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Eindelijk konden Henk en ik (Lieve) na 2,5 jaar op 20 september terug naar Congo vertrek-
ken. Na de nodige PCR-testen stapten we op het vliegtuig richting Kinshasa. We waren su-
per nieuwsgierig naar al onze projecten die we met jullie steun gerealiseerd hebben. De vele 
whatsapp-foto’s hadden ons getoond dat het goed was. De realiteit ter plaatse was zoveel 
beter en het weerzien met al onze Congolese paters en vrienden zeer hartelijk. De Clemensactie 
werd “duizenden” keren bedankt voor alle steun. 

De bovenbouw van de school in Mbanza Ngungu was zo goed als klaar. Op 4 oktober, de 1ste 
schooldag van het nieuwe schooljaar, konden weer zoveel meer kinderen hier degelijk onderwijs 
ontvangen in onze fijne klassen. De polyvalente zaal is immens en er kunnen zelfs toneelop-
voeringen doorgaan. Van de uitgeverij Casterman kregen we vele dozen met nieuwe leesboek-
jes voor onze kleuter- en lagere scholen. 

We blijven verder inzetten op degelijk onderwijs in kleine klassen. In Luozi ontmoette we een 
leraar van 89 jaar, uit het staatsonderwijs, die nog steeds onderwees in het 1ste leerjaar aan 
misschien wel 70 kinderen in zijn klas. Bijna niemand in Congo heeft een pensioen.

Voor het eerst hebben we ook een project dat echt inzet op het klimaat. Onze nieuwe imkers 
trekken volop de kaart van de herbebossing. Ook hier is er veel hoop voor een betere en groe-
nere toekomst.
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Naaiatelier in Kimpese en Luozi

> 

NAAIATELIER KIMPESE EN SAINT-MUGAGGA

Zowel in Kimpese als in Saint-Mugagga werden de 
zonnepanelen tijdens ons verblijf geïnstalleerd op 
de daken voor permanente elektriciteitsvoorziening 
voor onze naaiateliers.

Natuurlijk kwam dan de vraag voor elektrische 
naaimachines en bovendien ook graag nieuwe 
“Chinese” Singer-naaimachines met en zonder 
voetpedaal. Na 7 jaar les zijn sommige machines 
onherstelbaar en we hebben er gewoon nog steeds 
te weinig, meestal 1 per 2 leerlingen.

Onze opleiding geeft deze kindmoedertjes niet 
alleen hun waardigheid terug, verschillende 
cursisten kregen bovendien echte contracten 
in naaiateliers. Anderen beginnen een eigen 
“herstelpunt” in hun woning. Bij de start van het 
nieuwe jaar waren er overal weer 20 inschrijvingen 
en een wachtlijst.
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Nieuwe school van Saint-Mugagga

> 

NIEUWBOUW PAROCHIE SAINT-MUGAG-
GA IN KINSHASA

Onze mond viel bijna open. Door vooral 
grote giften uit Zwitserland konden we 
een droomschool realiseren bijna aan de 
voet van de rivier. Op 4 oktober, de eerste 
schooldag, heeft onze Belgische ambas-
sadeur Jo Indekeu, samen met Dagmar 
zijn echtgenote, deze nieuwe kleuter- en 
lagere school plechtig geopend. Ook zij 
waren heel erg onder de indruk van onze 
realisatie. Zelfs de ambassadeur van de 
Orde van Malta kwam de school bewon-
deren. Soeur Marceline, die we al jaren 
kennen uit Luozi, wordt hier de nieuwe di-
rectrice. Meer dan 200 leerlingen stonden 
de eerste dag te popelen om te starten.
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Directrice Soeur Marceline > 
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Nieuwe school van Saint-Mugagga

> 
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Opening nieuwe school van Saint-Mugagga
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Zonnepanelen op het labo van het ziekenhuis

> 

ZIEKENHUIS FRÈRE BENJAMIN 
KIPHALU IN MBANZA NGUNGU

Vervoer in Congo gebeurt zoals in vele 
Afrikaanse en Aziatische landen met 
brommers. Het gaat immers veel sneller 
op al die zandwegen die vaak echte kra-
ters van putten hebben. Dit leidt tot heel 
veel ongevallen. Bij gebrek aan degelijk 
materiaal raken “jonge” mensen voor 
de rest van hun leven gehandicapt. De 
Clemensactie wil heel graag een mobiel 
röntgentoestel kopen. De kostprijs ligt 
tussen de 80.000 en 100.000 euro. 

12 zonnepanelen en 6 batterijen zullen 
voortaan het ziekenhuis van extra stroom 
voorzien. Hierdoor moet de vervuilende 
“dieselgenerator” minder aangezet wor-
den en zal de energiefactuur van 500 
USD per maand substantieel dalen.
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Opleiding tot imker

> 

BIJENCULTUUR

In 5 parochies rond Kimpese wou père 
Benjamin Moma starten met bijencultuur 
om vele arme gezinnen in de toekomst een 
permanent inkomen te bezorgen. De pro-
vincie Oost-Vlaanderen, mondiale solida-
riteit, gaf 5.000 euro om de opleiding van 
25 personen tot volleerd imker te organi-
seren. Ondertussen is iedereen “technisch” 
geschoold maar het echte werk moet nog 
beginnen. 100 bijenkasten waren eind no-
vember eindelijk allemaal met bijenko-
lonies bevolkt. Het dorp “Mole” moet het 
“piloot” dorp wordt voor de hele Congo 
Central. De dorpsoverste stelde bovendien 
10 ha ter beschikking om te herbebossen. 
Diverse kleine zaailingen en bomen ston-
den bij ons bezoek klaar om geplant te 
worden zodra de eerste regens vallen van-
af midden oktober. Er wordt vooral geko-
zen om veel “Calliandra” te planten, een 

Planten Calliandra > 
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boom die altijd bloeit en 2 honingoogsten per jaar 
kan garanderen. We dienden midden november een 
vervolgdossier in bij de provincie Oost-Vlaanderen. 

Daarnaast hebben we echter nog een veel groter dos-
sier om in 10 dorpen vele hectaren savanna-grond 
terug te herbebossen en zo de bijencultuur extra te 
bevorderen. Het doel is om nog in 5 extra dorpen 
reeds bijenkasten te plaatsen en te starten met her-
bebossing. Duizenden hectaren grond werden in het 
verleden en nog steeds afgebrand door arme men-
sen die op deze manier houtskool willen maken om 
naar Kinshasa te sturen. Er wordt overwegend nog 
op open vuren gekookt voor de woningen. Dat wille-
keurig afbranden willen deze dorpen een halt toeroe-
pen. Zij merken ook nu reeds de klimaatsverandering 
en willen met het bijenproject hun steentje bijdragen 
aan het klimaat en de opwarming van de aarde. 
Door de massale herbebossing kan de C0²-uitstoot 
drastisch verminderd worden.

> Bijenkast

Vele hectaren afgebrand> Opgeleide imkers> 
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IN DE TOEKOMST

Deze projecten willen we daarnaast in 2022 
ook al zeker realiseren:

• Opstart naaiatelier in onze parochie Saint-
Gérard in Matadi

• Een grote hoeveelheid extra schoolbanken 
laten maken in Congo voor al onze scholen

• Een nieuwe kapel voor Miabi

• Afwerking van het naailokaal in Saint-Irénée

> Nood aan schoolbanken voor al onze scholen

Plaats voor een nieuwe kapel voor Miabi> 
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Contact

Projectcoördinator: Lieve Droogmans  
0496 02 84 27 - lieve.droogmans@gmail.com

vzw Clemensactie, Overwale 3, 9000 Gent 
of 
Lieve Droogmans, Kwaadham 97, 9000 Gent

ONZE PARTNERS
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WORD EEN VRIEND VAN DE CLEMENSACTIE EN START EEN PERMANENTE OPDRACHT 
Op dit moment zijn er een veertigtal vrienden die maandelijks een vast bedrag dat je zelf mag kiezen storten om 

onze werking duurzaam te ondersteunen. Ook deze vorm van steun geeft recht op een fiscaal attest.

Jouw steun is hun toekomst!

STEUNEN ZONDER FISCAAL ATTEST - Je kan ons ook steunen door een gift te doen op onze 

werkingsrekening Clemensactie, Gent, BE54 7370 3185 0597 met als Bicnummer: KREDBEBB.

Je mag in de mededeling dan je naam vermelden of de organisatie.

STEUNEN MET FISCAAL ATTEST - Je kan ons steunen door een gift te doen op Via Don Bosco, Brussel  

BE 84 4358 0341 0159 (Bic: KREDBEBB) met mededeling 6284– Clemensactie. 

Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. 

Wil je graag onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Bezorg dan je email-adres aan lieve.droogmans@gmail.com


