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Nieuwe sanitaire voorzieningen 

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over de bouw van een regenwaterput van 95 m³ in het 
Complexe Scolaire d'Excellence in Lodja. De voorbije maanden werd hard verder gewerkt: 
aanbrengen van dakgoten, buizen, leidingen, een elektrische pomp gevoed door zonnepanelen. Ook 
bijkomende sanitaire infrastructuur werd geïnstalleerd: 4 toiletten voor volwassenen, 4 toiletten voor 
kinderen en 4 wastafels. Tot nu toe waren er alleen 'Franse' toiletten die de traditionele Congolese 
toiletten vervingen. Vandaag zijn er ook toiletten zoals we die bij ons kennen. 

Het ontbreken van degelijk sanitair is vaak een reden dat meisjes wegblijven van school. Bovendien is 
een school met eigen watervoorziening beter gewapend in de strijd tegen covid-19. 

Deze werken worden gerealiseerd met de steun van vele particuliere donateurs, provincie Antwerpen 
in samenwerking met het 4depijlersteunpunt van 11.11.11, Rotaryclub Arendonk, GROS Hoeilaart, 
Mondiale Raad Turnhout en Vastenvoettocht Buggenhout.  

Veel dank! 

 

     

 

 

    

  



Nieuwsbrief Ekimanyelo vzw zomer 2021 

 

Een nieuwe regering in het land en in de provincie Sankuru 

In december 2018 werden de presidents-

verkiezingen in D.R. Congo overtuigend 

gewonnen door Martin Fayulu. Een andere 

opposant, Félix Tshisekedi, sloot evenwel een 

deal met uittredend president Joseph Kabila en 

werd de nieuwe president. De meeste 

Congolezen leken dat te aanvaarden. Ze 

kwamen niet massaal op straat en de situatie 

bleef redelijk stabiel. Mede daardoor volgde 

snel erkenning door de internationale 

gemeenschap en de buurlanden van Congo. 

Op deze wijze wilde men een implosie van het 

land vermijden. Uiteindelijk zette Kabila een 

stap terug, wat de Congolese bevolking reeds 

lange tijd eiste. 

De Congolezen snakken nog steeds naar een 

beter leven, ze wachten op leiders die de strijd 

tegen corruptie aanpakken. De bevolking in 

Oost-Congo in het bijzonder verlangt naar het 

einde van het wreedaardige geweld. Van 

vooruitgang op deze vlakken is meer dan twee 

jaar later nog geen sprake. Tshisekedi werd 

'gegijzeld' door Kabila-getrouwen die 

belangrijke posten in de regering en instellingen 

bleven bezetten. In relatief korte tijd is 

Tshisekedi er evenwel in geslaagd het Kabila-

kamp te ontmantelen met als sluitstuk een 

nieuwe regering op 12 april 2021. Volgens 

Congo-kenner Kris Berwouts gaat het om 'een 

redelijk jonge, nieuwe ploeg met meerdere 

intelligente, integere en ambitieuze leden'. Ze 

bestaat voor 27 % uit vrouwen en vier op de vijf 

ministers zijn nieuw. Er rest echter weinig tijd 

voor deze regering om resultaten te boeken: de 

volgende verkiezingen vinden al plaats eind 

2023. Voor het eerst in decennia is er misschien 

hoop voor de Congolese bevolking. Al hebben 

de Congolezen geleerd weinig illusies te 

koesteren ... 

Ook in de provincie Sankuru – met Lodja als 

belangrijke stad –  lijkt er een einde te komen 

aan de institutionele crisis die al aansleept sinds 

juli 2019. Tussen het provinciale parlement en 

de nieuw verkozen gouverneur Joseph 

Stéphane Mukumadi was een krachtmeting aan 

de gang die echt bestuur onmogelijk maakte. 

Op 19 mei 2021 evenwel werd een nieuwe 

provinciale regering geïnstalleerd met ministers 

die alle zes regio's van de provincie 

vertegenwoordigen. Ook in de provincie 

Sankuru is er vandaag, na een valse start, hoop 

op verandering ...  Onlangs bracht gouverneur 

Mukumadi een bezoek aan het Complexe 

Scolaire in Lodja. 

 

  

 

 

               Overzicht inkomsten 2020 

In 2020 ontvingen we in het totaal €97.774, 
waarvan €77.293 van particulieren, €11.750 als 
subsidies van provincie of gemeente, €3.107 via 
acties en informatieve   activiteiten, €3.874 van 
scholen en €1.750 van organisaties. 

De giften van particulieren zijn toegenomen 
ondanks de coronacrisis. Dit is waarschijnlijk voor 
een groot stuk toe te schrijven aan de covid-19-
steunmaatregelen van de federale regering 
waarbij de belastingvermindering voor giften in 
2020 werd opgetrokken van 45 % naar 60 %. 
Tegelijk werden er minder acties en informatieve 
activiteiten opgezet in 2020 en 2021.  

We hopen in 2021 evenveel inkomsten te 
ontvangen zodat we onze werking op een goede 
manier kunnen verderzetten. 

 

Werken aan de waterleiding 
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   Vijf jaar 11.11.11-fonds voor 4de-
pijlers 

Een deel van de opbrengst van de najaarscampagne 
van 11.11.11 komt terecht in het 4depijlerfonds. 
11.11.11 wil op deze wijze 4depijlers waarderen en 
betrekken bij de brede Noord-Zuidbeweging. Sinds 
2017 ontvangen ieder jaar 100 verenigingen een 
steun van €1.000 wanneer ze beantwoorden aan vijf 
bouwstenen voor een goed project: eigenaarschap 
door de partner in het Zuiden, duurzaamheid, ethisch 
handelen, sensibilisering en samenwerking met 
andere actoren in het Noorden. 
In 2021 heeft Ekimanyelo vzw voor de vijfde keer op 

rij deze steun mogen ontvangen. 

Journée de la Femme 

Op 3 april 2021 organiseerde de school in Lodja een feest waarbij de meisjesleerlingen speciaal in de 
kijker gezet werden.  

     
 

 

Derde golf covid-19 in D.R. Congo 

Officieel is er vandaag een derde golf van covid-19 in D.R. Congo. Ook deze keer worden vooral de 
hoofdstad Kinshasa en regio's in Oost-Congo getroffen. Een echte lockdown wordt voorlopig niet 
afgekondigd, wel een aantal maatregelen zoals verbod op samenscholingen van meer dan 12 personen. 
In Lodja en de hele provincie Sankuru worden tot vandaag geen besmettingen gemeld. 

 

 

Acties en activiteiten 

– De 47ste Buggenhoutse Vastenvoettocht is dit jaar wegens corona in een ander kleedje gestoken. In 
plaats van op één dag in maart 2021 konden de deelnemers gedurende 4 weken op eigen houtje een 
tocht afleggen. En met succes! 15 ontwikkelingsprojecten waaronder Ekimanyelo ontvingen elk €1.000. 
 
– Op 15 april 2021 namen we deel aan een digitaal netwerkmoment rond de Kasaïregio. Deze regio, 
enkele honderden km ten zuiden van Lodja, is aan het herstellen van de onrust en geweld die er de 
voorbije jaren heersten. 
 
– Op 4 mei 2021 stelden we op een digitale bijeenkomst de projecten van Ekimanyelo voor aan de leden 
van Rotaract Zoniën. 'Zoniën boxen' met regionale producten worden te koop aangeboden ten voordele 
van Ekimanyelo. 

Laatste afwerking aan de toiletten 
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Transport hulpgoederen 

Op 12 april 2021 hebben we een container met 5 m³ hulpgoederen per schip verzonden naar het 
Complexe Scolaire d'Excellence in Lodja: Franstalige en Engelstalige (school)boeken, encyclopedieën, 
woordenboeken, kinderboeken; 6 naaimachines en andere benodigdheden voor de richting 'coupe et 
couture'; klein bouwmateriaal en werkkleding voor de richting 'construction – maçonnerie'; teldozen en 
scharen voor de lagere school; speelgoed en knuffels voor de kleuterschool; rugzakjes; 
klasseermappen; een printer; mondmaskers ... 

Dit was een hele onderneming: met een bestelwagen de goederen afleveren in de haven van Antwerpen 
om in te schepen voor Kinshasa. Daar werden ze overgeladen op een andere boot om hun weg verder 
te zetten via de Congostroom en enkele bijrivieren. De laatste 150 km tot Lodja werden afgelegd met 
een vrachtwagen. 

Met dank aan Lions Club Kortenberg Hertog Jan, Dirk en Caroline, Luc voor bouwmateriaal, Helpingnet 
Geel voor naaimachines en naaibenodigdheden, werkkleding en speelgoed, Maddy voor 
naaibenodigdheden, Katlijn en Chantal voor het stockeren van de goederen! 

 

        
 

Steun 

De schoolkosten van één leerling bedragen € 7 per maand. 
Met € 155 kunnen we één leerkracht voorzien van een maandloon. 
Ramen en deuren van één klaslokaal kosten € 270, een schoolbank kost € 50. 
 
Steun is welkom op volgende rekeningen: 
 

• met fiscaal attest (vanaf € 40 op jaarbasis): BE82 0000 9019 7468 van Scheut 
Ontwikkelingssamenwerking (S.O.S.) met vermelding 'Ekimanyelo 14 243 001'. 

• zonder fiscaal attest: BE04 5230 8065 1131 van Ekimanyelo vzw (een mededeling hoeft niet). 

Geef je een feestje bij een huwelijk, geboorte, verjaardag..., dan kan je Ekimanyelo als cadeautip naar 
voren schuiven. Je kan ook een permanente opdracht geven aan je bank. 
 
Dank voor alle steun! 

Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Gerd Hautekiet, Lut van Steen, Jan Roels, Karl Bogaert. 
Ekimanyelo vzw, Onderbosstraat (S.A.R.) 26, 3040 Huldenberg 
Ondernemingsnummer: 666 801 952 
Tel.: 016/472872 en GSM: 0478/372026            Email: info@ekimanyelo.be 
Website: http://home.scarlet.be/ekimanyelo 
Ekimanyelo vzw is geregistreerd op www.4depijler.be en is lid van het 4depijlerpanel (11.11.11.). 
 
De nieuwsbrief kan je ook terugvinden op de website. 
Is je adres niet meer juist of wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, laat het ons weten via 
info@ekimanyelo.be. 
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