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Voorwoord

We zijn uitermate trots dat we, de Belgische en Nederlandse afdeling van 
de Salvatoriaanse Hulpactie, samen 75 projecten financieel gesteund 
hebben voor een totaal bedrag van € 588.705.

In ons jaarverslag vindt u een uitgebreid jaaroverzicht van onze 
activiteiten, doelstellingen en financiële resultaten. M.a.w. veel leestekst!

In deze brochure maken we graag plaats voor een overzicht van elk 
project afzonderlijk. Zo krijgt u, donateur, een transparant en duidelijk 
beeld hoe wij uw giften besteed hebben. Welke projecten voldeden aan 
onze doelstelling? Tot welke millennium-doelstelling ze hun bijdrage 
leverden? Welke impact deze projecten hadden op de samenleving in de 
ontwikkelingslanden?
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PR21/001: drinkbaar water in Kapanga

Aanvrager: P. Jaak Henkens

Bedrag: € 6.650

P. Jaak Henkens werkt reeds sinds 1976 in de streek van Kapanga. Hij is 
directeur van Elkap, de organisatie die voor elektriciteit zorgt in Kapanga, 
Ntita en Musumba.

De bevolking van dit gebied heeft grote nood aan schone waterbronnen. 
De voorbije jaren heeft Elkap haar capaciteiten ontwikkeld om elektrische 
waterpompen te installeren en repareren. De lokale autoriteiten 
hebben gevraagd om hen te helpen bij het vervangen van de bestaande 
handpompen door elektrische en hen te ondersteunen bij het opzetten van 
een watercomité zodat het project in goede handen is.

Het gaat om het repareren en opwaarderen van 8 waterputten. 45.000 
mensen zullen gemakkelijk toegang krijgen tot schoon drinkwater.
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PR21/002: opvang van regenwater

Aanvrager: Br. Innocent Jumah

Bedrag: € 7.000

St. Augustine jongensschool telt 572 leerlingen waarvan er 350 intern 
zijn omdat ze te ver van de school wonen. De meeste ouders kunnen het 
schoolgeld niet betalen en 25% van de leerlingen zijn weeskinderen.

Er is geen watervoorziening op de school en de jongens moeten ‘s morgens 
water gaan halen. Om dit probleem op te lossen en ook de plaatselijke 
gemeenschap tegemoet te komen wil de school 10 watertanks installeren 
om regenwater op te vangen.
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PR21/003: aankoop materiaal snit- en naadcursus

Aanvrager: Sr. Sophie Nabama

Bedrag: € 7.502

Het opleidingscentrum in Masuika, Luiza geeft cursussen snit en naad. De 
zusters trekken zich het lot aan van de jongeren, in de leeftijd tussen 12-15 
jaar. Door het bestrijden van analfabetisme en werkloosheid krijgen deze 
jongens en meisjes zicht op een betere toekomst.

Voor de praktijkopleiding moet er materiaal aangekocht worden.

De cursus duurt 6 maanden.
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PR21/004: renovatie klaslokalen & aankoop laptops gehandicaptenonderwijs

Aanvrager: Dhr. Jos Struik

Bedrag: € 8.113

De Stg. Sjaki-Tari-Us zet zich in voor kinderen met een beperking in 
Indonesië. Ze werken nauw samen met de Bali Hati Foundation.

Het schoolgebouw in Lodtunduh voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen 
voor de kinderen. Door insijpelend regenwater moet het gebouw gerenoveerd 
worden.

Er werd aan meerdere organisaties hulp gevraagd voor de investeringen die 
moeten gedaan worden.

Voor de renovatie van de klaslokalen en de aanschaf van laptops vraagt 
men de financiële hulp van de Salvatoriaanse Hulpactie.
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PR21/005: oprichten van schoolbibliotheek

Aanvrager: Mr. Guy Kette

Bedrag: € 5.966

Samen met vrienden richtte Guy Kette de Ong Aced op (leerkrachten voor 
ontwikkeling). Zijn woning van 3 verdiepingen stelde hij ter beschikking 
als school.

In september 2016 werden 15 personeelsleden aangeworven om dit project 
verder uit te bouwen. Van bij de start werden 450 kinderen ingeschreven, 
nu telt de school 1.200 leerlingen.

Om het project leefbaar te maken werd er op aanraden van ons eerst voor 
water gezorgd. De put die werd geboord, kan indien nodig ook de bewoners 
van de wijk van water voorzien. In 2018 werd er voor elektriciteit gezorgd 
via zonnepanelen. En ofschoon het schoolgeld één van de laagste is uit de 
omgeving slaagt Guy er in om de school zelfbedruipend te maken.

De school breidt alsmaar uit. De bouw van klaslokalen en de inrichting ervan 
zijn grote uitgaven. Maar er is ook een grote nood aan een bibliotheek waar 
de leerlingen informatie kunnen opzoeken en eventueel ook hun huiswerk 
kunnen maken.
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PR21/006: watervoorziening

Aanvrager: Mevr. Lieke Coenegrachts

Bedrag: € 10.000

Lieke was reeds vele jaren bezig met het brengen van zuiver water naar de 
dorpen op het platteland.

Met de hulp van vele organisaties werd de Tang Krasang Water Authority 
Unit in 2008 operationeel. Sindsdien zijn reeds meer dan 30 dorpen 
aangesloten op het waternetwerk.

Vorig jaar werd er een nieuwe fase opgestart waarin men de waterleiding 
wil doortrekken naar 5 dorpen.

Zuiver water naar de dorpen brengen zal een grote impact hebben op de 
gezondheidssituatie.

De dorpelingen dragen bij door hun werk. Bijvoorbeeld het leggen en ingraven 
van de leidingen. Het project is een 3-jaren plan, vorig jaar steunden we het 
eerste dorp Sala Santuk. Dit jaar staat het dorp Svay Kal op de planning.
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PR21/007: aankoop boeken voor school

Aanvrager: P. Roger Beya

Bedrag: € 5.944

De parochie St. Pierre de Manguirdla is één van de grootste van het bisdom. 
De inwoners leven er zeer afgezonderd, 70% is analfabeet.  Het leven is er 
hard. Ontbering en ondervoeding is een deel van hun bestaan. De ouders 
wensen een beter leven voor hun kinderen en werken samen met de 
parochiepriester om hun een opleiding te geven. Maar er is geen geld om 
bijvoorbeeld boeken aan te kopen. Er werd een bibliotheek ingericht die 
ter beschikkig staat van de leerlingen om ‘s avonds te kunnen studeren en 
boeken te raadplegen.

Maar er zijn te weinig boeken voor al de leerlingen die zich aanbieden, 
er moeten nieuwe worden aangekocht zodat de laatstejaars aan de 
staatsexamens kunnen meedoen.
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PR21/009: biogasinstallatie

Aanvrager: Fr. Floribert Kalinda Mulikita

Bedrag: € 7.000

De ontbossing in de provincie Lualaba wordt stilaan een groot probleem. 
De bevolking kapt hout om te koken, te verwarmen, en de vuren geven ‘s 
avonds wat licht. Elektriciteit is niet voorhanden.

Ook de boerderij Randu kampt met problemen omdat er niet genoeg 
elektriciteit is. Het bewaren van vlees of melkproducten is practisch 
onmogelijk.

Er zal een pilootproject worden gestart om biogas te produceren op 
huishoudelijk niveau om te kunnen demonstreren aan de bevolking. (8 tot 
10 koeien).

Later is het de bedoeling om een grote installatie te bouwen voor de boerderij. 
Met hun 2.000 dieren zou dit ideaal zijn.
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PR21/010: medische hulp vluchtelingenkamp

Aanvrager: Zr. Magda Smet

Bedrag: € 6.000

De Kleine Zusters van Nazareth werken reeds meer dan 40 jaar in Beiroet, 
vooral in het vluchtelingenkamp Dbayeh is hun hulp en bijstand dringend 
nodig.

De Iraakse christelijke vluchtelingen kwamen in 2003 in Beiroet aan. Zij 
worden niet erkend door de Libanese regering en hebben dus ook geen 
toegang tot scholen en gezondheidszorg. Zij hebben 3 mogelijkheden: zich 
bekeren tot de Islam, het land verlaten of sterven. De landen rondom hen 
vangen ook geen Iraakse vluchtelingen op.

Ondertussen komen ook Syrische Christenen in het kamp aan. Momenteel 
wonen er 700 families.

Zr. Magda is een verpleegster en naast haar dagtaak om geld te verdienen 
verzorgt ze de zieken in het kamp. Zij doet alles om de aankoop van dure 
medicijnen te vermijden.

Ook de mentale gezondheidszorg is belangrijk in het kamp. De zusters 
dragen hier ook zorg voor, vooral voor de kinderen. Zij dragen soms grote 
trauma’s met zich mee.

Sinds 2013 heeft de Hulpactie zich geëngageerd om elk kwartaal 1.500 euro 
te steunen. De rapportage van de afgelopen jaren is altijd punctueel en zeer 
uitgebreid.
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PR21/011: zonnepanelen voor school

Aanvrager: Sr. Eradi Bacinge

Bedrag: € 8.910

Het lyceum Umoja is de enige meisjesschool in Uvira. Ze telt ongeveer 750 
leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld in twee groepen. Er wordt namelijk 
les gegeven in de voormiddag en de namiddag.

Maar de elektriciteit valt regelmatig uit waardoor leerlingen in de late 
namiddag en degenen die ‘s avonds hun huiswerk in de school maken zich 
moeten behelpen met enkele petroleumlampen.

Daarom willen de zusters zonnepanelen installeren.
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PR21/012: installeren van watertanks

Aanvrager: Fr. Abraham Ayieko

Bedrag: € 6.494

St. Bernard Vocational Training Institute werd opgericht in 2014. Er worden 
opleidingen gegeven zoals snit en naad en houtbewerking. De technische 
school werd geopend omdat de meeste jongeren na het lagere onderwijs 
niet meer verder studeerden of geen beroep leerden. 

De meerderheid van de bevolking in Homa Bay heeft geen toegang tot 
gezondheidszorg. Vele jongeren hebben geen ouders en moeten zorgen 
voor hun jongere broers en zussen. Het grote sterftecijfer heeft ondermeer 
te maken met het gebruik van vervuild water. 

De leerlingen van St. Bernard halen het water in het Victoriameer. Dit water 
is een bron van allerlei ziektes. 

Daarom wil men watertanks installeren zodat men het regenwater kan 
opvangen en met een zuiveringsinstallatie om het water te reinigen. 
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PR21/013: opstarten varkenskwekerij

Aanvrager: Mrs. Irene Namirimo

Bedrag: € 4.551

Kido is een organisatie die werd opgericht in Mubende district om de vele 
jongeren te helpen in hun levensonderhoud te voorzien. De werkloosheid is 
groot in de streek. 

De bevolking leeft er voornamelijk van de landbouw. De jeugd kan zonder 
hulp de bestaande technieken niet verbeteren.

Enkele jaren geleden werd er begonnen met groentetuinen en geitenkweek. 
Deze opleidingen gaan nog steeds door, maar om een beter inkomen te 
creëren werd er geopteerd om te beginnen met een varkenskwekerij.

De leden hebben reeds de stallen gebouwd en twee van hen hebben een 
opleiding gevolgd.

Er werden ook al contacten gelegd met grote vleesbedrijven om een 
afzetmarkt te hebben.
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PR21/014: koelinstallatie voor visserijproject

Aanvrager: Dhr. Abdisalam Ali

Bedrag: € 7.500

Stg. Kaalo werkt reeds jaren aan ontwikkelingsprojecten in Puntland, 
Somalië.

De verschroeiende droogte dwingt de nomaden zo ver rond te trekken dat 
ze hun dieren bijna allemaal verloren zijn.

Gedwongen om werk te zoeken komen velen naar de kustplaats Eyl. Hier 
startte in 2014 een visserijproject.

In 2018 heeft onze organisatie financiële hulp verleend voor de aankoop van 
vissersboten.

Stg. Kaalo werkt samen met Yustan Seafood, een internationaal import/
export bedrijf. Zij willen grote hoeveelheden Somalische zeevruchten tegen 
eerlijke prijzen verhandelen. Om dit te laten slagen is verbetering in het 
productieproces nodig, met name de duurzame opslag van de vangst. Vis 
en zeevruchten moeten zo snel mogelijk gekoeld bewaard worden zodat er 
geen kwaliteitsverlies is.

Investeren in koelinstallaties zal de visserijsector stimuleren en 
zorgen voor een duurzaam levensonderhoud voor de families van de 
kustgemeenschappen.
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PR21/015: renovatie van school en toiletten

Aanvrager: Dhr. Frederick De Gryse

Bedrag: € 9.648

De vzw Social Ecology Education Fund steunt micro-projecten met focus 
op onderwijs. In Congo werken ze samen met Abbé Raymond Binda en het 
bisdom. 

De parochie Ste. Rita is een geografisch en economisch geïsoleerd dorp. Het 
huidige schooltje werd met beperkte middelen door de ouders neergezet, 
jaren geleden. Renovatie van de gebouwen en oprichten van toiletten is 
noodzakelijk in de strijd tegen schooluitval. 

De vzw zal een educatief programma starten voor de leerkrachten en staat 
garant voor tussentijdse onderhoudsbeurten van de gebouwen en het 
verankeren van het sociaal-ecologisch programma voor de komende 10 
jaar. 
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PR21/016: boren van waterput

Aanvrager: Fr. Janus Adam Ryszard

Bedrag: € 8.772

De Salvatorianen zijn in 1996 op de Filipijnen gestart met de opleiding van 
studenten. Tot nog toe werd er een gebouw gehuurd waar de 20 leerlingen 
uit binnen-en buitenland samen met de leraren wonen. Momenteel wordt 
er een nieuw gebouw opgericht.

De paters willen bij het huis een waterput boren zodat er voldoende water 
aanwezig zal zijn voor drinkwaterconsumptie en voor de irrigatie van de 
groentetuinen.
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PR21/017: inrichting school en internaat

Aanvrager: Stg. Pygmee Naar School

Bedrag: € 6.400

De voorzitster van de Stichting doet reeds 16 jaar vrijwilligerswerk als 
verpleegster in ontwikkelingslanden. In 2017 heeft ze in Burundi gewerkt 
en is daar in contact gekomen met de pygmeeën. Deze stammen leiden een 
moeizaam bestaan en zijn bijna allen analfabeet. Om iets te doen aan deze 
situatie werd de stichting opgericht. Ze willen de kinderen de mogelijkheid 
bieden onderwijs te volgen.

In samenwerking met de lokale partner Ibaza/Imfura werd er in 2019 
begonnen met de bouw van een school. Momenteel zijn er al 3 klassen van 
de 6 ingericht.

De stichting wil naast de school een internaat openen om de kinderen die 
te ver wonen ook een kans te bieden om naar school te gaan.

Voor de inrichting wordt financiële steun gevraagd.
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PR21/018: inrichting computerlokaal

Aanvrager: Sr. Immaculate Muthoni

Bedrag: € 10.106

De zusters werken sinds 1963 in het bisdom Ngong in Kenia vooral in de 
ziekenzorg. Later kwam onderwijs erbij. De zusters bekommeren zich vooral 
om de jonge meisjes die meestal niet langer dan tot 11-13 jaar naar school 
gaan. In Narok, waar vooral Maasaï wonen gaat maar 1 op 15 meisjes naar 
het middelbaar onderwijs. De Maasaï traditie speelt hierin een grote rol. 
Meisjes worden beschouwd als handelswaar waarbij ze zeer jong besneden 
worden om dan uitgehuwelijkt te worden tegen een goede prijs.

Hieraan kan pas een einde komen als zowel jongens als meisjes kunnen 
genieten van voortgezet onderwijs en verder leren kijken dan hun omgeving 
en tradities.

Om te zorgen dat ook hoger onderwijs in hun bereik ligt moet er een 
computerklas ingericht worden.
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PR21/019: inrichten van snit- en naadatelier

Aanvrager: Mme. Divine Mambinzi

Bedrag: € 4.436

Mevr. Mambinzi is directrice van het opleidingscentrum Saint Léonard in 
Kinshasa. Dit centrum geeft voornamelijk opleidingen aan straatkinderen 
en jonge moeders tussen 13 en 25 jaar. De te volgen opleidingen zijn o.a. snit 
en naad, esthetique, patisserie, horeca...

Voor de snit en naad opleiding moet er materiaal aangekocht worden. 
De cursus duurt 12 maanden, de laatste 3 maanden op een stageplaats in 
andere ateliers.

Door de verkoop van de afgewerkte producten kunnen er materialen worden 
aangekocht voor de volgende cursisten.
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PR21/020: opstarten van kippenkwekerij

Aanvrager: Sr. Valerie Modiri Mayo

Bedrag: € 9.840

In het weeshuis in Kibaha vangen de zusters de vele aidsweeskinderen op. 
Ook zijn ze actief betrokken bij de organisatie van vrouwengroepen in de 
dorpen rondom. De vrouwen in de streek hebben het zeer moeilijk om in 
het levensonderhoud van hun gezin te voorzien. Hun kinderen kunnen niet 
naar school omdat ze het schoolgeld niet kunnen betalen.

In Bongololo heerst extreme armoede. De meeste vrouwen hebben helemaal 
geen onderwijs gevolgd. De groep heeft gevraagd om een kippenkwekerij 
op te richten.

De leden kunnen allemaal actief meewerken in het project. De hoofdstad is 
op 80 km gelegen en daar is genoeg mogelijkheid voor handel.
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PR21/021: landbouwproject

Aanvrager: P. Evarist Ossamalo Tosua

Bedrag: € 10.287

Het Centre des Jeunes Bolingo heeft in het verleden reeds meerdere malen 
financiële steun ontvangen van de Hulpactie. Deze projecten waren altijd 
bestemd voor de opleiding van de jongeren van de omliggende dorpen. 

Door de covid-19-pandemie is de werkloosheid nog groter geworden en vele 
ouders kunnen geen bijdrage meer leveren aan de school. Het inkomen 
van de school dat voor een groot deel bestaat uit de verkoop van producten 
gemaakt in de diverse cursussen is ook bijna weggevallen.

Het centrum beschikt over veel landbouwgrond en ze willen meer gaan 
verbouwen. 100 families zullen worden ingeschakeld om allerlei groenten 
te gaan verbouwen. De verkoop van voedsel is een grote bron van inkomsten 
in de stad. Hierdoor zullen de families van de leerlingen en de school zelf 
weer een inkomen hebben.
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PR21/022: inrichting snit- en naadopleiding

Aanvrager: Mgr. Louis Mbwôl Mpasi

Bedrag: € 3.851

Het dorp Sikama waar de technische school gelegen is, bevindt zich op 
grote afstand van de stad. De leerlingen komen van de 11 dorpen in de wijde 
omgeving om een opleiding te kunnen volgen. De meisjes kunnen intern in 
het centrum blijven omdat het voor sommigen te gevaarlijk is om elke dag 
de grote afstand af te leggen.

De school bestaat uit 4 klaslokalen, vele lessen gaan in de buitenlucht door. 
Er wordt een klaslokaal bijgebouwd voor de praktijklessen.

De praktische opleidingen zijn o.a. snit en naad, hygiëne, koken en bakken, 
automechanica, houtbewerking, elektriciteit...

Voor de snit en naad opleiding hebben ze momenteel 6 naaimachines ter 
beschikking. Graag willen ze een volwaardige cursus kunnen geven met de 
nodige machines zodat al de leerlingen praktijklessen kunnen volgen.



pagina 23Projecten 2021

PR21/024: sportinfrastructuur creëren

Aanvrager: Fr. Mario Agudelo Roldán

Bedrag: € 6.000

Het project “Villa Jordan Sports Training School” werd meer dan 10 jaar 
geleden opgestart.

De kinderen van 5 tot 16 jaar van wie de ouders de hele dag werken, krijgen 
waarden en normen mee en de mogelijkheid om elke zaterdag sport (oa. 
basketbal, voetbal & gymnastiek) te kunnen beoefenen.

Door het initiatief was het al mogelijk om meer dan 120 jongens en meisjes 
te helpen op dit vlak.

Het project is belangrijk in de regio daar men door de opvang ook probeert 
te voorkomen dat de jongeren ten prooi vallen aan drugs e.d.

Men vraagt nu steun voor het herstellen van hun basketbalveld dat 50 jaar 
geleden aangelegd is en dat dringend opnieuw aangelegd moet worden 
omdat het beschadigd werd door wortels van grote bomen.
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PR21/025: landbouwopleiding

Aanvrager: Mrs. Aida Nakayi

Bedrag: € 4.590

Masajja, Kibira Zone B in Wakiso in het bisdom van Kampala is een regio 
met nogal onvruchtbare grond om gewassen te telen, maar met een klimaat 
en milieu die gunstig zijn voor het fokken van dieren.

De organisatie Awakening Women and Youth of Masajja merkte op dat 
de meeste vrouwen en jongeren van de regio wel geïnteresseerd zijn in 
ontwikkelingsprogramma’s, maar niet de kennis en vaardigheden hebben 
om te sparen. Dat alles zorgde onder deze mensen voor veel leed, een slechte 
gezondheid, een slechte levensstandaard en armoede.

De doelgroepen van het project zijn bijgevolg vrouwen, jongeren en andere 
kansarme mensen, waaronder ook slachtoffers van gebroken huwelijken 
en gezinnen, huiselijk geweld, gebrek aan financiële steun, werkloosheid en 
gedwongen landuitzettingen.

De organisatie traint en sensibiliseert de doelgroep m.b.t. leningen en sparen, 
hoe goed zorg te dragen voor dieren met het oog op een goede economische 
activiteit en voedselvoorziening waardoor ook hun gezondheid zal 
verbeteren.
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PR21/026: landbouw- en visserijproject

Aanvrager: Mrs. Priscilla Nabukeera

Bedrag: € 7.000

De Bweeya-Ddewe dorpsgemeenschap bevindt zich in de wijk Wakiso in 
Centraal-Oeganda in het aartsbisdom Kampala. De meerderheid van de 
mensen hier hebben een inkomen van minder dan $ 1 per dag.

Daar dit een vissersgemeenschap is, trekken de mannen er op uit om op 
verschillende plaatsen te vissen tijdens het visseizoen, wat de zorg voor 
het gezin volledig aan de vrouw overlaat. Bovendien is AIDS er ook een 
veelvoorkomende ziekte waardoor er veel weduwen en kindgezinnen zijn.

De meeste vrouwen doen aan kleine vishandel om inkomsten te verwerven. 
Door hun rudimentaire methoden om zilvervissen te drogen en op te slaan, 
trekken ze weinig klanten aan en krijgen ze te weinig geld voor hun waren. 
Het is voor hen ook erg moeilijk om een lening aan te gaan om hun kleine 
vishandel te boosten daar ze geen onderpand hebben, wat banken wel altijd 
vereisen. Velen leven op te kleine stukjes grond om aan landbouw te doen.

De doelen van dit project zijn bijgevolg om 25 gezinnen met vrouwen aan het 
hoofd (= 125 begunstigden, want gemiddeld 5 gezinsleden): 1. vaardigheden 
in kleine vishandel bij te brengen en hen droogrekken, visnetten en leningen 
te geven om hun inkomsten te verhogen, 2. aan te moedigen om een 
moestuin aan te leggen met het oog op gezondere, gevarieerdere voeding, 
3. te sensibiliseren wat betreft de verspreiding van covid-19 en HIV/AIDS en 
hen te voorzien van voldoende mondmaskers.



pagina 26Projecten 2021

PR21/027: drinkwaterproject

Aanvrager: Mrs. Olivia Ssembajjwe

Bedrag: € 7.683

De 32 leden van Mother Kevin Group zijn inwoners van de Ndejje-zone, een 
sloppenwijk naast een groot moeras op de rand van de Kampala-wijk in 
Oeganda. Hun doelgroep is de +- 1.500 inwoners van de sloppenwijk.

Men heeft er geen toegang tot schoon leidingwater, daar de aanleg daarvan 
onbetaalbaar is. Er is wel een bronwaterput, maar die wordt uit noodzaak 
zowel door mensen als dieren gebruikt: om te drinken, om hun kleren in te 
wassen,... Dat is dus absoluut niet hygiënisch, zeker nu tijdens de covid-19- 
pandemie.

Men wil een waterput aanleggen die via leidingen gelinkt is aan twee 10.000 
liter-tanks, alsook het grote aantal inwoners bij elke tank controleren/
sturen zodat het water niet verontreinigd geraakt. Dit zal de inwoners ook 
helpen de verspreiding van andere ziektes veroorzaakt door het drinken 
van vervuild water, te voorkomen, zoals bilharzia, diarree, cholera,...

Het doel is niet alleen het verkrijgen van zuiver drinkwater, maar ook om de 
gemeenschap te leren hoe de waterput te gebruiken, beheren en herstellen 
indien nodig, met het oog op duurzaamheid. De plaatselijke jeugd zal de 
bakstenen voor de put maken, helpen met de bouw ervan en helpen de 2 
tanks te installeren. Na voltooiing van het project zal elk gezin een klein 
bedrag per maand betalen voor het onderhoud van de put en de leden van 
de Group zullen zorgen voor de hygiëne rond de put.
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PR21/028: klas voor kleuterschool

Aanvrager: Mrs. Sharon Wandego

Bedrag: € 9.394

De lagere school in Oboke telt 512 leerlingen. De kleuterschool heeft geen 
klaslokaal. De kinderen zitten onder de bomen of in een schuurtje dat hen 
ter beschikking werd gesteld. Tijdens de regenperiode of als het te heet is 
zitten de kinderen hier op de grond.

Daarom wil men een klaslokaal bouwen zodat deze kinderen een goede 
voorbereiding krijgen op de lagere school. 
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PR21/032: drinkwatervoorziening

Aanvrager: Dr. Marie-Thérèse Kyungu

Bedrag: € 7.289

Oeuvre Gabriella werd opgericht door wijlen Mgr. Maurice Plevoets.

Het ‘Werk Gabriella’ heeft sedert de oprichting in 1994 reeds vele zwangere 
studenten opgevangen. Een zwangerschap en een bevalling kosten veel 
geld en verstoren de studieplannen. Vele jonge meisjes zien geen uitweg. 
Als ze toch zwanger worden, zoeken ze hulp bij Werk Gabriella. OGA zorgt 
voor opvang, begeleiding, prenatale zorgen en bevallingskosten. De meisjes 
krijgen zo de kans om verder te studeren. Elk academiejaar zijn er tientallen 
vrouwen die afstuderen.

De omgeving kampt met een groot tekort aan drinkwater. Naast het zorgen 
voor hun baby en het studeren moeten de studentes ook nog water zoeken, 
wat heel veel tijd in beslag neemt.

De directie wil een waterput boren op het terrein van het opvangtehuis. Zo 
hebben de studentes toegang tot drinkwater en de buurtbewoners kunnen 
door een kleine bijdrage ook water krijgen. Met deze opbrengst kan de 
installatie onderhouden worden.
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PR21/033: opleiding studenten

Aanvrager: Fr. Janus Adam

Bedrag: € 20.000

In het vormingshuis van de Paters Salvatorianen in Cavite, verblijven 
studenten uit China, Vietnam, Filipijnen, Maleisië, Indonesië en Oost-Timor. 
Zij volgen een opleiding aan de universiteit.

Als afgestudeerden kunnen zij een positieve ontwikkeling bewerkstelligen 
in de streken waar ze werkzaam zullen zijn. Als leraren zal hun opleiding 
zeker ten volle in dienste staan van de plaatselijke bevolking.
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PR21/034: bouw van watertoren

Aanvrager: Abbé Pierre Sanou

Bedrag: € 12.905

De Hulpactie steunt reeds enkele jaren de ontwikkeling in het dorp 
Tansila. Eerst door de school uit te bouwen, zonnepanelen en technische 
opleidingen. Daarna ook de landbouwschool met de papaya-plantage en de 
aankoop van een traktor.

Vorig jaar werd er gestart met de watervoorziening en de irrigatie van 
ondermeer de plantage. De put werd reeds geboord en er werd een begin 
gemaakt met de irrigatiesystemen.

Fase 2 is het oprichten van de watertoren.

De watertoren zal ook het centrum van water voorzien.
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PR21/035: boren van waterput

Aanvrager: Abbé Innocent Ouédraogo

Bedrag: € 8.842

Bama is een groot dorp in de provincie Houet in het westen van Burkina 
Faso. Het telt meer dan 22.000 inwoners. De niet-verkavelde, maar toch 
bewoonde zones schieten er als paddestoelen uit de grond maar hebben 
dus geen watervoorzieningen of sanitaire voorzieningen.

Naast de toenemende armoede, worden de inwoners nu dus ook nog eens 
geconfronteerd met watertekort. Bovendien vormt terrorisme tegenwoordig 
helaas ook een dreiging voor de inwoners. De organisatie Sigidia heeft 
als doel de bevordering van: 1) micro-ondernemingen voor vrouwen die 
in moeilijke situaties leven, 2) scholing van jonge meisjes, 3) steun voor 
opleiding en begeleiding van jongeren, 4) bescherming van het milieu, 5) 
de gezondheid, hygiëne en sanitaire voorzieningen, 6) sport en cultuur in 
de gemeente.

Met dit project focust ze zich echter op watervoorziening voor de 
inwoners van de niet-verkavelde zone van wijk nr. 4 van Bama. Sigidia is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van en het toezicht op het project en is 
een apolitieke, niet-confessionele, niet-ethnische organisatie. Ze wil ook de 
vorming van het personeel, dat na realisatie van het project verantwoordelijk 
zal zijn voor het onderhoud en de reparatie van de waterput, op zich nemen.
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PR21/037: aankoop zonnepanelen

Aanvrager: Sr. Regine Ndandari

Bedrag: € 7.675

Burundi is een zeer overbevolkt land. De geschatte levensverwachting 
bedraagt 44 jaar. Elke vrouw bevalt er gemiddeld van 7 kinderen, met als 
gevolg dat de bevolking blijft stijgen en waarschijnlijk verdubbelt over 20 
jaar. Burundi is tevens 1 van de 5 armste landen ter wereld.

De gemeente Muhanga ligt in de provincie Kayanza. Het Centre de Santé 
des Soeurs de la Congrégation Bene Mariyaa (Soeurs de la Congrégation du 
Coeur Immaculé de Marie) werd er gesticht in 1963 en was jarenlang het 
enige gezondheidscentrum in de gemeente en haar omgeving.

Een van de meest voorkomende ziekten in de regio is malaria. Men doet hier 
aan rijstteelt, maar die veroorzaakt een vermenigvuldiging van muggen die 
de mensen besmetten met de ziekte. Helaas is er voor het verbouwen van 
rijst veel water nodig en het stilstaand water van de rijstvelden vormt de 
favoriete plek van de mug. Men zit er dus in een vicieuze cirkel, daar rijst 
essentieel is om de bevolking in de regio te voeden.

Met dit project wil men ervoor zorgen dat men veilig, in het licht, kan werken 
tijdens de nachtdienst m.b.v. zonnepanelen en batterijen. De eigen bijdrage 
is het onderhoud van het materiaal en dat wil men o.a. financieren met de 
inkomsten uit de gezondheidszorg.
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PR21/038: productie van biomassabriketten

Aanvrager: Rev. Fr. Paul Ssekayala

Bedrag: € 3.922

De St. Gonzaga Gonza Kamuli Catholic Parish is een nieuwe parochie, 
opgericht in 2019, die zich bevindt in een buitenwijk van Kampala waar 
houtskool en hout de voornaamste bron van energie zijn om te koken. Deze 
brandstoffen zijn echter duur in aanschaf.

Afvalophaling door de instanties gebeurt niet vaak genoeg, waardoor het 
afval bij de mensen een bron van vervuiling en ziektes vormt.

Fr. Ssekayala wil biomassabriketten gaan produceren als alternatieve 
brandstof. Deze worden gemaakt van groenafval en andere organische 
materialen en zijn daardoor niet alleen een milieuvriendelijker alternatief 
voor houtskool en hout, maar ook worden ze gemaakt van een onmiddellijk 
beschikbare, goedkope bron van brandstof die vaak als afval wordt 
beschouwd.

De lokale bijdrage aan het project is het ophalen van het organisch afval bij 
de leden van de parochie en het uitdelen van vaten waarin de leden van de 
parochie hun organisch afval kunnen verzamelen.
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PR21/039: aankoop didactisch materiaal

Aanvrager: Zr. Rosa Willocx

Bedrag: € 5.069

Zr. Rosa is een goede bekende van de Hulpactie. Reeds vele jaren werkt ze aan 
de uitbouw van de school in Mbuji-Mayi. Elk jaar neemt het leerlingenaantal 
toe. Regelmatig moet er dan ook een klaslokaal bijkomen, een ouder gebouw 
gerenoveerd worden... De directie en het secretariaat waren nog in een zeer 
bouwvallig aanpalend gebouw gevestigd. Maar door de slechte staat moest 
er een nieuw gebouw komen. Met de reeds verkregen hulp is de ruwbouw 
al klaar.

Voor de verdere afwerking van het gebouw zoekt Zr. Rosa nog financiële 
hulp:

• aankoop van het didactisch materiaal voor de afdeling Biochemie, incl. 
opbergkasten voor het materiaal, 1 bureeltje en 2 stoelen

• aankoop van 2 tenten
• aankoop van 50 plastieken stoelen.
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PR21/040: watervoorziening

Aanvrager: Collectief Kanaga

Bedrag: € 8.702

Uitbreiding van project 20/047.

Kanaga werkt samen met GAAS ong. Deze organisatie krijgt aanvragen van 
verschillende organisaties in Mali. Zij kijken naar de prioriteiten in de regio, 
geven sensibilisering en opleiding en controleren de werken ter plaatse.

Ditmaal wil de organisatie een waterput bouwen in het quartier Thionville, 
een opleiding geven aan de dorpelingen m.b.t. waterbeheer en hygiëne, en 
een waterbeheer- en vrouwencomité oprichten. Het project uitvoeren is in 
één jaar niet mogelijk en zal op 2 jaar gepland worden.

Vooral de vrouwen van de rondtrekkende Dogonvluchtelingen krijgen het 
hard te verduren. De dorpsoversten van Nana Keniéba hebben ondertussen 
de Dogonvluchtelingen opgevangen en verwelkomd in hun dorp. Maar het 
aantal vluchtelingen blijft toenemen. Om ze te kunnen blijven opvangen, 
moeten zij kunnen voorzien in voldoende en drinkbaar water.

Door de volwassenen op te leiden, hebben de kinderen meer tijd voor 
school en wordt de productie van landbouwproducten verhoogd, ziektes 
gerelateerd aan vuil water worden teruggedrongen.
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PR21/041: aankoop graanmolens

Aanvrager: P. Vital Mpalanga Mwana

Bedrag: € 8.600

Het dorp Kasungu bevindt zich op het grondgebied van Luiza in de provincie 
Centraal-Kasaï en telt +- 10.000 inwoners.

De vrouwen worden vaak gemarginaliseerd: ze worden verplicht om thuis 
te blijven om voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen, te 
zorgen voor hun echtgenoten, naar de velden te gaan, hout te zoeken om 
te stoken, maïs en maniok fijn te stampen, voedsel te bereiden voor heel de 
familie, water te gaan halen op 5 à 6 km afstand, enz.

Maïs en maniok zijn in het gebied essentieel voor de voedselvoorziening: 
daar maakt men meel/bloem van. Om meel/bloem te verkrijgen, moeten 
de vrouwen ‘s ochtends en ‘s avonds maïs en maniok fijnstampen wat 
natuurlijk erg veel spierkracht vraagt van de arme vrouwen.

De aankoop en installatie van 2 graanmolens zal ten goede komen aan 
meer dan 2.000 vrouwen.

Men wil met het aangevraagde bedrag ook loodsen bouwen om het materiaal 
te beschermen en een onderhoudscomité oprichten om onderhoud van de 
molens, continuïteit en transparantie van het project te verzekeren.



pagina 37Projecten 2021

PR21/042: aankoop computers

Aanvrager: Build My Home Missie Filipijnen

Bedrag: € 3.041

De organisatie geeft jongeren in de Filipijnen een kans op hoger onderwijs. 
Dit is namelijk zonder hulp niet te financieren voor de plaatselijke bevolking. 
Er zijn veel ongeschoolden of laaggeschoolden op de eilanden Mindanao en 
Visayas Bohol. Als ze al werk hebben, komen ze nauwelijks rond. Indien 
je hogere studies kan volgen, heb je zeker kans op een goed betaalde job. 
Hierdoor worden vele families geholpen. Elk jaar zijn er 3 studenten die 
afstuderen aan de universiteit en die daarna op hun beurt een student 
verderhelpen.

Men vraagt dit jaar financiële steun voor de aankoop van 4 printers en 3 
laptops.

Vorig jaar steunden we dit project al met de aankoop van 3 computers en 
2 laptops, maar het aantal studenten is toegenomen, vandaar de nood aan 
meer materiaal.

Voor andere kosten krijgen ze al jaarlijks steun van de stad Hamont en de 
gemeente Pelt.
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PR21/043: inrichting en opfrissing verblijfs- en opvangcentra straatkinderen

Aanvrager: P. Ange-Albert Kufwakuziku

Bedrag: € 8.935

Oeuvre de Reclassement et de Protection des Enfants de la Rue (ORPER), 
is een organisatie die we bijna jaarlijks gesteund hebben sinds 2015. Hun 
doel is de bescherming, rehabilitatie, re-integratie in het gezin en sociaal-
professionele integratie van straatkinderen, zonder onderscheid van 
geslacht, ras, godsdienst of politieke overtuiging.

Voor de uitvoering van zijn educatieve activiteiten beschikt ORPER over 
2 opvangcentra, 3 verblijfshuizen, 1 mobiel centrum, 1 hoofdkantoor en 1 
educatieve boerderij en bakkerij. Het mobiel centrum is een minibus die 
dag en nacht rondrijdt om de straatkinderen te ontmoeten in Kinshasa, 
met als opdracht hen te sensibiliseren, te verzorgen en door te verwijzen 
naar de centra. Elk jaar komt het mobiel centrum in contact met +- 2.000 
kinderen, waaronder 500 meisjes.

Dit jaar vraagt men financiële steun voor:

• de opfrissing van het verfwerk van de 2 opvangcentra en 3 verblijfshuizen,
• de aankoop van 5 schommels, 1 trampoline en 5 computers,
• het herstel van het circuit van 5 zonnepanelen,
• de vernieuwing van 10 muskietennetten.
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PR21/044: renovatie gezondheidscentrum

Aanvrager: Rev. Fr. Ponder Paulinus Ngilangwa

Bedrag: € 6.257

Het dorp Lugoba ligt in de Pwani regio in Tanzania en heeft +- 12.000 
inwoners.

De parochie was gesticht door spiritijnen. Vorig jaar werd ze (opnieuw) 
overgenomen door de salvatorianen, die de parochie in slechte staat 
aantroffen.

Tot nu toe lag de focus op meer medewerkers aanwerven en op 
de beschikbaarheid van medicijnen verbeteren. Nu wil men het 
gezondheidscentrum renoveren, dat rond 1910 werd gebouwd en sindsdien 
nog nooit werd gerenoveerd.

Lange tijd is dit gebouw het enige gezondheidscentrum in de regio geweest. 
De zusters die dit centrum besturen, wonen er ook, wat ervoor zorgt dat ze 
24/7 beschikbaar zijn in geval van nood. In tegenstelling tot de openbare 
gezondheidscentra, beschikt men hier nu altijd over voldoende medicijnen, 
daarom gaan de inwoners eerder naar dit centrum. Per dag ontvangt men 
2 à 5 patiënten die hun medische kosten helemaal niet kunnen betalen, 
alsook patiënten die slechts een deel van hun kosten kunnen betalen.

Men wil het centrum hoog kwalitatief renoveren, zodat herstellingen 
niet vaak nodig zullen zijn in de toekomst. Ook zal een deel van de kleine 
bijdrage van de patiënten voor hun medische kosten, opzij gezet worden 
voor onderhoudskosten, waardoor de continuïteit van het project wordt 
verzekerd.
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PR21/045: zonnepanelen installeren voor school

Aanvrager: Br. Patrick Misiati

Bedrag: € 7.307

Het St. Charles Lwangabobleo Children’s Home werd in 2008 opgericht om 
in de basisbehoeften zoals scholing, onderdak en voeding van kinderen met 
een lichamelijke handicap te voorzien in West-Pokot en de aangrenzende 
provincies in het katholieke bisdom Kitale.

Momenteel verblijven er 350 kinderen. De kinderen hadden er geen 
elektriciteit tot 2017. Men heeft er in het verleden een basisschool 
bijgebouwd en is nu bezig met de bouw van een middelbare school, allebei 
voor kinderen met een lichamelijke beperking.

De paters van St. Charles Lwanga hebben dit Home onder hun vleugel 
genomen qua beheer en leiding.

De inwoners van West-Pokot zijn volkeren die van de ene plaats naar de 
andere trekken op zoek naar groene weilanden voor hun koeien. Er is altijd 
conflict tussen de naburige provincies o.w.v. veeroof.

De Pokot-gemeenschap discrimineert deze kwetsbare kinderen, daar ze 
geloven dat elk kind dat geboren wordt met een beperking een vloek is voor 
de gemeenschap en als gevolg wordt de moeder, vaak samen met het kind, 
weggestuurd.

Het doel van het project is om dit Home te voorzien van zonne-energie 
zodat men de kosten van de elektriciteitsrekeningen kan verlagen en het 
Home milieubewuster kan functioneren.
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PR21/046: opleiding studenten

Aanvrager: P. Eric Banza

Bedrag: € 20.000

In het vormingshuis van de Paters Salvatorianen in Tshabula, Kolwezi 
verblijven momenteel 85 jongeren.

Zij studeren in het scholasticaat in Kolwezi op 12 km afstand.

Het levensonderhoud en de studies van deze jongeren zijn ten koste van de 
congregatie.

Als afgestudeerden kunnen zij een positieve ontwikkeling bewerkstelligen 
in de streken waar ze werkzaam zullen zijn.

Als leraren zal hun opleiding zeker ten volle in dienste staan van de 
plaatselijke bevolking.
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PR21/047: opleiding studenten

Aanvrager: Karunya Charitable Trust

Bedrag: € 20.000

In het vormingshuis van de Paters Salvatorianen in Gnanapuram verblijven 
momenteel 17 jongeren en 2 leraren. Zij studeren in het Jordan Philosophy 
Study House. Het levensonderhoud en de studies van deze jongeren zijn ten 
koste van de congregatie.

Tijdens hun 3-jarige studie worden de studenten al ingeschakeld om in 
de parochies te helpen. Ze geven les in de zondagschool en organiseren 
cursussen in hygiëne.

In hun laatste jaar wonen ze een tijd in verschillende dorpen om de noden 
en moeilijkheden van de bevolking van kortbij mee te maken.

Als afgestudeerden kunnen zij een positieve ontwikkeling bewerkstelligen 
in de streken waar ze werkzaam zullen zijn.

Als leraren zal hun ontwikkeling zeker ten volle in dienste staan van de 
plaatselijke bevolking.
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PR21/049: aanleg waterleiding

Aanvrager: Stg. Diya Dhara

Bedrag: € 8.400

Sinds 2018 heeft Stg. Diya Dhara voor 4 dorpen een waterleiding kunnen 
aanleggen. Ze horen van de mensen dat ze gezonder zijn door het schone 
drinkwater en dat er in de droge periodes van het jaar nu ook water is. Maar 
er zijn telkens weer nieuwe dorpen die met dezelfde vraag bij Ravindran, 
hun contactpersoon in midden Sri Lanka, komen.

Ze willen dus dit jaar weer graag een dorp helpen: Clarandon, op een ver 
afgelegen plantage in de bergen bij Nanuoya. Daar wonen +- 150 gezinnen, 
veelal in rijtjeshuizen die klein en vochtig zijn omdat het dorp hoog ligt. Als 
de zon schijnt, kan het er echter heet worden.

De wegen in en naar het dorp zijn slecht en daarover moet het materiaal 
worden aangevoerd. De drinkwaterleidingen moeten gelegd worden vanuit 
een hogergelegen gebied.

De dorpsbewoners helpen zelf bij het schoonmaken van de route door de 
bossen waar de leidingen moeten komen. Ook is Ravindran zelf vaak ter 
plaatse, hij begeleidt het hele proces.
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PR21/050: waterput boren voor school

Aanvrager: Mr. Ssemugenyi Posiano

Bedrag: € 6.900

Busoga Community School bevindt zich in het dorp Busoga in het bisdom 
Masaka.

De doelgroep is kansarme wezen, die het moeilijk hebben om in hun eigen 
basisbehoeften te voorzien en doordat ze daar niet in slagen, gaan ze 
meestal van school daar ze dus ook hun studies en schoolbenodigdheden 
niet kunnen betalen.

De school was opgericht om leerlingen uit arme families van de 
gemeenschap betaalbaar secundair onderwijs te bieden en ze promoot ook 
sociale welzijns-, gezondheids- en ontwikkelingsprogramma’s voor arme 
kinderen.

Nu heeft de school een drinkwaterput nodig om te voorkomen dat deze 
kinderen zich te ver moeten verplaatsen op zoek naar water. Men wil die 
put overigens niet alleen voor de school boren, maar ook voor de andere 
gemeenschappen in de buurt.

De aanvrager is de directeur van deze school.
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PR21/051: elektriciteit, verlichting, koeling & opslag voor kliniek

Aanvrager: P. Anaclet Mukendi Mpunga

Bedrag: € 3.907

De parochie St. Jude & St. Simon bevindt zich in een arme wijk die 
overbevolkt is geraakt door ontheemden na de aardbeving van 2010. Er 
is gebrek aan infrastructuur zoals voor drinkwater, elektriciteit, wegen. 
Mensen zijn vindingrijk, proberen te overleven door tegoed voor mobiele 
telefoons te verkopen, alsook brood, groenten...

De kliniek St. Jude opende in 2012 officieel haar deuren. Haar doel is om 
de armsten van de wijk en de regio toegang te bieden tot gezondheidszorg, 
maar ook om hen te informeren en bewust te maken van het belang van 
gezondheid, vooral voor zwangere vrouwen, diabetici, patiënten lijdend aan 
hypertensie...

Door de afwezigheid van het Ministerie van Volksgezondheid in het 
gebied, heeft men geen nauwkeurige cijfers m.b.t. de hoge kindersterfte. De 
gemiddelde levensverwachting is +- 52 jaar.

Er is ook geen monitoring-, noch ondersteuningsstructuur voor zwangere 
vrouwen. Enkele vrijwilligers ontvangen op weekdagen elk +- 30 patiënten/
dag.

De kliniek heeft een apotheek en een labo waar een tiental ziektes kunnen 
worden gediagnosticeerd. Men wil er ook mensen vaccineren tegen 
covid-19. Er is nood aan een elektrisch energiesysteem, i.e. zonnepanelen, 
batterijen, omvormer en een koelkast.
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PR21/052: opleiding albino’s & mensen met verstandelijke beperking

Aanvrager: Dhr. Ir Serge Nsengiyumva

Bedrag: € 5.667

Albino’s worden door hun handicap/uiterlijk achtergesteld, gediscrimineerd, 
gemeden. Vaak worden ze zelfs direct na hun geboorte gedood, niet alleen 
omdat mensen bang voor hen zijn, maar ook denken dat hun lichaamsdelen 
magische krachten hebben. Ze hebben bescherming nodig tegen hun 
omgeving, niet alleen tegen de vooroordelen, maar ook omdat zij lijden 
aan ernstige ziekten die worden veroorzaakt door het tropische klimaat 
waardoor hun kwetsbare ogen en huid beschadigd worden.

Stg. SAPOPE, Save Poor People, is in 2006 opgericht om zich in te zetten voor 
deze kwetsbare doelgroepen. Samen met de lokale ngo ABLD zet SAPOPE 
zich in voor mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of genetische 
beperking en/of aandoening. De afgelopen 10 jaar hebben SAPOPE en ABLD 
in alle provincies van Burundi met succes een pilot-programma uitgevoerd 
om albino’s preventieve hulp te bieden en hun maatschappelijke positie te 
versterken.

Met dit project willen ze zich inzetten voor 290 kinderen in de provincies 
Rumonge en Makamba. Via onze steun kunnen ze een naai-, ICT- en 
timmercursus organiseren.
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PR21/053: naai- en haarzorgopleiding

Aanvrager: Mr. Leonald Sserugga Ssensamba

Bedrag: € 6.157

Save the Orphans and People with HIV/AIDS Initiative is een 
gemeenschapsorganisatie die opgericht werd om het sociaal en economisch 
welzijn van wezen, hulpbehoevende, verlaten kinderen en andere mensen 
die getroffen zijn door HIV/AIDS, te verbeteren.

De organisatie is gevestigd in de sub-provincie Ntwetwe in het district 
Kyankwanzi.

Haar Skills Development Programme zal kwetsbaarheid en het probleem 
van werkloosheid verminderen en de houding van de gemeenschap ten 
opzichte van de jeugd veranderen.

Op die manier zal de jeugd gewapend zijn met vaardigheden die hen 
toelaten tot betere levensomstandigheden.

Door de jeugd beroepsvaardigheden aan te leren, zal de tewerkstelling 
verbeteren alsook sociale stabiliteit bevorderd worden tussen de 
gemeenschappen.

Men wil de volgende cursussen organiseren voor recente schoolverlaters 
en andere jongeren: kleermakerij, haar- en schoonheidszorg.
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PR21/054: opleiding bijenteelt

Aanvrager: Mrs. Yvonne Katwesigye

Bedrag: € 7.280

Nkowe Rural Development Centre (NRDC) ligt in het dorp Nkowe in het 
district Wakiso.

Dit centrum werd opgericht om jongeren die ronddwalen op zowel het 
platteland als in stedelijke gebieden om te kunnen overleven, terug op het 
goede pad te krijgen.

In dit centrum kunnen jongeren leren hoe ze aan bijenteelt moeten doen, 
alsook andere economische activiteiten onder de knie krijgen zodat ze op 
de lange termijn in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De verkoop van honing is een zeer lucratieve inkomstengenererende 
activiteit en nu honing er ook wordt gebruikt bij het bestrijden van 
covid-19-symptomen, zal het zeker snel worden verkocht met een grotere 
winst.

Men vraagt dus financiële steun voor de aanschaf van allerlei materialen die 
nodig zijn voor de opleiding bijenteelt, zoals bv. bijenkorven, beschermende 
kledij en schoenen, enz.
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PR21/055: bestrijding van ontbossing

Aanvrager: Mr. Okurmu Milton

Bedrag: € 5.126

Zombo ligt in het uiterste noordwesten van Oeganda tegen de grens met 
Congo.

De grootste bronnen van inkomsten in de regio zijn de verkoop van houtskool 
en brandhout, wat betekent dat mensen snel zeer veel bomen kappen.

Om bebossing te promoten, is de gemeenschap er op het idee gekomen om 
zaailingen van allerlei soorten bomen te kweken, mensen te sensibiliseren 
om aan boombeheer te doen, hen te sensibiliseren over de gevolgen van de 
opwarming van de aarde en over de gevolgen van de houtskoolhandel.

Men wil zo het gevecht tegen de klimaatverandering aangaan en voor het 
behoud van de van nature aanwezige boomsoorten zorgen.

De bedoeling is om in totaal 15 kg aan allerlei boomzaden en 200 kg aan 
polyetheenpotten aan te kopen om utieindelijk 250.000 zaailingen te 
kunnen planten met de gemeenschap.

Het gaat o.a. over de Caribische den, eucalyptus, witte ceder en teakboom.



pagina 50Projecten 2021

PR21/056: landbouwproject

Aanvrager: Ms. Matilda Namukasa

Bedrag: € 7.400

Kiwawo Development Association is gesticht in Kalungu in het bisdom 
Masaka.

De inwoners van deze regio doen aan zelfvoorzienende landbouw aan de 
hand van graangewassen zoals maïs, bonen,...

Door de toename van de productie, wordt veel voedsel verspild of geraakt 
veel voedsel bedorven, wat zorgt voor prijsstijgingen.

Hoewel de organisatie zich inzet voor de landbouw, met name voor de 
productie van graangewassen, ondervindt men moeilijkheden bij het 
verwerken van deze gewassen voor zowel consumptie als verkoop.

Dit heeft hen op het idee gebracht om apparatuur voor het malen van de 
maïs te kopen om het werk te vergemakkelijken.

Zulke maalmachines zouden ook helpen om de inkomsten van de 
organisatie wat omhoog te drijven, daar men een deel van de gemalen maïs 
wil verkopen.
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PR21/057: sanering en bestrating wijk

Aanvrager: P. Leopold Feyen

Bedrag: € 7.798

Don Bosco Masina is een salesiaanse liefdadigheidsvereniging in Kinshasa. 
Het merendeel van de inwoners van Masina, een wijk in Kinshasa, leeft in 
extreme armoede doordat vele ouders hun baan waren kwijtgeraakt door 
de plunderingen in 1991 en 1993.

De geplunderde bedrijven waar deze mensen werkten, hebben hun deuren 
tot op de dag van vandaag niet heropend, wat resulteert in een hoge 
werkloosheidsgraad in bijna het hele land.

Vele jongeren hebben alleen maar lager onderwijs genoten of zelfs dat niet 
eens, doordat hun ouders hun schoolgeld niet konden betalen.

Zo belandden ze al gauw in de criminaliteit. Met dit project wil men in 
de wijken rond Don Bosco Masina aan vuilnisophaling doen, straatgoten 
reinigen, de sport- en onderwijsmogelijkheden verbeteren en een atelier 
opzetten voor de productie van straatstenen op basis van plastic afval dat 
bij de mensen thuis wordt opgehaald.

Het doel is om zo de professionele integratie van jongeren te bevorderen 
door middel van beroepsopleidingen, bij te dragen aan het opschonen van 
de leefomgeving van de inwoners door efficiënte, regelmatige en duurzame 
inzameling van huishoudelijk afval, bij te dragen aan het verbeteren van de 
hygiëne...
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PR21/058: aankoop schoolboeken en computers

Aanvrager: Rt. Rev. Filbert Mhasi

Bedrag: € 8.251

Het Muhuweso Seminary is een instituut van het bisdom Tunduru-Masasi. 
Het werd gesticht in 2011. Momenteel zijn er 181 studenten. Het motto 
van de school is vrij vertaald “Kom binnen om te leren, ga naar buiten om 
te dienen”. Men gelooft sterk dat het de studenten hun plicht is om aan 
iedereen de liefde van God te verkondigen, of de studenten nu priesters of 
gewoon goede leken worden.

De activiteiten van het Muhuwesi Seminary kunnen in 2 categorieën 
opgesplitst worden: de academische- en de vormingsactiviteiten. Onder 
de academische activiteiten verstaat men dat het Seminarie het nationale 
leerplan volgt van 4 jaar basisopleiding en 2 jaar gevorderdenopleiding. 
Onder de vormingsactiviteiten verstaat men dat aan de seminaristen 
speciale programma’s van gebeden en spirituele oefeningen aangeboden 
worden om hen als toekomstige priesters te vormen.

Het invoeren van wetenschappelijke- en technologische vakken creërt een 
nood aan computers en boeken zodat de studenten makkelijker kunnen 
studeren en aan onderzoek doen, zeker in deze tijden nu men door covid-19 
niet meer graag papier gebruikt o.w.v. hygiënische redenen. Men vraagt 
bijgevolg financiële steun voor de aankoop van 181 boeken, 2 laptops, 5 pc’s 
en 1 printer.
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PR21/059: landbouwproject

Aanvrager: Mevr. Ingrid Janszen

Bedrag: € 5.200

Mali is één van de armste landen ter wereld. Het land is echter een 
speelbal geworden van heel veel nationale en internationale partijen met 
tegenstrijdige belangen en alle gevolgen van dien. Stg. Rondom Baba begon 
in 2008 aan de opbouw van een alternatief project. Dat groeide uit tot een 
prachtige ecologische gemeenschap “Here Bugu”, wat “plaats van vrede” 
betekent. We geven financiële steun voor:

• extra gereedschap voor het hele terrein zoals kruiwagens, gieters, 
harken...

• aanleg waterleidingen in en direct rondom het terrein vanaf de kleine 
watertoren
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PR21/060: landbouwproject

Aanvrager: Mrs. Cecilia Assupta Mwangi

Bedrag: € 7.415

“Kilimo Uhai”, oftewel “Landbouw voor het leven” is een in 2016 gestichte 
nonprofitorganisatie gevestigd in Baragwi, gelegen in het uiterste 
noordwesten van de provincie Kirinyaga. 

Men schat dat meer dan 90% van de Keniaanse bevolking afhankelijk is van 
landbouw als belangrijkste bron van inkomsten. 

De landbouw wordt echter geconfronteerd met onvoldoende toegang tot 
moderne landbouwkennis, -vaardigheden en -werktuigen. 

Met dit project wil men +- 120 landbouwers in groepen van 15 à 20 (mannen 
én vrouwen) workshops en opleidingen laten volgen. 

Uiteindelijk zullen 3 verantwoordelijken gekozen worden om de belangen 
van de groepen te verdedigen en het voortbestaan van het project te 
verzekeren. 

Aan de landbouwers wil men zaden uitdelen zodat ze een begin hebben 
voor hun eigen landbouwproject. 

Men vraagt dus financiële steun voor de aankoop van 5.000 
bananenwortelstokken, 10.000 ananasscheuten en 2.000 avocado 
zaailingen.



pagina 55Projecten 2021

PR21/061: landbouwproject

Aanvrager: Mrs. Joseline Mokereri Ongeri

Bedrag: € 6.551

Dit project is ten voordele van Nyamache en omgeving omwille van 2 
redenen. Enerzijds zijn Nyamache en omgeving dichtbevolkt, wat heeft 
geleid tot ernstige ontbossing om plaats te maken voor theeteelt, bouw, 
landbouw en andere aan de mens gerelateerde ondernemingen. Anderzijds 
heeft de ontbossing geleid tot bodemerosie, wat op zijn beurt weer 
geleid heeft tot lage voedselproductie, armoede en hoge mortaliteit door 
ondervoeding.

Het project wordt uitgevoerd door USAFI Women Self-Help Group. Hun 
doelen zijn om de plaatselijke bevolking in staat te stellen om een veiligere, 
gezondere, properdere en groenere leefomgeving te creëren, alsook om 
de armoede te verlichten door de bevolking te helpen voldoende voedsel 
te produceren zonder het milieu te schaden. Dit willen ze bereiken 
door de volgende activiteiten: sensibilisering en bewustzijn creëren 
- een boomkwekerij op poten zetten - verdeling en planten van bomen - 
landbouwers opleiden en opvolgen - informeren en netwerken - monitoren, 
evalueren en rapporteren.

Daarom vraagt men financiële steun voor o.a. emmers, watertanks, 
een waterpomp, bestrijdingsmiddelen, mest, boomzaden (eucalyptus, 
passievrucht, sinaasappel, mango, acacia, enz)...
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PR21/062: inrichting ICT-lokaal

Aanvrager: Abbé Martin Zabonimba Wimana

Bedrag: € 8.884

Abbé Zabonimba Wimana is rector van het voorbereidend hoger onderwijs 
van het Groot Interdiocesaan Seminarie Saint Paul de Lubumbashi en Mgr. 
Ngoy Katahwa is de bisschop van het bisdom Kolwezi.

Men wil allerlei benodigdheden aanschaffen voor het ICT-lokaal van het 
seminarie, zoals 2 printers, 1 beamer, 1 scherm op statief voor de beamer, 
10 computers waarvoor dus ook besturingssystemen, Microsoft Office-
software en computertafels, enz.

De start van het academisch jaar vindt jaarlijks plaats op de derde zondag 
van de maand oktober.

Het opleidingshuis zorgt voor de installatie van de apparaten, dat is +- 30% 
van de totale kostprijs van het project en de elektrische installatie.

Het team van opleiders is zelf verantwoordelijk voor de voortzetting van 
het project, zonder hulp van buitenaf.
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PR21/063: extra steun beschutte werkplaats & tehuis voor nieuwe activiteiten

Aanvrager: Zr. Roos Catry

Bedrag: € 7.500

Zr. Roos is lid van de “Zusters Missionarissen van het Onbevlekt Hart van 
Maria”, beter bekend als de “Zusters van de Jacht” (Heverlee).

Zuster Roos was missiezuster in de Filipijnen, waar ze vele jaren 
samenwerkte met haar twee medezusters, Valeriana Baerts en Marieke 
Gielkens.

Beide zusters, die enkele jaren geleden overleden zijn, waren net zoals 
zuster Roos goede bekenden van de Salvatoriaanse Hulpactie.

Omdat zuster Roos zo mooi kon vertellen, vroeg Lieve haar of zij haar 
levensverhaal met onze lezers wilde delen.

Graag ging zuster Roos op deze uitnodiging in (zie infoblad 4de kwartaal 
2021).

Via de financiële kinderadoptie ondersteunt de Salvatoriaanse Hulpactie al 
vele jaren kinderen met een fysieke beperking in de Filipijnen.

Bij de gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar wilden wij extra steun 
verlenen aan de beschutte werkplaats en het “Liefdevol Tehuis” zodat 
nieuwe activiteiten opgestart kunnen worden na die moeilijke periode van 
de coronapandemie.
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PR21/066: opleiding haartooi en esthetiek

Aanvrager: Sr. Françoise Anyamusoko

Bedrag: € 4.152

Het bisdom Wamba is gelegen in het noordoosten van Congo, in de 
oud-provincie Province Orientale. De nieuwe provincie Haut-Uélé en 
meer bepaald het bisdom Wamba ontsnapt niet aan de realiteit van de 
politieke instabiliteit en gewapende conflicten die bevolkingsverhuizingen 
veroorzaken, vooral vanuit Selé Selé, een dorp op 28 km van het centrum 
van Wamba dat ook een deel van het Reserve de Faune à Okapi (RFO) 
omvat. Het grootste deel van de bevolking wil niet meer terugkeren naar 
Selé Selé maar wil in het centrum van Wamba blijven. Werkloze jongeren 
die hun dorp al meer dan 5 jaar geleden hebben verlaten, willen een vak 
leren, vooral haartooi en esthetiek. 

Wat men concreet wil bereiken met dit project is 
1) 50 jongeren opleiden in deze vakken, 
2) hun vaardigheden blijven ondersteunen, 
3) hen de nodige middelen ter beschikking stellen, 
4) hen een basisopleiding ondernemerschap geven, 
5) het sociale leven bevorderen, 
6) voorkomen dat jongeren in de mijnen of in het leger terechtkomen. 

Men vraagt hierbij dus financiële steun voor de aanschaf van allerlei 
lesmaterialen als spiegels, tondeuses, pincetten…



pagina 59Projecten 2021

PR21/067: uitbreiding middelbare school

Aanvrager: Fr. Basile Kahande

Bedrag: € 7.000

Het Wokovu scholencomplex in Kampemba omvat een volledige cyclus 
van studies, van kleuterschool tot middelbare school. 

Het werd ingehuldigd in september 2017 met momenteel 435 ingeschreven 
leerlingen. 

Een van de fasen van het project is begin dit jaar al gestart, nl. de constructie 
van een nieuw gebouw voor de bibliotheek van de middelbare school, een 
computerlokaal, een klaslokaal, kantoren, een lerarenkamer en toiletten. 

Samen met andere organisaties ondersteunen wij dit project.

Men heeft een heel uitgebreid dossier ingediend met plannen, foto’s, een 
kostenraming, pro forma facturen, enz.
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PR21/068: landbouwproject

Aanvrager: Salome Atieno Ochong

Bedrag: € 5.381

Voedsel is in Olasi, gelegen in de subprovincie Nyatike van de provincie 
Migori, een constante zorg bij de armsten van de bevolking. Dit komt 
vooral door de veelal onstabiele weersomstandigheden (droogte vs. 
overstromingen) en door sterke prijsschommelingen. Bovendien zijn 
vrouwen er op zichzelf aangewezen als het gaat om de zorg voor zichzelf, 
hun kinderen en familieleden, daar HIV er sterk heerst en vooral veel 
mannen eraan sterven. 

Om die zorg te kunnen blijven dragen, moeten ze hun landbouwproductie 
verbeteren en meer inkomen genereren. 

Met dit voedselzekerheidsprogramma voor 48 vrouwen en hun families, 
wil men dus de vrouwen opleiden in het verbouwen van groenten zodat ze 
nadien o.a. de zaden kunnen verkopen, zodat ze niet alleen meer en beter 
voedsel voor zichzelf en hun gezinsleden hebben, maar ook in hun eigen 
inkomen kunnen voorzien. 

Met deze vrouwen en hun families werkt Pendo Moja Self-Help Group al 
langer samen, daar de vrouwen lid zijn van de Group. Het project wordt ook 
opgevolgd door de projectcoördinator van het Ministerie van Landbouw. 

Pendo Moja staat sinds 2017 officieel geregistreerd als een zelfhulp- 
organisatie bij de Keniaanse overheid en heeft tot nu toe volledig kunnen 
draaien op vrijwilligers.
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PR21/069: renovatie dagcentrum gehandicapte kinderen

Aanvrager: Zr. Maria Vanherk

Bedrag: € 9.121

Het idee om een dagcentrum te Rwamagana te creëren, ontstond door de 
vaak betreurenswaardige situaties waarin de plaatselijke gehandicapte 
kinderen leven. De zusters bernardinnen wilden een ontmoetingsplek 
creëren waar iedereen zichzelf kan zijn ondanks zijn/haar beperking. Ze 
willen de lokale bevolking een solide basis geven in socialisatie voordat ze 
beginnen de gehandicapte kinderen erbij te betrekken. Het dagcentrum wil 
in nauwe samenwerking met de lokale overheid, ouders en hun naasten, 
een gunstig kader bieden voor de groei en ontwikkeling van gehandicapte 
kinderen en jongeren tot 20 jaar.

De voornaamste activiteiten die men in het centrum voorziet voor de 
kinderen en hun ouders zijn: 
1. Frans en Engels leren, 
2. verschillende beroepen leren (naaien, koken, schilderen, haartooi, enz.), 
3. verenigingen oprichten voor ouders met gehandicapte kinderen, 
4. enkele eenvoudige massagetechnieken leren voor kinderen met 

hersenverlamming, 
5. ook worden er huisbezoeken gedaan bij de kinderen waar ze de geleerde 

vaardigheden/beroepen in hun vertrouwde omgeving kunnen oefenen. 

De lokale bijdrage aan het project is dat de eigenaar zijn pand ter beschikking 
stelt voor renovatie en het terrein errond beschikbaar stelt voor spelletjes 
en andere activiteiten ter begeleiding van deze kinderen.
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PR21/070: alfabetisering

Aanvrager: Zr. Marleen Renders

Bedrag: € 5.848

Samen met een team van medewerkers, opgeleid door Zr. Marleen, worden 
er alfabetiseringscursussen gegeven in de sloppenwijken van Guatemala 
Stad.

Zowel jongeren als ouderen kunnen de lessen volgen.

Marleen en haar medewerkers wonen en werken in de wijk en gaan 
regelmatig op bezoek bij de families.

Het is belangrijk de situatie van de families te kennen en de deelnemers te 
motiveren.

Eens ze de drempel over zijn moeten ze ook blijven komen.

Ook de bewustmaking van vrouwen en meisjes, van hun waarden en hun 
plaats in de maatschappij, is een onderdeel van de cursussen.
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PR21/071: inrichting basisschool

Aanvrager: Abbé Félix Percy Ndonga Kimpunga

Bedrag: € 4.606

Abbé Félix Percy Ndonga Kimpunga is een jonge priester van de parochie 
Saint Ignace de Loyola de Kiniangi-Masikila.

Sr. Emily Mullen, de directrice van Caritas Kisantu kent hem persoonlijk.

Dit project zal worden uitgevoerd op de basisschool Abbé Dibalu in zijn 
parochie in de provincie Kongo Central.

De meest opvallende problemen die zich daar voordoen, zijn het zeer 
vergevorderde verval van de schoolgebouwen en dus het gebrek aan 
schoolmeubilair.

De schoolgebouwen zijn geconstrueerd uit niet-duurzame materialen en 
lijden bijgevolg onder de slijtage en het gebrek aan onderhoud.

Het gebrek aan schoolmeubilair dwingt de jongste kinderen in het 
basisonderwijs om de lessen op de grond of op een stuk hout te volgen.

Men wil dus graag 120 houten schoolbanken voor de leerlingen, 13 stoelen 
en tafels voor de leraren en 13 schoolborden laten vervaardigen om de 
studieomstandigheden van de leerlingen van de basisschool te verbeteren.
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PR21/072: inrichting kleuterschool

Aanvrager: Fr. Chrispine Owiny

Bedrag: € 4.959

De kleuterschool in kwestie ligt in de St. Paul’s Catholic Parish, Wudanyi, 
provincie Taita Taveta, aartsbisdom Mombasa, Kenia. Father Owiny is de 
priester van deze parochie, die gesticht is in 1963. De school is nog nooit 
uitgebreid. Ze proberen de school te renoveren indien nodig, met de 
middelen die ze hebben.

De parochie ligt in een bergachtig gebied met slechts beperkt of zelfs geen 
overheidsdiensten.

De school heeft gelukkig wel volwassenen opgeleid die nu veelal vast 
tewerkgesteld zijn en die tenminste hun eigen families kunnen helpen. 
Men heeft voor dit schooltje stoelen en tafels nodig. Momenteel zijn er 
in het totaal 360 leerlingen, van wie 160 zonder stoel of tafel. Vandaar de 
vraag voor financiële steun voor schoolboeken, 160 stoelen, en 80 tafels, die 
ze groot genoeg laten maken zodat er 2 leerlingen aan kunnen zitten met 
voldoende afstand tussen hen in, owv corona.

Voor de continuïteit van de school moeten ouders die ook maar iets kunnen 
missen voor het onderwijs van hun kind, een bijdrage leveren. Begin dit 
jaar moest men al 50 leerlingen weigeren wegens gebrek aan materialen/
inrichting. Bovendien loopt men achter op het nationale leerplan door het 
gebrek aan oefeningen en schoolboeken.
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PR21/074: inrichting kantoor scholensecretariaat

Aanvrager: Abbé Eric Mbo Mayo

Bedrag: € 6.925

Sinds de ondertekening van de scholenbeheerovereenkomst tussen de 
staat en de kerk op 26/02/1977, dient de kerk per regionaal administratief 
niveau van het nationaal onderwijs over een coördinator te beschikken en 
dit om de door de staat goedgekeurde scholen te integreren in het algemene 
systeem van het nationaal onderwijs en om efficiënter te kunnen werken. 

De belangrijkste oorzaken die het werk van het kantoor inefficiënt maken 
zijn o.a. het gebrek aan een energiebron, onvoldoende kantoormeubilair, 
bijna geen internet, wat contact met partners, nationale schoolautoriteiten 
enz. bemoeilijkt…

Men vraagt dus financiële steun voor de aankoop van:

• zonnepanelen, zodat men min of meer permanent over energie 
kan beschikken, om regelmatige huurkosten voor een generator en 
brandstofkosten te vermijden,

• laptops, zodat elke medewerker efficiënt kan werken i.p.v. afhankelijk te 
zijn van de enige 2 computers die er zijn,

• een grote printer en voldoende meubilair, voor meer efficiëntie.
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PR21/075: aankoop schoolbanken

Aanvrager: Fr. Paul Mbugua

Bedrag: € 9.296

Met dit project wil Fr. Mbugua schoolbanken aankopen voor zijn leerlingen 
in de Riara Mission Primary School.

Naar deze school gaan vooral de kansarme kinderen van de lokale 
gemeenschappen van Riara, in de provincie Kiambu in het aartsbisdom 
Nairobi.

De schoolbanken die ze hebben, zijn onvoldoende en velen zijn stuk, 
waardoor de leerlingen moeten blijven staan tijdens de les of zich met 
meerderen tegelijk in 1 schoolbank moeten wringen.

De school is normaal afhankelijk van de steun van leden van de lokale 
gemeenschap (vooral de ouders van de kinderen), maar zij kunnen de 
school nu niet meer steunen omdat ze nog armer zijn geworden door de 
coronacrisis.

Het weinige geld dat binnenkomt, is men genoodzaakt direct en volledig te 
besteden aan voeding.

Men wil met de gevraagde steun de plaatselijke timmerman inhuren om de 
benodigde schoolbanken te maken.

De directe begunstigden van dit project zijn 800 meisjes en jongens tussen 
4 en 14 jaar oud.
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PR21/076: afwerking uitbreiding medisch centrum

Aanvrager: Dr. Faustin Nsempeke Nglandey

Bedrag: € 11.247

Het idee om een medisch centrum op te richten in een zeer arme wijk in 
de gemeente Limete in Kinshasa komt van 3 artsen van de lekenorde van 
de passionisten die opgeleid zijn door priesters en andere gelovigen en die 
dus zo nog steeds hun band hebben met de Kerk en de plaatselijke parochie 
Saint Félix.

Het centrum is echter een vzw en werkt autonoom, heeft zijn eigen 
administratie en Raad van Bestuur.

Dit centrum gelegen in de krottenwijk Mombele heeft mede omwille van de 
huidige coronacrisis al steun ontvangen van Caritas Antoniana uit Padua, 
Italië, voor zijn uitbouw, op voorwaarde dat men nog een andere weldoener 
of organisatie vindt om de afwerking ervan te financieren.

De uitbouwwerken zijn bijna voltooid, dus vraagt men nog steun voor de 
aanleg van het sanitair, voor het schilderwerk, de plaatsing van deuren en 
ramen, de aanleg van de vloer en het plaatsen van het plafond.
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PR21/077: aankoop schoolbanken voor lagere school

Aanvrager: Abbé Amédée Makengo Mbumba

Bedrag: € 7.800

De basisschool van Boko Disu is opgericht door de plaatselijke geestelijken 
van het bisdom Kisantu en onderwijst kinderen van 6 tot 13 jaar. Elk jaar 
verwelkomt ze meer dan 500 kinderen, zowel jongens als meisjes.  Ze heeft 
12 klaslokalen maar helaas geen schoolbanken. Deze situatie maakt het voor 
de kinderen uiteraard niet makkelijk om de lessen te volgen: ze moeten er 
op stukjes baksteen of bamboe gaan zitten. Ook zijn er geen tafels of stoelen 
voor de leerkrachten.

Ten eerste wil men het probleem van de schoolbanken oplossen, daar 
het belangrijk is om de kinderen weer hoop en vreugde te geven, zodat ze 
zin krijgen om te studeren. Met dit project hoopt men dus ook het aantal 
inschrijvingen per jaar omhoog te krikken.

Deze school is tevens belangrijk enerzijds omwille van haar centrale ligging 
in de regio en anderzijds omdat ze een centrum vormt voor het nationaal 
examen aan het einde van het basisonderwijs. Alle leerlingen uit de regio 
komen er dat examen afleggen.

Men vraagt financiële steun voor de aankoop van 150 schoolbanken. De 
loon- en transportkosten en de aankoop van tafels en stoelen voor de 
leerkrachten nemen ze voor hun eigen rekening.
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PR21/078: beroepsopleiding meisjes en straatkinderen

Aanvrager: Dhr. Paul Munsi

Bedrag: € 9.943

De vzw Bandundu Telema, gevestigd in Stevoort, zet zich in voor onderwijs, 
o.a. in Bandundu. Dhr. Munsi is afkomstig uit die streek. In 2017 steunden 
we zijn vzw met de oprichting van een bakkerij. In 2015 werd er al begonnen 
met een snit- en naadcursus.

De wijk Mikondo ligt ten noorden van Kinshasa in de gemeente Kimbanseke. 
70% van de inwoners zijn jonger dan 25 jaar.

Middelbaar onderwijs is daar een groot probleem omdat het voor de meeste 
families te duur is. Basisonderwijs is er gratis.

Een gezin met gemiddeld 4 kinderen leeft er van minder dan € 2,50/dag.

Voor de jongeren tussen 14 en 25 jaar wil men de volgende technische 
opleidingen inrichten: snit- en naad, (banket)bakkerij, verwerking en 
conservering van landbouwproducten, timmerwerk, metselwerk en 
elektriciteit. Ook wil men de jonge moeders helpen met hun opleiding 
door enerzijds de zorg voor hun kinderen tijdens de opleidingsuren over te 
nemen en anderzijds de opleidingen in flexibele uurroosters in te plannen.

Concreet vraagt dhr. Munsi dit keer financiële steun voor de aankoop van 
1 mixer en 1 stokbroodoven voor de bakkerijopleiding en 10 naaimachines 
voor de snit- en naadopleiding.
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PR21/079: inrichting voor meisjesinternaat

Aanvrager: P. Maurice Nsambo

Bedrag: € 10.518

Pygmeeën zijn een groep binnen de Congolese bevolking die lange tijd 
een nomadisch leven hebben geleid. Door ontbossing en met behulp van 
bepaalde organisaties wonen de meesten van hen nu in steden, waar ze 
jobs voor ongeschoolden beoefenen.

Het CDCB (Centre de Développement Communautaire de Bokoro) 
sensibiliseert al jaren pygmeeouders om hun kinderen naar school te 
sturen, met succes. In 2012 bouwde de CDCB een school met 3 klaslokalen. 
Men is erin geslaagd er het onderwijs voor pygmeekinderen en andere arme 
kinderen uit Bokoro gratis te maken. Vandaag heeft men er 845 leerlingen 
in een complex van kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs.

De sociale situatie van pygmeemeisjes laat veel te wensen over: wanneer 
ze thuiskomen van school, moeten ze zware arbeid verrichten, hebben ze 
geen tijd om te studeren en de huizen waar ze wonen, garanderen hun geen 
hygiëne en sanitaire voorzieningen. Leerlingen worden vaak ziek.

Daarom hebben de studenten en de schooldirectie de noodzaak geuit om 
een internaat te bouwen. Men zoekt financiële steun om het internaat in te 
richten.
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PR21/081: bakkersopleiding

Aanvrager: Sr. Caroline Atieno

Bedrag: € 7.567

De congregatie van deze zusters (Sisters of the Immaculate Heart of Mary) 
was gesticht om de status van vrouwen te verbeteren. Daarom voelen de 
zusters zich dan ook geroepen om een bakkerij te beginnen om het leven 
van vrouwen en jongeren in de regio te verbeteren, vooral van degenen die 
niet naar het middelbaar of de unief zullen kunnen gaan. Dit door hen in 
de bakkerij op te leiden zodat ze later in hun eigen levensonderhoud zullen 
kunnen voorzien, i.e. hun eigen zaak/bakkerij, zullen kunnen opstarten.

Deze doelgroep is wereldwijd hard getroffen door de covid-19-pandemie. 
Vooral jonge meisjes lopen de meeste risico’s als hun opleiding onderbroken 
wordt. Financiële stress in gezinnen kan ervoor zorgen dat zij uitgebuit 
worden, kinderarbeid moeten verrichten of het slachtoffer worden van 
gendergerelateerd geweld.

Bovendien kan de jeugd aldaar het zich nu financieel niet veroorloven om aan 
landbouw te beginnen, door gebrek aan startkapitaal door de coronacrisis. 
In de stad is er nu ook niet voldoende werkgelegenheid. Daarom vraagt men 
financiële steun voor het inrichten van een bakkerij.
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PR21/082: aankoop generator

Aanvrager: Abbé Bruno Nzungu-Nzanga Diubenz

Bedrag: € 6.638

De parochie Sainte Lucie ligt in het oosten van Kinshasa, in Mpasa. Ze heeft 
meer dan 25.000 inwoners.

Er zijn amper essentiële basisvoorzieningen zoals drinkwater en elektriciteit. 
De parochie heeft zonne-energie nodig voor o.a. de geluidsinstallatie tijdens 
eucharistievieringen, om bijbel-, catechese- en alfabetiseringscursussen te 
kunnen geven enz.

Men vraagt daarom financiële steun voor de aankoop van een generator om 
ook ’s avonds deze activiteiten te kunnen organiseren.

Ook zouden dan alle kinderen en jongeren die studeren en die thuis geen 
elektriciteit hebben, ’s avonds mogen komen studeren in de parochie, waar 
ze dan wél voldoende licht zouden hebben.

Daarnaast zou de verkregen elektriciteit ook gebruikt worden voor de 
plaatselijke waterbron, om makkelijker drinkwater te kunnen oppompen.
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PR21/084: speelplaatsen en dak school

Aanvrager: Mevr. Lea Kloosterman

Bedrag: € 7.436

Stichting BoKeMei helpt sinds 2002 kinderen in de sloppenwijken en 
boerendorpen rond Accra. De voorzitter van de Stichting woont al 33 jaar in 
Nederland en kent de situatie en armoede ginder. In 2004 werd in Ghana de 
NGO BoKeMei opgericht zodat de projecten ter plaatse geleid worden.

Er wordt gefocust op onderwijs. Doel is de leerlingen niet alleen een 
opleiding te bieden maar ook om de school winstgevend te maken zodat ze 
verder kunnen zonder verdere financiële steun.

In het verleden hielpen we bij de afwerking van de school, de installatie van 
een waterput en het inrichten van praktijkwerkplaatsen. De school is nu 
volledig operationeel en 300 kinderen volgen er onderwijs.

Graag wil de stichting nu een definitief dak voor het nieuw praktijkgebouw, 
2 buitenspeelplaatsen renoveren en een eigen speelplaats bouwen voor de 
kleuters.
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PR21/085: vervolg snit- en naadopleiding

Aanvrager: Mr. Deogratias Kitoko

Bedrag: € 9.651

In Kasomeno, Katanga, is de armoede groot. Vele jonge meisjes leven in de 
marginaliteit bij gebrek aan inkomen. De meesten hebben de school niet 
afgemaakt of zijn analfabeet. Hun ouders zijn blij als ze het huis uit gaan 
omdat ze hen niet kunnen verder helpen.

Velen onder hen willen echter iets veranderen in hun leven en de vraag 
naar een opleiding is groot.

De leden van de Salvatoriaanse leken hebben daarom in het sociaal centrum 
cursussen ingericht voor deze meisjes. 

In 2020 heeft men, mede dankzij onze financiële steun, een naaiatelier 
ingericht. Nu vraagt men verdere steun voor het vervolg van de snit- en 
naadopleiding, alsook het inrichten van een borduur- en kookopleiding.
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PR21/086: opleiding studenten

Aanvrager: Fr. Christopher Luoga

Bedrag: € 20.000

In de vormingshuizen van de Paters Salvatorianen in Nakapanya en 
Namiungo verblijven momenteel 15 jongeren.

Het levensonderhoud en de studies van deze jongeren zijn ten koste van de 
congregatie.

Als afgestudeerden kunnen zij een positieve ontwikkeling bewerkstelligen 
in de streken waar ze werkzaam zullen zijn.

Als leraren zal hun opleiding zeker ten volle in dienste staan van de 
plaatselijke bevolking.

Ze leren dat ze later in hun missie self-support projecten moeten uitvoeren 
zodat de mensen waar ze mee gaan werken beter in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien.

De ontwikkeling van een parochie is belangrijk voor de toekomst van de 
bevolking.
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