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NIEUW KLEINSCHALIG LANDBOUWPROJECT KAMBOVE - VOEDSELVEILIGHEID 

   

De lokale parochiegemeenschap van St Hubert Kambove is gestart met een landbouwproject 

:  cultiveren van enkele hectare landbouwgrond voor Mais – basisvoedsel in Katanga 

maïsbloem.  Dit jaar is twee hectare in gebruik genomen.  Op vraag van de lokale bevolking 

gaan ze hun velden uitbreiden.  Op die wijze hopen ze  maïsbloem tegen redelijke prijs ter 

beschikking te stellen.  Om  deze uitbreiding mogelijk te maken hebben wij met Matumaini 

850 $ ter beschikking gesteld van dit project.  Strijd tegen armoede, basisvoedsel voorzien  

door lokale landbouwprojecten  verdient onze steun ! Het project is in handen van RP Isodore, 

Kibango Nsonga , Aumônier de travail , curé Paroisse St Hubert Kambove. 

MIRADOR – LANDBOUWPROJECT KAMILOMBE 

Begin oktober ontvingen we slecht nieuws - door een stormwind was een deel van het dak van 

de stal weggewaaid. De 65 varkens moesten tijdelijk in één ruimte opgehokt worden! Maar het 

regenseizoen zou in november beginnen en dus was de herstelling van het gebouw prioritair.   

 

De dorpelingen blijven niet bij de pakken zitten.  De verdere uitbouw van het project met 

productie van maïs, zoete aardappelen, verschillende groenten en bananen en papaya’s op 

een terrein van 3 ha is intussen ook gestart. Deze week kregen we de beslissing dat het  



 

 

MIRADOR–  GEZONDHEIDSCENTRUM - VORMINGSCENTRUM VROUWEN KATUBA  

Ook in CONGO worden er preventiemaatregelen rond Corona getroffen : handhygiëne, 

mondkapjes op openbare plaatsen… niet vanzelfsprekend . MIRADOR werkt mee aan de 

campagne bij de bevolking. In de periode april-juni werden 10.000 mondkapjes gemaakt door de 

cursisten "Confectie". Deze werden verspreid in de volkswijken, bij de marktverkopers, bij moto- 

en autotaxibestuurders, bij overheidsdiensten en bedrijven tijdens een informatiecampagne rond 

Covid. Bijzondere dank aan donoren uit Geel,  ACV-Metea en Gemeente Geel die een extra 

ondersteuning voorzien in kader van Noodhulp Corona. 

In oktober is het Vormingscentrum gestart met een cursus haartooi en esthetiek, voor jonge 

vrouwen, de deelneemster maken  pruiken en haar-extensies van natuurlijke producten . Op 

die manier kunnen ze hun inkomen verhogen, basis voor ontwikkeling en strijd tegen 

armoede.– fiere vrouwen in hun dagelijkse strijd voor respect en waardigheid. 

project wordt ondersteund door het 4de Pijlerfonds van de Provincie Antwerpen..  

 

KAMBOVE Onderwijsprojecten -Aalmoezeniers van de Arbeid  

In Kambove is de bouw van een nieuwe lagere school gestart. Nu wordt er in de namiddag 

les gegeven in de lokalen van een secundaire school. Maar dan zijn er te weinig lesuren en 

ouders houden hun kinderen thuis omdat ze soms pas na donker thuis komen. De nieuwe 

school zal 12 klassen tellen. Samen met de Aalmoezeniers van de Arbeid België financiert 

Matumaini het nieuwe gebouw. Er wordt gewerkt in Congo. 

 

  

          

  



 

Ondanks deze tegenslagen werken onze partners verder aan menswaardige 

levensomstandigheden, gezondheid, onderwijs, economische en sociale ontwikkeling, 

strijd tegen armoede. Ze blijven rekenen op onze ondersteuning.  Aangezien tijdens 

de warmste week geen financiële acties voorzien worden verliezen wij een aantal 

voorziene inkomsten.  Ook andere financiële ondersteuningsacties zijn in 2020 niet 

mogelijk wegens de Corona-maatregelen.  Dit jaar rekenen we op subsidies van lokale 

overheden (Geel, Kasterlee, Boechout, Provinciebestuur ) en individuele sponsors.  . 

Toch kloppen we ook nog bij jullie aan.  In het verleden stortten jullie een persoonlijke gift 

via SOL – Lommel, waarvoor dank.   Voor dit jaar is het fiscaal voordeel voor persoonlijke 

giften verhoogd tot 60% - vanaf een gift van 40Eur.  Let wel bij overschrijvingen op rekening 

SOL LOMMEL dient je voortaan ons projectnummer : 500 te vermelden. 

Rekening SOL LOMMEL – BE11 7350 1646 6948 – melding 500  
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