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Waar in Katanga?

• Lubumbashi: hogeschool IFTR met 2 departementen (filosofie en 

sociale school) – KAJ werking – naaiateliers

• Kambove: twee lagere school – secundaire school – ITM (opleiding

voor verpleegkundigen) – projecten autofinanciering

• Kakanda: lagere school en kleine apotheek

• Kimbeimbe: gezondheidscentrum en scholencomplex met kleuter- en 

lagere school en technische landbouwschool (ETAKA) – begeleiding

lagere school Kandulwe

• Kipushi: kleuter- en lagere school – informele beroepsopeidingen –

gezondheidscentrum en materniteit

• Musoshi-Sodimico: secundaire school
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Onze activiteiten? Vanuit drie centra of groepen van vrijwilligers:
• SJM Meldert-Hoegaarden: steun aan scholen van Kimbeimbe en 

Kandulwe
• ACV en sociale scholen van Geel en Heverlee: steun aan sociale school

van Lubumbashi
• Verzending van medisch materiaal voor de gezondheidscentra, PCs en 

didactisch materiaal voor de scholen: groep uit Geel en omgeving

Statuut van VZW = troef om subsidies te bekomen bij private en publieke
instellingen:
• Provincie Limburg – herstellingen school Musoshi
• Diverse congregaties en LUMOS – ITM in Kambove
• Lotto – ITM in Kambove
• Bedrijven en clubs: ITM Kambove en landbouwschool ETAKA
• Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking
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Financiële stromen
• Onze eigen rekening: inkomsten van giften, solidariteitsacties en 

diverse subsidies (zie blz. 5)
• ACV: subsidie aan sociale school Lubumbashi
• SJM: betaling lonen leerkrachten lagere school van Kandulwe
• Provincie Limburg: secundaire school Musoshi
• Solidariteit om Leven (giften die recht geven op 

belastingvermindering,zie blz. 6)



AV 11 september 2014

2014 – Een grote sprong voorwaarts

• Voortzetting van wat daarvoor al aan de gang was: SJM voor

Kandulwe, provincie Limburg voor Musoshi, materniteit Kipushi

• Lotto: 39.000 euro voor bouw drie klassen ITM Kambove

• ACV Metea: 15.000 euro voor elektriciteitsvoorziening sociale school

• Financiering sociale school voor 2014-2016 verzekerd door de ngo

Wereldsolidariteit (25.000 euro per jaar in het systeem van de 

medefinanciering: 75% door ontwikkelingshulp en 25% eigen bijdrage

door ACV)

• Concentratie op medisch en didactisch materiaal voor verzendingen

• Bouw nieuwe lagere school in Kandulwe - gefinancierd door

mijnbedrijf MMG in Kinsevere


