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MATUMAINI KATANGA – NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 

Uitbreiding Institut Facultaire Théophile Reyn 

In de loop van 2022 werd het aantal lokalen van het IFTR aan de avenue Lac Kipopo 

aanzienlijk uitgebreid. De foto’s hieronder tonen hoe op het bestaande gebouw twee 

verdiepingen werden bijgebouwd en een zijvleugel werd aangebouwd. Het is een grote 

investering van de Aalmoezeniers van de Arbeid die het mogelijk maakt dat de 3 opleidingen 

die IFTR zal aanbieden geen plaatsgebrek zullen lijden. 

Het IFTR zal in het volgende academisch jaar (januari 2023) drie graduaatsopleidingen 

organiseren: Filosofie, de Sociale School (Sciences Sociales du Travail) en Beheer van 

Informaticasystemen (Informatique de Gestion). 

Foto – nieuwe gebouw 

 

 

Centre Balou – Project Zawadi 

We kregen positief nieuws van onze vrienden van Een Hart voor Congo uit Peer. De 

provincie Limburg voorziet een toelage van 11.000 euro voor het project Zawadi. Matumaini 

had eerder al twee donoren gevonden: de stad Geel (3.000 euro) en het Vierdepijlerfonds van 

de provincie Antwerpen (4.000 euro). Met deze financiering plus een eigen bijdrage kan 

Centre Balou de lokalen en de leefruimten voor de studenten inrichten. Er wordt voor het 

eerste jaar van de opleiding gerekend op een dertigtal studenten die intern zullen zijn. Het 

eerste jaar zal in januari 2023 beginnen.  
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Zawadi (Swahili voor gift) is een graduaatsopleiding voor verpleegkundigen maar in de 

opleiding zal sterk de klemtoon gelegd worden op de vaardigheden die nodig zijn voor de 

omgang met kinderen en volwassenen met een beperking. De verantwoordelijke van Zawadi, 

dokter Jonathan Mukaz, is in contact met andere instellingen die competenties op dat gebied 

hebben. Er zijn bijvoorbeeld contacten met de opleiding Logopedie van de Hogeschool 

HENALUX (Henegouwen-Namen-Luxemburg). 

Vrouwencentrum Mirador 

Mirador organiseerde in 2022 opnieuw twee modules van beroepsopleiding. De module van 

januari-mei begon met 59 vrouwen. Daarvan behaalden 43 het certificaat: 32 voor Kleding, 2 

voor Informatica, 4 voor Esthetica en 5 voor Alfebetisering.  Voor de informatie en 

sensibilisering over gezinsplanning werden 139 deelnemers genoteerd; 80 vrouwen kozen 

voor het implantaat.  

De tweede module begon in juli met 74 kandidaten, opnieuw een grote meerderheid voor de 

vorming Kleding. 99 vrouwen volgden de informatie over gezinsplanning. 

Fotocollage – bezoek ateliers Mirado 2022  

 

 

De landbouwactiviteiten in de dorpen Kamilombe en Kibulu. De verkoop van varkens  

(Kamilobe) blijft moeilijk en er wordt overwogen om minstens gedeeltelijk over te gaan op 

het houden van kippen. De investering in kuikentjes en voedsel is veel kleiner en er verlopen 

slechts 45 tot 50 dagen tussen de aankoop van de kuikentjes en de verkoop van een volwassen 

kip. Daartegenover staat dat het eerste jaar van de productie van maïs en zoete aardappelen 

(Kibulu) wel een succes was. 

 

Fotocollage – bezoek landbouwprojecten Kamilimbe en Kibulu juni 2022 
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Solidariteitsacties en informatie-aciviteiten 

 

Het Sint Janscollege Meldert (SJM) organiseerde in mei een Congoweek. In alle klassen werd 
informatie gegeven en de opbrengst van een picknick, een posterbeurs en de verkoop van 
zelfgebakken cakes ging zoals de voorgaande jaren naar het betalen van de lonen van de 
leerkrachten van de lagere school in Kandulwe, een klein dorp op 20 km van Lubumbashi. 
 
Oxfam Wereldwinkel Boechout organiseert op 23 november een informatieavond over 
Congo. Vooral het project Mirador zal in de kijker staan. Maar door de samenwerking met 
Wommelgem en de aanwezigheid van de Franciscaan Jef Augustijnen, die in Dilolo in de 
provincie Lualaba werkt, zal ook de problematiek van de beschikbaarheid van zuiver water 
ter sprake komen. 
 
Tijdens de geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel Geel, weekend 2-3 december, is er een 
informatiestand van Matumaini. 

 

Steun aan onze projecten met recht op belastingvermindering kan via: 
Solidariteit om Leven, Stijn Streuvelsstraat 7, 3920 Lommel 
Vermelding: project 500 

 


