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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU KATANGA

CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE BALOU
ROUTE LIKASI, SITE ZAWADI ZA IMANI

QUARTIER KIMBEIBE. COMMUNE ANNEXE
LUBUMBASHI

  Tél. (+243) 812887178 – E- mail : cs.balou1980@gmail.com

Etienne MAVE Chargé des activités psychopédagogique du Centre.

+243813303013 etiennemave@gmail.com 
……………………………………………………………………………………………………………

Verslag 'Kippenproject' (dankzij gift van 'Een Hart Voor 
Congo' (actie MFL 2015)

- Realisatie van een vormings- en versterkingsproject dankzij een gift van 'Een 
Hart voor Congo', overhandigd op 01/04/2016

Beschrijving van het project

De oudere kinderen van het Centrum Balou worden traditioneel georiënteerd 
naar een beroepsopleiding. Dankzij de gift van 'Een Hart voor Congo' van onze 
Belgische vrienden hebben we onze begeleiding op het vlak van landbouw en 
constructie verder kunnen versterken. 

Inderdaad, dankzij de gift hebben we een project kunnen verderzetten rond het 
kweken van (vlees)kippen en hebben we de bouw van een speelhoek/speeltuin 
kunnen in gang zetten. Met de ingezamelde fondsen is een kippenstal uitgerust 
en zijn kuikentjes aangekocht die opgekweekt zijn tot vleeskippen, bestemd voor 
de lokale markt. De winst is geïnvesteerd in de aanleg van een speelhoek/tuin (in
wording).

Algemene doelstellingen

 De gift laten renderen (i.p.v. het geld te gebruiken voor courante onkosten)
 De vorming van onze grote jongens die de leeftijd van de beroepsopleiding

bereikt hebben
o op het vlak van landbouw/veeteelt
o op het vlak van constructie (metselarij, aanleg, schrijnwerkerij,...)

 Deze jongens zelf een speelhoek/speeltuin laten aanleggen (die later zal 
dienen voor therapeutische ontspanning)

Begunstigden

 De bewoners van het Centrum (kinderen en volwassenen met een 
handicap)

 De oudere kinderen in beroepsopleiding
 Buren, bezoekers die gebruik willen maken van de speelhoek/speeltuin
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Betrokken personen

M. Etienne MAVE (verantwoordelijke van het project)

M. MUTEB en M. MUKENDI (De begeleiders van de oudere jongens in 
beroepsopleiding)

De oudere jongens in beroepsopleiding 

Materieel en budget voor het kippenproject

 9 eetbakjes 
 9 drinkbakjes
 15 zakken schaafsel 
 Vaccins en vitamines
 Gloeilampen
 Elektrische bedrading

Verloop en opvolging

03/04 : Vergadering, planning, opstart

06/04 : Installatie afgewerkt

07/04 : Aankomst van de eerste lading kuikentjes

Elke week : opvolging en rapportage

Elke 45 dagen : levering van vleeskippen

Budget 
kippenproject
Datum Artikels Uitgaven  Inkomsten 
 03 - 06/04 9 eetbakjes

9 drinkbakjes 
Schaafsel 
Vaccin en 
vitamines
Gloeilampen
Elektrische 
bedrading 
Voeding

27$
27$
16$
20$

5$
6$ 

1050$
07/04 350 kuikentjes 0.7$ x350= 245$
23/05 - 30/05 Levering 310 

vleeskippen 
310x6$=1860

33 kippen aan  
Centre Balou

6$x33=198$     

Total 1396$ 2058$
Bénéfice 662$
                                                       Budget bouw speelhoek

Zand 
Bakstenen 
Cement 
Tegels  

620$
300$
500$
200 $

 

Manuren  200$ 
Total 1820 $
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Speelhoek/speeltuin : nieuwe aanleg en speeltuigen te renoveren


