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Nieuwsbrief Kisangani vzw 

Januari 2023 (Nr 2023/01) 

 

 

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar.... : 

 

 

 

Een heel grote dank u voor jullie steun in 2022! 

 

En speciale dank ook aan onze vrijwilligers, uit alle delen van het land! 

 

En aan het team in Kisangani voor het harde werk! Un très grand merci !! 
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Ontbossing tegengaan 

Omdat ontbossing vermijden belangrijker is dan nieuwe bossen aanplanten, proberen we de 
bevolking rond Kisangani te overtuigen om hun velden anders te bewerken. Op die manier 
moeten ze niet steeds een nieuw stuk bos kappen, wanneer een veld uitgeput is. Daarom zoeken 
we methodes om de velden langer in gebruik te kunnen houden. De onderstaande foto is het 
bewijs dat onze bemestings- en teeltmethodes goed werken.  

Dat blijkt ook al uit de donkere kleur van de grond. Normale grond in en om Kisangani is zuiver 
zand, met zo goed als geen organisch materiaal. Op deze velden is dit duidelijk niet meer het 
geval. 

Deze oogst is van begin januari, op de velden van Masako. 
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Feesten 

In Masako hebben we ter gelegenheid van het nieuwe jaar enkele varkens geslacht. In totaal was 
er ongeveer 200 kg vlees, dat verkocht is aan 67 personen (leden van de associatie, medewerkers 
van het project, onderwijzers van de school,...). Zo hebben ze tegen betaalbare prijzen toch een 
gezellig feestmaal voor hun familie kunnen maken. 
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Kippenkweek brengt geld op 

Via onze associaties promoten we kippenkweek in stallen. Een legkip kan immers 25 eieren per 
maand opleveren. Een ei kost 0,5$ op de markt in Kisangani. Daartegenover staan 3$ per maand 
kosten voor voeding, en 0,6$ voor medische zorgen. De kippenstal wordt van bamboe gemaakt, 
wat ter plaatse vrij beschikbaar is.  

In totaal kan iemand dus netto ongeveer 8,9$ per maand per legkip verdienen, wat in Congo een 
aanzienlijk bedrag is ! Dank aan Jackson voor de berekeningen. 

In de toekomst zullen we ook eieren laten uitbroeden, zodat we de legkippen kunnen vervangen 
zodra de opbrengst daalt. 

 

 
 

****** 

Tot volgende maand ! 

****** 


