VZW MUTAMAINI KATANGA

Verslag 2015
1. Activiteiten
Onze vzw is in 2015 verder gegaan op de dynamiek van 2014. Er werden weer talrijke
informatie- en sponsoractiviteiten georganiseerd en zendingen met schoolmeubelen en
medisch materiaal via Wereldmissiehulp Boechout naar Congo verstuurd. Wij ontvingen
subsidies van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en van de gemeenten
Boechout, Geel en Laakdal. Daarmee konden twee grote projecten dit jaar beëindigd worden:
de bouw van vier klassen voor het ITM in Kambove en de bouw van een kleine materniteit in
Kipushi. Daardoor konden wij onze doelstelling verder realiseren: de internationale
solidariteit en samenwerking bevorderen en ontwikkelingsprojecten steunen in de landen waar
de Aalmoezeniers van de Arbeid actief zijn, in het bijzonder in Katanga in de Democratische
Republiek Congo.
Er werden solidariteitsacties georganiseerd door ACV Kempen,Karitatief Laakdal, Groep
Geel (GOS), Sterzingen Glabbeek, Wereldwinkel Boechout-Hove, het Sint Gabriëlcollege in
Boechout, het Sint Janscollege in Meldert, het Technicum Sint Truiden en het Fietsenatelier
Mol. Ook ontvingen wij persoonlijke giften en materialen (schoolbanken, informatica) van
verschillende personen en instellingen.
In april 2015 heeft een delegatie van vzw Matumaini een bezoek gebracht aan Katanga. Alle
projecten die in dit verslag vermeld zijn, werden bezocht.
In december 2015 lieten wij Matumaini ook registreren voor de actie Music for Life van
Studio Brussel. De opbrengst van de verschillende initiatieven, waaronder een wandeling in
Peer, de verkoop van artisanaat op Kerstmarkten in Peer en Mol en de aanvraag van
verzoeknummers op radio, gaat in 2016 naar het Centre Balou in Kimbeimbe waar valide en
minder valide kinderen samen les volgen. De Aalmoezeniers werken samen met het Centre
Balou en Matumaini heeft ook al schoolmateriaal en bedden voor het internaat gestuurd.
Complexe scolaire St Augustin in Kimbeimbe
Er zijn 3 scholen:
 Een kleuterschool met 3 klassen en 96 kinderen. De ouders betalen een
inschrijvingsgeld van 25 dollar en verder 15 dollar per maand. De drie
leerkrachten verdienen 200 dollar per maand;
 Een lagere school met 18 klassen en 800 kinderen. Omdat er maar 9 klaslokalen
zijn, wordt er les gegeven in de voormiddag en in de namiddag. De ouders
betalen 10.000 FC (11 dollar) inschrijvingsgeld en 10.000 FC per maand. De 18
leerkrachten verdienen 200 dollar per maand, de directeur 350 dollar;
 Een secundaire school met 10 klassen (8 lokalen) en 240 leerlingen. De 13
leerkrachten verdienen 250 dollar per maand, de directeur is tevens supervisor
van het scholencomplex en verdient 500 dollar. De ouders betalen 15.500 FC (17
dollar) inschrijvingsgeld en verder 20 dollar per maand.
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Wij ondersteunden in 2015 deze scholen met de verzending van klasmeubilair (tafels en
stoelen) en een bijdrage voor de betaling van de lonen van de leerkrachten van de secundaire
school.
Bij de start in 2011 werd om principiële redenen gekozen om in de secundaire school enkel
een landbouwafdeling in te richten. Daarmee wilden de Aalmoezeniers benadrukken dat in
Congo de ontwikkeling van de landbouw prioriteit moet krijgen en dat hiervoor goed
landbouwonderwijs nodig is. Maar jammer genoeg bleef de aantrekkingskracht beperkt. Heel
wat leerlingen verlieten na de twee eerste jaren algemeen onderwijs de school en dus daalde
het aantal leerlingen drastisch vanaf het derde jaar, wanneer de leerlingen de optie landbouw
moeten volgen. Daardoor daalt ook de mogelijkheid om de secundaire school te financieren
met de schoolgelden van de ouders. Toch slaagde de Congolese regionale van de
Aalmoezeniers er in 2014 nog in om het geheel van het scholencomplex zelf voor 85% te
financieren - 15% van de uitgaven werd gefinancierd met een subsidie van de Belgische
communauteit. Maar omdat vanaf september 2013 en dat gedurende vier jaar, elk jaar een
bijkomende klas moest beginnen, is de zelffinancieringsgraad in 2015 gedaald.
Om de financiële autonomie ven de school zo groot mogelijk te maken, werd beslist om in te
gaan op de vraag van ouders van de leerlingen van de lagere school om ook andere richtingen
dan landbouw in te richten; er werd begonnen met de optie Pédagogie générale – met dit
diploma mogen afgestudeerden les geven in het basisonderwijs. Daardoor moet het aantal
leerlingen stijgen en daarmee ook de zelffinancieringscapaciteit van de secundaire school.
Centre de santé St Marcel in Kimbeimbe
We ondersteunden de bouw van een hangar waar de vormingsactiviteiten kunnen doorgaan en
verzonden medisch materiaal. De vormingsactiviteiten worden tot nu toe worden die
gehouden in de kleine onthaalruimte waar ook de patiënten zich aanmelden, met veel
verwarring en onderbrekingen van de vormingssessie tot gevolg. De ngo Memisa (medische
ontwikkelingssamenwerking) financiert 95% van de kosten van de bouw van de hangar,
Matumaini 5%. We verwachten dat de bouw in 2016 zal doorgaan.
Het gezondheidscentrum financiert 75% van zijn uitgaven met de bijdragen van de patiënten,
25% wordt gefinancierd met een toelage van de congregatie vanuit België. In 2015 werden
4046 consultaties en 322 bevallingen genoteerd door 12 personeelsleden, regelmatig
aangevuld door enkele stagiaires.
Ecole primaire St Marcel in Kandulwe
Het Sint Janscollege Meldert organiseert elk jaar een Congoweek. Met de opbrengst daarvan
wordt sinds 2005 een deel van de lonen van de leerkrachten van de lagere school in Kandulwe
betaald. Kandulwe is een dorp op 10 km van Kimbeimbe waar de Aalmoezeniers sinds 1999
actief zijn.
De lagere school telt 204 kinderen in 6 klassen. De ouders zouden per kind een schoolgeld
van 5,5 dollar per maand moeten betalen maar de effectieve betalingen bedragen slechts 35%
van de theoretische. De 7 personeelsleden (6 leerkrachten en 1 directeur) ontvangen 45 dollars
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per maand op basis van de betaalde schoolgelden. Met de subsidie van Meldert kan het loon
verhoogd worden tot 120 dollar per maand.
De secundaire school is gestart in 2015. Er zijn nu 34 leerlingen en 5 personeelsleden. De
leerlingen betalen 12 dollar per maand schoolgeld, de leerkrachten verdienen 35 dollar per
maand.
Institut Technique Médicale in Kambove
Het ITM is een beroepsopleiding op het niveau van het secundair hoger beroepsonderwijs. In
het schooljaar 2014-2015 volgden 35 jongeren de opleiding van vier jaren; zes daarvan
behaalden het diploma van verpleegassistente.
Wij hebben de voorbije jaren het ITM financieel gesteund in 2012 (30.000 euro voor het
effenen van een terrein en het plaatsen van de fundamenten voor vier klaslokalen) en in 2014
(39.087 euro voor de bouw van vier klaslokalen, een subsidie van de Belgische Lotto). In
2015 hebben wij nog 12.000 euro gestort, waarvan 10.000 voor de laatste fase van de bouw
van de klaslokalen en 2.000 euro als tussenkomst in de lonen van de leerkrachten. Wij hebben
ook schoolmeubelen (tafels en stoelen voor de nieuwe klassen) verzonden. Wij ontvingen
voor de bouwkosten een subsidie van de provincie Antwerpen. Ook de financiële steun van
GOS/GEEL werd gebruikt voor cofinanciering van deze investering.
De studenten betalen een schoolgeld van 400 dollar per schooljaar maar voor vele families is
dat een zware belasting. Daardoor moeten jongeren met potentieel soms de school verlaten.
Wij willen de volgende jaren overschakelen van een tussenkomst in de loonlast van de
lesgevers naar een systeem van beurzen voor beloftevolle jongeren met financiële problemen.
Het volledige project voorziet nog de bouw van een sanitair blok met septische put, toiletten
en douches, en van een klein gebouw voor directie en administratie. Hiervoor zijn er
contacten lopende met Caritas Congo en Porticus, een ngo van Nederlandse origine die nu in
Nairobi (Kenia) gevestigd is. In 2016 zullen we hiervoor ook een subsidie aangevragen bij de
Provincie Antwerpen, bij Hidroplus- Pidpa en GOS Geel.
Secundaire school Institut Kiwewe in Kambove
Deze school telde op 1 januari 824 leerlingen, verdeeld over 21 klassen en vijf
studierichtingen (Wetenschappen, Handel en beheer, Handel en administratie, Pedagogische
humaniora en Biologie-scheikunde). Het schoolgeld bedraagt 14.000 Congolese frank (15 tot
16 dollar) per maand. 80% van het schoolgeld gaat naar de lonen van de leerkrachten die
gemiddeld 200 dollar per maand verdienen (min of meer, naargelang de regelmatige betaling
van de schoolgelden!). De overige 20% van de inkomsten gaan naar de werkingskosten (15%)
en de afdrachten aan het ministerie van Onderwijs en het bisdom (Bureau Diocésain de
l’Enseignement).
Gezondheidscentrum St Hubert – Kambove
In 2015 werden in dit centrum volgende prestaties geleverd: 1.424 consultaties, 252
bevallingen, 508 vaccinaties en 918 labo-tests. De tarieven houden rekening met de lage
inkomens van de Congolezen: 1.000 FC voor een kind en 1.500 FC voor een volwassene voor
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een consultatie, 1.000 FC voor een labo-test maar de malariatest is gratis. Vaccinaties van
kinderen zijn ook gratis voor een bevalling wordt 15.500 FC (ongeveer 17 dollar)
aangerekend. Er werken 6 personen in het gezondheidscentrum die tussen 50 en 100 dollar
per maand verdienen; het zijn de inkomsten uit de apotheek en de betalingen voor labo-tests
die toelaten de lonen soms wat te verhogen.
Materniteit van het Centre de santé van de parochie Sainte Famille in Kipushi
Dit centrum bedient een wijk in Kipushi waar ongeveer 2.100 mensen wonen. Enkele cijfers
voor 2015:
 4.753 patiënten voor curatieve zorgen
 het centrum had 672 kinderen in begeleiding in de postnatale consultaties – bij
82 kinderen werd ondervoeding bij vastgesteld
 205 vrouwen hebben aan prenatale consultaties deelgenomen en er waren 125
bevallingen
 De 11 personeelsleden (twee artsen, zes verpleegkundigen, een vroedvrouw, een
laborante en een vrouw voor het onderhoud) hebben een basisloon van 55 dollar
per maand
In 2013 en 2014 hebben wij de bouw van een nieuwe materniteit voor dit centrum
gefinancierd. De materniteit werd dit jaar in november in gebruik genomen. Wij hebben in
2015 ook hospitaalbedden, matrassen en ander medisch materiaal gestuurd. Voor dit project
hebben wij in 2015 een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant ontvangen.
Naast het gezondheidscentrum en de materniteit beheren de Aalmoezeniers in Kipushi ook
nog een kleuterschool, een lagere school met 800 kinderen en een informele beroepsopleiding
voor 50 jongeren (lassen, schrijnwerkerij, snit en naad). Voor de uitbouw van deze opleiding
zijn er contacten met APEFE, een instelling voor ontwikkelingssamenwerking van de Franse
Gemeenschap.
Secundaire school Institut Makimbilizo in Musoshi (Kasumbalesa)
Musoshi ligt op ongeveer 100 km van Lubumbashi, op de grens met Zambia. De
Aalmoezeniers beheren hier een secundaire school waar 362 kinderen (233 jongens en 129
meisjes) het schooljaar 2015-2016 begonnen.
De provincie Limburg steunt sinds 2012 de herstellingen aan de gebouwen (vernieuwing van
ramen en deuren, herstelling van plafonds). In 2015 werd 11.500 euro betaald. De aanvraag
en opvolging verloopt via Matumaini maar de subsidie wordt rechtstreeks aan het projec
betaald. In 2016 dienen wij de vijfde en laatste fase van dit project in. Er blijven nog
herstellingen te doen en verder zou de school de volgende jaren meer gericht moeten worden
op technische richtingen. Er zijn twee ateliers beschikbaar maar die moeten aangepast en
uitgerust worden met gereedschap en enkele kleinere machines.

vzw Mutamaini Katanga
Waverse Steenweg 1
3320 Meldert-Hoegaarden

4

VZW MUTAMAINI KATANGA

De school heeft 2014-2015 afgesloten met een tekort van ongeveer 4.000 dollar. Dat is een
gevolg van het feit dat vele ouders het schoolgeld niet tot op het einde van het schooljaar
betalen. Matumaini heeft een deel van dat tekort gecompenseerd.
Gezondheidscentrum Christ et Vie in Lubumbashi
Dit centrum ligt in Lubumbashi in de wijk Penga Penga, op minder dan 1 km van de fabriek
met de gekende terril en fabrieksschouw. Het is een partnerorganisatie van de Aalmoezeniers
die o.a. zeer actief is op het gebied van gezinsplanning. Wij hebben dit centrum in 2014
gesteund voor de aankoop van het huis dat gehuurd werd. In 2015 hebben wij de aansluiting
(over een afstand van meer dan 300 m) op het waterleidingnet van Regideso gefinancierd. Wij
hebben de voorbije twee jaren ook Medisch materiaal gestuurd.
In 2016 wil Christ et Vie een aanpalend klein huisje kopen om daarin een materniteit in te
richten. Dat huis wordt nu gehuurd aan 50 dollar per maand. Als dit huis kan aangekocht
worden, komt er meer geld beschikbaar om het personeel toch iets meer dan een minimale
vergoeding uit te betalen (zie hierna). Wij zoeken hiervoor een externe sponsor en hebben
contacten met de Salvatoraanse Hulpactie uit Limburg. Een medewerker van Matumaini heeft
een aanvraag ingediend bij de gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking in Retie.
Het activiteitenverslag 2015 van het centrum vermeldt:
 290 tot 300 consultaties per jaar – de zieke betaalt 1500 FC (ongeveer 1,5 dollar)
 90 tot 100 bevallingen per jaar – kost is 12.500 FC
 meer dan 15.000 vaccinaties van kinderen – gratis omdat de Congolese staat de
vaccins levert
 gezinsplanning: 4 informatiesessies per maand waaraan in 2015 ongeveer 1.100
Congolezen deel namen (twee derde vrouwen)
 personeel: 1 arts (verdient 65 dollar per maand), 4 verpleegkundigen (45 dollar),
1 labo-technicus (50 dollar) en nog 2 vrouwen voor de contacten met de
bevolking van de wijk.
Maisha Bora
In 2015 werd een vzw opgericht met als naam Maisha Bora (Meilleur via – Beter Leven). Bij
de oprichters de Aalmoezeniers, Christ et Vie, CSC (Mireille Numbi), Dr. Brigitte Sifa en de
ngo Kanyondo. De vzw wil de gezinsplanning bevorderen. In november 2015 werd voor de
verantwoordelijken van de vzw in de sociale school een vormingssessie georganiseerd.
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2. Financieel verslag
Via de bankrekening van de vzw werden volgende inkomsten en uitgaven gerealiseerd.

2012

2013

2014

2015

UITGAVEN

33.987,30

4.247,86

79.872,92

41.774,31

Steun aan projecten

32.590,31

1.500,00

53.476,66

26.925,33

907,50

16.270,34

1.353,55

1.789,95

10.086,65

14.808,92

43,44

50,41

35,61

40,06

INKOMSTEN

35.408,00

20.934,69

74.231,33

41.671,53

Toelagen voor projecten

30.000,00

3.500,00

67.003,00

Solidariteitsacties

2.699,00

10.181,52

2.450,00

16.772,36

Giften

2.709,00

6.150,00

2.620,00

3.647,78

1.099,12

2.122,72

21.242,85

4,06

35,61

8,54

16.686,83

- 5.641,59

- 102,78

18.107,53

12.465,94

12.363,16

Aankoop van goederen
Verzending van goederen
Bank- en administratiekosten

Provincies en gemeenten
Andere inkomsten
SALDO
Beschikbaar op 31/12

1.402,70

Inkomsten en uitgaven via Solidariteit om Leven:
 Beschikbaar op 1 januari 2015: 3.706, 79 €
 Inkomsten 2015: 4.353 euro
 Uitgaven 2015: 3.575,02 € (voor de secundaire school in Musoshi en voor het
gezondheidscentrum Christ et Vie in Lubumbashi)
 Beschikbaar op 1 januari 2016: 4.484,77 euro

3. Administratief verslag
De raad van bestuur vergaderde op 25 maart en op 3 juli 2015.
De Algemene Vergadering kwam samen op 3 juli 2015 voor de goedkeuring van het
activiteitenverslag en de jaarrekening 2014 en de begroting 2015. Imran Uddin nam ontslag
als bestuurder en werd vervangen door Etienne Beel. De leden maakten ook kennis met een
delegatie van 4 leden van de regionale Katanga van de Aalmoezeniers van de Arbeid, die in
België waren voor het kapittel van de congregatie.
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4. Bijlage – De Sociale School van Lubumbashi
Wij vermelden hier dat de meeste personen en instellingen die zich nu inzetten voor de
projecten van Matumaini, elkaar gevonden hebben naar aanleiding van de voorbereiding van
en de oprichting van een sociale school in Lubumbashi, op vraag van de Aalmoezeniers van
de Arbeid. De eerste contacten hiervoor werden gelegd in 2007, de school is gestart in
oktober 2009. De initiatiefnemers kwamen in contact met anderen die steun verleenden aan
projecten van de Aalmoezeniers, de voordelen van uitwisseling van informatie en
samenwerking waren overduidelijk, en dus werd in 2011 besloten tot de oprichting van de
vzw Matumaini Katanga (Hoop voor Katanga). Voor alle duidelijkheid: er zijn dus vele
persoonlijke banden tussen leden en bestuurders van Matumaini en de initiatiefgroep van de
sociale school van Lubumbashi maar de school is geen project van Matumaini.
De vierjarige opleiding op het niveau van het graduaat (onze bachelor) is dus in 2009 gestart
met 13 studenten. Het is een opleiding voor volwassenen met beroepservaring, de lessen
worden vier keer per week in de vooravond gegeven. Het is een departement van het Institut
Facultaire Théophile Reyn, een erkende instelling voor hoger onderwijs van de
Aalmoezeniers van de Arbeid. Het IFTR heeft twee departementen: Philosophie en Sciences
Sociales du Travail, de officiële naam voor de sociale school.
Tot september 2015 werden 142 studenten ingeschreven die minstens een deel van het eerste
jaar regelmatig gevolgd hebben: 93 zijn doorgestroomd naar het tweede en volgende jaren, 20
studenten werden tot en met september 2015 gediplomeerd, de anderen zitten nog in in het
tweede, derde of vierde jaar of moeten hun eindwerk nog verdedigen.
De school is een belangrijk instrument voor de vorming van secretarissen en afgevaardigden
van de Confédération Syndicale du Congo (CSC), een partner van de internationale werking
van het ACV. Bijna 40% van de studenten werden voorgesteld door de Congolese vakbond en
hun studiekosten (inschrijvingsgeld van 250 dollar per jaar) worden betaald door het ACV.
Sinds 2014 is de school erkend als een project van de ngo Wereldsolidariteit. Het driejaren
programma 2014-2016 bepaalt dat de sociale school de volgende doelstellingen moet
realiseren:
 In 2016 minstens 85 regelmatige studenten tellen;
 Jaarlijks 8 vormingsmodules van verschillende dagen met in totaal 90
deelnemers organiseren;
 Jaarlijks ook minstens 12 debatten of voordrachten organiseren, waaraan
minstens 120 personen deelnemen;
 Jaarlijks een korte studie (recherche/action) publiceren.
Bij het begin van het academiejaar 2015-2016 ziet het er naar uit dat deze doelstellingen bijna
allemaal gerealiseerd zullen worden. Door de grote toestroom van nieuwe studenten in het
eerste jaar in oktober 2015 (54 inschrijvingen!) zal het voorziene aantal studenten bijna zeker
gehaald worden, en dat geldt ook voor het aantal modules van korte duur en de voordrachten.
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Tot einde 2015 werden slechts één recherche/action gepubliceerd: Les chauffeurs des taxi-bus
à Lubumbashi, een onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden en inkomens van deze
beroepscategorie uit de informele economie. De school kiest ervoor om enkel sterk
praktijkgerichte eindwerken van goede kwaliteit te publiceren maar in 2016 zal nog een
tweede publicatie volgen.
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