
 

- Mpandilu Onze Lieve Vrouw 

- Mpandilu St. Clément 

- Mpandilu Tshimbulu  

(+ 120 km van de stad Kananga). 

- Mpandilu Katoka II 

- Mpandilu Nganza 

- Fleur de Kananga II  

- Centrum voor bijzondere beroeps-

opleiding C.S.P. Onze Lieve 

Vrouw:   

jongeren met een handicap die een 

opleidingsperiode doormaken in 

houtbewerking, vlechtwerk, schoen-

makerij, snit en naad en initiatie in 

activiteiten van het dagelijks leven. 

 

Totaal aantal leerlingen: 413  

(in 2011-2012)  

Zuster Christine Muanji 
Centres Mpandilu  

pour enfants handicapés 
Archidiocese de Kananga 

BP 70 - KANANGA  
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Steunactie  

voor het sociale werk van  
pater Frans Douwen in Kongo  

 
Centres Mpandilu 
4de peilervereniging BE72 0882 5554 8616  

Streep 7 2520 Broechem 
Telefoon: 0496/72.63.99 

mpandilu@gmail.com 

 CENTRES MPANDILU 
4DE PEILERVERENBIGING 

De Vereniging Centres Mpandilu werd in 2011 opgericht 

te Broechem naar aanleiding van de internationale finan-

ciële crisis, die de werking van de centra voor onderwijs 

Centres Mpandilu in de democratische Republiek Kongo 

zwaar trof. Om te zorgen voor een stabiele financiële 

ondersteuning van de schooltjes werd alvast een nieuw 

project “Leerkansen voor een kind” opgestart waarbij 

sponsoren voor één of meerdere kinderen of jongeren het 

peter/meterschap kunnen opnemen. Deze peters/meters 

verbinden zich ertoe regelmatig een vast bedrag te storten 

voor de begeleiding van de leerlingen in de Centres.  

Via onderstaand mailadres of op aanvraag bij het secreta-

riaat ontvangt men alle nodige informatie. 



 

De Congolese bevolking heeft een slechte beeldvorming 

over de handicap. Elke handicap is er synoniem voor 

ongeluk, een slechte lotbeschikking veroorzaakt door 

boze geesten, hekserij. Een kind met een handicap is ge-

vangen in de familie die met alle middelen zich ervan af 

wil maken (rechten op voeding, medische zorgen, kledij, 

…worden beknot).  Reden 

waarom de Centres Mpandilu 

een informatie- en preventie-

campagne voeren over spraak- 

en psychologische problemen, 

waaraan deze kinderen lijden, 

drie maal per jaar.  

 

Doelstellingen van de Centres Mpandilu:  

de sociale aanpassing en integratie bevorderen van 

personen met een handicap 

- scholing van kinderen met een auditieve en menta-

le handicap 

- beroepsopleiding: 

h o u t b e we r k i n g , 

vlechtwerk, schoen-

makerij, snit en 

naad en tuinbouw 

- preventie en be-

wustmaking van de 

bevolking  

 

 

 

In de Centres Mpandilu, “plaatsen van bevrijding”, 

is er opvang mogelijk voor jonge kinderen vanaf 2,5 

à 3 jaar, nadien voorschools onderwijs en een logo-

pedisch aanbod.  

Dit onderwijs loopt door tot aan het einde van de 

eerste cyclus. Het onderwijs gebeurt individueel en 

wordt aangepast aan het niveau van het gehandicapte 

kind. 

Na de lagere school komen de kinderen terecht  in 

het C.S.P. waar zij een 

beroep van hun keuze le-

ren:  houtbewerking, 

vlechtwerk en schoenma-

kerij voor jongens, snit en 

naad voor meisjes. 

 

 

 

De kinderen met handicap krijgen een training om 

het dagelijks leven aan te kunnen. Hun vakkennis 

dient uitstekend te zijn. 

 

De Centres Mpandilu dragen ook zorg voor een  

trainingsproject op maat op te starten voor hen die 

niet leerbekwaam zijn, noch in houtbewerking, noch 

in snit en naad, 

maar die daarente-

gen ingewijd kun-

nen worden in de 

praktijk van het 

kweken van dieren 

(kippen, varkens, 

konijnen…) 

 

Opening in 2003 van twee beschermde werkplaatsen:  

1 snitatelier waar 10 meisjes werken en 1 schrijnwerke-

rij met 10 jongens. 

Dit project tot ontplooiing van capaciteiten gericht op 

jonge kwetsbare afgestudeerden van Mpandilu werd  

opgezet met het oog hen toe te laten zelf te voorzien in 

hun levensbehoeften.  

 

Verstoten en arme kinderen 

krijgen gezondheidszorgen, 

twee maal per week extra 

vitaminerijke sojavoeding, 

kledij, schoolgerief, enz… 

 

 

 

Je kan de Centres Mpandilu steunen door bijdrage te   

storten op onderstaande rekening mits de vermelding  

van “Mpandilu” of “Pater Frans Douwen”. Ofwel kan je 

het peterschap opnemen voor één of meerdere leerlin-

gen. Je kan jaarlijks of per trimester een vast bedrag 

storten.  

Ofwel geef je eenvoudigweg een stevige steun. Elke 

bijdrage wordt via de diensten van Scheut aan de centra 

in Kongo overgemaakt.  

Met jouw steun geef je kinderen een kans op een echte 

toekomst…  

 

BE72 0882 5554 8616  

SCHOLING HANDICAP 

BEROEPSOPLEIDING STEUNEN ACTIVITEITEN 
DAGELIJKS LEVEN 

HOOP 


