VZW MUTAMAINI KATANGA

Datum: Vrijdag 3 juni 2015
Sint-janscollege Meldert

Uur: 18.00 uur-18.30uur

Aanwezig: Rob GERITS, Roland SEVERIJNS, Pascaline STRUMANE, Christiaan VAN
ELSEN, Emile VERVLIET
Verontschuldigd: Gust van Dongen, Etienne Beel
Afwezig: /

1) GOEDKEURING ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Het activiteiten verslag voor het jaar 2013-2014 wordt goedgekeurd.
Zie bijlage
2) GOEDKEURING FINANCIEEL VERSLAG 2014
Het financieel verslag voor het jaar 2012-2013 wordt goedgekeurd
Op 08/07 staat er €26,269,89 op de rekening van Matumaini
Het financieel verslag zou moeten neergelegd worden op de griffie van de
rechtbank van Leuven. (Door Roland getekend)
3) GOEDKEURING LEDENLIJST
Imman Udin wordt geschrapt en zal vervangen worden door Etienne Beel. Deze
aanpassing moet niet neergelegd worden bij de rechtbank. Moet gewoon ter
beschikking blijven.
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4) VOORZIENE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
Er zal al €10.000 overgeschreven worden zodat men al met de werken kan aan
ITM Kambove kan beginnen.
 €5000 van de Provincie Antwerpen
 Griet wil ook persoonlijk een bedrag overschrijven voor dit
initiatief: €3000
 €2000 gestort vanuit Geel voor de sanitaire blok (Kris / Geel zou
graag een bewijs hebben van het gebruik van dat geld)
5) VARIA
 Weddes van Kandulwe worden doorgestort
 Uitval in de verpleegstersschool => kan daar iets aan gedaan worden
door bv het schoolgeld te betalen?
 Centre Balou heeft niets met matumaini te maken.
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Activiteitenverslag 2014
1. Doel van de vzw
De vzw Matumaini Katanga werd op 9 september 2011 opgericht met als doel: de
internationale solidariteit en samenwerking te bevorderen en ontwikkelingsprojecten te
steunen in de landen waar de Aalmoezeniers van de Arbeid actief zijn, in het bijzonder in
Katanga in de Democratische Republiek Congo. Matumaini is Swahili voor ‘hoop.’
De Aalmoezeniers van de Arbeid zijn in Katanga actief in zeven verschillende steden en
gemeenten:
 In Lubumbashi beheert de congregatie het Institut Facultaire Théophile Reyn, een
instelling voor hoger onderwijs met twee graduaatsopleidingen. Het departement
Philosophie werd opgericht voor de opleiding van kandidaat-priesters en anderen die
in de geest van de congregatie willen werken. Het departement Sciences Sociales du
Travail (sociale school) is een praktijkgerichte avondopleiding voor mensen die
werken in sociale bewegingen, niet-gouvernementele organisaties, sociale
administraties en personeelsdiensten van bedrijven. Verder ondersteunt de
congregatie nog een KAJ-werking en enkele kleine naaiateliers voor vrouwen die niet
over het startkapitaal beschikken om een eigen microbedrijf te beginnen;
 In Kambove, 150 km ten noordwesten van Lubumbashi, beheert de congregatie een
lagere school met 700 leerlingen, een secundaire school met 850 leerlingen, een
beroepsopleiding voor verpleegkundigen (het Institut Technique Médical Caritas, 40
studenten) en een klein gezondheidscentrum op enkele km buiten het centrum van
de stad. Er zijn ook enkele kleine initiatieven om de zelffinancieringsgraad van de
congregatie te verhogen (een benzinepomp en een winkel die verhuurd worden, een
bakkerij en een apotheek);
 In Kakanda, 30 km voorbij Kambove in de richting van Kolwezi, is de congregatie
sinds 2012 aanwezig en beheert er een lagere school (450 kinderen) en een kleine
apotheek;
 In Kimbeimbe, 10 km buiten Lubumbashi op de weg naar Likasi, beheert de
congregatie een gezondheidscentrum (consultaties en vaccinatiecampagnes, 350
bevallingen per jaar) en het scholencomplex St. Marcel met kleuteronderwijs (125
kleuters), lager onderwijs (720 kinderen) en een secundaire landbouwschool (gestart
in 2011, 160 leerlingen einde 2014). Vanuit Kimbeimbe wordt ook een basisschool
met 310 leerlingen beheerd in Kandulwe, een dorp op een tiental km van
Kimbeimbe;
 In Kipushi, 25 km buiten Lubumbashi op de grens met Zambia, is de congregatie in de
parochie van de H. Familie verantwoordelijk voor een kleuterschool (35 kleuters),
een lagere school (800 kinderen), een beroepsopleiding voor jongeren (50 leerlingen)
en een gezondheidscentrum;
 In Musoshi-Sodimico, nabij Kasumbalesa op 90 km van Lubumbashi en eveneens op
de grens met Zambia, beheert de congregatie een secundaire school met 320
leerlingen.
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2. Activiteiten van de vzw
De vzw brengt organisaties en personen samen die zich in België inzetten om de projecten
van de Aalmoezeniers te steunen:
 Het scholencomplex van Kimbeimbe en de basisschool in Kandulwe worden vooral
vanuit het Sint Janscollege in Meldert-Hoegaarden ondersteund. Het college
organiseert elk jaar een Congo-week en om de twee jaar wordt een wijnbeurs
gehouden;
 De sociale school in Lubumbashi wordt sinds de start in oktober 2009 ondersteund
door het ACV. Sinds 1 januari 2014 gebeurt de financiering via Wereldsolidariteit, de
NGO voor ontwikkelingssamenwerking van het ACW. De school wordt via het stelsel
van de medefinanciering gesteund door de Belgische ontwikkelingssamenwerking
(80% van de projectkosten), de eigen bijdrage van WSM (20% van de projectkosten)
wordt geleverd door het ACV.
 De sociale school van Geel geeft verantwoordelijken van de sociale school in
Lubumbashi de gelegenheid om in België studiebezoeken af te leggen en heeft ook
PCs en ander informaticamateriaal materiaal geleverd. De sociale school van
Heverlee levert sinds 2011 elk academiejaar een docent die 10 weken ter plaatse is;
 Een groep van medewerkers uit Geel en omgeving (o.a. het fietsenatelier Mol) steunt
onderwijs- en gezondheidsprojecten. Zij geven extra ondersteuning voor de
landbouwopleiding in Kimbeimbe (ETAKA), de verpleegkunde-opleiding in Kambove
(ITM) en het inclusief onderwijsproject van het Centre Balou in Kimbeimbe. Zij doen
dat door het ter beschikking stellen van didactisch en pedagogisch materiaal, de
inrichting van een praktijklokaal en een klein labo, en materiële ondersteuning voor
de gezondheidscentra (o.a. hospitaalbedden, rolstoelen, matrassen, dekens en
medische materiaal zoals verbanden en injectienaalden). De verzending gebeurt via
Wereldmissiehulp in Boechout. Voor het verzamelen van medisch materiaal werd in
2014 een samenwerking gestart met de NGO Hôpital Sans Frontières uit Namen.
In 2014 werd een film van 23 minuten gerealiseerd, waarin de sociale projecten van de
Aalmoezeniers in Katanga voorgesteld worden. De film is beschikbaar op de website van de
vzw (http://www.matumaini/be, zie: Over Aalmoezeniers v/d Arbeid in Katanga)

3. Statutaire vergaderingen en administratieve regelingen
De raad van bestuur vergaderde op 19 februari en op 11 september 2014. De jaarlijkse
statutaire algemene vergadering vond eveneens plaats op 11 september.
4. Financieel verslag 2014
De financiële steun aan de projecten in Zuid-Katanga verloopt via verschillende kanalen:
 Rechtstreeks via Matumaini: zie hierna het overzicht van inkomsten en uitgaven in
2014
 Wereldsolidariteit: 25.000 euro voor de sociale school Lubumbashi
 Sint Janscollege in Meldert: 7.148 euro voor de lonen van zeven leerkrachten van de
lagere schoool in Kandulwe
 Provincie Limburg: 11.000 euro voor de renovatie van de secundaire school
Makimbilizo in Musoshi-Sodimico
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 Initiatieven in Geel o.a. ter ondersteuning van de vierdepijler organisatie door GOS,
door serviceclubs en andere activiteiten
 Solidariteit om Leven: zie hierna het overzicht van inkomsten en uitgaven in 2014
Ook in Katanga zoekt men naar meer autofinanciering en ondersteuning door lokale of
provinciale overheden, organisaties en ondernemingen. Een voorbeeld hiervan is de
onderneming MMG, Metals Mining Groupe, met China Minmetals Corporation als grootste
aandeelhouder maar met veel Australiërs in het topmanagement. MMG is actief in
Kinsevere, op 30 km van Lubumbashi. De onderneming financierde de bouw van zes nieuwe
klaslokalen voor de lagere school in Kandulwe; de twee bestaande kleinere lokalen zullen in
2015 een andere bestemming krijgen.
Het is in Congo gebruikelijk dat grote bedrijven investeren in ‘le social’ en bijvoorbeeld
scholen of gezondheidscentra bouwen in de regio waar zij actief zijn en waar hun personeel
woont. Soms zijn deze investeringen als een contractuele verplichting opgenomen in de
concessie of exploïtatie-vergunning, in andere gevallen gaat het om vrijwillige bijdragen. De
bedrijven nemen meestal enkel de investering op zich, de werkingskosten (lonen en andere)
moeten door de lokale gemeenschappen gedragen worden.

UITGAVEN

2012
33.987,30

2013
4.247,86

2014
79.872,92

Steun aan projecten

32.590,31

1.500,00

53.476,66

907,50

16.270,34

1.353,55

1.789,95

10.086,65

43,44

50,41

39,27

INKOMSTEN

35.408,00

20.934,69

74.231,33

Toelagen voor projecten

30.000,00

3.500,00

67.003,00

Solidariteitsacties

2.699,00

10.181,52

2.450,00

Giften

2.709,00

6.150,00

2.620,00

1.099,12

2.122,72

4,06

35,61

16.686,83

- 5.641,59

18.107,53

12.465,94

Aankoop van goederen
Verzending van goederen
Bank- en administratiekosten

Gemeentelijke raden
ontwikkelingssamenwerk.
Andere inkomsten
SALDO
Beschikbaar op 31/12

1.420,70

(Bankrekening bij BNP Paribas Fortis: BE22 0016 6731 8347 en BIC code: GEBABEBB)
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Detail van de uitgaven:
 Steun aan projecten: Institut Technique Médical Caritas - ITM in Kambove (39.087,12
euro), materniteit van de parochie H. Familie in Kipushi (11.373,81 euro) en de
sociale school van Lubumbashi (3.015,73 euro voor de installatie van zonnepanelen
en batterijen)
 Aankoop van goederen voor verzending: zonnepanelen en batterijen voor de sociale
school Lubumbashi (9.739,70 euro), leermiddelen voor ITM Kambove en technische
landbouwschool ETAKA in Kambove (6.280,70 euro) en medisch materiaal (250 euro
als symbolische bijdrage aan Hôpital sans Frontières)
 Verzending van goederen via Wereldmissiehulp Boechout (10.086,65 euro)
Detail van de inkomsten:
 Steun voor projecten: Lotto voor de bouw van klaslokalen voor ITM in Kambove
(38.913 euro), ACV Metea voor de aankoop en verzending van zonnepanelen en
batterijen + de installatie daarvan in de sociale school van Lubumbashi (15.590 euro),
LUMOS (Leuvense universitaire medische ontwikkelingssamenwerking) voor
didactisch en labo-materiaal voor ITM Kambove en materniteit in Kipushi (5.000
euro), initiatieven Geel/Kempen voor het ITM in Kambove en de landbouwschool in
Kimbeimbe (5.000 euro) en het Sint Janscollege Meldert voor de verzendingskosten
van didactisch en medisch materiaal (2.500 euro);
 Er werden solidariteitsacties georganiseerd door Fifty-One Geel, +30 Fuif Kasterlee,
Karitatief Laakdal en ACV Geel;
 Gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking: wij ontvingen subsidies van
de gemeenten Geel en Laakdal;
 Giften: wij ontvingen in totaal 2.620 euro van sympathisanten.
Met Solidariteit om Leven (SOL), Stijn Streuvelsstraat 7, 3920 Lommel, werd een
samenwerkingsakkoord afgesloten voor giften die recht geven op belastingvermindering.
Voor giften van minstens 40 euro die gestort worden op rekening BE11-7350-1646-6948 van
Solidariteit om Leven, Stijn Streuvelsstraat 7, BE3920 Lommel, met de vermelding ‘Voor vzw
Matumaini Katanga’, zal SOL een fiscaal attest afleveren. De giften worden rechtstreeks aan
de Aalmoezeniers van de Arbeid in Katanga gestort. SOL vraagt een vergoeding van 4
procent (1,60 EUR op een gift van 40 EUR).
SOLIDARITEIT OM LEVEN

2012

2013

2014

Inkomsten

7.816,85

5.423,00

7.870,00

Uitgaven

3.037,51

8.574,97

8.812,58

Departement Filosofie IFTR

3.037,51

1.037,51

Materniteit H. Familie – Kipushi
Regionaal economaat Aalmoezeniers Katanga
(plaatsing zonnepanelen en batterijen in sociale
school Lubumbashi)
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Saldo van het jaar
Beschikbaar op 31/12

7.801,34

- 3.151,97

-

4.649,37

3.706,79

Onderwerp: Engagements pour 2015
Chers amis
Pour améliorer la transparence dans les actions de Matumaini et de ces collaborateurs et
donateurs, j'ai fait l'inventaire des engagements que nous avons déjà pris et des demandes
que nous allons recevoir dans les mois à venir. J'ai discuté la liste avec les Pères Simon,
Boniface, Henri et Georges hier (samedi 4 juillet) à Kapellen.
KIMBEIMBE - Centre de santé St Marcel - Construction d'un hangar avec bureau (formation
et sensibilisation des mamans)
° coût du projet: 6.500 $ - financement : 4.890 $ par Memisa Belgique et 1.560 $
participation locale
° Matumaini a remis 1.800 € au Père Boniface
KIMBEIMBE - Complexe scolaire St Augustin - Préparation du champ de l'école
° coüt du projet: 500 €
° Matumaini a remis 500 € au Père Boniface
KIPUSHI - Maternité Ste Famille - Approvisionnement en eau de la maternité
° coût du projet: encore à déterminer mais estimé à 3 à 4.000 $
° j'ai demandé un devis
KIPUSHI - Maternité Ste Famille - Equipement de la salle des mamans
° il faut 10 à 12 lits + matelas pour la salle des mamans
° Griet a pris note de la demande - envoi par conteneur vers la fin d'août - frais d'expédition
par Wereldmissiehulp pour le compte de Matumaini
° les lits vont être utilisés au noviciat de Bumaki et les lits d'hôpital qui se trouvent là-bas
seront transporté à Kipushi
° Matumaini a versé 500 € au Père Boniface pour couvrit les frais de réception à Lubumbashi
KAMBOVE - Institut Kiwewe - Equipement de la salle d'informatique
° ACV Kempen va envoyer quelques dizaines d'ordinateurs
° à partager par la CSC Congo, l'école sociale de Lubumbashi et l'institut Kiwewe à Kambove
KAMBOVE - ITM - troisième et quatrième phase de la construction
° coût du projet: 38.109 $ (4.392 $ contribution locale) pour le bloc sanitaire et 34.869 $
(2.660 $ contribution locale) pour le bloc administratif
° contacts en cours avec Porticus (fondation originaire des Pays Bas mais aujourd'hui
localisée à Nairobi) - nous attendons aussi une contribution de Caritas Congo
° Matumaini versera 10.000 € (5.000 € pour la finalisation de la construction des classes et
5.000 € pour le bloc sanitaire) - 5.000 € subside de la province d'Anvers et 5.000 € de nos
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propres moyens (vente de vins à Meldert)
° tables et chaises ou bancs pour les classes:
KAMBOVE - Intervention pour absorber les retards de paiement du minerval (frais de
scolarité)
° nous avons remis à Boniface 700 € pour intervenir au secours d'étudiantes qui ont des
arriérés de minerval
MUSOSHI - Ecole secondaire
° un envoi de machines à coudre et à tricoter et d'articles divers pour coupe et couture est
en préparation
Différents projets (Ecoles maternelles de Kimbeimbe, St Raphaël et Kambove)
° un conteneur avec des jouets et des vêtements partira prochainement ou est déjà en route
pour Dar es Salaam
KIPOPO - Grande salle - Achèvement des travaux de construction et installation électrique
° nous avons reçu un devis pour un montant de 4.890 $
° nous posons la question aux Aumôniers de Belgique: est-il possible de prendre en charge le
coût de travaux à un bâtiment qui est propriété de la congrégation?
Centre de santé CHRIST-VIE
° le projet comprend l'achat d'une petite maison à coté du centre pour loger les malades et
les mamans qui ont accouché (4.000 $) et l'approvisionnement en eau (raccordement avec la
Regideso; coût de 2.800 $
° c'est une initiative de Griet mais nous voulons la soutenir en cherchant en Belgique une
organisation qui finance ce genre de projets
° nous voulons aussi un autofinancement de la part de Christ-Vie - Père Simon va en discuter
avec les responsables de Christ-Vie
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