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PROJECT: Opleiding jongeren tot agro-voedingstechnici 

 

Opleiding voor jongvolwassenen om technici te worden in de landbouw en de 

voedingsindustrie. Eigen kansen op tewerkstelling en toekomst creëren. 

INHOUD van het project/probleemstelling : 

1) Zeer weinig (formele) tewerkstelling noch vast inkomen in DRC. 

2) Eigen landbouwsector ondergewaardeerd in Congo. 

3) Onevenwichtige overspoeling van de binnenlandse markt door buitenlandse producten. 

4) Voedselonzekerheid en gebrekkige hygiënische kwaliteit. 

5) Onvoldoende zelfvoorziening, ondernemingszin en onafhankelijkheid van Congo. 

 

DOELSTELLING: Wat wil dit  project bereiken : 

1) Opleiding in het CIVAK tot technici in de landbouw en 

voeding verwerkende sector. 

2) Opleiding om een moderne familiale landbouw te stimuleren. 

3) Lancering en geleidelijke totstandbrenging van een mini-banenincubator voor landbouw- 

en voedselzones voor jongeren. 

4) Oprichting van een KMO en een eigen bijdrage leveren aan de groei van de economie van 

het land. 

5) Geleidelijk aan Congolese voedselzekerheid creëren met hoge kwaliteitsnormen. 

 

METHODE: Hoe zal dit project het aanpakken :                                                                                                                 

1) Bouw en installatie van 10 kleine productie-eenheden voor diverse lokale 

voedingsproducten. 

2) Elk jaar vanaf 2021; een werkplaats is opgezet voor twee jonge technici die boeren 

rondom zich zullen aantrekken als leverancier van grondstoffen. 

3) Voor juli 2021, lancering van de eerste workshop over de kwaliteitsvolle verwerking van 

voedingsgewassen. 

4) Tijdens dit eerste jaar van de lancering van het project zal de mini-zone starten met de 

productie van mango-, sinaasappel-, ananas- en maracuja-sappen.  

 

DOELGROEP: Wie zal dit project bereiken ?                                                                                            
Jonge vrouwen en mannen uit de provincie Centraal Kongo, die hun eigen jobs in de 

voedingsindustrie zullen creëren. 

Zij worden jonge initiatiefnemers van kleine en middelgrote ondernemingen. 

Zij worden betrouwbare jonge ondernemers die een eenheid voor voedselverwerking en 

conservering opzetten.       



 ABC-CIVAK  

                                                                                                                                                                         

EIGENAARSCHAP : Op welke manier is de doelgroep betrokken bij de totstandkoming van 

het project?                                                                                                                                                         

CIVAK, Centre d’Information et de Vulgarisation Agroalimentaire de Kimpese, en oprichter 

van de hogeschool ISTACHA is de initiatiefnemer voor dit project. 

CIVAK is uitgerust met kleinschalige productie-eenheden, voor de bereiding van gezonde 

voeding. Vanaf 2006 heeft CIVAK naam gemaakt met trainingsmodules over verwerkings- en 

conserveringstechnieken. Bij CIVAK werden in 15 jaar tijd, reeds meer dan 7.500 vrouwen en 

jongeren opgeleid. 

Deze werken nu in hun eigen omgeving om hun opgedane kennis in de praktijk toe te 

passen. 

Deze jongvolwassenen zijn zowel technisch als commercieel voorbereid om hun eigen kleine 

of middelgrote ondernemingen te lanceren.        

                                                                                       

DUURZAAMHEID: Hoe zal dit project een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling 

en zelfredzaamheid van de doelgroep ?    

Het CIVAK-project, met zijn hieraan verbonden scholen, haalt een groot deel van zijn 

inkomsten uit de verkoop van tientallen voedingsproducten die zij zelf produceren. De 

studenten die na hun opleiding aan de hogeschool ISTACHA geen werk vinden, kunnen 

dankzij dit nieuwe CIVAK-project zich verder bekwamen in een beroep. 

De oprichting van een agro-food Mini-Zone met een tiental kleine productie-eenheden, zou 

een echte coaching-incubator zijn waar jongeren gedurende 2 jaar professioneel kunnen 

worden en zich kunnen voorbereiden op de toekomstige lancering van hun eigen 

onderneming. 

Zij hebben er alle belang bij om hun theoretische kennis aan te vullen via praktijkstages op 

gebied van hygiënische, kwaliteitsvolle verwerking van velerlei voedingsproducten.   

 

 

 
 

 


