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Midden februari van dit jaar kregen wij bezoek van dhr. Wouter Gevaerts, voorzitter 
van Kisangani vzw. Samen met enkele leden van Rotary Bilzen kwam hij zijn 
project ten bate van Kisangani Développement ASBL voorstellen. In samenwerking 
met Rotary Bilzen wil de Salvatoriaanse Hulpactie zonnepanelen installeren op de 
scholen van Masako en Mbiye, zodat leerlingen er avondstudie kunnen doen en er 
volwassenonderwijs gegeven kan worden voor de verdere ontwikkeling van duurzame 
landbouw- en kleinveeteeltmethodes.

Kisangani vzw:
“Duurzame landbouw ter bescherming van het regenwoud”

Situering

Kisangani is een van de grootste steden in 
de Democratische Republiek Congo. Ze ligt 
aan de Congostroom in het midden van het 
Evenaarswoud. De lokale landbouwcultuur 
rond de stad bestaat erin een stuk bos af te 
branden en dat dan als veld te gebruiken. Na 
enkele jaren is de grond uitgeput en moet er 
weer een nieuw stuk bos afgebrand worden. 
Hierdoor komt het tropisch regenwoud steeds 
meer onder druk te staan. Bovendien komen 
de velden steeds verder van de dorpen weg 
te liggen. Kisangani vzw probeert met haar 
activiteiten deze cyclus te doorbreken.

Kisangani vzw is in en om Kisangani op 
zes locaties (Batiamaduka, Ngene Ngene, 
Masako, Campus faculteit Wetenschappen, 
Djubu Djubu en het eiland Mbije) aan de 
slag. De activiteiten concentreren zich 
rond associaties, scholen (proefvelden), 
varkensstallen, rijstteelt, kippenkweek, 
honingproductie en viskweek.

Projecten

Op technologisch vlak is er de laatste tijd 
vooruitgang geboekt om de vruchtbaarheid 
van bodems te verbeteren. De akkerbosbouw 
of ‘agroforestry’ is hierbij het sleutelbegrip: 
een combinatie van bomen en grote struiken 

met snel verteerbare bladeren, daar tussenin 
gewassen zoals bananen en dan de eigenlijke 
teelt aan het maaiveld. De hogere gewassen 
zorgen voor de aanvoer van organisch stof en 
stikstof, en ook voor verminderde uitloging, 
doordat de neerslaghoeveelheid die de 
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bodem direct bereikt verminderd wordt. 
Aanvullend geven ze ook wat schaduw aan 
de lagere gewassen.

De akkerbosbouw wordt met steun van 
Kisangani vzw al meer dan 20 jaar op 
verschillende locaties toegepast in combinatie 
met varkenskweek, rijstteelt en viskweek. 
Deze combinatie zorgt ervoor dat mest van de 
varkensstallen wordt gebruikt om de velden 
te verrijken met organisch materiaal. Een 
deel van de mest wordt ook aan de visvijvers 
toegevoegd. Per varkensstal hebben we 20 tot 
40 dieren. 

Door visvijvers en rijstteelt te combineren 
wordt daar het organisch materiaal van de 
vissen gebruikt om de rijst op te kweken. 
Bij de visvijvers wordt gezocht hoe de 
viskweek geoptimaliseerd kan worden: welke 
voedingsstoffen leveren het beste rendement, 
hoeveel vissen per m² kunnen er gekweekt 
worden, welke soorten leveren het meest op... 

Bij de rijstteelt is er een vergelijking gemaakt 
tussen meerdere soorten natte rijst. Alleen 
al door de introductie van de natte rijstteelt 
(voordien was er in Congo enkel droge rijst 
alias bergrijst) is er een verhoogde opbrengst 
verkregen, vergeleken met de klassieke droge 
rijstteelt: bij natte rijstteelt zijn er twee, soms 
zelfs drie, oogsten per jaar mogelijk.

Sinds enkele jaren experimenteren wij met 
de kweek van konijnen. Dit vlees wordt sterk 
gewaardeerd door de inwoners. Onlangs 
hebben we onze activiteiten uitgebreid 
met kippenkweek en honingproductie. De 
kippenhokken kunnen elk ongeveer 150 
kippen bevatten. Deze kippen leveren naast 
voedsel ook weer extra meststoffen op voor 
de velden en de viskweek. Zo hebben wij op de 
vijvers van Ngene Ngene twee kippenhokken 
geïnstalleerd boven de visvijvers, zodat de 
resten van de kippenvoeding, samen met de 
mest, rechtstreeks in de vijvers vallen.

De bijenteelt leidt dan weer tot kostbare 
honing. Momenteel wordt honing geoogst 
door bomen met bijennesten om te hakken. 
De bijenteelt in kasten leidt dus ook tot extra 
bosbescherming. Op twee locaties hebben we 
telkens tien bijenkasten geplaatst en enkele 
mensen aangeleerd hoe deze kweek dient 
te verlopen. Voor de imkers hebben we de 
nodige beschermende kledij voorzien.

Vulgarisatie

Om deze methodes te promoten, leren we 
de schoolkinderen aan hoe deze systemen 
werken en wat het nut ervan is. Het doel is 
om via de leerlingen ook de ouders en zo de 
rest van de gemeenschap te bereiken. De 
school van Mbiye, door ons gebouwd dankzij 
een verkregen erfenis, telt ongeveer 140 
leerlingen. Omdat de staat heel traag is bij de 
erkenning van scholen, vergoeden we zelf de 
leerkrachten. In de school van Batiamaduka 
zitten er ongeveer 800 leerlingen in 13 klassen. 
De meerderheid van de leerkrachten in deze 
school wordt betaald door de Congolese 
staat (een hongerloon van ongeveer 30 € per 
maand). Onze derde school in Masako hebben 
wij kunnen bouwen dankzij de hulp van een 
milde schenker. Deze school telt ongeveer 800 
leerlingen en ook hier worden de leerkrachten 
door de Congolese staat betaald.

Onlangs zijn we nog een stap verder gegaan 
door op de locaties Mbiye en Masako, samen 
met de dorpsverantwoordelijken, associaties 
op te richten. Dit is mogelijk gemaakt 
dankzij een subsidie van de Provincie 
Vlaams-Brabant. In de associaties worden 
de technieken voor landbouw en veeteelt 
aangeleerd, wordt ervaring uitgewisseld 
en materiaal uitgeleend.  Zowel mannen 
als vrouwen zijn lid van deze associaties. 
De associaties worden geleid door een 
hiervoor speciaal aangeworven animator. 
In de komende maanden zullen we een 
toneelstuk schrijven en laten opvoeren. Het 
doel van dit toneelstuk is om de technieken 
en het nut ervan op een bevattelijke manier 
uit te beelden. Door het toneelstuk op een 
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vulgariserende wijze te brengen, kan kennis 
op een eenvoudige en bevattelijke wijze 
overgedragen worden. Als dit concept met 
associaties en toneel werkt, willen we het 
ook uitbreiden tot de wijken Ngene Ngene en 
Batiamaduka.

Om de associaties een ontmoetings- en 
een vergaderplaats te geven, hebben 
we elektriciteit nodig voor verlichting, 
computer en beamer. Daarom willen we 
op de schooldaken van Mbiye en Masako 
zonnepanelen installeren. Op de school 
Mbiye is er al een beperkt aantal panelen 
aanwezig, maar de installatie dient uitgebreid 
te worden. Voor de school van Masako 
voorzien we een volledig nieuwe installatie. 
Het doel is om in beide scholen een installatie 
met een vermogen van ongeveer 1500 watt te 
installeren. Naast de zonnepanelen moeten 
er ook batterijen en omvormers geïnstalleerd 
worden, zodat de energie opgeslagen kan 
worden, en ’s avonds of de dag erop gebruikt 
kan worden. Deze zonnepanelen worden 
mogelijk gemaakt mede door de steun van de 
Salvatoriaanse Hulpactie, waarvoor dank!

Hygiëne en volksgezondheid

Bovenstaande projecten leiden sowieso al 
tot een betere leefomgeving en gezondheid 
van de inwoners van de dorpen waar we 
actief zijn. Aanvullend zullen we binnenkort 
op drie locaties waterputten laten boren, die 
in voldoende grondwater voor de inwoners 
zullen voorzien. Op deze manier wordt 
er geen gebruik gemaakt van vervuild 
oppervlaktewater.

In onze scholen (Masako en Mbiye) hebben we 
ondertussen al sanitaire blokken geplaatst, 
zodat er naar Congolese normen meer dan 
voldoende toiletten voor de schoolkinderen 
beschikbaar zijn.

Financieel

Het jaarlijks budget varieert rond de 90 000 € en 

bestaat grotendeels uit giften van particulieren 
of organisaties. In sommige jaren kon dit 
worden aangevuld met eenmalige inkomsten, 
zoals een erfenis, een belangrijke subsidie of 
financiële ondersteuning. Met deze eenmalige 
inkomsten kunnen we investeringen doen 
zoals de bouw van klaslokalen, sanitaire 
blokken op schoolterreinen, aanleg van 
waterputten en installatie van zonnepanelen.

Team en werkzaamheden

Kisangani vzw bestaat al meer dan 20 jaar en is 
steeds volgens deze principes blijven werken. 
De vzw en haar Congolese partner Kisangani 
Développement ASBL stippelen samen de 
strategie uit. Deze samenwerking wordt 
bestendigd door een jaarlijks werkbezoek aan 
Kisangani om zo bij de tijd te kunnen blijven. 
Tussen de jaarlijkse bezoeken door wordt er 
overlegd via Whatsapp. Zowel in Kisangani 
als in België bevinden de activiteiten zich 
momenteel in een overgangsfase naar de 
tweede generatie: dit zorgt voor de garantie 
van continuïteit en zekerheid, ook in de 
toekomst.

Samengevat is het doel van Kisangani vzw 
de bescherming van het regenwoud door 
middel van het introduceren van nieuwe 
landbouwmethodes. Deze methodes worden 
via associaties en scholen aangeleerd. 
Daarnaast verbeteren we de voeding en dus 
ook de gezondheid van de lokale bevolking. 
Door in te zetten op een groot team en er tijdig 
nieuwe krachten bij te betrekken, proberen 
we de continuïteit te waarborgen.

Streekontwikkeling met aandacht voor duurzame landbouw en bescherming van het 
regenwoud is het hoofddoel van Kisangani vzw en haar Congolese partner Kisangani 
Développement. Omdat dit een mooi project is dat vooral de levenskwaliteit van 
mensen en kinderen verbetert en terzelfdertijd streeft naar het behoud van de natuur 
en het regenwoud, nodigt de Salvatoriaanse Hulpactie haar weldoeners uit om dit 
project mee te ondersteunen, waarvoor Wouter Gevaerts en de medewerkers van 
Kisangani Développement u hartelijk danken. Graag uw steun voor project 22/021.

Enkele leden van Kisangani Développement ASBL
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In 2021 heeft de Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp in totaal 896.199,81 euro

besteed aan projecten in het Zuiden.

Dit bedrag ziet er in detail als volgt uit:

1. Dankzij peters en meters kon 124.105,85 euro besteed worden aan de financiële

 adoptie van kinderen.

2. De voorbestemde giften, d.w.z. giften waarvan de begunstigde door de schenker

 wordt aangeduid, bedroegen 119.533,40 euro.

3. Schenkers vertrouwden ons 3.817,26 euro toe voor misintenties.

4. De kleinschalige projecten ontvingen zoals uit de tabel op het notadeel blijkt 

 588.705 euro.

5. Met de opbrengsten van de kledinginzameling kon 60.038,30 euro besteed worden

 aan projecten in het Zuiden.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 

Salvatoriaanse Hulpactie
‘t Lo 47 

3930 Hamont-Achel
Met kerkelijke goedkeuring

info@salvatorhulp.org | www.salvatorhulp.org 
Telefoon: 011 44 58 21 

IBAN: BE24453101835138 | SWIFT: KREDBEBB 
Ondernemingsnummer: 0407 761 472  

RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt

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 bijvoorbeeld de volgende zin te vermelden: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie vzw, ’t Lo 47 te 3930 
Hamont vermaak ik de som van € …”. De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die lid zijn van de campagne 
‘testament.be’. U kan steeds de gratis gids “Goed Geregeld, Goed Gegeven“ bij ons aanvragen.

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 ontwikkeling. 
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!


