonië	  diverse	  technische	  
scholen	  opgericht.	  	  

In	  Congo	  zijn	  de	  Aalmoezeniers	  van	  de	  Arbeid	  in	  1947	  gestart,	  meer	  bepaald	  in	  Katanga	  waar	  
ze	  voornamelijk	  betrokken	  waren	  bij	  de	  arbeidersfamilies	  in	  de	  cités	  van	  de	  mijnen	  en	  van	  
de	  verwerkingsbedrijven	  van	  de	  ertsen.	  Vandaag	  werken	  ze	  vooral	  op	  onderwijsprojecten	  in	  
Congo.	  

Momenteel	  telt	  de	  Congregatie	  in	  	  Congo	  37	  confraters.	  Men	  mag	  gerust	  stellen	  dat	  het	  
werk	  van	  de	  Aalmoezeniers	  van	  de	  Arbeid	  in	  Congo	  vandaag	  een	  bron	  van	  hoop	  en	  
ondersteuning	  is	  voor	  een	  bevolking	  die	  straatarm	  is	  in	  wat	  in	  feite	  een	  enorm	  rijk	  land	  zou	  
moeten	  en	  kunnen	  zijn.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Uit	  recente	  contacten	  met	  pater	  Jan	  Van	  Roy	  in	  Lubumbashi	  bleek	  een	  grote	  nood	  aan	  
schoolbanken.	  Zo	  heeft	  de	  lagere	  school	  van	  de	  Parochie	  van	  de	  H.	  Familie	  in	  de	  mijnstad	  
Kipushi	  zo	  goed	  als	  geen	  schoolbanken.	  Leerlingen	  moeten	  vandaag	  hun	  boeken	  op	  een	  
steen	  leggen	  en,	  in	  het	  beste	  geval,	  	  met	  4	  à	  5	  leerlingen	  plaats	  nemen	  op	  een	  bank	  voor	  één	  
of	  twee	  leerlingen.	  	  

Een	  zeer	  belangrijk	  voordeel	  van	  dit	  schoolbankenproject	  is	  dat	  de	  banken	  ter	  plaatse	  zullen	  
vervaardigd	  worden,	  wat	  dus	  ter	  plaatse	  werk	  en	  inkomen	  zal	  verschaffen.	  	  

Tijdens	  de	  parochiedag	  van	  27	  maart	  zal	  een	  presentatie	  gegeven	  worden	  over	  het	  project.	  
Met	  name	  zal	  aan	  de	  hand	  van	  foto’s	  de	  huidige	  toestand,	  zowel	  in	  de	  regio	  in	  het	  algemeen	  
als	  de	  	  scholensituatie,	  toegelicht	  worden.	  Deze	  presentatie	  zal	  ongetwijfeld	  	  een	  stimulans	  
zijn	  om	  het	  schoolbankenproject	  te	  steunen	  en	  zal	  zeker	  tot	  de	  conclusie	  leiden	  dat	  het	  om	  
een	  zeer	  zinvol	  project	  gaat.	  	  

	  


