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Nieuwsbrief Kananga 
 

December 2022 

 
 
 
 
 
 

De bestaansreden van O.R.S. 
Centraal-Kasaï is één van 26 provincies van de 

Democratische Republiek Congo met een bevolking van 

4,9 miljoen inwoners. Kananga is de hoofdstad met naar 

schatting 1,8 miljoen inwoners. In tegenstelling tot Oost 

Kasaï is Centraal-Kasaï arm aan grondstoffen. Landbouw 

en kleinveeteelt zijn de belangrijkste levensbronnen. 

In de directe omgeving van Kananga neemt de druk op 

de landbouwgronden sterk toe. De streek werd tot 2019 

bijkomend geteisterd door een opstand. Hierbij werden 

vooral jongeren  gerekruteerd als militieleden. Ook het 

tegenoffensief van het Congolees leger was van een onbeschrijflijke brutaliteit.  Hierdoor is de 

ontreddering en de frustratie van de bevolking enkel toegenomen. Zij ontving nauwelijks of geen 

humanitaire hulp. Veel jongeren, ex-milities, dwalen doelloos door de regio, gefrustreerd, 

getraumatiseerd zonder perspectief en vallen ten prooi aan alcoholgebruik, kleine criminaliteit, 

prostitutie,...  De situatie in de hoofdstad Kananga is zo mogelijk nog dramatischer, het aantal 

straatkinderen en ontheemden neemt nog steeds toe. 

 

In de tweede helft van 2021 en begin 2022 werd de 

werking van ORS verstoord door het opduiken van Covid-

besmettingen. De bewegingsvrijheid werd beperkt. 

Vergaderlokalen werden ontsmet, staf en jongeren van 

mondmaskers voorzien. Gelukkig konden voldoende 

mondmaskers gevonden worden bij het naaiatelier van de 

organisatie Mpokolo Wa Muyo van Pater Ivo Vanvolsem. 

Hij stimuleerde ex-kindsoldaten om mondmaskers te 

maken.  

 

Jaaroverzicht 2022 
Onze rode draad voor 2022 was een verdere verbetering van de bestaande activiteiten in plaats van  

’t opstarten van nieuwe initiatieven. We hebben een  5-jarenplan ingediend bij de dienst Mondiale 

Samenwerking van de Provincie Limburg. Dat werd goedgekeurd waardoor er subsidies ter 

beschikking gesteld werden. Permanente opvolging,  jaarlijkse rapportering en evaluatie zijn logische 

acties tijdens de uitvoering van dit plan. Enkel op deze manier kunnen we ons verzekeren van 

structurele financiële steun. Het 5-jarenplan beoogt een drietal doelstellingen:  

1. Vorming van een 100-tal kwetsbare jongeren 

2. Integratie van deze jongeren binnen hun eigen familie of dorp   
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3. Uitbouw van een duurzaam landbouwprogramma  in samenspraak met coöperatieve 

bewegingen rond herbebossing, verschillende gewassen en bomen (multivariëteiten), 

intensieve groententeelt, alternatieve landbouw en kleinveeteelt.     

 

Er ging heel wat aandacht naar de terugkeer van jongeren naar hun familie of leefgemeenschap. 

Sommigen verbleven reeds enkele jaren op ORS.  

 

Dat de terugkeer van jongeren naar hun familie  veel inspanning vraagt illustreren we met het verslag 

van re-integratie van een jongen die al enkele jaren verbleef op ORS omdat hij niet kon vertrekken tot 

begin dit jaar. Zijn herintegratieproces werd uitgewerkt en besproken met de leiders van het dorp.  

Hij werd voorzien van elementaire kledij, schoenen en een reiszak. Hij werd met de moto door een 

medewerker van ORS terug naar zijn dorp gebracht waar een ceremonie plaatsvond. Daarbij werd 

een overeenkomst gemaakt dat ze hem willen opnemen en ondersteunen bij zijn re-integratie.         

                                                                                       

 

 

Er werden selectiecriteria voor de nieuwe instroom van jongeren opgesteld.  De nodige contacten 

werden gelegd met de verantwoordelijken. Hun betrokkenheid bij de selectie en opvolging van 

jongeren met het oog op een goede re-integratie na de vorming is van groot belang. Een groep 

jongeren uit het binnenland, meer bepaald Bakuatshienza, werd geselecteerd.  Deze jongeren, die 

nog niet op de straat hadden geleefd in Kananga, konden dus de vorming bij ORS aanvatten in 

samenspraak met hun familie en dorp-overste.  

 

Momenteel  is er een gemengde groep op ORS.  Enkele jongeren die gestart zijn in 2021, enkele die er 

bijgekomen zijn uit de regio Kananga en uit de opvang van Mpokolo Wa Muyo van Pater Ivo 

Vanvolsem, en 6 die gekomen zijn uit het dorp Bakuatshienza. Gemiddeld worden maandelijks 20 

jongeren in het centrum opgevangen. 

  

Er is werk gemaakt van herbebossing, plantenkweek en opvolging van verschillende eerder 

herbeboste terreinen.  Het grondgebied van de eigen concessie van Tshilumba werd uitgebreid met  3 

hectares. Deze aankoop kostte 900 USD. Verder zijn er de verschillende initiatieven in het binnenland. 

In het midden de jonge NTUMBA bij zijn vertrek van 
ORS                                                                                    

Met de dorps-chef en andere leden van 
dorpsgemeenschap 
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Dit proces wordt ondersteund door  de ervaring en knowhow van docenten en stagiaires van de 

Hogeschool voor Plattelandsontwikkeling, ISDR (Institut Supérieur du Développement Rural).  

Er wordt gestreefd naar een voortdurende verbetering van de gehanteerde landbouwtechnieken en 

uitbreiding van het aantal variëteiten.  

 

Op het domein van ORS Tshilumba is momenteel een gebied van 66 hectares herbebost. Verder 

werden nog 83 hectares herbebost in samenwerking met concessionarissen  en plaatselijke 

leefgemeenschappen. Ook werden de onderhoudswerken op de recente bossen opgevolgd. Dit is 

nodig de eerste vier jaar, waarbij nagegaan wordt hoeveel bomen in leven zijn en eventueel moeten 

bijgeplant worden. Op basis van deze controles wordt de voorziene vergoeding a rato van 1 euro per 

boom in verschillende schijven uitbetaald aan de concessionaris. 

 36 concessionarissen zijn ingeschreven in het programma 2020-2025 om samen 20 hectares 

te herbebossen  

 4 evaluaties hadden plaats bij deelnemers aan herbebossingsacties    

Daar waar een bos gekapt wordt voor gebruik van het hout worden nadien voedingsgewassen 

gekweekt, omdat de bodem door de herbebossing opnieuw vruchtbaar werd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vrijmaken van de gekochte 3 hectares grond om de bossen van Mia, Nico & Hengelhoef aan te planten.  
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Omkadering en praktische vorming van de jongeren  
De jongeren voeren diverse activiteiten uit op het 

ritme van de seizoenen gaande van groetenkweek, 

zorg voor de visvijvers, werk in de boomkwekerij, 

zorg voor kleinvee, bijenteelt, werken in het kader 

van herbebossing, planten en verzorgen van 

fruitbomen, persen van palmolie, maken van stenen 

en steenovens, productie van houtskool delven van 

natuursteen voor de fundering van huizenbouw, 

meewerken aan de renovatie van de gebouwen van 

ORS, het onderhouden van de brandgangen op de 

terreinen, etc. 

 

In functie van herbebossing is het leerproces van 

planten- en bomenkweek heel belangrijk. De 

combinatie van land- en bosbouw (agroforesterie) is 

een belangrijke leidraad. 

We vormen de jongeren in de aanleg van een 

boomkwekerij: uitkiezen van een goede plek, dicht bij 

water, een vlak stuk, in de schaduw, het soort 

ondergrond dat nodig is, potgrond voor de zakjes 

waarin de zaadjes geplant worden,  kennis van 

boomsoorten, etc.                           

Er werden in de periode april – juni  24.750 plantjes gekweekt. (20.000 acacia’s, 400 palmboompjes , 

100 chaines, 300 mangoboompjes, 500 citroenplanten, 250 mandarijen- en 500 sinaasappelbomen, 

200 maracujas, 1.000 koffieplanten, 100 avocadoplanten, 200 caramboliers  en 400 andere soorten. 

 

Viskweek  
Een tweede visvijver werd uitgegraven en van jonge visjes voorzien.  

De vangst van de eerste vijver werd deels gebruikt voor eigen voeding, en deels verkocht. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productie van houtskool 

Foto van een kweekbed van jonge palmbomen 

Het graven van een tweede vijver op ORS.                         Het afvangen van een visvijver 
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Al deze activiteiten worden aangeleerd zodat jongeren potentiële bronnen van inkomsten 

ontdekken om er zich later op toe te leggen. 

 

Eigen inkomsten: 

Het aspect zelffinanciering zetten we steeds centraal. Naast het eigen gebruik voor de jongeren 

leverde de verkoop van groenten, hout, palmolie, honing, houtskool, vis, bakstenen en natuursteen in 

het afgelopen jaar  3.200 USD op als bijdrage in de werking van het centrum. Dit bedrag is nog 

bescheiden maar het stijgt. Bovendien is ORS in de eerste plaats een opvang- en opleidingscentrum.  

 

GROKAMPO: samenwerking  aanverwante organisaties 

In 2021 werd gestart met een geregeld overleg tussen verschillende organisaties die in Kananga 

actief zijn en de feitelijke vereniging GROKAMPO vormen (Groupe ORS, Kankala, Mpokolo) Met 

Kankala waar jonge kinderen worden opgevangen en scholing krijgen, met Mpokolo van Pater Ivo 

Vanvolsem, een opvanghuis voor vluchtelingen en daklozen. Met Cerdes die een eerste aanzet 

bieden van ziekenkas en een medisch centrum hebben waar personeel en hun gezinsleden van 

organisaties terecht kunnen. 

In deze samenwerking wil ORS streven naar meer synergie en een duidelijke taakverdeling. Zeker 

wat betreft de productie van kwalitatieve voeding, waaraan een grote nood is in de nog steeds  

groeiende stad Kananga.  

Ook in België is er regelmatig overleg tussen de vertegenwoordigers van deze organisaties om dit 

samenwerkingsproces te stimuleren. 

 

Investeringen 2022  
Voor het project van Scheutist Ivo Van Volsem in Kananga werd een jeep per container naar Kinshasa 

verscheept via Wereldmissiehulp. Wij konden gebruik maken van de beschikbare ruimte om 

materialen mee te geven. Via Telebouworde Neerharen werden 3 houten kisten vervaardigd en 

gevuld met diverse werktuigen zoals zagen, snoeischaren, truwelen, waterpassen enz.  
We bestelden bij de firma Rytron in Sleidinge een zonnepaneel van 370 Wp en een batterij van 12 

Volt. Inclusief de benodigde hulpstukken was dit een investering van 1964 

euro. 

De container is vertrokken in mei en de materialen kwamen toe in 

Kananga op 8 oktober.  

Er werd ook een kwalitatieve steenpers in Oeganda besteld. Zo kan de 

productie van bakstenen verhoogd worden en efficiënter verlopen. 

Inclusief vervoerskosten was dit een investering van 1669 euro. 
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Voorziene investeringen in 2023 
 10 hectares bos aanleggen op Tshilumba zelf maar ook in samenwerking met  

concessionarissen met steun van Gemeente Riemst 

 Productie van 50.000 bakstenen voor eigen gebruik en verkoop 

 De boring van een waterput : budget 10.000 euro met de steun van Provinciebestuur 

Limburg 

 Aankoop van 6 Piteba Oliepersen met de steun van Stad Hasselt : budget : 1.460 euro.  

Hiermee zetten we een grote stap vooruit in de productie van palmolie. Momenteel verloopt 

de productie volledig manueel en gaat die gepaard met veel verspilling en vervuiling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bijenproject wordt verdergezet met de steun van Stad Hasselt.  De klemtoon zal liggen op een 

intensievere opvolging van de bestaande bijenkorven. Het is de bedoeling dat ORS evolueert naar een 

kenniscentrum inzake bijenteelt en dit kan uitdragen in de omgeving. 

 

Enkele weetjes 

 
1. Omwille van het 5-jarig overlijden van Johan Venken vond er 

een herdenking plaats in Tshilumba.   

2. We verwelkomen Jos Craemers als nieuw lid van de Steungroep. 

Met zijn achtergrond als landbouwkundig ingenieur, voormalig 

algemeen directeur van fruitveiling Belorta en zijn ervaringen in 

Afrika is hij met veel enthousiasme dit engagement aangegaan. 

Jos heeft projecten kunnen begeleiden in Oeganda en 

Madagascar en 2 missies ondernomen in Senegal via Rotary 

International.  

Persen van palmolie Palmolie op water 
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“De veerkracht en levenslust van de Afrikaanse bevolking ondanks hun armoede en gebrek 

aan kansen, maken me nederig, maar geven me anderzijds een boost om voor hen iets te 

betekenen.” 

  

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 : Dienst Mondiale Samenwerking 

- Stadsbestuur van Hasselt : Dienst Gelijke Kansen 

- Gemeentebestuur van Riemst 

 

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 

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

 

Steun ORS Tshilumba 
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 Venken 

Jos Craemers  Machteld Venken Jan Reyskens  Ludo Naelaerts  

Linde Venken   Thibault Filippini Benthe Venken  Paul Janssens  

 

Het allerbeste voor:  
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