
WWW_MATUMAINI – Enkele beelden uit de studiereis van ACV KEMPEN in Katanga maart 2013 – 
voor het verslag…..ZIE LINK hierna

Congolezen Zijn leergierig – hebben deze kinderen de kansen om onderwijs te volgen ? Onderwijs voo
iedereen een prioriteit… daarom ondersteunt de vzw Matumaini de uitbouw van onderwijs in de 
Provincie Katanga



Père Jan Vanroy – Algemene Overste Aumoniers du Travail – bezieler van de sociale werken van de 
Aumoniers de Travail in  Katanga

Père Simon Muyaya, regionale overste van de Aumoniers du Travail in Katanga



Tony Schildermans, bezieler van de Parochie Don Bosco in Musoshi - Kaumbalesa

Samenkomst met Belgische Consul op de Sociale School Lubumbashi

Gezondheidscentrum St Marcel  in KIMBEIMBE



De dokter van dienst neemt de hulpgoederen in ontvangst

d

Schoolcomplex Aumoniers du Travail  in Kimbeimbe



School In cité Katuba, door de ondersteuning van Matumaini en CSC-ACV beschikken de leraars nu 
over één computer



Sociale School in Lubumbashi – Kris Van Elsen in gesprek met student  : “ deze opleiding is een 
praktijkvorming om verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving, voor waardig werk, 
rechtvaardigheid en sociale  basisrechten voor iedereen…”

Bezoek aan de school in Kimbeimbe



Driemaal per week krijgen de kinderen een maaltijd  in de school  zodoende worden basisbehoeften 
voorzien voor deze kinderen : gezond eten en schoolse opvoeding 

Maison de la femme in Lubumbashi – vorming , begeleiding, beroepsopleiding van en voor vrouwen…
Maman Odette bezielster van de werking samen met haar team



Mama Maggy van Centre Balou  met haar kinderen – integraal onderwijs voor alle kinderen, ook 
kinderen met beperking in Lubumbashi

 Vrouwen weerbaar maken, tegen sexueel geweld een aktie van de vrouwenorganisaties in Katanga in
samenwerking met Unicef



Hulpgoederen voor de gezondheidscentra van de Aumoniers en de sociale werken in Kipushi

Kipushi – Mama Annie  ontvangt de hulpgoederen (rolwagens, ziekenhuisbedden, medische 
materialen)  - ze worden ter beschikking gesteld van  gezondheidscentra in Kipushi .



Sociale economie – Mama Mireille van CSC organiseert  de verkoopsters van de markt om in 
solidariteit  te ondernemen  en cooperatieven testarten

Visverkoopster op  de markt Lubumbashi

Mijnsector in Katanga : koper, kobalt, tin, germanium, coltan… noodzakelijke grondstoffen voor de 
wereldeconomie  – verwerking van de “terril Lubumbashi”



Verwerking van koper-kobaltmineralen in Katanga.  De bodemrijkdommen worden massaal 
ontgonnen om de wereldmarkt te voorzien van koper en kobalt.  Onze welvaart is gestoeld op de 
bodemrijkdom van Katanga.  Krijgt iedereen zijn rechtvaardig deel van deze welvaart ?

Creuseurs - Artisanale ontginning van de ertsen –  gezinnen proberen enkele dollars te verdienen 
door zelf ertsen te delven – wassen en te verkopen aan Aziatische opkopers  - waardig werk ? 
gevaarlijk werk ,  ongezond werk en onderbetaald werk…voor vrouwen,  werkloze jongeren en 
kinderen… 

Kamp van Creuseurs – artisanale ontginners in nabijheid van Kolwezi



Geef de kinderen van Katanga een toekomst – ondersteun de sociale projecten van MATUMAINI


