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Programma
Congodorpen wil met de lokale partners en de dorpelingen werken aan duurzame ontwikkeling: door,
met en voor de bevolking. De nadruk van Congodorpen ligt op het faciliteren van het proces, in plaats
van het zelf te doen. We willen kansen en middelen bieden aan mannen, vrouwen en jongeren om
hun dagelijks leven en hun toekomst vorm te geven. De pijlers ‘zorg’, ‘school’, en ‘werk’ vormen
daarbij de rode draad.
In 2017 startte Congodorpen met een ambitieus vijfjaren programma in 4 regio’s in DR Congo om de
nieuwe aanpak in praktijk te brengen. In dat programma staan drie doelstellingen voorop:
•
•
•

De bevolking heeft toegang tot betaalbare en kwalitatieve basisdiensten: gezondheidszorg en
onderwijs = ‘zorg’ en ‘school’.
De bevolking kan een waardig inkomen verwerven uit haar landbouwactiviteiten en uit microondernemingen = ‘werk’.
De bevolking werkt actief aan haar eigen ontwikkeling: sterke dorpsgemeenschappen,
ontwikkelingscomités en partners.

Project
Het koffieproject past in die tweede doelstelling en focust specifiek op: het verhogen van de
koffieproductie en het inkomen van 600 koffietelers in Yakoma, Boto, Mooto en Popokabaka.
Om dat te bereiken organiseert Congodorpen activiteiten rond 3 resultaten:
•

•

•

Verbetering van de technische capaciteiten van 600 koffietelers om hun koffieplantages te
beheren (aanleg, onderhoud, oogst, ..):
o

Identificeren van koffietelers

o

Sensibiliseren

o

Praktijkgerichte opleiding

Ondersteuning van 600 koffietelers met materiaal om hun plantages te beheren (aanleg,
onderhoud, oogst, ..)
o

Schimmelresistente koffieplanten

o

Materiaal voor onderhoud koffieplantages

o

Begeleiding van de productie, onderhoud, oogst, eerste verwerking, …

Structurering van 600 koffietelers in associaties die in staat zijn te pleiten voor de
bevordering van de koffieteelt bij de provincieoverheden en andere potentiële partners.
o

Organiseren van de koffietelers in associaties

o

Opleiding voor lobbywerk via de FACT methodiek
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Budget (in euro)

Resultaat 1
Identificeren en sensibiliseren van de
telers
Opleiden van de koffietelers m.b.t.
teelttechnieken en plantagebeheer
Resultaat 2
Aankopen, vervoeren en verdelen van
zaaigoed van schimmelbestendige
koffieplanten
Aankopen, vervoeren en verdelen van
landbouwwerktuigen
Begeleiden van koffietelers bij het beheer
van kwekerijen tot en met de definitieve
realisatie van nieuwe plantages
Resultaat 3
Organiseren van de koffietelers in
boerenassociaties
Opleiden van de boerenassociaties van
koffietelers inzake behartigingsprocedures
(technieken)
Begeleiden van boerenassociaties bij het
bepleiten van hun belangen bij
overheidsinstanties en partners
TOTAAL

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

JAAR 4

JAAR 5

Totaal
5 jaar

1.500

1.200

1.000

800

800

5.300

800

400

400

400

400

2.400

1.600

1.600

1.000

1.000

800

5.700

800

800

800

800

4.000

800

800

800

800

3.200

1.200

1.200

1.200

1.200

4.800

1.000

1.000

800

800

3.600

5.400

5.200

5.200

5.200

26.700

Activiteitenverslag januari 2017 – juni 2018
Het algemene vijfjaren programma van Congodorpen ging goed en wel van start in juni 2017, na de
goedkeuring en de uitbetaling van de eerste schijf van de subsidie. De periode juni-september 2017
stond in het teken van de opstart; de bevolking, de doelgroepen & de lokale partners maken zich het
programma eigen, de nodige structuren worden georganiseerd, enz. Geleidelijk aan startten de
specifieke activiteiten.
Voor het koffieproject werden volgende activiteiten gerealiseerd:
Boto
Yakoma
Resultaat 1: Versterking capaciteiten 600 koffietelers
Identificeren en 30 organisaties
138
sensibiliseren geïdentificeerd,
boerenorganisaties
echter geen
geïdentificeerd,
specifieke
waarvan 1 specifieke
koffietelerskoffietelers & 47
organisaties.
landbouw
organisaties.
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Mooto

Popokabaka

30 organisaties
geïdentificeerd,
echter geen
specifieke
koffietelersorganisaties.

62 organisaties
geïdentificeerd,
echter geen
specifieke
koffietelersorganisaties.
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Opleiding
teelttechnieken en
plantagebeheer

Boto
NVT

Resultaat 2: Ondersteuning 600 koffietelers
Zaai en plantgoed NVT

Materiaal
Opvolging en
begeleiding

NVT
4 animatoren
begeleiden de
geïdentificeerde
organisaties:
• Sensibilisering en
opleiding
• Productie
• Verkoop
• …

Resultaat 3: Organiseren van de koffietelers
Organiseren in NVT
associaties

Steun aan
commercialisering

Sterke boerenweging

/

Opstart van de
boerenfederatie voor
Zuid-Ubangi : FEPASU

Yakoma
3 zaai- en 1
kweekveld voor
resistente
koffieplanten (in
Tongu, Ngalo &
Sanga)

Mooto
NVT

Popokabaka
NVT

• 2017: 200
koffieplanten
• 2018: 2.500
koffieplanten
• 140 snoeizagen
4 animatoren
begeleiden de
geïdentificeerde
organisaties:
• Sensibilisering en
opleiding
• Productie
• Verkoop
• …
De koffietelers krijgen
specifieke begeleiding
over aanplant
resistente
koffieplanten en
koffieteelt.

NVT

NVT

NVT
4 animatoren
begeleiden de
geïdentificeerde
organisaties:
• Sensibilisering en
opleiding
• Productie
• Verkoop
• …

NVT
4 animatoren
begeleiden de
geïdentificeerde
organisaties:
• Sensibilisering en
opleiding
• Productie
• Verkoop
• …

Versterken van de
bestaande
organisaties.
Verdere identificatie
van koffietelers.
/

NVT

Opstart voorzien in
2019

Boerenfederatie
bestaat al

/

Steun aan
verenigingen voor
manueel
wegenonderhoud
Opstart voorzien in
2019

In Yakoma kwam koffie als rendabele teelt uit de analyses, in de 3 andere regio’s was dit niet het geval
en wordt er daarom (voorlopig) niet op ingezet. Wel is er een algemene begeleiding van de boeren in
die regio’s.
Adine, de lokale partner in Yakoma, kocht planten die resistent zijn aan de schimmel Tracheomycose.
Deze resistente planten worden vermeerderd zodat de koffietelers hun plantages terug kunnen
opbouwen. Momenteel is er 1 specifieke koffietelers-organisatie geïdentificeerd met 15 leden. De
identificatie van koffietelers gaat verder en Adine zal hen stimuleren om zich te organiseren in een
boerenbeweging en te lobbyen voor hun belangen (de koffieteelt in het bijzonder).
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Financieel verslag: budget vs uitgaven
2017
jan-dec
UITGAVEN

JAAR 1
BUDGET

JAAR 2
BUDGET

2018
jan-juli
UITGAVEN

Resultaat 1
Identificeren en sensibiliseren van de telers
Opleiden van de koffietelers m.b.t.
teelttechnieken en plantagebeheer
Resultaat 2
Aankopen, vervoeren en verdelen van zaai- en
plantgoed van schimmelbestendige koffieplanten
Aankopen, vervoeren en verdelen van
landbouwwerktuigen
Begeleiden van koffietelers bij het beheer van
kwekerijen tot en met de definitieve realisatie
van nieuwe plantages
Resultaat 3
Organiseren van de koffietelers in
boerenassociaties
Opleiden van de boerenassociaties van
koffietelers inzake behartigingsprocedures
(technieken)
Begeleiden van boerenassociaties bij het
bepleiten van hun belangen bij
overheidsinstanties en partners

1.500

Zie onder:
animatoren

1.200

Zie onder:
animatoren

800

0

400

92

1.600

500

0

2.500

1.000

700

0

800

Zie onder:
animatoren

800

Zie onder:
animatoren

0

0

800

Zie onder:
animatoren

0

0

1.200

0

0

0

1.000

Zie onder:
animatoren

R1 + R2 + R3
zie boven: (R1
Begeleiding door animatoren (20% van het salaris = 1500+800 )
voor landbouwact. van de animatoren)
en (R2 = 800)
TOTAAL

1.326
(=0,20*6.632)

5.700

2.526

zie boven: (R1
= 1200+400 )
en (R2 = 800)
en (R3 =
800+1.000)
5.400

1.370
(=0,20*6.848)
3.962

Van januari 2017 tot en met juli 2018 werd 6.488 euro uitgegeven aan het koffieproject, voornamelijk
via activiteiten in Yakoma omdat de koffieteelt daar potentieel heeft om bij te dragen aan het inkomen
van de boerenbevolking. Congodorpen kon hiervoor rekenen op de steun van Miko Coffee NV en
Ondernemers voor Ondernemers.
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Vooruitzicht 2018 - 2019
De opgestarte activiteiten worden verder vorm gegeven met in 2018-2019 specifieke aandacht voor:
•

Verdere identificatie van koffietelers in de regio Yakoma

•

Stimuleren van de koffietelers om zich te organiseren + de nodige begeleiding

•

Opleiding voor koffieteelt: aanleg plantages, onderhoud, oogst, verwerking, …

Besluit
De steun die Congodorpen van Miko en via Ondernemers voor Ondernemers ontvangt draagt bij aan
professionele koffieteelt door kleinschalige koffietelers. Op lange termijn zal dit een positief effect
hebben op het inkomen van de koffietelers, waarmee ze kunnen voorzien in basisbehoeften zoals
voedsel, gezondheidszorg en opleiding.
Door de drie pijlers - werk, zorg en school - samen te benaderen en door sterk in te zetten op de
participatie en het initiatief van de doelgroep zelf, is Congodorpen ervan overtuigd dat dit project veel
potentieel heeft om de levensomstandigheden van koffietelers duurzaam te verbeteren.

Heverlee, 21 september 2018
Kim Leemput, Coördinator a.i.
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