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Activiteitenverslag 2011 en 2012 

1. Doel 

De vzw Matumaini Katanga werd op 9 september 2011 opgericht. Matumaini is Swahili voor ‘hoop.’ 

De vereniging heeft  als doel: “de internationale solidariteit en samenwerking te bevorderen en 
ontwikkelingsprojecten te steunen in de landen waar de Aalmoezeniers van de Arbeid actief zijn, in het 
bijzonder in de Democratische Republiek Congo” (artikel 3 van de statuten). De vzw verenigt de 
solidariteitsacties die in diverse gemeenten en steden in Vlaanderen sinds een aantal georganiseerd 
worden ten voordele van de projecten van de  Aalmoezeniers van de Arbeid

2. Administratieve regelingen

De statuten werden neergelegd en de vzw kreeg het volgende ondernemingsnummer: 842 728 971

Er werd bij BNP Paribas Fortis een bankrekening geopend: 
BE22 0016 6731 8347 en BIC code: GEBABEBB

Met Solidariteit om Leven (SOL), Stijn Streuvelsstraat 7, 3920 Lommel, werd een samenwerkingsakkoord 
afgesloten voor giften die recht geven op  belastingvermindering.  Voor giften van minstens 40 euro die 
gestort worden op rekening BE117350 1646 6948 van Solidariteit om Leven, Stijn Streuvelsstraat 7, 
BE3920 Lommel, met de vermelding ‘Voor vzw Matumaini Katanga’, zal SOL een fiscaal attest afleveren. 
De giften worden één maal per jaar rechtstreeks aan de Aalmoezeniers van de Arbeid in Katanga gestort. 
SOL vraagt een kleine administratievergoeding van 4 procent (1,60 euro op een gift van 40 euro).

3. Solidariteitsacties

18 maart 2011 – Technicum Sint-Truiden
Voor alle leerlingen van het eerste jaar werd een presentatie over Congo gehouden. Alle leerlingen kregen 
de kans deel te nemen aan een sobere maaltijd (brood en soep) en een sponsorloop. De opbrengst bedroeg
2.100 euro en ging naar de secundaire school Makimbilizo in Misoshi, een gemeente op enkele km van 
Kasumbalesa in het zuiden van Katanga op de grens met Zambia. Hiermee kon deze school een deel van de
schoolbanken vernieuwen.

27 maart en 2 juni 2011 – Parochiedag en Waterputfestival in Lichtaart
De parochiale verenigingen van Lichtaart organiseren elk jaar in maart een brunch. Op Hemelvaartdag 
wordt het jaarlijkse Waterputfestival gehouden, een alternatief voor de vroegere Wereldfeesten dat vooral 
jongeren aanspreekt. De opbrengst gaat naar een project in het Zuiden en er wordt informatie over dat 
project gegeven.
In 2011 werd 5.000 euro verzameld voor de aankoop van schoolbanken in twee scholen in Zuid-Katanga 
die door de Aalmoezeniers van de Arbeid beheerd worden. Die twee scholen zijn: de lagere school van 
Kandulwe, een dorp in de brousse op 25 km van Lubumbashi, en de secundaire school Makimbilizo in 
Misoshi. 
 

16 oktober 2011 – Missionarissendag Laakdal-Meerhout (organisatie:Karitatief)
Vormelingen uit negen parochies kwamen om 13.30 uur samen in Sittard. Ze konden kiezen tussen 6 
werkwinkels:

• presentatie over het leven in Congo (door Matumaini Katanga)
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• presentatie over ziekenhuis in Kinshasa door Damiaanactie

• twee werkwinkels knutselen: poppetjes maken, enz.

• werkwinkel over kleding

• werkwinkel door Missio
Daarna naar de speeltuin Kinderweelde voor een drankje en pannekoeken en voor Afrikaanse dans met 
djembé begeleiding. De steun ging naar projecten in Japan, USA, Venezuela, India en Congo.  Matumaini 
Katanga kreeg 500 euro.
 
Oktober 2011 – Congoweek van het Sint Janscollege in Meldert-Hoegaarden
In de verschillende lessen en vakken zijn tijdens de Congoweek leraars met hun leerlingen als onderdeel 
van hun leerplan ingegaan op onderwerpen verbonden met Congo en met ontwikkelingssamenwerking. 
Daarnaast werd ruim actie gevoerd. De adoptie van Congolese schoolkinderen bracht 4.155,50 euro op. 
Alle deelnemers kregen later een brief met foto van de geadopteerde kinderen. De Congolese maaltijd 
bracht 2.750 euro op. Dat was een aparte kennismaking met de Congolese cultuur. De zesdejaars 
organiseerden de hele week met veel enthousiasme en met de steun van hun ouders een cakeverkoop en 
haalden daarmee niet minder dan 1.068,51 euro op. De posterbeurs bracht 896,17 euro op en de 
traditionele wafelverkoop 410,93 euro. Alles samen betekent dit 9.325,25 euro.

Uiteraard doet het college dit niet alleen om geld te verzamelen. De eerste doelstelling is deze Congoweek 
op te nemen in het schoolproject, ook onderwijskundig en pedagogisch. De school heeft immers een sterk 
sociaal geïnspireerd opvoedingsproject met een blik op de wereld. Het geld dat we met onze acties 
ophalen, wordt gebruikt om het leven en de opleidingsmogelijkheden van Congolese schoolkinderen te 
verbeteren.

29 november 2011 – Congo-namiddag in de Sociale School Heverlee
Op 29 november 2011 organiseerde de Sociale School Heverlee een Congonamiddag. Alle lessen werden 
opgeschort en vervangen door lezingen en/of workshops die allen te maken hadden met verschillende 
aspecten van de Congolese samenleving.  
Een tiental sprekers informeerden onze studenten over missie en ontwikkelingswerk in Congo, De sociale, 
politieke en economische toestand in Congo, de oorlog in Oost-Congo, Ngo’s en ontwikkelingswerk in 
Congo, het onderwijs in Congo, enz. Emiel Vervliet gaf twee maal een workshop over het ontstaan, de 
doelstellingen en de werking van de Sociale School in Lubumbashi. 
Daarnaast werden door de studenten infostands en heel wat solidariteitsacties opgezet ten voordele van 
die Sociale School. Zo werden er Congolese maaltijden verkocht, werden er goederen en planten geveild, 
werd er een Congokrant aangemaakt en verkocht en werd er een glazen huis opgezet. De Congo-namiddag 
werd afgesloten met een Congo-event waar de studenten konden kennis maken met Congolese muziek, 
dans en mode. Het geheel bracht 1700 euro op voor de Sociale School in Lubumbashi.

5 februari 2012 - Wandeldag voor het goed doel van SAIO
Op zondag 5 februari 2012 organiseerde het ….. voor de zevende keer een wandeldag voor het goede doel. 
Het was bitter koud maar toch waren er veel wandelaars voor een tocht van 15 km. Leerlingen van SAIO 
maakten juweeltjes, dromenvangers, potjes en kommetjes, en geldbeugels … de ouders zorgden voor een 
heerlijk taartenbuffet.
Deze acties brachten 2.639 euro op voor het Centre Balou in Lubumbashi. Dat is een school waar 
mindervalide en valide kinderen samen les volgen. Maar in november 2011 ging door een brand in twee 
klaslokalen heel wat materiaal verloren.

Juli 2012 – Universitaire Parochie Leuven
De Universitaire Parochie Leuven stelt de opbrengst van de collectes tijdens de weekeindvieringen 
(zaterdagavond en zondagvoormiddag) ter beschikking van een sociale organisatie of een 
ontwikkelingsproject. Tijdens de weekeinds van 7-8 en 21-22 juli kon Matimaini de werking van de Sociale
School Lubumbashi voorstellen. Dat leverde 869,05 euro op.

Oktober 2012 –Congoweek van het Sint Janscollege in Meldert-Hoegaarden

Van maandag 22 tot vrijdag 26 oktober hield het college zijn jaarlijkse Congoweek. De leerlingen werden 
op alle mogelijke manieren ondergedompeld in de leefwereld van de Congolese kinderen en in de 
problematiek van de derde wereld in het algemeen.
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Via verschillende lessen werd hierop ingespeeld, maar er was ook Afrikaanse dans, Afrikaanse muziek 
(djembé) en een Afrikaanse maaltijd voor allen. In de marge organiseerde de leerlingenraad een verkoop
van versgebakken cake tijdens de pauzes en er werd een posterbeurs georganiseerd aan het einde van de
week. Als afsluiter was er een heuse Congolese viering met Afrikaans koor. Doorlopend wordt de 
‘adoptie van Congolese schoolkinderen’ gepromoot op school. Hiermee dragen we een stukje bij in de 
lonen van de leraars ginds.
De winst die we maakten (bijvoorbeeld meer dan €1000 met de cakeverkoop alleen, zie financieel verslag)
gaat integraal en rechtstreeks naar het goede doel. Hiermee sponsoren we het schoolgeld van de 
Congolese kinderen in het de lagere schooltjes van Kimbeimbe en Kandulwe (bij Lubumbashi). 
Wijnbenefiet Sint-Janscollege Meldert in samenwerking met commanderie Hoegaarden
Op zondag 2 december 2012 organiseerde Commanderij Hoegaarden voor de derde keer zijn 
tweejaarlijkse wijnbenefiet in het Sint-Janscollege.
Ook deze editie was zonder meer geslaagd te noemen. Door de inzet van velen, zowel vanuit de school als 
vanuit de Commanderij werd alles ook nu weer tot in de puntjes verzorgd. De opkomst was prima en vele 
mensen schoven aan aan de proeftafels voor een gezellige bedoening waarbij uitgebreid proeven van het 
kwalitatief hoogstaand assortiment wijnen meestal gevolgd werd door aankoop van de nodige flessen voor
de eindejaarsfeesten.
De winst – uiteindelijk klokten we af op een bedrag van 8000 euro! - wordt integraal overgemaakt aan de 
Aalmoezeniers van de Arbeid in Congo voor de bouw van een extra klaslokaal bij het lagere schooltje van 
Kandulwe (Lubumbashi).
Driekoningen sterzingen catechesewerking Federatie Lubbeek-Glabbeek (uit het persbericht hierover)
Op zondag 6 januari ’13 (van 10.30 tot 12.30 uur) gingen de vormelingen van de Glabbeekse 
parochies/deelgemeenten Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde, naar jaarlijkse 
gewoonte, sterzingen voor het goede doel. Catechese is immers niet enkel praten, vieren en bidden, maar 
ook de handen uit de mouwen steken voor de medemens, dichtbij én veraf.

Om 9.30 uur woonden de meisjes, jongens en hun gezin de eucharistieviering bij in de kerk van Kapellen. 
Daarna werden groepjes gezonden naar de verschillende dorpen in Glabbeek. ‘s Middags (12.30 uur) 
kregen de kinderen lekkere pannenkoeken en chocolademelk voorgeschoteld.

Dit jaar steunde de federatie het project in Congo van de paters van de Aalmoezeniers van de Arbeid van
Meldert. Met elke 20 euro die we de catechisten bij elkaar zingen, kan één kind gedurende één jaar school 
lopen! 

Er werd door de 35 enthousiaste meisjes en jongens (8 groepjes) voor 901,55 euro bij elkaar gezongen!

Verzending van informaticamateriaal, medische goederen, fietsen en andere materialen
In de loop van 2011 en 2012 werden verschillende zendingen met medisch en ander materiaal naar 
Lubumbashi gestuurd:

• Verschillende sponsors leverden hospitaalbedden, rolstoelen, matrassen, dekens, medisch 
materiaal, brillen en stoffen voor lakens voor hospitaalbedden voor de gezondheidscentra. 
Daarnaast ook naaimachines en stoffen voor kleine naaiateliers

• Door bemiddeling van ACV Transcom werden fietsen ter beschikking gesteld; de 
verzendingskosten werden betaald door ACV Kempen

• De Katholieke Hogeschool Kempen leverde tweemaal PCs, kabels en contactdozen. Hiermee werd 
een computerklas in de sociale school van Lubumbashi uitgerust en de informatica van de 
Confédération des Syndicats Congolais verbeterd. Het graduaat Filosofie voor de opleiding van 
jonge Aalmoezeniers van de Arbeid beschikt nu ook over informatica

In totaal werd meer dan 5.000 kg verzonden via Wereldmissiehulp Boechout. De goederen zijn meer dan 
twee maanden onderweg maar er is zekerheid dat ze ook op hun bestemming komen. De kosten voor deze 
verzendingen beliepen meer dan 6.000 euro en werden door verschillende sponsors betaald

Bemiddeling bij aanvragen voor steun aan projecten van de Aalmoezeniers van de Arbeid
Matumaini bemiddelde bij de volgende projectdossiers:

• Bescherming van het milieu en rehabilitatie van de klaslokalen en technische ateliers van de 
secundaire school Institut Makimbilizo in Musoshi-Kasumbalesa – Voor dit project heeft de 
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provincie Limburg een eerste schijf van 10.000 euro goedgekeurd – Het project loopt van 2012 tot
2016 maar voor elke nieuw werkjaar moet een nieuwe aanvraag ingediend worden

• Bouw van lokalen en sanitair voor het Institut Technique Médical Caritas in Kambove – De totale 
kost van dit project bedraagt 175.000 dollar – Daarvan werd al 30.000 dollar gefinancierd door de
Aalmoezeniers zelf en een Congolese sponsor – Het saldo van de bouwkosten wordt verdeeld 
tussen Caritas Congo en de Aalmoezeniers van de Arbeid – In 2012 heeft Matumaini in België al 
30.000 euro (bijna 40.000 dollar) gevonden bij Cera Foundation Corporate Programme, Karuna 
Solidariteit Trappisten Westmalle, Solidarité Cistercienne in Chimay en Wereldmissiehulp 
Boechout 
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