
 
 

                                                                 
Lief en leed delen 
Nog steeds wordt ons dagelijks leven beïnvloed door het Corona Virus. 
Ook in Congo ondergaat men de gevolgen hiervan. Gelukkig ervaart 
Stichting Bambale voldoende lichtpunten om het belang van onze 
inzet te blijven voelen.  
In deze nieuwsbrief willen we u daarvan graag deelgenoot maken. 
Deelgenoot van de inzet van onze mensen in Congo, deelgenoot van 
de gulle gaven van onze donateurs en supporters en deelgenoot van 
de blijdschap van alle kinderen, ouders, patiënten en medewerkers die 
betrokken zijn bij onze projecten in Congo. 
We zijn blij dat we nog steeds onze vooruitgang met u kunnen delen. 
Elke kleine stap is er weer één die de moeite waard is. 
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Complexe Scolaire Bambale 

 
Overheidsmaatregelen 
Voor aanvang van het schooljaar 2020-2021 besloot de 
Congolese regering dat het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs voor alle leerlingen gratis moest 
zijn. Dit gold alleen voor alle overheidsscholen.  
Particuliere scholen, zoals Complexe Scolaire Bambale 
konden nog gewoon schoolgeld voor het onderwijs 
vragen. Zij moeten hiervan de docenten betalen, omdat 
ze geen inkomsten van de overheid ontvangen.  
Het gevolg hiervan was dat de meeste Congolese 
ouders ervoor kozen hun kinderen naar de gratis 
scholen te sturen. Hierdoor kwamen er met name 
minder leerlingen naar de middelbare school. Het aantal 
verminderde van 87 naar 33 leerlingen. Het aantal 
basisschoolleerlingen liep nauwelijks terug. 

 
Klapspelletjes in de pauze  

 

Het gevolg van de overheidsmaatregelen voor gratis 
onderwijs was dat veel overheidsscholen overvolle 
klassen kregen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs 
nog slechter werd dan het al was.  
Ook het betalen van de docenten door de overheid 
verliep niet volgens plan. Dit heeft ertoe geleid dat de 
regering heeft besloten dat alle middelbare scholen in 
Congo voor het schooljaar 2021-2022 weer gewoon 
schoolgeld moeten vragen.  
De regering onderzoekt nog nieuwe mogelijkheden om 
het onderwijs in de toekomst toch geheel gratis te 
kunnen maken. 
Hoewel CS Bambale geen overheidsschool is, heeft de 
school ook problemen met het betalen van de docenten 
gehad. Dit kwam doordat er minder leerlingen op de 
middelbare school waren en door een tijdelijke sluiting 
van de school. Ook hadden vrijwel alle ouders minder 
inkomsten wegens Corona. Hierdoor kon niet al het 
schoolgeld betaald worden en liep het uitbetalen van de 
salarissen uiteindelijk vier maanden achter. Hierbij 
kunnen we nog wel wat financiële ondersteuning 
gebruiken. 

                         
 
Successen! 
Schooljaar 2020-2021 was het jaar waarin CS Bambale 
voor het eerst eindexamenkandidaten had voor de 
middelbare school. Vier jaar geleden startten we met 
een klein groepje leerlingen in de eerste klas van de 
middelbare school, richting pedagogie. In de vierde klas 
zaten dit examenjaar drie leerlingen die allen geslaagd 
zijn. Een mooi resultaat: 100% geslaagd! 
Voor schooljaar 2021-2022 hebben we 11 
eindexamenkandidaten, waarbij we hopen op een even 
goed resultaat: 100%. 
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Ook bij de basisschool zijn het afgelopen jaar alle 
leerlingen in de laatste klas geslaagd: 16 in totaal.  Een 
prachtig resultaat ondanks alle moeilijke 
omstandigheden van het afgelopen jaar. We blijven 
werken aan de kwaliteit van het onderwijs bij CS 
Bambale. 
 

Kwaliteit 
De school is nog steeds deelnemer aan het PAAQE 
project van Edukans. Dit traject voor onderwijs-
personeel waarborgt mede de kwaliteit van het 
onderwijs op CS Bambale.  
Daarnaast organiseert de school ook extra trainingen 
voor de docenten van de basisschool. Onder andere 
door het op peil houden van het gebruik van de Franse 
taal voor docenten. Ook wordt gekeken naar de 
pedagogische kant van het lesgeven. De docenten van 
de middelbare school geven hierbij training aan de 
leerkracht van de basisschool.  
 

Uitbreiding 
Het onderwijs aan de middelbare school bestond eerder 
alleen uit de richting pedagogie. Momenteel zijn daar 
ook de richtingen economie en de naaiopleiding bij 
gekomen. Om alle leerlingen hiervoor te kunnen 
herbergen zijn drie extra klaslokalen nodig. Vooral een 
praktijklokaal voor de naaiopleiding is van groot belang.   

 
Gelukkig kunnen we dankzij enkele flinke donaties van 
onder andere Wilde Ganzen, Wereldhuis Eindhoven, 
stichting S.R. te B en onze trouwe particuliere 
donateurs, de bouw van de drie lokalen binnenkort 
afronden.   
De buitenmuren en het dak van alle drie de lokalen zijn 
inmiddels klaar. Zeer binnenkort wordt gestart met de 
voltooiing: kozijnen, deuren, ramen, vloertegels, 
plafonds en stucwerk.  
Wanneer alles klaar is, moet er nog zorg gedragen 
worden voor de inrichting van de lokalen. We zijn nog 
op zoek naar middelen om deze te bekostigen.  

 
 

 
 Stevige fundamenten 

 
 Meten, mengen en metselen! 

 
 Handgemaakt betonvlechtwerk 
 

 
 Het dak mag er al op 

 
  Drie nieuwe lokalen voor CS Bambale, van buiten klaar! 

 
 



 

 

 
Een verhoging voor de ingang van de lokalen 

 
De school in de wijk 
Door de komst van Complexe Scolaire Bambale in de wijk 
“cité Nsele” is er veel veranderd in de omgeving.  
Nsele was een achterstandswijk van het plattelandsstadje 
Kisantu op ongeveer 100 km. ten zuiden van de Congolese 
hoofdstad Kinshasa.  
Vóór de nieuwbouw van de school, meer dan 10 jaar 
geleden, bestond de wijk uit een klein aantal eenvoudige 
huisjes, veelal zonder water, riool en elektriciteit. Door de 
komst van de school, trok de wijk steeds meer bewoners 
aan. Langzaamaan zijn er steeds meer huizen bij gebouwd 
en momenteel staan in de naaste omgeving van de school 
een groot aantal woningen. De school biedt aan de meeste 
kinderen van deze huishoudens kwalitatief goed onderwijs 
tegen een betaalbare hoeveelheid schoolgeld.  
 

De wijk heeft een positieve ontwikkeling ondergaan en de 
buurtbewoners zijn betrokken bij het wel en wee van de 
school. Ook na schooltijd houden zij een oogje in het zeil 
om de veiligheid van het gebouw te waarborgen. 
Inmiddels ligt de school niet meer ver van de bewoonde 
wereld, maar in een levendige jonge wijk.  
 

Sport en spel 
Voor elk kind is het belangrijk om voldoende 
lichaamsbeweging te hebben. Daarom worden er op CS 
Bambale  regelmatig sportieve activiteiten georganiseerd. 
Wekelijks bedenken docenten leuke bewegingslessen en  
af en toe wordt er een heus voetbaltoernooi gehouden. 
  

 
 
 

 
Om de verschillende teams uit elkaar te kunnen houden 
is het natuurlijk fijn dat elk lid herkenbaar is aan een 
eigen voetbaltenue. Ook is het belangrijk dat kinderen 
sporten in makkelijk zittende kleding en niet in de 
schooluniformen. 
Gelukkig hebben wij vanuit Nederland de beschikking 
gekregen over mooie, kleurrijke voetbalkleding 
waarmee spannende wedstrijden gehouden kunnen 
worden. Kinderen van alle klassen doen mee en 
genieten van een stukje ontspanning tijdens een 
zesdaagse schoolweek.  
 

Geslaagd! 
De drie eindexamen leerlingen van de middelbare 
hebben het behalen van hun diploma uitbundig gevierd. 
In Congo wordt dat gebruikelijk gedaan door het 
strooien van wit poeder op de hoofden van de 
geslaagden en allen die dit heuglijke feit met hen vieren 
(docenten, ouders, vrienden, etc.). Daarbij dragen ze 
meestal een scheidsrechter fluitje om de hals, waarmee 
ze luid fluitend de wijk doorgaan. Op deze manier weet 
iedereen wie er geslaagd is en er gefeliciteerd mag 
worden met het behalen van het diploma.  

 
Drie gelukkige geslaagden 

 



 

 

 
 
Timmeratelier 
 

Een veelbewogen schooljaar 
Enkele weken terug is dit schooljaar feestelijk 
afgesloten met het uitreiken van getuigschriften aan de 
leerlingen die succesvol de opleiding bij het 
timmeratelier hebben afgerond.  
Het schooljaar is hoopvol begonnen met dit jaar voor 
het eerst de deelname van maar liefst 2 meisjes aan 
onze opleiding tot timmerman en nu dus ook tot 
timmervrouw.  
 

 
  Priscilla leert het ambacht in de praktijk 

 

We hebben dit jaar nog meer aandacht besteed aan de 
echte motivatie van de leerlingen tijdens de 
selectieprocedure. De ervaring heeft ons namelijk 
geleerd dat de leerlingen niet altijd beseffen waar ze 
aan beginnen als zij zich bij ons komen inschrijven. De 
opleiding is volledig gratis, maar vraagt veel 
investeringen en opofferingen van de leerlingen. 
Hoewel we dit graag zou willen doen, heeft Stichting 
Bambale helaas niet voldoende middelen om naast de 
opleiding ook voor transportkosten of voor het 
dagelijkse eten te zorgen. Het gebrek aan deze 
extraatjes is meestal de reden dan veel leerlingen na 
een tijdje af te haken. 
 

 

Deze veel strengere selectieprocedure heeft 12 
leerlingen opgeleverd waarvan 2 meisjes dus. 
 
Het verloop van de opleiding ging heel goed tot de 2de 
golf van Covid 19 ook de hoofdstad Kinshasa trof, kort 
voor de kerstvakantie van vorig jaar. Door de ernst van 
de situatie heeft de regering besloten een lockdown in 
te stellen voor aanvankelijk 3 weken. De strenge eerste 
fase van de lockdown heeft uiteindelijk 2 maanden 
geduurd. Daarna zijn de maatregelen wat versoepeld, 
maar veel scholen moesten nog dicht blijven want er 
mochten bijvoorbeeld ook niet meer dan 7 mensen 
aanwezig zijn in een klaslokaal. We hebben onze 
leerlingen daarom in twee groepen van 6 leerlingen 
ingeroosterd om de lessen te hervatten. De twee 
groepen zouden dan om en om naar het atelier komen. 
 

 
 

De 2 maanden van inactiviteit hebben helaas negatieve 
gevolgen gehad op de motivatie van veel van onze 
leerlingen. 5 leerlingen (jongens) hebben meteen de 
lessen hervat. Eén van de meisjes is anderhalve week 
later begonnen. Ze heeft een kind en moest een andere 
oppas regelen. 2 maanden verder hebben zich nog 2 
jongens gemeld om de opleiding voor te zetten.  
Na overleg met de docenten is er besloten om de twee 
laatkomers toch op te nemen in de hoop de opgelopen 
achterstand in te halen. De overige leerlingen hebben 
geen wil meer getoond om de opleiding voort te zetten. 
  

     
  Leerling neemt het getuigschrift in ontvangst 
 
Na het volledig opheffen van de lockdown is de 
intensiteit van lesgeven opgevoerd en het school jaar in 
de zomer verlengd met ongeveer anderhalve maand. 
Hierdoor hebben de docenten alle leerstof uit het 
programma over kunnen brengen. 
 
 
 
 

Ook de 
docenten vieren 
het feest mee  
en worden 
helemaal onder 
gepoederd! 



 

 

Van de 12 leerlingen aan het begin van het jaar hebben 
uiteindelijk 6 leerlingen de opleiding succesvol voltooid, 
waarvan één meisje.  

Voor de twee leerlingen die later weer aansloten bij de 

opleiding is besloten dat zij deze in het volgende 

schooljaar zullen afronden.  

 
 

 
  Leerlingen en ouders worden feestelijk ontvangen 
 

We zijn onze docenten die dit jaar alles uit de kast 
moesten halen, heel dankbaar dat zij de opleiding tot een 
goed eind wisten te brengen.  
 

 
 

 
Niet alleen les, ook produceren! 
De zakelijke kant van het timmeratelier laat nog wel wat 
te wensen over. Er waren het afgelopen jaar weinig 
opdrachten door Corona. Mensen hadden nog minder te 
besteden dan normaal en al helemaal geen geld om 
nieuwe meubels en dergelijke te kopen. Ook andere 
timmerlieden hadden veel minder te doen en kwamen 
dus ook minder vaak om gebruik te maken van de 
machines van het atelier. Kortom er konden weinig extra 
inkomsten gegenereerd worden die nodig zijn om het 
atelier goed te laten functioneren.  

 
 

 

Gelukkig konden we van de nood een deugd maken en 
de expertise van het atelier gebruiken bij het voltooien 
van de bouw van drie klaslokalen voor CS Bambale. De 
deuren, ramen en kozijnen voor het gebouw zullen 
vervaardigd worden door het timmeratelier. Zij hebben 
al hout ingekocht en zijn bezig met het op maat zagen 
van alle onderdelen. Als dat in orde is, zal alles in 
Kisantu in elkaar gezet worden en kunnen de lokalen 
netjes afgewerkt worden met stevige houten 
kozijnconstructies en mooie deuren en ramen.  
 
Hoewel men in Congo niet altijd over voldoende 
middelen beschikt is er toch veel mogelijk doordat men 
creatief omgaat met waar men wel over beschikt. Zo 
was onlangs een houtbewerkingsmachine in het atelier 
kapot, waardoor er niet meer mee gewerkt kon worden. 
Een monteur met een klein gereedschapskistje kwam 
naar het atelier toe en heeft het hele motorblok uit de 
machine gehaald en uit elkaar geschroefd. De motor 
was verbrand aan de binnenzijde. Alle koperdraden 
binnenin waren kapot. De monteur heeft de binnenkant 
grondig schoongemaakt en de koperdraden met de 
hand opnieuw opgewonden. Daarna heeft hij de motor 
teruggeplaatst en de machine loopt weer als een 
zonnetje.  
 

 
    Het motorblok wordt gerepareerd 
 

Tractor 
Na een wat aarzelende start in 2020, is de inzet van de 
tractor in 2021 geoptimaliseerd.  
Er is voor gekozen de tractor in eerste instantie 
voornamelijk in te zetten ter ondersteuning van de 
boeren in de omgeving van Kisantu. Door de tractor aan 
hen te verhuren, kunnen zij geholpen worden en 
genereert deze inkomsten voor de terugbetaling van 
het krediet waarmee deze aangekocht is. 
Het eerste seizoen was het team nog zoekende en 
moest er nog publiciteit worden gemaakt over de 
beschikbaarheid en aanwezigheid van de tractor in de 
regio. Nu weten de boeren uit de omliggende dorpen de 
tractor goed te vinden en sinds afgelopen september 
loopt de planning behoorlijk vol.  
 

 
 

We bedanken met 
name onze 
sponsors die het 
mogelijk hebben 
gemaakt dat we 
de leerlingen dit 
jaar ook een gratis 
opleiding konden 
geven. 
 
 
 

Een beroep voor 
het leven. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anekdote 
Hoewel alles goed geregeld is, komt het team toch nog 
wel eens voor verrassingen te staan. Maar Congo zou 
Congo niet zijn wanneer er niet een creatieve oplossing 
voor het probleem gezocht zou worden. Onlangs 
ontstond een groot gapend gat in de voorband van de 
tractor terwijl deze onderweg was naar een 
landbouwterrein. Langs de weg stond de tractor stil. 
Gelukkig was er gauw een bedrijfje bekend waar de 
band gemaakt kon worden. Het voorwiel werd er af 
gehaald en per brommer naar de reparateur gebracht. 
Daar werd de band vervangen en weer keurig per 
brommer naar de tractor terug gebracht. Langs de weg 
werd het wiel weer geplaatst en de reis kon vervolgd 
worden. Naar aanleiding van dit voorval, zal wel zo snel 
mogelijk een reservewiel gekocht worden om onnodig 
tijdverlies voor een volgende keer te voorkomen.  

 
 

 
Hopeloos wachten op hulp  

 
 

 

Het team rondom de tractor heeft geleerd om de 
planning van de diverse activiteiten goed en efficiënt op 
elkaar af te stemmen. Het combineert werkzaamheden 
bij boeren uit dezelfde dorpen in één en dezelfde 
periode en zorgt ervoor dat er niet te veel inefficiënte 
uren en kilometers gemaakt worden.  

 
    Handgeschreven administratie voor tractor 

 
De boeren reserveren voor het ontginnen (ploegen en 
eggen) van een aantal hectaren en betalen daarvoor 
een vast bedrag. De prijs die ze betalen is inclusief 
brandstof, voorrijkosten, kosten voor arbeidsloon van 
de chauffeur, inspectie van het terrein en onderhoud 
van de tractor. 
Een vaste medewerker bezoekt van tevoren het terrein 
per motor om het te inspecteren op 
onregelmatigheden. Hij geeft opdracht om bijvoorbeeld 
grote takken, struikjes en gevaarlijke materialen voor 
het ontginnen te verwijderen. Wanneer het terrein 
goedgekeurd is wordt definitief de tractor ingezet.  
 
Tractorfeiten 
De tractor is tot nu toe 2.559 uren ingezet. Daarbij is 
274 hectaren grond ontgonnen. Tot nu toe is er 8 keer 
periodiek onderhoud gepleegd (ong. om de 300 à 400 
uur.) en éénmaal een reparatie aan een voorband 
geweest. Er zijn twee seizoenen gedraaid, vanaf 
september jongstleden is het derde seizoen in gegaan.  
De tractor wordt in Kisantu dagelijks in een loods 
gestald, waar hij veilig en droog kan staan.  
De tractor voorziet 6 personen van werk (o.a. chauffeur, 
inspectie en administratief medewerkers).  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Het wiel wordt naar de reparatie gebracht 
 
Project Véronique 

Tot nu toe zijn er 50 vrouwen die deelnemen aan 
Project Véronique. Dit project functioneert geheel 
zelfstandig, nog steeds onder leiding van agronoom 
Adriën Kibangu. Tezamen ontginnen de vrouwen al 
jaren 26 hectaren grond (0,5 hectare per persoon). Eén 
hectare bewerken zij gezamenlijk t.b.v. Stichting 
Bambale. De meest recente opbrengst van deze hectare 
grond was: 5000 kg. maniok.  
Dankzij de komst van de tractor kan nog 10 hectare 
grond voor de vrouwen extra ontgonnen worden. Door 
tijdig te ontginnen kunnen de vrouwen nu al vroeg 
beginnen met het zaaien van hun gewassen.  
 

 
 

 
 

Like ons op facebook  
 

Corona in Congo 

Hoewel Corona ook in Congo veel voorkomt, zijn nog 
veel burgers onwetend over dit virus. 
Vrijwel niemand is gevaccineerd en het aantal ic-
bedden wat beschikbaar is, is minimaal. 
De WHO (World Health Organisation) heeft in een 
aantal ziekenhuizen wel wat bedden ter beschikking, 
waar patiënten behandeld kunnen worden voor Corona. 
De organisatie faciliteert zuurstof en medicatie voor 
Coronapatiënten. 
Ook verstrekt de WHO kosteloos vaccinaties aan de 
bevolking. De mensen zijn echter terughoudend en 
bang voor de gevolgen hiervan.  
De meeste ziekenhuizen beschikken echter niet over 
voldoende zuurstof, vaak maar enkele bedden per 
locatie.  
In Kisantu bijvoorbeeld, zijn slechts 5 IC bedden tot de 
beschikking.   
Bovendien moet voor deze plaatsen veel geld betaald 
worden, waardoor slechts weinig mensen hiervoor in 
aanmerking komen.  
De meeste Congolezen zijn ook weinig bekend met het 
ziektebeeld van Corona en herkennen de symptomen 
niet als zodanig. Tegen de tijd dat patiënten getest 
worden, kunnen zij al meerdere mensen besmet 
hebben. De bevolking veronderstelt vaak dat men 
malaria of buiktyfus heeft, omdat de verschijnselen 
overeenkomen met die van Corona. Zij laten zich 
daarom eerst tegen deze ziektes behandelen voordat ze 
uiteindelijk verder onderzoek laten doen en erachter 
komen dat het Corona is.  
 

 
 

Verder spelen ook in Congo de sociale media een rol bij 
het wel of niet vaccineren van de burgers. Veel mensen 
zijn via Sociale media bang gemaakt en denken 
bijvoorbeeld dat de vaccinatie een slechte invloed heeft 
op de vruchtbaarheid bij vrouwen of andere problemen 
veroorzaakt. De mensen zijn bang. Doordat er weinig 
goede voorlichting over de vaccinatie is, zijn er ook 
maar weinig mensen die zich laten vaccineren, hoewel 
vaccinaties wel voldoende beschikbaar zijn.  
De regering heeft wel verplicht dat mensen mondkapjes 
dragen en afstand moeten houden en vanaf 22.00 uur is 
er een avondklok (die niet altijd even goed 
gerespecteerd wordt).  
 



 

 
          In vol ornaat! 
 

Dank! 
Ook 2021 was weer een spannend jaar. Helaas geen 
activiteiten, ontmoetingen met donateurs en 
belangstellenden en daardoor wat minder donaties.  
Toch zijn er altijd lichtpuntjes te vinden. In deze laatste 
dagen van het jaar goed om aan terug te denken.  
Lieve mensen die ons lapjes stof, fournituren of een 
naaimachine van een dierbare wilden schenken. Dat 
doet ons goed en raakt ons hart. Ondanks dat ook in 
Nederland mensen hun moeilijkheden hebben, toch 
wordt er vaak nog aan anderen gedacht. Iedereen die, 
op welke wijze ook, onze projecten een warm hart 
toedraagt: heel hartelijk dank! 
 

Zie de bijlage voor de impact van onze activiteiten.   
 

 
Colofon 
Bambale Nieuwsbrief is een nieuwsbrief voor 
sponsoren, donateurs en belangstellenden 
KvK nummer: 41094324 
Rabobank:  NL38 RABO 01700 366 85 
Chopinlaan 55 
5653 EV  Eindhoven 
040-2571391 
 
info@stichtingbambale.nl 
www.stichtingbambale.nl 

                                                                 
 

       
 

 
           
               

           
 
                           
     

Volgens het INRB (Institut National de Recherche 
Biomédicale), de Congolese versie van het RIVM zijn er 
tot nu toe 58.319 gevallen van Corona geregistreerd in 
Congo. Daarnaast zijn er 1.107 mensen die overleden 
zijn ten gevolge van de ziekte geregistreerd en van de 
besmette bewoners zijn 50.930 personen als genezen 
geregistreerd.  
Deze getallen worden afgeleid van de resultaten uit 
geregistreerde ziekenhuizen. Het is waarschijnlijk ook zo 
dat veel gevallen van Corona niet geregistreerd worden 
omdat deze patiënten terecht komen in kleine lokale 
gezondheidscentra.  
 

Ambulance 
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief hebben vermeld, 
mochten wij voor het gezondheidscentrum OMECO in 
Kisantu een prachtige ambulance ontvangen van de 
Stichting Wensambulance Brabant.  
 

Het voertuig is in januari naar Congo verscheept en in 
maart 2021 aangekomen in Kinshasa. Helaas heeft de 
ambulance gedurende het transport flinke tegenspoed 
ondervonden, waardoor er een forse beschadiging aan 
de onderzijde van het voertuig is ontstaan. Hierdoor 
moest er, voor in gebruik name, een flinke reparatie aan 
de auto plaatsvinden.  
Congo beschikt wel over voldoende kennis en ervaren 
mensen om dergelijke reparaties te kunnen verrichten, 
echter Stichting Bambale was niet voorzien op de 
bijkomende hoge onkosten. 
Uiteindelijk konden we via een gulle donateur toch alle 
reparaties laten verrichten en de ambulance is 
kortgeleden in gebruik genomen voor het 
gezondheidscentrum OMECO. Daar is men ontzettend 
blij om als eerste ziekenhuis in de omgeving over een 
ambulance te beschikken.  
 

 
   De ambulance op de trailer ter reparatie 
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Stichting Bambale Impact 2021 
 
Overzicht projecten Stichting Bambale 

- Veronique: landbouwproject voor vrouwen in Ntadi 

- Complex Scolaire Bambale: onderwijsproject voor basis- en secundair onderwijs in Kisantu 

- Timmeratelier: praktijksopleiding houtverwerking voor jongeren in Kinshasa 

- Tractor: beschikbaar voor project Véronique en boeren in Kisantu en omliggende dorpen 

- OMECO: gezondheidscentrum met kraamafdeling en laboratorium in Kisantu 

 

 

SDG Directe impact in 2021 

 

Voedselbeschikbaarheid 

- Veronique: 5000 kg maniok geproduceerd voor de lokale bevolking 

 

Grond voor voedselproductie 

- Tractor: 274 hectare grond ontgonnen 

 

Kindersterfte 

- OMECO: Kindersterfte ten gevolge van complicaties tijdens de bevalling 

gereduceerd tot 0 per jaar 

 

Gezondheidszorg voorzieningen 

- OMECO: Permissie voor het verrichten van bloedtransfusies 

- OMECO: Aantal bevallingen in het gez.centrum: 639  

- OMECO: Aantal medische behandelingen: 7.695 

 

Onderwijs beschikbaar gemaakt 

- Complexe Scolaire Bambale: 200 leerlingen  

- Timmeratelier: 12 leerlingen waarvan 2 meisjes 

 

Onderwijs resultaten behaald 

- Complexe Scolaire Bambale (primair) : Diploma voor 16 leerlingen (is 100%) 

- Complexe Scolaire Bambale (secundair) : Diploma voor 3 leerlingen (is 100%) 

- Timmer atelier: Diploma voor 6 leerlingen (is 50%) 

 

 

Werkgelegenheid gecreëerd: 108 personen 

- Tractor: 6 personen  

- Complexe Scolaire Bambale: 25 personen 

- Veronique: 60 personen 

- Atelier: 4 personen 

- OMECO: 16 personen 


