VZW MATUMAINI KATANGA

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

Ook in 2018 heeft Matumaini steun gegeven aan scholen en gezondheidscentra van de
congregatie van de Aalmoezeniers van de Arbeid en aan enkele andere ontwikkelingsprojecten
in Hoog-Katanga in Congo-Kinshasa. Daarnaast zijn we ook actief geweest in eigen land.
1. Projecten in Congo – Provincie Hoog Katanga
Ons voornaamste project in termen van financiële steun aan investeringen was zoals in 2017 de
Fondation Mira d’Or. FMO is een Congolese vzw die in 2016 werd opgericht en de volgende
doelstellingen heeft: i) elementaire beroepsopleidingen organiseren voor vrouwen die in de
informele economie werken, (ii) in het gezondheidscentrum basisgezondheidszorgen aan lage
kostprijs aanbieden en (iii) informeren over moderne methoden van gezinsplanning en gezinnen
begeleiden bij de keuze van een methode. FMO is gevestigd in Katuba II, een deel van de cité
Katuba, de grootste volkswijk van Lubumbashi waar ongeveer 450.000 mensen wonen.
Twee keer per jaar start een vormingsprogramma van vijf maanden waaraan telkens 80 tot 100
vrouwen deelnemen. Zij volgen een beroepsopleiding naar keuze (kleding maken, haartooi en
esthetica, computergebruik, elementair Frans of Engels) en een aantal lessen over opvoeding van
kinderen en relaties man-vrouw. Hierbij hoort ook de informatie over gezinsplanning. Paren die
dat wensen kunnen zich door een gespecialiseerde dokter laten begeleiden bij de keuze van een
moderne methode van gezinsplanning. De ervaring leert dat 40 tot 45% van de deelneemsters
aan een vormingsprogramma ook kiezen voor gezinsplanning.
In 2017 financierde Matumaini de aankoop van een huis voor de vestiging van een klein
gezondheidscentrum en van een vormingscentrum. In 2018 hebben wij de aankoop van
zonnepanelen en batterijen gefinancierd, de herstelling van het dak en de afronding van de
aankoop van het huis (betaling van het certificat de parcelle). Verder heeft Matumaini de bouw
van een kleine varkensstal gefinancierd in Kamilombe, een dorp op 15 km van het centrum van
Lubumbashi. De vrouwengroep van FMO van dit dorp zal hier varkens kweken. De verkoop van
de varkens zal FMO vanaf 2019 voor een groot deel financieel zelfstandig maken.

Daarnaast hebben wij twee projecten van de Aalmoezeniers van de Arbeid financieel gesteund:
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 Herstelling van het dak van de lagere school in Kashimbala. Dat is een dorp waar de
congregatie pas sinds kort contact mee heeft en waar het schoolgebouw in slechte staat is.
Kashimbala ligt op 25 km van het centrum van Lubumbashi (op de omleidingsweg voor
vrachtwagens)
 Voor het Institut Technique Médical – ITM in Kambove betalen wij sinds enkele jaren
studiebeurzen voor jongeren die de opleiding tot verpleegassistent volgen. Het is een
vierjarige beroepsopleiding die afgestudeerden kans biedt op werk in kleine
gezondheidscentra in de dorpen van het district. Kambove ligt op 150 km van
Lubumbashi. Het was ooit een bloeiend mijnstadje maar nu zijn die activiteiten
grotendeels stopgezet. De werkloosheid is hoog en dat is een reden waarom veel jongeren
de kosten van de opleiding (450 dollar per studiejaar)

Zoals de vorige jaren hebben wij via Wereldmissiehulp Boechout medisch materiaal (waaronder
bevallingstafels en bedden), schoolmeubelen en informaticamateriaal verzonden. In november
vertrok nog een halve container met tafels en stoelen voor de Sociale School Lubumbashi. Voor
het informaticamateriaal werken wij samen met de Thomas More Hogeschool Campus Turnhout.

Matumaini werkt ook samen met de vereniging Een Hart voor Congo uit Peer die het Centre
Balou in Kimbeimbe steunt. Daar worden kinderen en jongeren met zware lichamelijke of
geestelijke beperkingen opgevangen.

2. Solidariteitsacties en informatieve activiteiten in België
Matumaini maakt deel uit van de Derde Wereldraden of adviesraden voor ontwikkelingssamenwerking in vier gemeenten: Boechout, Geel, Laakdal en Mortsel. Wij zijn ook lid van de
4depijlersteunpunt van 11.11.11, met bijeenkomsten op 26 mei en een Forum in Brussel op 24
november.

In 2018 organiseerden wij of werden gevraagd deel te nemen aan volgende solidariteits- of
informatieve activiteiten:
 14 tot 16 maart – Internale Dagen van Thomas More Geel, departement Sociaal Werk,
met als de Digitale Kloof. Wij stelden de projecten van Matumaini voor, vooral de
Fondation Mira d’Or. Onder het thema ‘Een tweede leven voor informaticamateriaal’
stelt Thomas More materiaal ter beschikking voor de uitrusting van computerklassen in
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verschillende scholen in Lubumbashi. Wij hebben vier ateliers geleid over het thema van
de informele economie in Congo.
 24 maart – met andere 4depijlers en de GOS verkochten wij wafels op de Palmenmarkt in
Geel. De opbrengst ging naar 8 projecten in het Zuiden, waaronder Matumaini.
 8 april – Informatie over Congo en de projecten van Matumaini op de algemene
vergadering van Wereldwinkel Boechout.
 17 april – Informatie over de politieke situatie in Congo bij een tentoonstelling
georganiseerd door MOS Meerhout.
 18 juli – Informatie over de informele economie bij ACV Metea provincie Antwerpen
 28 juli – Zomerterras van de Geelse 4depijlers en de GOS. De opbrengst werd verdeeld
onder 8 projecten in het Zuiden, waaronder Matumaini.
 28 augustus – Een stand op de Wereldmarkt in Geel
 25 en 27 september – Workshops en een actie voor Congo in Thomas More Kempen
(campus Geel en campus Turnhout)
 22 tot 26 oktober – Congoweek in het Sint Janscollege in Meldert-Hoegaarden
 2 december – Wijnbenefiet van de Wijngilde Hoegaarden – de opbrengst gaat naar onze
projecten in Katanga
 Warmste Week – er waren acties bij AE Haasrode, bij Janssen Pharmaceutica in Beerse
en in Antwerpen. De actie in Beerse verliep in samenwerking met de 4depijler Een Hart
voor Congo uit Peer. Het personeel van ACV provincie Antwerpen verkocht wafels en
nam met een grote groep deel aan de Warmathon in Antwerpen.

Overleg over al die activiteiten en over de steun aan de projecten in Katanga vereist een
minimum aan coördinatie. Met bestuursleden verspreid over de provincies Antwerpen (Geel
en Mortsel) en Vlaams Brabant (Meldert-Hoegaarden) was e-mail een noodzakelijk
communicatiekanaal. De Raad van Bestuur vergaderde op 9 november, de Algemene
Vergadering kwam samen op 2 december in Meldert.
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2. Financieel verslag 1 januari – 31 december 2018
Saldi op 1 januari 2018
 Bankrekening Matumaini
 Solidariteit om Leven
Inkomsten
 Gemeenten en provincies
 Solidariteitsacties
 Giften van verenigingen en organisaties
 Giften van idividuele donateurs

2.321,27
2.094,18
10.034,40
11.524,95
20.000,00
6.014,00

 Totaal
Uitgaven
 Administratie- en bankkosten
 Verzendingen Wereldmissiehulp
 Projecten

47.573,35

 Totaal
Saldi op 15 november 2018
 Bankrekening Matumaini
 Solidariteit om Leven

41.229,25

56,71
975,60
39.695,88

8.905,42
578,69

Enkele details van de inkomsten:
 Wij ontvingen subsidies van de gemeenten Boechout, Geel, Laakdal en Mortsel
 De voornaamste solidariteitsacties verliepen in het kader van Music for Life maar er
waren ook acties van Karitatief Laakdal en van het OZC Sint Michiels
 Matumaini ontving ook een belangrijke gift van ACV Metea provincie Antwerpen, te
besteden voor de Fondation Mira d’Or en voor de Sociale School Lubumbashi
 Via Solidariteit om Leven (Lommel) werd 6.014 euro aan individuele giften ontvangen

Daarnaast blijven wij ook betrokken bij projecten in Katanga waarvan de financiering niet via
Matumaini verloopt: de Sociale School Lubumbashi (sponsors zijn de ngo Wereldsolidariteit en
het ACV) en de lagere school in Kandulwe (sponsor is het Sint Janscollege in Meldert.
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