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!NIEUW! 

 ONZE WEBSITE 

www.orskananga.com 

Inleiding:  

Het is reeds 3 jaar geleden dat Johan Venken overleed in Congo. Zijn project, O.R.S.  wordt 

verdergezet door de goede samenwerking tussen de Steungroep “Vrienden van Johan” hier in België 

en de vertegenwoordigers van het project in Kananga, met Chantal Mbuyi als voorzitter van de Raad 

van Bestuur en Jean Pierre Kamonji als algemeen coördinator. 

O.R.S. (Oeuvre de Reclassement Social) wil straatjeugd een toekomst bieden door hen een aantal 

vaardigheden bij te brengen en acties voor herbebossing en sociale tewerkstelling te organiseren. 

Er wordt intensief samengewerkt met het project  van pater Ivo Van Volsem, Mpokolo Wa Moyo 

(Bron van nieuw leven), waarin de eerstelijnsopvang van straatjongeren centraal staat. Regelmatig 

worden deze jongeren doorverwezen en voor langere tijd opgevangen bij O.R.S. 

Het afgelopen jaar hebben we weer massaal op jullie steun kunnen rekenen, waarvoor een 

welgemeende dank. Corona heeft ’t ons niet gemakkelijk gemaakt waardoor de regering beslist heeft  

het fiscale voordeel van giften voor 2020 te verhogen van 40 % tot 60 %. Een gift van 50 euro met 

fiscaal attest levert een voordeel van 30 euro op in de belastingbrief. 

Uw steun zorgt voor een beetje licht en hopelijk ook een glimlach bij de jongeren in Kananga. 

Corona in Congo:  

Iedereen is gelijk voor het coronavirus. 
Het virus kent geen grenzen, geen 
onderscheid tussen rijk, arm, ras, geloof 
en geslacht. De ontwikkelingslanden 
voeren geregeld strijd tegen virussen of 
levensbedreigende ziektes (ebola, 
malaria….). Er werd niet gepanikeerd 
maar wel kordaat opgetreden.  Al snel 
werd de noodtoestand afgekondigd met 
bijhorende strenge regels inzake hygiëne 
en afstand houden.  

      
De werkzaamheden op ORS, die zich 

vooral in de buitenlucht afspelen,  

gingen verder,  rekening houdend met de afgekondigde maatregelen. Dit leidde wel tot frustraties 

omdat in Kananga geen enkele officiële coronabesmetting geregistreerd werd. 

De jongeren en hun begeleiders, allemaal met mondmasker ter 
gelegenheid van een personeelsvergadering 

 



Op 24 mei was er een fragment van Pater Ivo Van Volsem  in het VRT-journaal omtrent de productie 

van mondmaskers in Kananga. Hiervoor werden handnaaimachines (er is geen stabiele 

electriciteitsvoorziening) en katoenen stoffen overgemaakt. Ex-

kindsoldaten kregen de mogelijkheid zich hiervoor in te zetten om 

zodoende te bouwen aan hun toekomst. 

 

 

 

 

 

 

In Kinshasa waren er meer besmettingen en was er een algemene lock-down die niet kon 

opgevangen worden via telewerk. Wij stelden vast dat de overgeschreven gelden vanuit België 

moeilijker op hun bestemming geraakten. Er was weinig of geen feedback. Het was voor ons als 

steungroep een tijdje “blind varen”. 

 

Een overzicht van de  belangrijkste investeringen op O.R.S. 

Er werd een “paillotte” gebouwd vlakbij de gedenksteen voor Johan. Deze ontmoetingsruimte doet 

dienst als vergader- en vormingslokaal en om te verpozen in de schaduw.  



Als tweede investering werd een vijver uitgegraven van 50 bij 30 meter om te starten met de kweek 

van vis. 

 

 

 

Af en toe is er ook ongewenst bezoek op O.R.S. In de tuinen durven nogal eens groenten en andere 

vruchten te verdwijnen. Om dit te vermijden werd de bewaking uitgebreid en geoptimaliseerd. Voor 

de bewakers werd in de nabijheid van de groentetuinen een huisje gebouwd zodat het toezicht in 

optimale omstandigheden kan verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De productie van voedingsgewassen en groenteteelt : 

Ajuinen, maniok, Chinese kool, tomaten, aubergines, selder, pepers, avocado’s en soya zijn enkele 

voorbeelden van geteelde groenten. 

Ook koffiebonen werden geoogst en liters palmolie werd gewonnen.  

Huisje van de bewakers in eindfase : buitengevel nog verder 

cementeren en er dient nog gevloerd te worden 

 



  

 

 

 

 

Kweekbedden worden klaargemaakt en voorzien van 

jonge plantjes 

Een perceel boontjes  

Opgroeiende soyaplanten die later gedorst worden 

De maniokteelt: na het drogen van de maniokwortels 

worden ze geschild. 



Herbebossing : 

Eind 2019 zijn we gestart met de actie “Kadoboom”. Een gepast geschenk vinden is geen 

gemakkelijke zoektocht. Waarom geen boom als kado?  Meer hierover verder in deze brief. 

Inmiddels werden reeds 2.345 bomen (= 2,3 hectare herbebossing) als kado gegeven.  

In de boomkwekerij werden 8200 jonge acacia’s  in zakjes geplant voor hun verdere groei evenals 

300 koffieplanten. 

Er werd een kweekbed aangelegd met 197 rode 

appelbomen, 100 sinaasappelbomen en 500 

guavestruiken. De guave is een peervorminge 

vrucht met een zoetzure smaak. 

In het bos van Atos werden bomen gemarkeerd 

die verkocht kunnen worden. Deze site bestaat 14 

jaar en is aan vernieuwing toe.  

Twaalf bestaande herbebossingssites werden 

gecontroleerd. De bomen werden geteld en de 

groei werd gemeten. In functie van deze resultaten werd een vergoeding voorzien voor het 

geleverde werk. Afgestorven bomen dienden vervangen te worden. 

Zeven potentieel nieuwe concessiehouders werden bezocht. Er wordt onderzocht of de 

omstandigheden in orde zijn en er voldoende motivatie is om een perceel te herbebossen. 

Er vond ook een gesprek plaats met de verantwoordelijke van het militair domein om de 

mogelijkheden van herbebossing te bekijken. Er werd een akkoord gesloten dat O.R.S haar expertise 

inzake herbebossing en kweek van jonge bomen zal aanwenden. Het aanplanten en onderhouden 

van de site valt onder de verantwoordelijkheid van het militair domein. 

 
 

 

Coördinator Jean-Pierre Kamonji (midden) samen met de verantwoordelijke Herbebossing (rechts) op 

bezoek bij de chef van het militair domein.  



Bijenteelt : een vak apart 

Er is veel interesse in bijenteelt bij de plaatselijke bevolking die overtuigd is van de deugden en 

geneeskrachtige eigenschappen van honing. 

Mede dankzij de steun van Stad Hasselt werden 20 nieuwe bijenkasten geïnstalleerd. Daarvan zijn er 

reeds 6 bewoond. Samen met de reeds 12 bestaande bijenkasten wint deze activiteit jaar na jaar aan 

belang. 

Er is nog een weg af te leggen. Er dient zich iemand te specialiseren in deze materie zodat hij kan 

instaan voor het onderhoud en de oogst. Ook het verhogen van de kennis en kunde om nieuwe 

kolonies aan te trekken is nog een werkpunt. 

Op 11 en 12 juni vond een vorming plaats met 7 potentiële imkers. Er werd overeengekomen om de 

krachten te bundelen en samen te werken om tot een netwerk van imkers te komen. Het netwerk 

stelt zich tot doel om de productiviteit te verhogen en de bijenteelt verder te professionaliseren. 

O.R.S. speelt hierbij een algemene coördinerende rol. 

Hierbij enkele foto’s van de theoretische en praktische vorming:  

    

 

           

 

Thema’s die aan bod kwamen tijdens de vorming: Hoe een bijenkast opvolgen? Hoe insecten bestrijden die een 

gevaar vormen voor de bijenkolonie? 

Deze kast dient om bijenzwermen te vangen 



Nieuw! Lancering van onze website: 

Dankzij het enthousiasme van onze jeugdige teamleden kunnen we jullie nog beter informeren over 
de evolutie van ORS in Kananga. 

Sinds enkele dagen staat onze website actief : 

www.orskananga.com 

We hebben geopteerd voor een sobere, éénvoudige website met bondige teksten en veel foto’s.
  

Wil jij ORS steunen? 

Naast de structurele steun van onze sponsors: Atos vzw, Telebouworde Limburg, de stad Hasselt en 
de provincie Limburg is jullie steun meer dan welkom.  

De ORS-Kadoboom 

Is de zoektocht naar een goed kado 
voor jou ook  een opgave? Weet jij 
nooit wat te geven? En, wat geef je 
aan iemand die alles al heeft? 

Of wens je zelf een uniek en 
duurzaam kado te ontvangen? 

 

Waarom geen boom als kado? 

De Kadoboom is een alternatief én 
origineel geschenk voor de 
feestdagen of  een andere 
gelegenheid. 

 

Het is niet enkel origineel maar ook duurzaam en je steunt de lokale herbebossing op ORS Tshilumba. 

Eén boom kost 1 euro. Bij aankoop van 500 bomen krijgt het bos jouw naam! 

Je kan de Kadoboom bestellen via: 

✓ Onze Facebookpagina ‘ORS Tshilumba Johan Venken’ via Messenger 

✓ Onze website: www.orskananga.com 

✓ Ons e-mailadres : orstshilumba@gmail.com 

✓ Gsm-nummer 0498/80.16.87 

Je kan de Kadoboom komen afhalen op het afgesproken adres of we kunnen deze (digitaal) 
versturen. 

Vanaf 40 bomen is een fiscaal attest mogelijk. 



Like onze pagina ‘ORS Tshilumba Johan Venken’ op Facebook en help ons om 

ORS nog meer op de wereldkaart te zetten. 

👉www.facebook.com zoek ORS Tshilumba Johan Venken 

 

Elke vorm van steun om het werk van Johan verder te zetten is welkom, zowel morele als financiële. 

Wil jij graag je steentje bijdragen? Dat kan op een van de volgende rekeningnummers. 

1. Met fiscaal attest (vanaf een storting van €40) op het rekeningnummer: 

BE82 0000 9019 7468 

Missiehuis Scheut 

Ninoofsesteenweg 547 

1070 Brussel 

Met als mededeling: project 07.243.002 ORS Tshilumba 

 

Stortingen in 2020 : 60 % fiscaal voordeel ! !  
 

2. Zonder fiscaal attest op het rekeningnummer: 

BE17 8334 2376 9321 

Steunfonds Kananga 

Nieuwe Weerd 23 

3650 Dilsen-Stokkem 

 

Hartelijk dank namens de steungroep “Vrienden van Johan” 

Jac De bruyn   Lena Nies   Theo Venken  Paul Janssens  

Ludo Naelaerts  Machteld Venken Jan Reyskens  Paul Venken 

Linde Venken   Thibault Filippini Benthe Venken  Harrie Molenaer  

 


