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Nieuwsbrief Kisangani vzw 

November 2021 (Nr 2021/10) 

 

 

Bijenkweek op Mbiye en in Masako 

Honing is geliefd maar ook kostbaar en duur in en om Kisangani. Vanuit onze projectleiding in 
Kisangani is daarom de idee gegroeid om in het kader van het project rond de associaties (met een 
belangrijke financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant) bijenteelt op te nemen. Tot 
nu toe wordt honing vaak geoogst door bomen om te hakken waar van nature een bijennest in zit. 

De eerste bijeenkomst van de associatie op het eiland Mbiye ging over bijenkweek. Hierbij kwamen 
de verschillende aspecten en ook de jaarplanning aan bod.  

De korven zijn zelf gemaakt; op de foto’s zie je duidelijk de verschillende onderdelen. Dit zijn de 
korven op Mbiye. In Masako zijn er analoge geplaatst. (foto’s Paluku Muvatsi en Jacques Mujangi) 
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Kippenkweek Ngene Ngene 

Kippenkweek is ook een nieuw domein in onze werking in en om 
Kisangani.  Door stallen te bouwen, vermijden we dat de kippen vrij rond 
lopen en allerlei gewassen “stuk scharrelen”, en is het ook makkelijker de 
eieren terug te vinden.  

In  Ngene Ngene hebben we recent twee kippenstallen boven een visvijver 
gebouwd . Op deze manier krijgen we nog een circulair neveneffect : 
overschotten van eten en kippenmest vallen in de vijver en dienen dan 
tegelijk als visvoer.  

We zijn benieuwd naar de resultaten, zowel van de kippenkweek als van de 
impact op de visteelt . 

Op de foto’s zie je weer hoe mooi de site van Ngene Ngene is ! (foto’s Bill 
Bofiza en Paluku Muvatsi) 
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Waar treft u ons de komende maanden ? 

Zoals elk jaar rond deze tijd staan we op meerdere kerstmarkten of eindejaarsevenementen.  Je vindt 
er onze wenskaarten, de kalender 2022 en allerlei geschenkartikelen  

 

Ook voor meer uitleg over de projecten, kan je er terecht. 

 

We staan op :  

 

UHasselt, Agora op de Campus Diepenbeek 

Maandag 29 november en 6 december 2021 

van 11 tot 17 uur 

 

& 

 

Goesting in Kerst! 

Kerstmarkt in H.-Godelieveparochie  

hoek Honzebroekstraat en Gitsestraat, Roeselare 

Zondag 12 december 2021  

van 10:30 tot 17 uur 
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