VZW MUTAMAINI KATANGA

Datum: Woensdag 25 maart 2014
(Sociale School, Heverlee)

Uur: 14.30 uur156.30uur

Aanwezig: Rob GERITS, Roland SEVERIJNS, Pascaline STRUMANE,
Christiaan VAN ELSEN, Emiel VERVLIET, Gust VAN DONGEN
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
1) GOEDKEURING ACTIVITEITENVERSLAG EN
GOEDKEURING FINANCIEEL VERSLAG 2013-2014
Het activiteitenverslag voor het jaar 2013-2014 werd
goedgekeurd door alle partijen via mail.
Het financieel verslag voor het jaar 2012-2013 werd
goedgekeurd.
Op 25/03/2015 staat er €10.835,63 op de rekening van
Matumaini
2) BELASTINGSBRIEF
Als Pascaline de brief op school toegezonden krijgt, zal ze die
doorzenden naar Emiel
3) PLANNING ALGEMENE VERGADERING
Er wordt afgesproken dat de volgende algemene vergadering
zal plaatsvinden in het Sint-Janscollege op vrijdag 03/07/2015
om 18.30 uur.
Emile zit in Congo tot 19/06. Algemeen Overste Jan en de
Congolese aalmoezeniers zouden in het land zijn voor de
kapittelvergadering (Boniface, Isidore, Simon, …). Emiel zal een
mail zenden naar Congo om de datum te bevestigen.
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Het college zorgt voor een drankje en een hapje.
Pascaline zend een eerste mail met het activiteitenverslag en
het financieel verslag waarin ook de datum van de algemene
vergadering vermeld wordt. Eind mei volgt dan de uitnodiging
met de vraag voor bevestiging van aanwezigheid (om een idee
te hebben van de aantallen) en een bevestiging begin
september.
Voorlopig programma:
- Goedkeuring activiteitenverslag en financieel verslag.
- presentatie van onze projecten en activiteiten aan de hand
van de website
- Reisimpressies van Frank, Bob,…
- De Congolese Aalmoezeniers?
- ….
4) SOCIALE SCHOOL
Er zijn nu zo’n 60 leerlingen in de Sociale School.
Vorig jaar waren er problemen met de eerstejaars die met 15
begonnen waren maar nu maar met 3 overgebleven zijn. Wat is
er gebeurd?
- 1ste jaar: 29 leerlingen
- 2de jaar: 3 leerlingen
- 3de jaar: 21 leerlingen
- 4de jaar: 9 leerlingen
 Een totaal van 62 leerlingen
 waarvan 22 vrouwen en 40 mannen,
 waarvan 24 door de vakbond voorgesteld: hebben
geen hoger diploma maar hebben diploma
pedagogie waardoor ze in het lager onderwijs
kunnen les geven.
De cursussen die er gegeven worden, zijn er van een voldoende
hoog niveau voor Congolese normen.
De eindwerken zouden veel praktischer moeten worden als men
dan toch iets zou willen verbeteren.
 Er is een voorstel om het 4de jaar theoretisch lichter te
maken waardoor de studenten meer tijd hebben om aan
hun eindwerk (en vooral het praktische deel daarvan) te
werken.
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 Vermijden dat het een groot aantal bladzijdes wordt met
pure theoretische of academische tekst vol gevleugelde
woorden die vaak van elders overgenomen zijn.
De lesgevers zijn voor het grootste deel wel practici maar het
gebeurt dat er lesgevers weggezonden worden omdat ze niet
voldoen aan de eisen.
5) KIPUSHI
De voorgaande jaren werd er serieus geïnvesteerd in de bouw
van de materniteit.
De zoektocht naar subsidies daarvoor gaat verder via een
subisdieaanvraag voor €10.000 aan de Provincie VlaamsBrabant (€170.000 wordt daar verdeeld over een eigen project
en dan een tiental andere projecten. Jammer genoeg moet me
aan veel voorwaarden voldoen. Aanvraag ingediend ….
Afwachten ….)
6) GELDELIJKE STEUN / SUBSIDIES
 Gemeentelijke Raad van Geel heeft €2000 toegekend voor
2015 (= een raad rond ontwikkelingshulp waar je projecten
kunt indienen)
 +/- €1500 van de gemeente Laakdal
 Averbode op het einde van het jaar maar nog geen idee
over de juiste som
 Boechout en/of Mortsel: aanvraag ingediend bij de
Gemeentelijke Raad van beide steden. De som is nog niet
gekend maar het zou over ongeveer €5000 gaan.
 KWB in Boechout steunt al jaren een project in Peru. Dit
jaar of volgend jaar stopt dit project en men is bereid één
van de projecten van Matumaini te steunen met mogelijk
een bedrag van ongeveer €5000?
 Wereldwinkel Boechout –Henkel: steunen jaarlijks 1 à 2
maatschappelijke verantwoorde projecten. De sommen
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liggen tussen €5000 en €10.000 en Emiel diende een
aanvraag in voor €5000.
 Wijngilde Sint-janscollege: keren binnenkort een geldelijke
steun uit van €10.000 na een erg geslaagde
(tweejaarlijkse) wijnbenefiet voor Congo.
 Voor de twee projecten (Kambove/latrineblok en
Kipushi/materniteit is zo’n 20.000 à 25.000 dollar nodig.
7) VARIA
 Weddes van Kandulwe worden verder gestort, zonder
vermindering, op voorwaarde dat er geen leerkrachten
meer bijkomen waardoor het budget nog zou moeten
stijgen.
De school (de nieuwe gebouwen) zal waarschijnlijk
plechtig geopend worden tijdens de komende reis. Er
zullen foto’s doorgezonden worden voor de site zodat er
een vergelijking kan gemaakt worden tussen toen en nu.
We vragen om foto’s van de gebouwen en de leerlingen te
blijven zenden zodat we op regelmatige basis de sponsors
kunnen informeren.
Er zal aan Simon gevraagd worden of er een zicht is op het
aantal ouders dat effectief schoolgeld betaalt (openheid en
transparantie boekhouding hieromtrent vereist).
 De bijdrages voor de website blijven welkom.
Beeldmateriaal en in elk geval altijd ook een paar zinnen
uitleg waarover het gaat.
 Activiteitenverslag en financieel verslag 2013-2014 mogen
al op de site gezet worden.
 Tony Schildermans in Musoshi zou een vijftal lijntjes (tekst
en uitleg) moeten schrijven over wat ze gedaan hebben
met de €10.000 die ze van de provincie Limburg kregen.
Griet kreeg wel al foto’s van schrijnwerkers materiaal.
 Er staan nog computers klaar die naar Congo kunnen
gezonden worden maar:
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o Eerst gericht voor de Sociale School
(informaticalokaal)
o Dan doorgeven aan mensen die het nodig hebben en
het kunnen gebruiken
 Niet zomaar verzenden zonder dat we weten waar ze
precies terecht komen en wat er precies mee wordt
gedaan. We hebben geen zicht op de laatste zendingen?
 Vorig jaar is er ingebroken in Kimbembe en daar
zijn negen computers gestolen => die werden
alvast vervangen.
 Centre Balou?
 Er is dus wat feedback nodig over wat er met de vorige
PC’s gebeurd is voor we er opnieuw zenden.
 Eerst behoeftes bepalen
 Hoe gaat Kandulwe aan schoolmateriaal (o.a. banken)
geraken voor de nieuwe gebouwen? Ter plaatste laten
maken of verschepen. Soms is verschepen, ondanks de
hoge transportkosten nog goedkoper dan ter plaatse
kopen.
 BTC (Belgische Technische Coöperatie) heeft een school in
Kasenga verkozen om te steunen boven de
landbouwschool in Kimbembe. Nochtans werd er veel
moeite gedaan om de subsidie aan te vragen.
 Emiel heeft volgende week een afspraak op het Brussels
kabinet om een project uit te werken rond ITC in Katanga
i.s.m. Close the Gap.
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