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MATUMAINI KATANGA VZW – JAARVERSLAG  2021 

 
Corona heeft in 2021 ook in Congo het maatschappelijk leven verstoord. De scholen werden 

verschillende keren gesloten, waardoor het schooljaar 2021-2022 in het basis- en secundair 

onderwijs pas begin oktober kon beginnen, in het hoger onderwijs zelfs pas begin januari 

2022.Toch hebben onze partners hun werking kunnen verder zetten en werden zelfs enkele 

nieuwe initiatieven genomen. 

 
Aalmoezeniers van de Arbeid 

 

In Kambove kon het nieuwe schooljaar in oktober in de lagere school St Theofiel beginnen in 

nieuwe lokalen. Het aantal leerlingen was toegenomen van 305 in 2013 tot 560 in 2019 en de 

lessen werden in de namiddag gegeven in de lokalen van de secundaire school, omdat de lagere 

school niet over een eigen infrastructuur beschikte. Nadelen daarvan waren dat er in de 

namiddag minder onderwijsuren zijn en kritiek van de ouders die hun kinderen ruim voor het 

donker wordt thuis willen hebben. Die noodoplossing kon niet blijven duren, de bouw van eigen 

lokalen was noodzakelijk. Matumaini heeft het dossier voorgelegd aan de provincie Limburg die 

het project betoelaagd heeft. En wij hebben ook financieel bijgedragen tot de aankoop ter plaatse 

van 600 schoolbanken, een stimulans voor de lokale economie. 

 
Matumaini heeft zoals de vorige jaren studiebeurzen gefinancierd voor jongeren die het 

schoolgeld voor de opleiding verpleegkunde aan het Institut Technique Médical zelf niet of niet 

volledig kunnen betalen. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren werd een technisch 

lokaal voor de praktijkvakken bijgebouwd. 

 

De maisproductie in de parochie St Hubert verloopt goed. De voorziene uitbreiding van 1 naar 3 

ha werd gerealiseerd. Een deel van de maïs wordt na de oogst opgeslagen om dan in de maanden 

januari en februari 2022 aan redelijke prijzen te verkopen, wanneer op de markten de ingevoerde 

maïs duur is. 

http://www.matumaini.be/
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In Kimbeimbe werd in het Complexe Scolaire St Augustin een nieuw sanitair blok in gebruik 

genomen. Dat was nodig omdat ook hier het aantal leerlingen de voorbije jaren sterk gegroeid 

was. 

 

Kashimbala is een dorp op 19 km van het centrum van Lubumbashi maar het behoort nog wel 

tot de stad. De Aalmoezeniers verzorgen hier de eredienst en steunen de initiatieven die de 

bevolking neemt. Er was tot voor kort geen lagere school zodat de kinderen 4 km moesten 

stappen om in een buurdorp naar school te gaan. Het oudercomité financierde en bouwde zelf 

twee klassen. Matumaini en Sint Janscollege Meldert financierden de aankoop van 60 

schoolbanken. 
 
Het Sint Janscollege Meldert heeft zoals de voorgaande jaren de lagere school in Kandulwe 

gesteund door het overgrote deel van de lonen van de leerkrachten te betalen. 

 
Fondation Mira d’Or - Mirador 

 
Mirador organiseerde in 2021 weer twee beroepsopleidingen  van vijf maanden elk. De vrouwen 

komen drie namiddagen per week naar het vormingscentrum in de cité Katuba voor een 

beroepsopleiding naar keuze: kleding, esthetica, computer of alfabetisering. De zaterdagen 

worden voorbehouden voor gesprekken over opvoeding van kinderen, man-vrouw relaties en 

gezinsplanning. Een gespecialiseerde arts is dan aanwezig voor de vorming over moderne 

vormen van gezinsplanning. 

 

In 2021 volgden 108 vrouwen een beroepsopleiding: 59 in het eerste programma dat liep van 

november 2020 tot mei 2021, en 49 in het tweede programma van juni tot november. Van de 

twee groepen samen hebben 51 vrouwen zich gemeld voor begeleiding gezinsplanning. Sinds de 

start van Mirador in 2017 hebben 467 vrouwen deelgenomen aan een beroepsopleiding; 222 

daarvan hebben begeleiding gevolgd inzake gezinsplanning (vrijwel altijd een implantaat). 

 

Het kleine gezondheidscentrum specialiseert zich in de zorg voor de zwangere vrouw en in 

begeleiding rond gezinsplanning. In 2021 werden in het centrum 157 kinderen geboren. In het 

kader van de postnatale consultaties worden deze vrouwen aangemoedigd te beginnen met een 

moderne vorm van gezinsplanning. Er werd ook een campagne gevoerd voor het besnijden van 

jongetjes; 253 ouders hebben positief gereageerd. 

 

Van de twee landbouwprojecten is vooral het project in Kibulu – productie van maïs, maniok en 

zoete aardappelen – goed geëvolueerd. In het eerste volledige werkingsjaar werden 125 zakken 

maïs (ongeveer 5 ton) en 30 zakken zoete aardappelen (600 kg) geproduceerd. Met de 

vrouwengroep is de volgende verdeling afgesproken: 60% wordt verdeeld onder de leden van de 

vrouwengroep en 40% gaat naar Mirador en wordt verkocht voor de autofinanciering van de vzw 

en voor de financiering van toekomstige investeringen (productie van pepers en papaya’s). 

 

In Kamilombe verloopt het varkensproject eerder moeizaam maar in 2021werd toch voor het 

eerst een financieel evenwicht bereikt, d.w.z. dat de kosten van voeding, veearts en bewaker 

gedekt werden door de inkomsten. Er werden 29 varkens verkocht maar het is moeilijk 

regelmatige afnemers te vinden. De grote supermarkten geven de voorkeur aan goedkoop 

ingevoerd vlees. 
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Verzendingen van school- en medisch materiaal 

 
We hebben in 2021:via Wereldmissiehulp vier verzendingen gedaan, voor een totaal gewicht van 

bijna 1,7 ton. Daaronder een groot fotokopieapparaat voor de Sociale School Lubumbashi, een 

dertigtal computers voor verschillende projecten en naaimachines voor Mirador. Een vijfde 

verzending met 300 kilo schoolmateriaal en speelgoed voor Centre Balou, een instelling voor 

kinderen met zware fysische en psychische beperkingen in Kimbeimbe, was einde december nog 

niet in Lubumbashi toegekomen 

 

Solidariteitsacties en informatieve activiteiten in België 

 
Ook in 2021 moesten door de coronapandemie bijna alle solidariteitsacties en informatieve 

activiteiten afgelast worden.   

 

Leden of sympathisanten van Matumaini bleven wel actief in de Derde Wereldraden/Mondiale 

Raden in vijf gemeenten: Boechout, Geel, Kasterlee, Laakdal en Mortsel. Matumaini bleef 

natuurlijk ook lid van de 4depijlersteunpunt van 11.11.11. 
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Inkomsten en uitgaven in 2021 

 

Beschikbaar op 1 januari 2021 

➢ Bankrekening Matumaini 

➢ Solidariteit om Leven 

 

➢ Totaal 

 

6.694,25 

6.565,19 

 

13.259,44 

Inkomsten 

➢ Solidariteitsacties 

➢ Individuele donateurs 

➢ Giften van verenigingen of organisaties 

➢ Gemeenten 

 

➢ Totaal 

 

357,14    

8.849,01 

30.000,00 

16.997,25 

 

56.203,40 

 

Uitgaven 

➢ Administratie- en bankkosten 

➢ Verzendingen Wereldmissiehulp 

➢ Projecten 

  

➢ Totaal 

 

193,91 

1.994,45 

50.146,45 

 

52.334,81 

  

Beschikbaar op op 31 december  2021 

➢ Bankrekening Matumaini 

➢ Solidariteit om Leven 

 

➢ Totaal 

 

11.891,70 

5.236,33 

 

17.128,03 

 
Enkele details van de inkomsten: 

• Zoals de vorige jaren ontvingen wij ook in 2021 subsidies van de gemeenten Boechout, 

Geel, Laakdal en Mortsel. Enkele gemeenten verhoogden hun subsidie en compenseerden 

op die manier het wegvallen van inkomsten uit solidariteitsacties. 

• Organisaties of verenigingen die onze projecten financieel gesteund hebben: 11.11.11 

(Fonds van de provincie Antwerpen) en ACV (ACV Metea en ACV provincie 

Antwerpen) 

• Via Solidariteit om Leven werd 8.849 euro aan individuele giften ontvangen. 
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