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Web: http://www.kisangani.be/ 

Contact Provincie Antwerpen 
Alain Vandelannoote 

Caronstraat 102, 2660 Hoboken 

tel.         03 830 51 41 

e-mail    antwerpen@kisangani.be  

 
Contact Brabant  
Wouter en Rina Gevaerts-Robben 

Bloemstraat 47, 3211 Binkom 

tel.         016 63 25 58  

e-mail    brabant@kisangani.be 

 

Contact Limburg  
Hugo en Manja Gevaerts 

Bronstraat 31, 3722 Kortessem 

tel.         011 37 65 80 

e-mail    limburg@kisangani.be 

 

Contact Oost-Vlaanderen  
Rik en Lut De Raedt-Van Laeken 

Ten Ede 82, 9620 Erwetegem 

tel.         09 360 82 47 

e-mail    oost-vlaanderen@kisangani.be 

 

Contact West-Vlaanderen  
Magda Nollet-Vermander 

Beversesteenweg 495, 8800 Roeselare 

tel.         051 251901    

e-mail   west-vlaanderen@kisangani.be 

 

Contacten: Kisangani 
Dieudonné Upoki 

e-mail   ddupoki2@yahoo.fr 

 

Pionus Katuala 

e-mail    pionuskatuala@gmail.com 

 

Contact: Kinshasa 
René Ngongo 

e-mail    renengongo2002@yahoo.fr 
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dan weten. 
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info@kisangani.be 
Vermeld of u ook de gedrukte versie 

wenst. 

Uw persoonlijke gegevens worden in 

geen geval doorgegeven of verkocht aan 

derden. Indien u deze gegevens wenst te 

verwijderen uit de bestanden van Kisan-

gani vzw, dan kunt u dit per e-mail of 

per post laten weten. 
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derden. Indien u deze gegevens wenst te 

verwijderen uit de bestanden van Kisan-

gani vzw, dan kunt u dit per e-mail of 

per post laten weten. 
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Het is al een tijdje geleden dat we een financieel verslag  

hebben gegeven. 

 

Inkomsten: 
 
Onze inkomsten in 2016 kwamen  

- voor 20 % van provinciale subsidies 

- voor 73 % van giften 

- voor 5 % van verkoop kaarten, artisanaat, kalenders en een evenement  

- voor 1,5 % van interesten en een gunstige wisselkoers. 

 

1   Subsidies    23.600,00 € 20% 

2   Giften     84.573,31 € 73% 

3   Verkoop en evenement    5.783,41 €   5% 

4   Intresten en wisselkoers    1.881,17 €   1,50% 

     Totaal            115.837,89 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2016 
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Uitgaven: 
 

Onze uitgaven gingen voor meer dan 90 % rechtstreeks naar Kisangani. 

3,8 % voor de druk en verzending van ons tijdschrift, 3,3 % voor aan-

maak wenskaarten en kalenders, 2 % voor verzending allerlei en 1% 

voor administratiekosten. 

 

1   Project Kisangani              88.244,36 €      91,92% 

2   Tijdschrift met verzending    3.656,42 €      3,80% 

3   Kalenders, wenskaarten en artisanaat  3.187,77 €      3,30% 

4   Administratie           714,07 €      0,75% 

5   Verzending            189,49 €      0,20% 

     Totaal                 95.992,11 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Werking in Kisangani: 
 

Voor de werking werd er maandelijks 6.700 € (7.000 $) gestuurd naar 
Kisangani. 
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De verdeling hiervan was als volgt: 

 

1    materiaal   16 %  

2    brandstof enz.  20 % 

3    administratie     2 % 

4    premies leiding  18 % 

5    arbeiders   44 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naast deze werking hebben we ongeveer 30.000 € voor de bouwwer-
ken en onderhoud van de scholen. Deze werken zijn nog steeds bezig. 

 

Hartelijk dank aan jullie allemaal. 

Onze collega’s van Projet LUC doen goed werk met de middelen die 
we dank zij u aan hen kunnen sturen. In elk nummer van Boyoma staan 

er artikels om u dat allemaal mee te laten beleven. Jullie maken dat al-

lemaal mogelijk. 

 

Nogmaals, hartelijk dank. 

 

Hugo Gevaerts 
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FISCAAL ATTEST 
 

U krijgt een fiscaal attest voor 

GIFTEN vanaf  € 40,00 
 

U kunt uw giften ook spreiden over verschillende stortingen per 
jaar bv. door maandelijkse stortingen of door een doorlopende op-

dracht.  

Voor giften gedaan in  2017 ontvangt u een fiscaal attest in de loop van 

de maand februari of maart 2018. 

U kunt uw gift storten op de rekening van  

Kisangani vzw 

Bronstraat 31 

3722 Kortessem  

Bank  BE 35 2350 3524 2637 

BIC code   GE BABE BB 

Als vzw kunnen wij 
LEGATEN en GIFTEN ontvangen. 

LEGATEN 
 

De notaris kan u het beste inlichten hoe u ons een legaat kunt nalaten. 

Er zijn verschillende mogelijkheden gaande van het eenvoudige LE-

GAAT, via het DUO-LEGAAT tot de erfenis zelf. 

Gelieve bij mededeling te vermelden: 

gift van “uw naam en voornaam” 
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weg kon met de 

computer en zo de 

boekhouding kon 

opvolgen. 

 

In 2007 wordt 

p r o f . U p o k i 

Agenonga ver-

kozen tot Coör-

dinator ter ver-

vanging van 

prof. Dhed’a 
Djailo die toen 

Secrétaire Général Académique 

werd van het IFA Yangambi 

(Institut Facultaire d’Agronomie 
de Yangambi). 

 

Nu, 10 jaar later in 2017, zal er 

een ander ploeg het LUC Project 

gaan beheren, niet aangeduid 

door benoeming maar door ver-

kiezing. Deze verkiezing heeft 

plaatsgevonden in januari van dit 

jaar. Elke verantwoordelijke of 

adjunct-verantwoordelijke kon 

kandidaat zijn voor de post van 

Coördinator of van Beheerder. 

 

 

 

Vooraleer over de aanduiding 

van de nieuwe ploeg te spreken 

willen we de opvolging toelich-

ten van de verschillende leiders 

die het LUC project sinds het be-

gin beheerden. 

Het LUC project is één van de 

oudste projecten van de Faculteit 

Wetenschappen. Het is begonnen 

in 1997. 

In die tijd was prof. Dhed’a 
Djailo de Coördinator, hij was 

bijgestaan door prof. Ndjele Min-

da Mbungi, als Beheerder of ad-

junct-Coördinator.  

 

In 2000 is de post 

van Beheerder 

overgedragen aan 

prof. Katuala Ga-

tate Banda, toen 

nog werkleider, 

omdat die goed 

Een nieuwe ploeg aan het hoofd van het 
LUC Project 
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Verloop van de Verkiezing van 
de nieuwe Coördinatie 
 
Vooraleer de verkiezingen plaats 

vonden heeft de uitgaande Coör-

dinator, prof. Upoki, deze verkie-

zingen toegelicht. Hij herinnerde 

ons eraan dat hij en de financiële 

beheerder prof. Katuala, reeds 

lang het project hebben geleid, en 

dat het tijd werd om hen te ver-

vangen. Hij rechtvaardigde dit 

door er op te wijzen dat een nieu-

we ploeg een nieuwe visie op het 

werk kon geven. 

 

Vier voorwaarden 

voor deze verkiezin-

gen werden toege-

licht: de aanwezig-

heid van de kandida-

ten, de beschikbaar-

heid om deze posten 

te bekleden, één man, 

één stem, en de vrij-

heid om te kiezen en 

verkozen te worden. 

 

Vervolgens worden de namen 

van de ingediende kandidaturen 

gegeven: Danadu en Paluku voor 

de post van Coördinator en Rosie 

Emeleme voor de post van Be-

heerder. Toen kreeg elke kandi-

daat vijf minuten om zijn pro-

gramma en actieplan voor te stel-

len. Dit werd telkens bij handge-

klap toegejuicht. 

Er waren 12 stemgerechtigden. 

Een kleine gedachtewisseling 

over het verloop van deze verkie-

zingen had toen plaats: verkie-

zing met handopsteking, met ge-

heime stembriefjes of door con-

sensus. 

Na discussie werd beslist met 

geheime stembriefjes te werken. 

Upoki en Katuala, die geen kan-

didaten waren, moesten de elec-

torale commissie uitmaken. 

 

Zo werden de stembriefjes klaar-

gemaakt (gescheurde papiertjes) 

en aan iedereen uitgedeeld. Er 

moeste twee namen opkomen: 

één voor de post van coördinator 

en één voor de beheerder der fi-

nancies. Nadien werden de brief-

jes opgehaald en werden de  
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stemmen geteld. De uitslag staat 

hier in de tabel. 

 

Coördinator 
blanco      0 

Danadu    2 

Paluku   10 is verkozen 

Totaal    12 stemmers 

 

Beheerder van de Financies 
Blanco    2 

Emeleme 10 is verkozen 

Totaal 12 stemmers 

 

Na het tellen van de stemmen en 

gezien het aantal stemmen wordt 

Paluku Muvatsi tot nieuwe Coör-

dinator uitgeroepen en Rosie 

Emeleme tot nieuwe beheerder 

der financies. 

Dit werd gevolgd door handge-

klap en felicitaties en raadgevin-

gen aan de winnaars en aan de 

verliezer. 

Iedereen legde de nadruk op het 

werk dat vervolgd moet worden 

en vooral in de geest van samen-

werking en vriendschap. 
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 Bereid zijn doctoraatsthesis 

over Bosbeheer voor. 
 

Activiteiten bij het LUC project.  
 Begint bij het LUC project in 

2005, juist na zijn licentiaat 

in Biologie. 

 We r k t  a l s  a d j u n c t -

verantwoordelijke in de sec-

tor van de Bananen onder 

toezicht van  prof. Dhed’a 
Djailo. 

 Weinig later wordt hij verant-

woordelijke van deze sector. 

 Nog later houdt hij zijn post 

in de sector van Masako ge-

durende de samenwerking 

van ADIKIS-SLCD, 

 Tot vandaag verantwoordelij-

ke van de sector van Masako. 

 En nu ook Coördinator van 

het LUC Project. 
 

Rosie EMELEME 
 
 Geboren op  09 juli 1980 te 

Kisangani, 

 Gehuwd en moeder van 2 

kinderen 

 Licentiaat in Biologie 

 Diplôme d'Etude Supérieur 

(DES) in Beheer van de  Bio-

diversiteit en Duurzaam 

Woudbeheer 

 Werkleider aan de Faculteit 

Wetenschappen 

Wie zij de nieuwe leiders van 
het LUC Project? 
 
PALUKU Muvatsi  
 
 Geboren op 02 december 

1978, in het territorium van 

Beni in Noord Kivu 

 Gehuwd en vader van 4 kin-

deren 

 Licentiaat in Biologie 

 Diplôme d'Etude Supérieur 

(DES) in Beheer van de Bio-

diversiteit en Duurzaam 

Woudbeheer 

 Werkleider aan de Faculteit 

Wetenschappen 
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Vanwege Kisangani vzw: 

Van harte dank aan  de  vorige 

ploegen die Project LUC in  

Kisangani geleid hebben: 

Prof. Dieudonné Upoki,  

Prof. Pionus Katuala,  

Prof. Benoit Dhed’a   
Prof. Leopold Ndjele! 

Succes voor de nieuwe ploeg: 

Paluku Muvatsi en 

Rosie Emeleme! 

 
Activiteiten bij het LUC project  
 Begint bij het project in 

2008, als Animatrice bij het Pro-

ject op het eiland Mbiye, van de 

Service Laïc pour les Coopérati-

ves au Développement (SLCD) 

en in samenwerking met het 

LUC Project. 

 Tot vandaag verantwoorde-

lijke van de sector Eiland Mbiye. 

 En nu ook Beheerder van 

de financiën van het LUC Pro-

ject. 

 

Paluku Muvatsi 
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         Is Congo op weg naar verkiezingen?  

  
vzw 3 Giraffen nodigt u uit voor een 

boeiende ontmoeting met Nadia Nsayi  

donderdag 20 april 2017  

19 uur onthaal met een drink  

19:30u tot 21:30u lezing  

 

The Blackbox  
PXL-Congress,  

gebouw D  

Elfde-Liniestraat 23, 3500 Hasselt  

Liefst vooraf uw deelname melden  
susan.billen@telenet.be – 0478/60 64 27  

Inkom 10€  
 

2016 was een woelig jaar voor Congo. Het uitstel van de verkiezingen 

deed de spanningen erg oplopen. Bij de jaarwissel bereikte Joseph Ka-

bila een politiek akkoord met de oppositie. Hij mag president blijven 

tot aan de verkiezingen van december 2017. Deze verkiezingen verdie-

nen extra aandacht. Volgens de grondwet mag Kabila, aan de macht 

sinds 2001, geen kandidaat zijn.  

 

Zijn de verkiezingen haalbaar?  

Treedt Kabila af?  

Kan België nog een rol spelen?  

 

De Belgisch-Congolese Nadia Nsayi geeft een 

lezing over de situatie in Congo. Ze studeerde 

internationale politiek aan de KU Leuven. 

Sinds 2010 is ze beleidsmedewerker Centraal-

Afrika bij de ngo Broederlijk Delen en de vre-

des-beweging Pax Christi Vlaanderen. Ze volgt 

politiek en veiligheid in Congo, Rwanda en 

Burundi op en reist regelmatig naar de regio.  
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Zelfs de roofvogels van de familie 

Accipitridae, van het geslacht Mil-

vus, van de soort Milvus migrans, 

die zich niet hadden laten inschrij-

ven voor de afspraak van 31 de-

cember 2016, waren allen van de 

partij boven ons klein veldje waar de 

varkens geslacht zouden worden.  

Ja, het was geen afspraak als een 

ander, op minder dan een uur was 

de ingang van de varkensstal over-

rompeld door mensen, die allen als 

eerste wilden bediend worden; 

maar dat diende tot niets want er 

werd aan de vraag van al onze 

klanten voldaan.  

Het was verrassend om zien hoe de 

mensen achter de tijd 

aanliepen alsof het 

einde van de wereld 

nabij was. Enkelen 

wilden bediend worden vooraleer 

het vlees langs de keuring was ge-

gaan. Maar daar was de deskundi-

ge heel strikt; want bij een inspec-

tie van voedingsmiddelen zoals 

hier, is het verboden om vlees be-

stemd voor de menselijke con-

sumptie te verkopen zonder dat het 

onderzocht en afgestempeld is. Het 

vlees van eerste kwaliteit krijgt 

een ronde stempel op het karkas, 

het vlees van tweede kwaliteit 

krijgt een driehoekige stempel. 

Als de inspectie gedaan was stond 

iedereen in een lange rij om zijn 

WAT VOOR VERRASSING ! 
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pakket te ontvangen, met groot 

gejuich en veel lawaai tegen de 

metalen poort van de varkensstal 

en geroep van “Bonanneee 2017” ! 

Rond 14 uur was de taak volbracht 

en de verantwoordelijken konden 

naar huis, moe en met hoofdpijn 

van het lawaai. 

 

De grote meerderheid van onze 

klanten appreciëren het vlees af-

komstig van het LUC project, om-

dat het lekkerder is dan het vlees 

dat op de markt verkocht wordt. 

Ze vragen ons wat ons recept is? 
Dat is eenvoudig: wij respecte-
ren alle normen bij het kweken. 
 

Richard Ridja 
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Rotary District 1630 
R.C. Bilzen-Alden Biesen 
R.C. Genk-Staelen 
R.C. Hasselt 
R.C. Hasselt-Herckenrode 
R.C. Katwijk-Noordwijk (Nl) 
R.C. Lanaken-Maasland 
R.C. Maaseik 
R.C. Maasland-Lanklaar 
R.C. Siegen-Schloss (D) 
R.C. Sint-Truiden Lions Club Hasselt 

onze projecten in Kisangani krijgen steun van 

VELE SCHENKERS 

LEYSEN HUMANITAS 

FONDS ALBERT BÜSKENS 

P. GODFROID 

Stad Zottegem 

Stad Roeselare 

Gemeente Lubbeek 

INOX SYSTEMS Gent 


