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Projet :# AFRIQUE  CONGO RDC KALOKA  # 
 

Wij, als leden van onze kerk, willen een Afrikaans dorp steunen als onderdeel 
van ons humanitaire werk. 

 
( Aankoop van een kano “pirogue Coque”; Installatie van een waterfontein; 
Sociale kruidenierwinkel en Rehabilitatie van een gezondheidspost). 

 
I. AANLEIDING 
 

De provincie Kwango heeft 5 administratieve territoria, 14 gezondheidszones en 4.471 
dorpen. Het is gelegen in het zuidelijke deel van de voormalige provincie Bandundu, 
waar het een excentrieke en geheel door land omgeven positie inneemt. het heeft een 
dicht en gevarieerd hydrografisch netwerk, maar op het hele grondgebied ontbreken 
georganiseerde drinkwaternetwerken. 
 
In Kwango heeft slechts 5,8% van de huishoudens toegang tot drinkwater, over het 
algemeen uit bronnen die worden geleverd door niet-gouvernementele organisaties. 
Voor de overgrote meerderheid van de bevolking wordt water geleverd door rivieren en 
beken. 
 
Vooral de toegang tot water is moeilijk. Tijdens het droge seizoen halen vrouwen het 
meeste water uit rivieren die vaak op loopafstand liggen, en tijdens het regenseizoen 
wordt het meeste water opgevangen door regenwater. 
Het gebrek aan drinkwater vormt een zeer groot probleem voor de bevolking, omdat het 
darmziekten veroorzaakt die vaak tot ondervoeding leiden. 
Tijdens een familiebezoek aan het dorp Kaloka waren we verrast om het lijden en het 
gebrek aan basisgoederen en diensten te zien. 
Toegang tot drinkwater is een echte beproeving voor de inwoners van dit dorp. Mensen 
moeten een paar uur lopen om water uit de beekjes halen. 
Tot onze verbazing plassen de meeste mensen in het bos omdat er geen openbare 
toiletten zijn. 
 
 In dit dorp, waar zo'n 222 gezinnen wonen, is geen echt basisschool, geen medische 
post en geen winkel om bepaalde eerste levensbehoeften te kopen. 
 Je moet lange afstanden afleggen om bijvoorbeeld brood te kopen en we hebben 
besloten, een kortlopend project om een sociale kruidenier te openen waar deze 
verlaten mensen eerste levensbehoeften kunnen kopen tegen solidariteitsprijzen en hun 
landbouwproducten kunnen ruilen in de vorm van ruilhandel. 
 
Het blijkt dat er op dat moment een gezondheidspost was en door onvoldoende 
middelen en materialen de gezondheidspost was gesloten. We zijn vastbesloten om 
het te rehabiliteren, een ander kortlopend project, om het voor deze bevolking 
gemakkelijker te maken om voor gratis consultatie te komen doen. 
 
Het gebrek aan infrastructuur maakt het onmogelijk om landbouwproducten te verkopen 
en verhindert deze dorpelingen, kleine producenten, om hun productie op te voeren. 
Agrarische invoerwegen zijn zeldzaam en in slechte staat. Het gebruik van een kano 
“Pirogue Coque”  is de enige manier om de productie te vervoeren en vooral het enige 
transportmiddel voor bevoorrading. 
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II. DOELEN 
 
 
1. Pirogue à Coque met buitenboordmotor  
 
Gezien de slechte staat van de wegen en de moeilijkheid voor huishoudens om de 
verkooppunten te bereiken, wordt zeer vaak geruild voor landbouwproducten en andere 
bosproducten dan hout, meestal tegen gefabriceerde goederen en basisbehoeften. 
De aanschaf van een Pirogue à Coque als transportmiddel om hun oogsten en 
landbouw producten te laten transporteren en vooral om hun goederen naar de grote 
stad Kenge te brengen, is een prioriteit nummer één. 
 
2. Fonteinwaterstation met zonnepanelen 
 
Water is leven. Toegang tot drinkwater is een echte beproeving voor de inwoners van 
Kaloka. Mensen halen water uit de beekjes, een paar uur lopen bij hen vandaan. Onze 
wens is om een drinkwaterfontein te plaatsen om iedereen toegang te geven tot een 
vitaal product « Water voor iedereen en gratis ». 
 
3. Sociale Kruidenier en cöoperative 
 
Onze plaats van uitwisseling en luisterend oor naar de bevolking over actuele 
onderwerpen. Er zal een ruilsysteem worden opgezet. de bevolking zal alle nodige 
producten kunnen vinden (zout, olie, zepen enz.). we zullen werken in coöperatieve 
modus. 
 
4. Réhabilitatie van gezondheidspost 
 
Gezondheid voor iedereen is een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. 
We zijn van plan dit gezondheidscentrum te rehabiliteren om eerstelijnszorg te bieden 
aan deze populatie van Kaloka die is uitgesloten van basiszorg. 
We zullen onze partners en andere VZW mobiliseren voor de aankoop van medisch-
farmaceutische en andere producten. 
 
III. DEMOGRAPHIE DE KALOKA   
 
1416 habitants 
222 familles (maison) 
500 jeunes 
400 enfants 
416 femmes 
100 hommes 
 
IV. COMITE à KALOKA 
 
1. pasteur Esango 
2. Manzanza 
3. Maman Biseyi 
4. Ibanda 
5. 55 
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V. CONSOLIDATIE 

Om de bevolking te sensibiliseren organiseren we palaveractiviteiten. De 
dorpelingen moeten bij het project worden betrokken. zij zijn verantwoordelijk voor 
het verzorgen van deze werken en het goed gebruiken ervan. 

Er worden twee mensen aangesteld als onderhoudsmanager om de producten te 
monitoren en misbruik te voorkomen. Het onderhoud wordt verzorgd door onze 
dienstverlener. 

 
 
 

 

Étude financière 
 

prévisionnelle sur 3 ans 
 
 
 
 
 
 
 

SOUTIENT AU VILLAGE 
 

KALOKA 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     STICHTING SOCIAAL CULTUREEL EGLISE DE JOSHUA MESSIAH 
                                        Belfius Banque: BE95088284730458 
 
                                                  Tel: 0032 4 65 38 35 41  
                                                sikabanga@hotmail,com  
                            Gemeentestraat 21 / 2260 OEVEL ( BELGIQUE ) 
 
                                        Belasting aftrekbaar 
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Investissements et financements 
 

 

Projet associatif : SOUTIENT AU VILLAGE KALOKA 
 

 

INVESTISSEMENTS 
  Montant € 
  hors taxes    

Immobilisations incorporelles   420,00 

Frais création association    

Frais d’ouverture de compteurs   150,00 

Logiciels, formations    

Frais juridiques   170,00 

Caution ou dépôt de garantie    

Frais de dossier   100,00 

Immobilisations corporelles   6.600,00 

Eléments de communication   500,00 

Achat immobilier    

Travaux et aménagements   1.500,00 

Matériel   4.200,00 

Matériel de bureau   400,00 

L’expedition  de matières et produits par 
Container vers Congo RDC €4.000    

Dédouanement à Matadi    €10.000   14.000,00 

  

TOTAL BESOINS 

 

  21.020,00 

    

                   FINANCEMENT DE PIROQUE COQUE Montant € 

hors taxes    

        Fabrication et montage pirogue   €1.700,00 

              Moteur Horsbord    
 

€2.500,00 

              Frais Maritme   €500,00 

              Transport Matadi - Kinshasa         €200,00 

        Transport kinshasa - Kenge   €100,00 

              Document de Circulation   €100,00 

              Carburant de lancement   €100,00 

    

   - 

   - 

    
  

TOTAL BESOINS 

 

  €5.200,00 
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PHOTOS 

 

                      
VILLAGE KALOKA      ECOLE E.P. MUMINIANDA 
 
 

                      
RESPONSABLE D’ECOLE     POSTE MEDICAL 
 

                                        
CLASSE D’ECOLE      COURS EN CLASSE 
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 PIROQUE COQUE 
 
 
 
 

 
 

https://www.expondo.be/nl/msw-buitenboordmotor-15-ps-10061691?gclid=CjwKCAiA-
9uNBhBTEiwAN3IlNEeH9R7FUYYkzhYbVRHWNMtF4MsEwkBYewzUNZqlbvXnxJQdzWGw6hoCzeoQAvD_B
wE 
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