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Woord van de Voorzitter : Jac De bruyn 

Vrienden,  

We sturen u graag bij dit jaareinde de nieuwsbrief met wat info over de 

evolutie van het project waarvoor heel veel mensen zich inzetten en dat in het 

Congo van vandaag zo broodnodig is. 

Gelukkig heeft corona tot hiertoe geen ravage aangericht in Afrika, zoals velen 

hadden gevreesd en we hopen dat de weerstand van deze mensen die zulke 

harde levensomstandigheden moeten trotseren, hen voldoende resistent heeft 

gemaakt. 

Maar wat wel meer en meer zorgen baart is de ontreddering van jongeren door 

het aanhoudend geweld dat gepaard gaat met de plundering van de grondstoffen van dit land. We zien meer en 

meer milities ontstaan, men  spreekt al van ongeveer 150, waarbij men gewapenderhand zich een stuk van de koek 

wil toe-eigenen en anderen tot werkslaven kan maken. 

Komt daar nog  de klimaatverandering bij, ook in Congo. Hieronder een  bericht 

van Emérance Nsonga, ondervoorzitster van de Raad van Bestuur van ons 

project.  

Dus kansen scheppen voor jongeren, duurzame landbouw, herbebossing en 

erosiebestrijding zijn essentiële domeinen voor de toekomst van de Congolezen 

en ook voor ons, want zonder toekomst zullen nog meer jongeren beslissen hun 

land te verlaten. 

Dank iedereen voor de medewerking en steun aan ons project en we wensen u 

veel moed en kracht om door te gaan in daden van solidariteit. 

Jac 

Elke vrouw in Afrika zou een miljonair  

zijn als rijkdom het resultaat was van hard werk. 

 

Klimaatverandering in Congo : onze waarnemingen 

De stijging van de temperatuur. Het is extreem warm, zelfs als het regent. Ook in het droog 
seizoen, waar het normaal kouder is, is de hitte hoog. De mensen weten niet hoe ze 
moeten slapen, ze zweten. De hogere hitte leidt tot veel gevallen van ziekte zoals malaria 
en tyfus en bijgevolg overlijdens vooral bij de kinderen van 0 tot 5 jaar. 

Zware regenval en zeer sterke winden die huizen wegspoelen en gewassen vernietigen. De 
landbouwproductie wordt niet gespaard omdat de landbouwseizoenen niet meer zo zijn als 
vroeger. 

Regenwormen, padden en sprinkhanen zijn bedreigd, evenals sommige fruitbomen. 



Een verder pleidooi om bodemerosie tegen te gaan door  het planten van bomen, een verbod op het nutteloos 
verbranden van struiken en grassen en het gebruik van organische meststoffen en biologische zaden zijn reeds 
enkele belangrijke actiepunten. 

Emérance  

 

Versterking door samenwerking  

Begin januari en in augustus bracht Marti Waals een bezoek aan Kananga. Marti is ontwikkelingswerker en kent, 
door zo’n 200 missies in de verschillende delen van CONGO, vrij goed de evolutie.  Hij volgt van nabij de 
ontwikkelingen in Oost-Congo en in de streek rond Kananga (Kasai). 

Op zijn initiatief werd gestart met het samenwerkingsverband ORS – Kankala – Mpokolo Wa Muoyo. Dit kreeg de 
naam GROKAMPO (Groupe ORS – Kankala – Mpokolo). Drie projecten in dezelfde streek met elk een eigen 
invalshoek maar ook met gemeenschappelijke uitdagingen en problematieken, waardoor samenwerking 
aangewezen is. Zo kan samen een meer duurzaam resultaat bereikt worden en wordt ook getracht  aanvullende 
fondsen te verzamelen.  

Marti was ook aanwezig op de Bijzondere 
Raad van Bestuur van O.R.S. in januari. 

Hierbij werden de krijtlijnen voor de volgende 
jaren vastgelegd. Het is de bedoeling om nog 
meer klemtoon te leggen op de begeleiding van 
ontwrichte jongeren met het oog op de re-
integratie binnen hun eigen 
dorpsgemeenschappen. Duurzame landbouw is 
hierbij een belangrijke hefboom.  

 

Activiteiten op O.R.S. Tshilumba  

Per maand verblijven gemiddeld 15 jongeren op ORS. Ze krijgen een vorming inzake land- en tuinbouw, 
bomenkweek, herbebossing, viskweek, productie van bakstenen enz. 

Groententeelt Bananenbomen planten: 40 gaten werden gegraven 
en gevuld met compost    
   



Onderhoud van het maïsveld…..de verdere groei en de oogst van 180 kg 

  

Een bijkomend stuk grond van 1,3 hectare werd aangekocht. Het perceel werd volledig vrij gemaakt en voorzien van 
palmbomen. Op een ander gedeelte werden arachidenoten (pinda’s) gezaaid. 

 
  
                    
 
 
 
 



 
 
 

 

Ruiming van een nieuw perceel en aanplanting van palmbomen en ’t zaaien van arachidenoten 

 

Bomenkweek en herbebossing  

Duizenden boompjes worden gekweekt in plastic zakjes gevuld met aarde. De jonge boompjes vragen veel 
onderhoud. Onkruid wieden en water geven zijn heel belangrijk in deze fase. In de periode 2019 – 2021 werden 
30.000 bomen geplant op een oppervlakte van 30 hectares. Op de bijgevoegde luchtfoto’s van 2005 en 2019 is het 
resultaat van de herbebossing duidelijk waarneembaar. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Door de jaren heen heeft ORS heel wat expertise opgebouwd inzake herbebossing. Deze kennis heeft men 
kunnen aanwenden mee te werken aan 2 projecten om bodemerosie tegen te gaan. De bij momenten hevige 
regenbuien kunnen veel schade aan de bodem en ‘t landschap veroorzaken. Er werd een contract afgesloten met de 
betrokken Overheidsdienst (l’Office de Voirie et Drainage) dat ORS op  2 plaatsen instaat voor de beplanting van de 

hellingen na het aanleggen van de nodige kanalen voor de afvoer van het water. 

 

 

Productie van bakstenen 

Er was gepland om de gebouwen op te knappen. In dit kader werd extra aandacht besteed aan de productie van 

bakstenen voor eigen gebruik en voor de verkoop. O.R.S. wil maandelijks 5.000 bakstenen produceren. De 

benodigde grondstoffen zoals geschikte aarde, olie en hout voor het stoken van de ovens zijn  voorhanden. 

We wensen een bijkomende steenpers (+/- 5.000 euro) aan te kopen om de productie vlotter te laten verlopen. 

 

 Bakstenen persen en drogen 



  

 

Stenen stapelen en bakken 

 

Viskweek  
 
Om te vermijden dat planten en struiken de visvijver overwoekeren is een regelmatig onderhoud noodzakelijk. Er 
werd 50 kg vis gevangen waarvan het grootste gedeelte werd verkocht. 
Er werd ook gestart met het graven van een tweede vijver van 30 meter bij 25 meter. 

  

  
 

 



 
Bijenteelt  
 
Momenteel zijn er 32 bijenkasten geïnstalleerd waarvan er 15 bewoond zijn. De oogst leverde 30 liter honing op. De 
andere  kasten worden van de nodige bijenwas voorzien om nieuwe zwermen te kunnen aantrekken. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De gebouwen krijgen een opknapbeurt 

 

 

 

 

 

Om de leefomstandigheden van de jongeren te verbeteren 

werden de gebouwen aangepakt. De fundamenten werden 

verstevigd. Deuren en vensters werden hersteld, er werd 

vloer gelegd en de gevels werden bezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samenwerking met onze partners 

 
O.R.S. Tshilumba kan reeds jaren rekenen op de structurele en financiële steun van volgende partners: 

- Telebouworde Limburg VZW: De Sleutel te Neerharen: “Omdat mensen belangrijk zijn” wil Telebouworde 

Limburg mensen in nood helpen op het vlak van kleding, meubels, huisraad en woonkwaliteit.   

www.telebouworde.be 

 

- ATOS VZW (Alternatieve Tewerkstelling voor Ontwikkelingssamenwerking): de verkoop van 2de 

handsboeken in “De Snuffel”: Frans Massystraat 13 te Hasselt en van tweedehands- en retrokleding in 

“Assepoes” op de Bampslaan 37 vlak bij het station van Hasselt.    www.snuffel.info 

  

- Provinciebestuur van Limburg : “Limburg, een dynamische en aantrekkelijke regio” 

 

- Stadsbestuur van Hasselt : Dienst Gelijke Kansen 

 

De ORS-Kadoboom 

Is de zoektocht naar een goed kado voor jou ook  een 
opgave? Weet jij nooit wat te geven? En, wat geef je 
aan iemand die alles al heeft? 

Of wens je zelf een uniek en duurzaam kado te 
ontvangen? 

Waarom geen boom als kado? 

De Kadoboom is een alternatief én origineel 
geschenk voor de feestdagen of  een andere 
gelegenheid. 

Het is niet enkel origineel maar ook duurzaam en je 
steunt de lokale herbebossing op ORS Tshilumba. 

Eén boom kost 1 euro. Bij aankoop van 500 bomen 
krijgt het bos jouw naam! 

Je kan de Kadoboom bestellen via: 

✓ Onze Facebookpagina ‘ORS Tshilumba Johan Venken’ via Messenger 

✓ Onze website: www.orskananga.com 

✓ Ons e-mailadres : orstshilumba@gmail.com 

✓ Gsm-nummer 0498/80.16.87 

Je kan de Kadoboom komen afhalen op het afgesproken adres of we kunnen deze (digitaal) versturen. 

Vanaf 40 bomen is een fiscaal attest mogelijk. 

Like onze pagina ‘ORS Kananga Johan Venken’ op Facebook en help ons om ORS nog meer op 

de wereldkaart te zetten. 

👉www.facebook.com zoek ORS Kananga Johan Venken 

http://www.telebouworde.be/
http://www.snuffel.info/
about:blank
about:blank


 

Elke vorm van steun om het werk van Johan verder te zetten is welkom, zowel morele als financiële. Wil jij graag je 

steentje bijdragen? Dat kan op een van de volgende rekeningnummers. 

1. Met fiscaal attest (vanaf een storting van €40) op het rekeningnummer: 

BE82 0000 9019 7468 

Missiehuis Scheut 

Ninoofsesteenweg 547 

1070 Brussel 

Met als mededeling: project 07.243.002 ORS Tshilumba 

 

2. Zonder fiscaal attest op het rekeningnummer: 

BE17 8334 2376 9321 

Steunfonds Kananga 

Nieuwe Weerd 23 

3650 Dilsen-Stokkem 

 

Hartelijk dank namens de steungroep “Vrienden van Johan” 

Jac De bruyn   Lena Nies   Theo Venken  Paul Janssens  

Ludo Naelaerts  Machteld Venken Jan Reyskens  Paul Venken 

Linde Venken   Thibault Filippini Benthe Venken  Harrie Molenaer  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


