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Toegang tot drinkbaar water in Kapanga
Pater Jaak Henkens is al vanaf 1976 missionaris in de Democratische Republiek
Congo. Door zijn jarenlange aanwezigheid is hij helemaal geïncultureerd in de streek
van Kapanga, waar hij tot nu toe nog altijd werkzaam is. Het welzijn van de mensen
gaat hem zeer ter harte en met zijn technische en bouwkundige vaardigheden heeft hij
vele mooie projecten kunnen realiseren, waardoor hij het levenslot van de bevolking
van Kapanga kon verbeteren. Dit keer wendt pater Jaak zich tot de Salvatoriaanse
Hulpactie voor ondersteuning van een nieuw project om mensen aan drinkbaar water
te helpen.
Het leven in Kapanga
Het grondgebied van Kapanga, waar Jaak
werkzaam is, is ongeveer zo groot als heel
België, met naar schatting 125.000 inwoners.
Het is een streek van beboste savanne, licht
heuvelachtig, verafgelegen van de grote
steden (Kolwezi op 675 km, Lubumbashi
op 1.000 km). De bevolking is arm en leeft
hoofdzakelijk van landbouw en visvangst.
Het grote probleem vormen de wegen, die
jarenlang niet meer onderhouden zijn en die
vooral na het regenseizoen in een erbarmelijk
slechte staat verkeren, waardoor de weg
in een sponzig, moerassig land verandert.
Zodoende is er weinig handel van Kapanga
richting stad. De enige handel gebeurt per
fiets of per bromfiets. Daardoor is er weinig
geld in omloop en is het heel moeilijk om
alle kinderen naar school te krijgen of een
goede gezondheidszorg aan te bieden. Er zijn
veel ongewenste zwangerschappen, veel
aan hun lot overgelaten kind-moeders. Het
inkomen schommelt tussen de 1 en 2 $ per
dag. De huidige politieke situatie in het land
speelt ook een zeer negatieve rol: het land
stagneert. De afgelegen streek van Kapanga
wordt vaak beschouwd als een streek zonder
enig economisch belang.

Slechte staat wegen

Pater Jaak en de salvatorianen in Congo
In al de jaren dat de salvatorianen in Congo
aanwezig zijn, hebben ze altijd geprobeerd
om een goede band op te bouwen met
de plaatselijke bevolking. Ze doen dit
bewust in samenwerking met de lokale,
provinciale en traditionele autoriteiten. Op
die manier dragen de salvatorianen bij tot de
ontwikkeling van de verschillende streken
waar ze werkzaam zijn. Hierbij leggen zij
zich vooral toe op de verbetering van enkele
belangrijke ontwikkelingssectoren, zoals

onderwijs, gezondheid, voedselzekerheid,
energie en watervoorziening.
Zo heeft Jaak de laatste jaren een heel groot
project van elektrificatie gerealiseerd voor
de drie grote woongemeenschappen in
Musumba, Kapanga en Ntita. Jaak startte
dit grote project ELKAP (Elektrificering
van Kapanga) in 2010 met de bouw van
een stuwdam op de rivier Rusish op 11 km
van Musumba, de hoofdstad van de Lundabevolking. Van daaruit trok hij een grote
waterleiding om de waterkrachtcentrale te
doen draaien, die 200 KW stroom kan leveren.

Sans But Lucratif), een VZW (Vereniging
Zonder Winstoogmerk) op met Raad van
Bestuur en Algemene Vergadering. ELKAP
werkt met een algemeen directeur, financieel
directeur, een hoog opgeleid technisch
directeur, administratieve bedienden en
technisch gevormde werklieden.
En
het
mag
gezegd
worden:
de
geleverde stroom heeft de situatie van
mensen en diensten flink verbeterd.
Er is licht, communicatie, informatie,
ontspanning, levensverbetering, verbeterd
gezondheidswezen enz.

Schaarste aan drinkwatervoorziening
De afgelopen jaren heeft ELKAP haar
capaciteiten ontwikkeld om elektrische
waterpompen te installeren, te repareren
en te onderhouden. Om deze redenen
vroegen de lokale autoriteiten ELKAP om
hen te helpen bij het vervangen van de vele
oude en kapotte handpompen door nieuwe
elektrische waterpompen. De bevolking van
dit gebied heeft namelijk problemen om
toegang te krijgen tot zuiver water.
Stuwdam

Vanuit deze waterkrachtcentrale trok Jaak
een hoogspanningslijn van 34 km, waarmee
stroom geleverd kon worden aan de drie
grote agglomeraties van de streek: Musumba
(de hoofdstad van de Lunda-bevolking met
45.000 inwoners), Ntita (de missiepost,
scholen en ziekenhuis met 10.000 inwoners)
en tenslotte Kapanga (de administratieve
zetel met 9.000 inwoners). Daarna installeerde
hij 15 elektriciteitscabines, van waaruit
een laagspanningsnet werd getrokken.
Administratiegebouwen,
ziekenhuizen,
scholen,
winkels
en
privéwoningen
werden aangesloten op het net en kregen
alle een elektriciteitsmeter geïnstalleerd.
Op 19 september 2015 had de officiële
ingebruikname plaats in aanwezigheid van
de Belgische ambassadeur in Congo, de
provinciale gouverneur van Lubumbashi
en tal van andere provinciale, lokale en
traditionele autoriteiten.
ELKAP is niet alleen technisch, maar
ook organisatorisch goed onderbouwd
en uitgewerkt. Jaak richtte voor het goed
functioneren een officiële ASBL (Association

Door klimaatverandering en langere periodes
van droogte is de dekking met drinkwater
flink gezakt. De slechte neerslagprestaties
van de afgelopen jaren hebben de aanvulling
van traditionele waterbronnen beïnvloed,
met als gevolg een vermindering van de
stroming van rivieren en dieper gelegen
watervoerende lagen.
Hierbij komt ook nog dat vluchtelingen uit
Angola en uit de gebieden die grenzen aan de
Kasai-provincies, in de streek van MusumbaNtita-Kapanga zijn komen wonen waardoor
de watervoorraden nog zwaarder belast
worden.
Waterschaarste stelt de bevolking immers
bloot aan ziekten die verband houden met
onzekere hygiënische omstandigheden, en
bevordert zo de verspreiding van diarree,
schurft,
ooginfecties,
huidziektes
en
cholera, allerhande ziekten die de meest
kwetsbare groepen van de gemeenschap
(zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en
gehandicapten) treffen. Ook het gebrek aan
technische en bestuurlijke vaardigheden van
de huidige watercomités heeft bijkomende
gevolgen voor een adequate waterverdeling.

verantwoordelijk is voor het beheer van
de waterputten in Ntita en Kapanga,
waarbij de civiele overheid, de traditionele
autoriteiten en vertegenwoordigers van
de lokale bevolking betrokken worden.
Via
maandelijkse
bijeenkomsten
worden alle belanghebbenden bij het
besluitvormingsproces betrokken.

Elkap

Verantwoordelijke
organisatie
technische capaciteiten

en

ELKAP heeft aan de plaatselijke autoriteiten
beloofd mee te zullen werken aan het project
om de bevolking van voldoende en zuiver
drinkbaar water te voorzien.
Bij de uitvoering van het project zullen
verschillende actoren worden betrokken
met als doel de toegang tot schoon water
te vergroten en de lokale capaciteit om
waterprojecten op een duurzame en lange
termijn te beheren en te versterken. De
betrokken actoren zullen verschillende
rollen en verschillende expertise hebben, die
bijdragen tot het welslagen van het project:
1.

Het projectbureau van de salvatorianen,
SOFIA Congo, zal het project begeleiden.

2. ELKAP tekent zich verantwoordelijk voor
het lokale management, de technische
aspecten van het project en de levering
van elektriciteit voor het gebruik van
elektrische pompen. ELKAP heeft nu
ongeveer acht jaar ervaring met haar
waterkrachtcentrale, beschikt over een
eigen interne beheersstructuur en over
een toegewijd team van 15 technici en
installateurs, die door een ingenieur
geleid worden.
3. ELKAP
zal
ook
de
oprichting
ondersteunen van een watercomité dat

4. Via de watercomités zal ELKAP zorg
dragen voor de nodige bewustzijnsvorming bij de bevolking door sessies en
informatie, o.a. via de lokale radio.

Doel van het project: water toegankelijk
maken voor iedereen
Jaak wil dus met ELKAP de waterputten
weer toegankelijk maken voor de bevolking
van Kapanga, Ntita en Musumba. Met de
steun die hij aan de Salvatoriaanse Hulpactie
vraagt, wil hij de oude waterputten repareren
en nieuwe elektrische pompen aansluiten
op het elektriciteitsnet van ELKAP.
Bovendien wil hij meewerken aan een goede
administratieve en technische begeleiding
van de watercomités, die een bijkomende
opdracht krijgen: nl. de plaatselijke bevolking
bewust te maken van goed en economisch
gebruik van water op gebied van hygiëne en
sanitaire voorzieningen. Op die manier hoopt
ELKAP een grote bijdrage te leveren tot één
van de zeventien millenniumdoelstellingen:
zuiver water en sanitair voor iedereen.

Pater Jaak Henkens

Aan projecten die het recht op zuiver en drinkbaar water voor een betere gezondheid
en sanitaire voorzieningen ondersteunen, levert de Salvatoriaanse Hulpactie graag
haar bijdrage. Vandaar dat wij onze weldoeners uitnodigen dit project samen
te ondersteunen met hun bijdrage voor project PR21/001, waarvoor pater Jaak
Henkens u alvast van harte dankt.

Zaligverklaring P. Jordan (1848 -1918)
Op zondag, 16 mei zal P. Frans Jordan, de
stichter van de Salvatorianen in de basiliek
van Sint Jan van Lateranen zalig verklaard
worden. P. Jordan was een man, bezield
met een missionaire geest. Een van zijn
lijfspreuken was: “overal en met alle middelen
Gods heil verkondigen”. Sinds haar oprichting
in 1963 draagt de Salvatoriaanse Hulpactie
hiertoe bij door middel van het ondersteunen
van projecten in landen in het Zuiden met
als doel het levenslot van vele mensen en
kinderen te verbeteren.
In 2020 heeft de Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp in totaal 1 036 656,29 euro
besteed aan projecten in het Zuiden.
Dit bedrag ziet er in detail als volgt uit:
1. Dankzij peters en meters kon 130 761,91 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 133 949,58 euro.
3. Schenkers vertrouwden ons 8 196,30 euro toe voor misintenties.
4. De kleinschalige projecten ontvingen zoals uit de tabel op het overschrijvingsformulier blijkt
696 449 euro.
5. Met de opbrengsten van de kledinginzameling kon 67 389,50 euro besteed worden aan
projecten in het Zuiden.
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!

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 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.
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