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De Salvatoriaanse Hulpactie ondersteunt graag duurzame projecten. Om deze duurzame 
projecten te realiseren en te doen overleven worden door de projectaanvragers vaak 
vormingscursussen georganiseerd, die de plaatselijke bevolking de nodige kennis 
bijbrengen om hun geïnitieerde projecten in stand te houden en zelfs uit te breiden. 
De uiteindelijke bedoeling is dat de plaatselijke bevolking dankzij deze projecten in 
haar eigen levensonderhoud kan voorzien en zo een mooie toekomst kan uitbouwen. 
De Salvatoriaanse Hulpactie heeft de laatste tien jaar verschillende projecten van 
de VZW IPAMEC ondersteund. Het waren duurzame projecten, waaraan telkens ook 
vormingscursussen verbonden waren, zodat de plaatselijke bevolking in staat was 
haar eigen lot in handen te nemen. Eind september 2019 stuurde Abbé Stanislas Kanda 
van de VZW IPAMEC (Initiatives paniers de la ménagère de Cibombo) de Salvatoriaanse 
Hulpactie een nieuw project. 

Ontwikkeling van het project IPAMEC
 in Cibombo Mbuji May

Ontstaan

De VZW IPAMEC werd in 1993 in het leven 
geroepen als gevolg van stammentwisten die 
in 1992 in de voormalige Katanga-provincie 
van de Democratische Republiek van Congo 
uitbraken. Sinds begin van de 19° eeuw 
werden vele Kasaiërs tijdens de koloniale 
periode naar Lubumbashi, Likasi en Kolwezi 
getransporteerd om daar in de kopermijnen 
te werken. Ze werden opgevangen in de 
mijncités, waar men voor hen de nodige 
infrastructuur van scholen, ziekenhuizen, 
voedselkantines en ontspanningslokalen 
voor sport, spel en theater bouwde. In de 
loop van de jaren kregen deze Kasaiërs 
belangrijke posten op de Gécamines (de 
koperbedrijven) en voelde de oorspronkelijke 
bevolking van Katanga zich achteruitgesteld. 
De toenmalige gouverneur van Katanga 
speelde in de beginjaren 1990 dit ongenoegen 
uit en richtte een militie op van jeugdbendes 
die ervoor moest zorgen dat de Kasaiërs 
uit Katanga verdreven zouden worden. 

Ongeveer 800.000 Kasaiërs moesten in de 
meest erbarmelijke toestanden vertrekken. 
Honderden kinderen en mensen stierven 
van ziekte en ontbering in de kampen waar 
ze bijeengedreven waren of tijdens de lange 
reis naar hun oorspronkelijke provincie in de 
Kasaï.

Duizenden vluchtelingen kwamen toe in 

Bestuursleden van IPAMEC
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Mbuji May, de hoofdstad van Kasaï-provincie. 
Maar de plaatselijke autoriteiten hadden 
geen mogelijkheden om al deze mensen 
op te vangen. Sommigen vonden onderdak 
bij verre familieleden of vrienden, maar het 
grootste gedeelte bleef verweesd achter en 
moest zelf maar zien hoe te overleven.

Cibombo

De gouverneur van Mbuji May stelde wel een 
uitgebreid terrein van 6,7 km² ter beschikking 
waar het merendeel van de vluchtelingen 
zich kon installeren. Cibombo ligt op 10 
km van Mbuji May. Maar het was een heel 
verlaten, droge savannestreek zonder water, 
elektriciteit of enige infrastructuur. Mensen 
moesten op een afstand van 3,5 km met hun 
bassins en kruiken van 20 liter in de vervuilde 
rivier water gaan zoeken. Jongeren die in 
Cibombo verbleven, trokken al vlug naar de 
stad en organiseerden zich in jeugdbendes 
die gingen stelen om te kunnen overleven. 
Jonge meisjes werden in de prostitutie 
gedwongen om zo toch een beetje geld te 
verdienen voor het onderhoud van hun 
families.

Abbé Stanislas, één van 14.000 vluchtelingen 
die zich in Cibombo gevestigd hadden, zag 
dat alles met lede ogen aan en motiveerde 
de mensen om zich te herorganiseren en 
hun eigen lot in handen te nemen. Zijn idee 
was heel eenvoudig: “Laten we niet wachten 
totdat men ons komt helpen, laten we zelf ons 
lot in handen nemen”. Zo werd dan IPAMEC 
opgericht en begrepen de mensen dat hun 
toekomst afhing van drie basiselementen: 
voedsel – onderwijs en vorming – werken.

Om een degelijk voedsel- en 
ontwikkelingsprogramma uit te bouwen, 
besloten de leden van het pas opgerichte 
IPAMEC Abbé Stanislas naar het hogere 
instituut ISA in Hoei (België) te sturen 
om zich te verdiepen in cursussen voor 
land- en tuinbouw, kleinveebedrijven en 
management. Teruggekomen uit vorming 
leerde Stanislas de mensen de verschillende 
technieken om de grond vruchtbaar te maken 
voor het verbouwen van levensnoodzakelijke 
groenten en gewassen. Op die manier werden 
de mensen aangemoedigd om zelf velden en 
groentetuinen aan te leggen. 

Al heel vlug begon IPAMEC met het inrichten 
van cursussen voor snit en naad, bakkerij, 

schrijnwerkerij, bouw, het maken van 
zeep. Ook werden cursussen gegeven over 
boekhouding en management voor de 
verkoop van hun groenten en gewassen, 
kleinvee, brood en allerhande zelfgemaakte 
producten op de markt in Mbuji May.

Ondersteuning van de Salvatoriaanse 
Hulpactie

In de loop der jaren diende IPAMEC 
verschillende projecten in bij de 
Salvatoriaanse Hulpactie. Een eerste project 
startte al in 2007. Samen met andere 
organisaties  hielp  de  Salvatoriaanse 
Hulpactie met het bouwen van stenen 
huisjes voor de vluchtelingen. De hulp 
bestond voornamelijk in sponsoring 
van golfplaten, cement en hout voor het 
maken van dakgebinten, deuren en ramen. 
Nadien ondersteunde de Salvatoriaanse 
Hulpactie projecten voor waterputten, 
sanitair, materiaal voor het inrichten van 
werkplaatsen en ateliers voor het geven 
van praktische cursussen. Telkens kreeg 
de Salvatoriaanse Hulpactie een uitgebreid 
rapport van hoe Cibombo zich verder 
ontwikkelde. 

Huisjes voor opvang van de vluchtelingen

Naaimachines voor het vormingscentrum



Ondertussen is IPAMEC uitgegroeid tot een 
degelijke  organisatie  die op vele domeinen 
acties onderneemt. In de loop van 20 jaar is de 
droge savannestreek van Cibombo helemaal 
veranderd. Er werden watervoorzieningen 
aangelegd en watertanks gebouwd met een 
filterinstallatie, zodat de bewoners toegang 
hebben tot zuiver en gezond drinkwater 
en in hun percelen groentetuinen konden 
aanleggen. Een vormingscentrum werd 
gebouwd waar mensen cursussen en 
verschillende vakopleidingen kunnen 
volgen. Zonnepanelen werden geïnstalleerd 
zodat het vormingscentrum, scholen en 
plaatselijke dispensaria over elektriciteit 
kunnen beschikken. Een grote generator 
werd aangekocht voor de bakkerij, de 
schrijnwerkerij, de maïsmolen en het 
functioneren van de verschillende 
werkateliers. 

Een nieuw project: vormingscursus 
verbetering groenteproductie

De bewoners van Cibombo overleven 
dankzij de vele projecten die ze gerealiseerd 
hebben. De artisanale producten die zij zelf 
maken, kunnen ze te koop aanbieden op de 
markt in Mbuji Maj. Maar ondanks de vele 
inspanningen die ze doen, leven de mensen 

nog altijd met grote zorgen. Door de huidige 
crisis in Congo vermindert ook de koopkracht 
in de steden en is er een groot gevaar voor 
ondervoeding bij de kinderen. Door gebrek 
aan geld stellen mensen hun medische 
verzorging uit en kunnen kinderen niet 
meer genieten van een goede hygiënische 
verzorging. IPAMEC is het enige centrum 
waar mensen terecht komen, maar de vraag 
van mensen om hulp wordt steeds groter.

IPAMEC wil graag iedereen kunnen helpen 
in de strijd tegen de armoede en daarom 
vertrekt ze steeds vanuit hetzelfde principe: 
namelijk samen met de getroffen mensen 
zoeken naar een duurzame oplossing. 

Door de verbetering van de groenteproductie 
wil IPAMEC strijden tegen voedseltekort en 
chronische armoede. Ze wil dit doen door 
gedurende zes maanden een praktische 
vormingscursus te geven aan een 100-tal 
families. Van elke familie verwachten ze een 
afgevaardigde. Dit mogen zowel mannen, 
vrouwen als jongeren zijn. De cursisten 
worden ingedeeld volgens hun ouderdom, 
zodat de sessies kunnen gegeven worden 
met speciale aandachtspunten voor de 
volwassenen enerzijds en de jongeren 
anderzijds. IPAMEC stelt aan de families voor 
om op hun percelen een plaats te voorzien 
voor het aanleggen van deze groentetuinen. 

De families die hiermee akkoord gaan, worden 
dan uitgenodigd op de vormingscursus, waar 
volgende onderwerpen aan bod komen:

1) Het leren cultiveren van een 
verscheidenheid aan vitaminerijke 
gewassen die een positieve    impact 
hebben op de gezondheid van de bevolking. 
2) Groenten, die niet voor eigen 
consumptie zijn, leren conserveren 
voor verkoop op de markt. 
3) Krachten samenbundelen in een 
coöperatieve, waarin iedereen, vooral 
vrouwen, recht van  spreken hebben 
en op die manier de discriminatie 
van de vrouw tegen te gaan. 
4) De families compostmethodes aanleren 
voor het bewerken van een goede groentetuin. 
5) De families milieubewust maken door af 
te zien van chemische meststoffen die een 
gevaar kunnen betekenen voor de kwaliteit 
van het leven in het dorp.

De cursussen worden gegeven in 

Drinkwater voor iedereen
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De Salvatoriaanse Hulpactie gaat dan ook heel graag in op de aanvraag van 

IPAMEC om hun project te ondersteunen. Vorige ingediende projecten zijn altijd 

heel goed uitgevoerd en gerapporteerd. Ze hebben bewezen dat mensen ondanks 

grote moeilijkheden en zorgen en dankzij de wil om samen te werken erin geslaagd 

zijn een nieuwe levensgemeenschap op te bouwen, waarin iedereen zich thuis 

voelt. IPAMEC en de bevolking van Cibombo willen met dit schrijven ook de vele 

weldoeners bedanken, die hen tot nu toe geholpen hebben en vragen nu uw steun 

voor project IPAMEC

samenwerking met het I.N.P.P. (Insititut 
National de Préparation Professionelle), 
dat vooral gespecialiseerd is om op een 
eenvoudige en verstaanbare manier 
groenten- en landbouwtechnieken aan 
te leren. De begeleiders van de cursussen 
worden betaald door IPAMEC zelf. Maar alle 
materialen zoals hakken, schoppen, harken, 
zaadgoed, watersproeiers enz. zullen worden 
gesponsord door de Salvatoriaanse Hulpactie.

   Praktijk in de groentetuin
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Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op 
te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe 
is het voldoende in uw testament bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., 
’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van € …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd heb-
ben. Voor meer info, contacteer ons of ga naar www.testament.be.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld 
gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel 
te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikke-
ling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact 
kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder 
stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie 
wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen,  
gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag € 40,- of meer bedraagt. 
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het 
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor 
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een 
gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!


