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MATUMAINI KATANGA – Projecten 2021-2022 
 

In 2021 heeft MATUMAINI volgende projecten gesteund: 
▪ Vrouwencentrum Mirador met beroepsopleidingen en gezinsplanning, en twee 

kleine landbouwproducten enkele km buiten Lubumbashi (Kamilombe en Kibulu) – 
sponsors zijn verschillende gemeenten (Boechout, Geel, Laakdal en Mortsel) en 
organisaties van het ACV – Matumaini steunt al sinds 2017 

▪ Lagere school St Theofiel in Kambove – éénmalige tussenkomst in de aankoop van 
schoolbanken – gefinancierd door ACV Metea 

▪ Institut Technique Médical in Kambove (verpleegkunde) – sinds 2016 een forfaitaire 
som om voor het schoolgeld voor een aantal studenten te verminderen – wordt 
gefinancierd uit individuele giften 

▪ Lagere school Kashimbala – éénmalige tussenkomst voor de aankoop van 
schoolbanken – gefinancierd door SJM (Sint Janscollege Meldert) en Matumaini 

▪ Complexe scolaire St Augustin in Kimbeimbe – tussenkomst in de aankoop van 
schoolbanken (nodig door de aangroei van de schoolbevolking) – gefinancierd uit 
giften 

▪ Hier kunnen we nog de lagere school van Kandulwe aan toevoegen – SJM financiert 
al sinds 2006-2007 het grootste deel van de lonen van de leraren 

 
Drie projecten zullen in 2022 wel verder gefinancierd worden: Mirador, het ITM Kambove en 
de lagere school van Kandulwe. 
 
Nieuwe projecten 2022 
 
Vanuit Centre Balou werd steun gevraagd voor de start van een opleiding verpleegkunde 
met als naam ZAWADI (Swahili voor gift, geschenk): 

▪ Waar? Er zijn lokalen beschikbaar bij Centra Balou in Kimbeimbe 
▪ Naast de gewone opleidingen (verpleging, vroedvrouw) zal aandacht besteed worden 

aan thema’s die in de andere scholen weinig of niet aan bod komen:  geestelijke 
gezondheidszorg en psychiatrische zorgen, psychomotoriek, kinesitherapie en 
logopedie. Die zijn interessant voor personeelsleden van instellingen voor personen 
met een handicap (Centre Balou zelf, Nuru voor blinden en slechtzienden, Effata voor 
gehoor- en spraakgestoorden en het psychiatrisch centrum van de Broeders van 
Liefde 

 
 
Dr Jonathan Munkaz, dokter in het gezondheidscentrum van Centre Balou en coördinator 
van het project Zawadi, heeft me voor het in orde brengen van de lokalen een  globale 
kostenraming van 21.467 USD gemaild. Hij heeft toegezegd meer details te geven voor de 
herstelling van het gebouw, de uitrusting van de lokalen en de info-campagne in de scholen 
 
Er is ook een vraag naar een lesgever Logopedie, uiteraard in het Frans en digitaal. Hiervoor 
is contact opgenomen met de lerarenvakbond van ACV. 
Dit project zullen we in 2022 de nodige ondersteuning geven via projectaanvragen bij 
diverse Provincies en Lokale Besturen. 
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