
 

  



Een woordje uitleg 

Geconfronteerd met vluchtelingenstro-

men vanuit Katanga in 1992 en 1993, be-

gonnen de missionarissen van Scheut  in 

Kananga (grootste stad in de Kasaï-regio) 

kinderen die in de chaos hun familie wa-

ren kwijtgeraakt bij hen op te vangen. 

Deze kinderen verkregen tijdelijk onder-

dak, voedsel, geneeskundige verzorging, 

kleding, maar vooral werd gepoogd hun 

familie terug te vinden. 

Toen ook andere aan hun lot overgelaten kinderen uit de Kasaï zich bij die groep voegden, 

besloot scheutist Ivo Vanvolsem samen met gemotiveerde huisvaders en -moeders een 

opvangcentrum op te richten. Mpokolo wa Muoyo bestaat nog altijd! De jarenlange con-

crete ervaringen tonen aan dat er vele redenen zijn waarom kinderen ontheemd geraken: 

verlies van ouders, familiale spanningen of geweld, straatcriminaliteit, dwaze beschuldi-

gingen van hekserij… en oorlog, waarbij kinderen ook betrokken geraken als kindsoldaten 

of als slachtoffers zoals verkrachte meisjes.  

Toen in 2019 de Kasaïn Félix Tshisekedi president werd van Congo, stopte de belangrijkste 

opstand in de Kasaï, wat met zich meebracht dat de vele kindsoldaten uit het binnenland 

hun wapens konden neerleggen. Maar hoe ze terug integreren in de maatschappij?  

De medewerkers van Mpokolo wa Muoyo trokken zich deze vraag aan. Door goed te luis-

teren naar het levensverhaal van deze 

jongeren wonnen ze hun vertrouwen. En 

waarom ze in het fameuze jaar 2020 

geen mondmaskers laten maken? Dat is 

goed voor hun zelfrespect en goed voor 

de samenleving. Ook internationale or-

ganisaties als UNICEF vallen terug op de 

expertise van het opvangcentrum om 

het probleem van de kindsoldaten effici-

enter aan te pakken.  

Iedereen beseft dat om de jongeren een betere toekomst te geven het maatschappelijk 

weefsel versterkt moet worden. Daarom zoekt Mpokolo wa Muoyo naar samenwerkings-

mogelijkheden met andere plaatselijke hulporganisaties en met de overheden, zonder zijn 

eigenheid te verliezen. De kerntaak van het centrum blijft nog altijd het initiële doel te 

behartigen: nl. de kinderen een goede thuis bezorgen, het liefst in familiale context.   



 

 

 

 

De steungroep Mpokolo-Congo werd eind 2017 opgericht met als doel het werk 

van pater Ivo in Kananga duur-

zaam te steunen. Zo realiseerden 

we op anderhalf jaar tijd de aan-

schaf van een goed uitgeruste 4x4 

alle-terreinwagen, die onontbeer-

lijk is om familiehereniging in een 

uitgestrekte regio met slechte we-

gen mogelijk te maken. We zijn 

zeer dankbaar voor een 50-tal do-

noren, de deelnemers aan onze quizavond en de sympathisanten in de parochies 

en in de Halse scholen.  

 

Vorig jaar schreven we een subsidie over van de stad Halle en leverden we met 

onze steungroep samen met Babbellot en Ommekaar een bijdrage tot twee hu-

manitaire vluchten, waarbij vooral kinderkleding, medisch materiaal, naaimachi-

nes en stof werden getranspor-

teerd. Die naaimachines waren be-

doeld voor het maken van mond-

maskers door ex-kindsoldaten (zie 

Een woordje uitleg elders in dit 

blad), die zo werkten aan een veili-

gere samenleving en op die manier 

hun zelfrespect terugwonnen. De 

kinderen ontvingen na hun vor-

ming een naaimachine om voor ei-

gen rekening te werken. 

  



 

 

 

Als kersverse vzw en 4de pijler-vereniging blijven we gedreven om stap voor stap 

nieuwe acties op het getouw te zetten.  Nieuwe doelstellingen: 

Om op de smalle wegen tussen de dorpen in de Kasaï te kunnen rijden zijn sterke 

brommers nodig.  

Zie https://youtu.be/Tb7_6J8xORk of scan deze qr-code: 

 

 

Deze van Mpokolo wa Muoyo zijn to-

taal versleten. We willen ze dit jaar 

nog vernieuwen. Prijs voor 6 nieuwe 

motors: € 9.100. 

 

 

 

De keuken van Mpokolo wa Muoyo werkt op basis van ontsmet regenwater want 

de stedelijke waterdienst functio-

neert niet meer. Maar gedurende 

het droge seizoen van drie maan-

den moeten de kinderen water 

gaan halen aan een bron, waar men 

urenlang moet aanschuiven.  

Met de aankoop van een handma-

tige pomp kan in het centrum 

grondwater geput worden op 50 

meter diepte. Kostprijs € 13.062. 

 

  



We willen sterk inzetten op tuinbouw. Dat is een win-win-operatie op alle gebied. 

Jongeren volgen een opleiding en kunnen naderhand als jobarbeider aan de slag 

op diverse plaatsen. Verder verkrijgt het opvangcentrum hiermee gezonde groen-

ten. Bovendien zal de teelt van moringa-bomen, met hun zeer voedzame bla-

deren, de kaalgeslagen omgeving rond Kananga helpen vergroenen. Om dit alles 

te realiseren is bewustmaking en samenwerking op het terrein noodzakelijk. Dit 

proces willen we ondersteunen door samen met het opvangcentrum alvast de 

aankoop te realiseren van (minstens) 2,5 ha landbouwgrond (grondprijs: € 1.000). 

Duurzamer kan het niet, denken we. 

  

 

 

 

Wil je ons volgen, geef een seintje op info@mpokolo-congo.be. 
Dan krijg je onze nieuwsbrief en de omzendbrief van pater Ivo. 

 

 

Info ook via   : mpokolocongo 

en www.mpokolo-congo.be 

 
 

Wil je lid worden van ons bestuur geef een seintje. Wil je financieel steunen, doe 

je gift op BE82 0000 9019 7468 van Scheut Ontwikkelingssamenwerking met ver-

melding Ivo Vanvolsem, 02243031091 Mpokolo, Kananga. Particulieren krijgen 

dan een fiscaal attest vanaf een storting van € 40. 

 

 

De opbrengst van deze brochure, waarvoor we de handelaars en bedrijven van 

harte willen danken, gaat integraal naar ons project. 



 

 


