VZW MUTAMAINI KATANGA

Activiteitenverslag 2012 en 2013

1. Doel van de vzw
De vzw Matumaini Katanga werd op 9 september 2011 opgericht. Matumaini is Swahili voor ‘hoop.’
De vzw 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 Katanga in de Democratische Republiek Congo.
De Aalmoezeniers van de Arbeid zijn in Zuid-Katanga actief in zeven verschillende centra:
 In Lubumbashi beheert de congregatie het Institut Facultaire Théophile Reyn, een
instelling voor hoger onderwijs met twee graduaatsopleidingen: het departement
Philosophie (voor kandidaat-priesters en anderen die in de geest van de congregatie
willen werken, 30 studenten) en een sociale school, het departement Sciences Sociales du
Travail (een praktijkgerichte avondopleiding voor mensen die werken in sociale
bewegingen, niet-gouvernementele organisaties, sociale administraties en
personeelsdiensten van bedrijven, 80 studenten). Verder ondersteunt de congregatie
nog een KAJ-werking en enkele kleine naaiateliers voor vrouwen die niet over het
startkapitaal beschikken om een eigen microbedrijf te beginnen;
 In Kambove, 150 km ten noordwesten van Lubumbashi, beheert de congregatie een
lagere school met 700 leerlingen, een secundaire school met 850 leerlingen, een
beroepsopleiding voor verpleegkundigen (het Institut Technique Médical Caritas, 30
studenten) en een klein gezondheidscentrum op enkele km buiten het centrum van
Kambove. Hier zijn ook enkele kleine initiatieven voor autofinanciering (een
benzinepomp en een winkel die verhuurd worden, een bakkerij en een apotheek);
 In Kakanda, 30 km voorbij Kambove in de richting van Kolwezi, is de congregatie sinds
2012 aanwezig en beheert er een lagere school (450 kinderen) en een kleine apotheek;
 In Kimbeimbe, 10 km buiten Lubumbashi op de weg naar Likasi, beheert de congregatie
een gezondheidscentrum (350 bevallingen per jaar, consultaties en
vaccinatiecampagnes) en het scholencomplex St. Marcel met kleuteronderwijs (125
kleuters), lager onderwijs 720 kinderen) en een secundaire landbouwschool (gestart in
2011, 140 leerlingen einde 2013). Vanuit Kimbeimbe wordt ook een basisschool met 120
leerlingen beheerd in Kandulwe, een dorp op een tiental km van Kimbeimbe;
 In Kipushi, 25 km buiten Lubumbashi op de grens met Zambia, is de congregatie in de
parochie van de H. Familie verantwoordelijk voor een kleuterschool (35 kleuters), een
lagere school (800 kinderen), een beroepsopleiding voor jongeren (50 leerlingen) en een
gezondheidscentrum;
 In Musoshi-Sodimico, nabij Kasumbalesa op 90 km van Lubumbashi op de grens met
Zambia, beheert de congregatie een secundaire school met 320 leerlingen.

vzw Mutamaini Katanga
Waverse Steenweg 1
3320 Meldert-Hoegaarden

1

VZW MUTAMAINI KATANGA

2. Activiteiten van de vzw
De vzw brengt organisaties en personen samen die zich in België inzetten om de projecten van de
Aalmoezeniers te steunen:
 Het scholencomplex van Kimbeimbe en de basisschool in Kandulwe worden vooral
vanuit het Sint Janscollege in Meldert-Hoegaarden ondersteund. Het college organiseert
elk jaar een Congo-week en om de twee jaar wordt een wijnbeurs gehouden;
 De sociale school in Lubumbashi wordt sinds de start in oktober 2009 ondersteund door
het ACV en de sociale scholen van Geel en Heverlee. Het ACV heeft tot einde 2013 een
groot deel van de werkingskosten gefinancierd. Vanaf 2014 zal de financiering gebeuren
via Wereldsolidariteit, de NGO voor ontwikkelingssamenwerking van het ACW, maar
met nog steeds medefinanciering door het ACV.
 De sociale school van Geel heeft verantwoordelijken van de school in Lubumbashi de
gelegenheid gegeven om in België een studiebezoek af te leggen en heeft ook PCs en
ander informaticamateriaal materiaal geleverd voor de computerklas van de sociale
school. De sociale school van Heverlee levert sinds 2011 elk academiejaar een docent die
10 weken ter plaatse is;
 Een groep van medewerkers uit Geel en omgeving zorgt enkele keren per jaar voor het
verzamelen en verzenden van diverse materialen: hospitaalbedden, rolstoelen,
matrassen, dekens, medisch materiaal, brillen en stoffen voor hospitaalbedden voor de
gezondheidscentra; naaimachines en stoffen voor de kleine naaiateliers. De verzending
gebeurt via Wereldmissiehulp in Boechout.
Het statuut van vzw is een troef om bij publieke of privé instellingen subsidies voor de projecten te
bekomen:
 In 2012 werden subsidies ontvangen van vier Cera Foundation Corporate Programme,
Karuna – Solidariteit Trappisten Westmalle, Solidarité Cistercienne in Chimay en
Wereldmissiehulp;
 In 2012 en 2013 ondersteunde de provincie Limburg rechtstreeks de herstellingen aan
het dak en de klaslokalen en de rehabilitatie van het milieu rond de secundaire school
Makimbilizo in Musoshi-Sodimico. Dit project kan nog verlengd worden tot 2016;
 In 2013 werden subsidies ontvangen van de vzw Kardinaal Cardijn en van de gemeenten
Kasterlee en Laakdal. Lumos (Leuvense Universitaire Medische
Ontwikkelingssamenwerking) en Lotto hebben een subsidie toegezegd maar de betaling
zal in 2014 gebeuren. Ook een privé bedrijf heeft een subsidie toegezegd voor de
inrichting van een praktijklokaal (labo) in de school voor verpleegassistenten in
Kambove.
3. Administratieve regelingen
Bankrekening bij BNP Paribas Fortis: 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 BE11-7350-1646-6948 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 op vraag van Matumaini rechtstreeks aan de Aalmoezeniers van de Arbeid in
Katanga gestort. SOL vraagt een vergoeding van 4 procent (1,60 EUR op een gift van 40 EUR).
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4. Werking vzw
In 2013 werd de website ‘online’ gezet.
In juni 2013 werd een Algemene Vergadering gehouden in Meldert-Hoegaarden. Er waren 40
aanwezigen. Na het statutaire gedeelte (goedkeuring jaarrekening 2012 en begroting 2013) werd een
ruime brok informatie gegeven. Pater Jan Vanroy, algemeen overste van de Aalmoezeniers van de
Arbeid, en Père Simon Muyaya, regionale overste van de congregatie in Katanga, gaven toelichting bij
de projecten van de congregatie in Katanga. Kris Van Elsen bracht verslag uit van een studiereis van
ACV Kempen naar Katanga.
De medewerkers van Matumaini die in Geel wonen, vroegen bij GOS – Geelse
Ontwikkelingssamenwerking de erkenning aan als ‘vierdepijlerorganisatie’.
5. Solidariteitsacties
In 2012 en 2013 werden talrijke solidariteitsacties georganiseerd:
 Januari 2012 – Ster-Zingen door de vormelingen van de Federatie Parochies LubbeekGlabbeek
 Februari 2012 - SAIO Geel (School voor individueel aangepast onderwijs) – Wandeldag
voor steun aan het Centre Balou in Kimbeimbe, een school waar mindervalide en valide
kinderen samen les volgen;
 Juli 2012 – Universitaire Parochie Leuven – Opbrengst collecte voor sociale school
Lubumbashi
 Oktober 2012 – Parochiedag Laakdal-Meerhout – Steun aan projecten Aalmoezeniers in
Katanga
 Oktober 2012 – Vormelingendag Veerle – idem
 Oktober 2012 – Congoweek van het Sint Janscollege in Meldert – Steun voor de scholen
in Kimbeimbe en Kandulwe
 December 2012 – Wijnbenefiet commanderie Hoegaarden en Sint Janscollege Meldert –
Steun aan onderwijsprojecten van de Aalmoezeniers in Katanga
 Januari 2013 – Ster-Zingen door de vormelingen van de federatie Parochies LubbeekGlabbeek
 Maart 2013 – Studiereis van ACV Kempen naar Katanga – Bezoeken aan onderwijs- en
gezondheidsprojecten in Lubumbashi, Kipushi, Likasi, Kambove, Kasumbalesa en
Kolwezi – Contacten met mijnbedrijven over Waardig Werk in de mijnsector
 Mei 2013 – Solidariteitsdag van ACV Kempen in Turnhout – Verslag van de studiereis
van maart
 Oktober 2013 – Congoweek in het Sint Janscollege in Meldert
 Oktober 2013– ACV Kempen – Vertoning van de film Avec le vent en debat over de
problematiek van de grondstoffenproductie in Congo – Informatie over onderwijs- en
gezondheidsprojecten van de Aalmoezeniers
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6. Verzending van informaticamateriaal, medische goederen, fietsen en andere materialen
In de loop van 2012 en 2013 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, stoffen voor kleine naaiateliers en
schoolbanken;
 Door bemiddeling van ACV Transcom werden fietsen ter beschikking gesteld; de
verzendingskosten werden betaald door ACV Kempen;
 De Katholieke Hogeschool Kempen en ACV Kempen leverden PCs, kabels en
contactdozen;
 Er werd ook kleding verzonden die in verschillende kledingateliers verkocht wordt om
de werking van deze initiatieven te ondersteunen;
 In september 2013 vertrok een volle container met diverse goederen:
informaticamateriaal, rolstoelen, bedden, dekens, lakens, schorten voor
verpleegkundigen, steriele apparaten. In deze zending ook zonnepanelen voor installatie
in de centra van de Aalmoezeniers – in Katanga valt de elektriciteit regelmatig uit maar
de zon veel minder – Propere elktriciteit is mogelijk. Helemaal op het einde van
december kregen we bericht dat de container effectief toegekomen is.
7. Andere acties
Matumaini organiseerde in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Kempen, nu Thomas More,
studiebezoeken voor verantwoordelijken van de sociale school in Lubumbashi. In 2012 verbleef
Richard Kayabala, academisch secretaris, vier weken in België. In 2013 verbleek Mellet Kabwe, lid
van de raad van bestuur van de school, twee weken in België. Tijdens hun verblijf gaven zij ook
gastcolleges in Geel en Heverlee.

vzw Mutamaini Katanga
Waverse Steenweg 1
3320 Meldert-Hoegaarden

4

