VZW MUTAMAINI KATANGA

Datum: Donderdag 11 september 2014
(Sint-Janscollege Meldert)

Uur: 18.00 uur-18.30uur

Aanwezig: Rob GERITS, Roland SEVERIJNS, Pascaline STRUMANE, Christiaan VAN
ELSEN, Emile VERVLIET
Verontschuldigd: /
Afwezig: /

1) GOEDKEURING ACTIVITEITENVERSLAG 2012-2013
Het definitieve activiteitenverslag voor het jaar 2012-2013 werd goedgekeurd
2) GOEDKEURING FINANCIEEL VERSLAG 2012-2013
Het financieel verslag voor de periode september 2012 – 31 december 2013
werd goedgekeurd
 Beide documenten zullen op de te vinden zijn.
3) OVERZICHT VAN DE KOMENDE ACTIVITEITEN
Onze activiteiten? Vanuit drie centra of groepen van vrijwilligers:
• SJM Meldert-Hoegaarden: steun aan scholen van Kimbeimbe en
Kandulwe
• ACV en sociale scholen van Geel en Heverlee: steun aan sociale school
van Lubumbashi
• Verzending van medisch materiaal voor de gezondheidscentra, PCs en
didactisch materiaal voor de scholen: groep uit Geel en omgeving
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Statuut van VZW = troef om subsidies te bekomen bij private en publieke
instellingen:
• Provincie Limburg – herstellingen school Musoshi
• Diverse congregaties en LUMOS – ITM in Kambove
• Lotto – ITM in Kambove
• Bedrijven en clubs: ITM Kambove en landbouwschool ETAKA
• Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking
Financiële stromen
• Onze eigen rekening: inkomsten van giften, solidariteitsacties en diverse
subsidies
• ACV: subsidie aan sociale school Lubumbashi
• SJM: betaling lonen leerkrachten lagere school van Kandulwe
• Provincie Limburg: secundaire school Musoshi
• Solidariteit om Leven (giften die recht geven op belastingvermindering)
2014 – Een grote sprong voorwaarts
• Voortzetting van wat daarvoor al aan de gang was: SJM voor Kandulwe,
provincie Limburg voor Musoshi, materniteit Kipushi
• Lotto: 39.000 euro voor bouw drie klassen ITM Kambove
• ACV Metea: 15.000 euro voor elektriciteitsvoorziening sociale school
• Financiering sociale school voor 2014-2016 verzekerd door de ngo
Wereldsolidariteit (25.000 euro per jaar in het systeem van de
medefinanciering: 75% door ontwikkelingshulp en 25% eigen bijdrage
door ACV)
• Concentratie op medisch en didactisch materiaal voor verzendingen
• Bouw nieuwe lagere school in Kandulwe - gefinancierd door mijnbedrijf
MMG in Kinsevere
4) VARIA
• Er volgen nog een aantal verzendingen van medisch materiaal en
zonnepanelen / batterijen.
• Hospitaal Zonder Grenzen (Geel => Namen) Ze voorzien medisch
materiaal voor Kimbembe en Kipushi
• Centre de santé Christ et Vie: Griet heeft al 6 maanden huur betaald en
wil ook de helft van het gebouw betalen in geval van aankoop
• Komende kosten: verzending van containers waaronder één met
medisch materiaal voor Hôpital sans Frontières (+/- 7000 per container)
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• Tony Schildermans heeft in Kasumbalesa wel ateliers maar geen
machines. Is het mogelijk om die machines te voorzien?
• In de landbouwschool zitten nu zo’n 70 leerlingen. Pater jan wil geen
nieuwe afdeling (bv. pedagogie of biochemie) of internaat starten.
Waarom niet proberen een bedrijf te voorzien dat op zichzelf kan
bestaan. De subsidies van sponsor Club51 zouden daarvoor kunnen
gebruikt worden vermits zij graag aan een concreet project willen
meewerken (€1500)
• Via Rob / Laakdal is er €1200 beschikbaar. Waarvoor zou dat kunnen
gebruikt worden?
• In de Paasvakantie zou er een delegatie naar Congo gaan. Wie zouden de
deelnemers kunnen zijn? Frank? Griet? (navragen). De delegatie mag wel
niet te groot zijn (voor vervoer en logement zou dat anders kunnen
problemen opleveren)
• Salarissen van kandulwe zullen ook dit jaar door Meldert betaald
worden, dezelfde sommen als vorig jaar, ondanks het feit dat er gezegd
werd dat het zou verminderd worden. (€7080)
• Pogramma van de Algemene vergadering van donderdag 11 september
om 18.30u:
o 1. Goedkeuring van de agenda
o 2. Vaststelling van de ledenlijst
o 3. Goedkeuring van het activiteitenverslag 2012-2013
o 4. Goedkeuring van het financieel verslag 2012-2013
o 5. Kwijting aan de beheerders
o 6. Presentatie van de film 'Nous, les Aumôniers du
Travail'.
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