
 
 

 

REISVERSLAG GERDI EN YVETTE  

IN KONGO CENTRAL EN BANDUNDU 

In de tweede helft van augustus 2021 brachten Gerdi Ampe (verantwoordelijke van ABCongo) en 

Yvette Nganampwa (liaison verantwoordelijke in DR Congo) een bezoek aan de bestaande en 

mogelijk nieuwe projecten in de Provincie Kongo Central en in de grote regio Bandundu. 

Het doel van deze bezoeken was na te gaan hoe de bestaande structurele samenwerking wordt 

besteed en welke mogelijke nieuwe projecten, die een stevige lokale verankering kennen, in 

aanmerking zouden kunnen komen voor financiële ondersteuning door ABCongo en haar sponsor-

partners. 

Donderdag 19 augustus 2021:  

Bezoek aan de productie vestigingen van CIVAK:  

 

 CIVAK productie van fruitsap  

het manioc atelier, de fruitsap productie, de bakkerij, 

de beenhouwerij, het labo, het college “Père Kusika”, 

het restaurant en de slaapplaatsen. CIVAK is een reeds 

bestaand, door en door gekend en financieel gesteund 

project door ABCongo.  

 

 

 

manioc atelier 

de bakkerij 



 
 
 

Vrijdag 20 augustus 2021:  

Voormiddag: Bezoek aan Zamba waar de mama’s hun manioc 

verkopen in het Agro-alimentair centrum van CIVAK 

In de namiddag: overleg met leden van UPROL (Union des 

Producteurs Agricoles de la LUIMA) streek van Songolo. Dit is 

een landbouwunie die 8 organisaties van landbouwers en 

veetelers verenigt. 

In de streek van 

Songolo heeft 

UPROL 2 sites. 

De financiering 

van dit toekomstig 

SYNERGIE-project 

moet nog 

onderzocht 

worden. Eerste voorwaarde is dat er een goede 

samenwerking moet ontstaan tussen alle partners 

Daarvoor is de projectverantwoordelijke van ABC, Gerdi AMPE en de liaison-verantwoordelijke 

Yvette NGANAMPWA in DR Congo. 

Dit toekomstig project gaat over SAMENWERKING: 

 Kennisdeling rond het opstarten van KMO’s door Congolese jongeren,  

 bedrijfsbeheer bij CIVAK,  

 pedagogische methodes in Hogeschool ISTACHA (onderdeel van CIVAK),  

 agro-toerisme met CIVAK en UPROL (landbouworganisatie)  

 

ISTACHA = Institut Supérieur des 

Techniques Appliquées en Chimie 

AgroAlimentaire        

 

 

 

                                          

                                                                                                                     

Mama's verkopen manioc in Zamba 

vergadering met UPROL in Songolo 

ISTACHA met productiechef Magy en Gerdi 



 
 
 

Belangrijk is hierbij te  vermelden: dat de eventueel toe te kennen subsidie van Provincie West-

Vlaanderen, voor de volle 100% zal gaan naar de projecten in Congo. Zowel ABCONGO, alsook VIVES 

drijven op de inzet van vrijwilligers, die hun 

vakantie inzetten, om ter plaatse in Kimpese te 

overleggen met de lokale organisaties zoals 

CIVAK, UPROL …  

Bijgevolg doen de vrijwilligers van ABCONGO 

en VIVES beroep op hun vrienden, familie en 

sympathisanten om een deel van hun 

reiskosten te kunnen betalen. 

 

 

In Songolo werd ook een bezoek gebracht aan de Kerk, de parochiezaal , het logies, het 

opvangcentrum voor vluchtelingen en verschillende scholen.  Dit mooie complex, dateert nog uit de 

tijd van de West-Vlaamse missionarissen en wordt op de dag van vandaag goed onderhouden door 

Congolese catechisten en priesters. 

 

Zaterdag 21 augustus 2021: 

Voormiddag: Overleg met UPROL in Mbanza Ngungu 

(voormalig Thysville). Over het algemeen was de 

sfeer tussen de beide partners, ABC en UPROL 

constructief. Dit was het doel van het bezoek. 

Uitgebreid werd er kennis gemaakt met elkaar en de 

grote lijnen van een gemeenschappelijk project 

werden uitgestippeld. 

Songolo parochie St Joseph 

Overleg met UNIPROL in Mbanza Ngungu 



 
 
In Congo, zoals trouwens in België, hoort men samen te werken. Etnische afkomst, noch 

godsdienstige overtuiging mogen een rol spelen.  Het gemeenschappelijk belang et pluralisme zijn 

het belangrijkst. Gerdi Ampe heeft inderdaad kunnen vaststellen dat de meerderheid van de 

Congolezen bereid zijn om samen te werken in een democratische en pluralistische geest.  

In de namiddag werden de velden van UPROL 

in KOLA (Mbanza Ngungu) gezamenlijk 

bezocht. 

Zondag 22 augustus 2021: 

Een zondag zonder misviering was hier 

ondenkbaar. In de parochie Sainte-Marie was 

de sfeer met het koor en de danseressen 

ongelooflijk mooi. De kerk en de gebouwen 

van de vroegere missiepost zijn goed 

bewaard en onderhouden gebleven en 

worden nog steeds gebruikt tot op vandaag.  

In Kimpese is de kerk nog niet mee 

geëvolueerd tot het jaar 2021 zoals in België.  

De vrouwen zijn er nog “onderworpen”. 

Zonder “gender-evenwaardigheid” is Congo, volgens Gerdi, geen volwaardige maar slechts een 50% 

democratie.  

Maandag 23 augustus 2021 

Bezoek aan de VAMPA waterval op 3 km van het centrum van Kimpese.  Aan de voet van het 

Kristalgebergte, liggen zeer verzorgde velden van boeren 

die allemaal leverancier zijn van CIVAK.  

 

Het Kristalgebergte 

kinderen in het veld van Mbanza Ngungu 

Vampa waterval in Kimpese 



 
 
 

In de avond bezoek aan Divin, een jonge man 

die zijn wijn maakt van maïs en met de steun 

van CIVAK zijn eigen zaak kon opstarten. Zowat 

de helft van zijn opstartkapitaal, kreeg hij via 

een subsidie van O.S. (Ontwikkelings 

Samenwerking) van de Stad Antwerpen.  

 

 

Het gaat hier om de installatie voor de 

fermentatie, de aankoop van grondstoffen, 

flessen en ander klein materiaal. Alsook het 

hygiënisch herinrichten van een productie-

atelier van maïswijn van zijn eigen merk 

DIVINUS. Civak zal deze jongere, net als enkele 

andere begunstigde, nog 1 à 2 jaar begeleiden 

bij zijn bedrijfsvoering. 

 

CIVAK mini-zoning : Fermentatie van Divinus maîswijn 


