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Bianca Debaets steunt 3 projecten in Katanga en in Rabat-Salé
Klemtoon op gelijke kansen en duurzaamheid

Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets steunt drie projecten in
de twee regio’s waarmee het Brussels Gewest een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten. Digitalisering,
Gelijke Kansen en duurzaamheid lopen als een rode draad doorheen de geselecteerde projecten.
“De drie gekozen projecten zijn een voorbeeld van hoe we met ontwikkelingssamenwerking onze knowhow en
good practices willen exporteren naar onze partnerregio’s. Zeker in het kader van Gelijke Kansen hebben we in
Brussel veel ervaring opgebouwd. Dat willen we graag delen”, aldus Bianca Debaets, bevoegd voor
Ontwikkelingssamenwerking in de Brusselse regering. “Met deze projecten tonen de Brusselaars hun solidariteit
met onze partnerregio’s”, besluit Bianca Debaets.

Centrum voor duurzaam e-afvalbeheer (Lubumbashi – Katanga / DR Congo)
De NGO « Groupe One » start met een werking in de streek van Haut-Katanga. Concreet zal men bezig zijn met
het inzamelen, sorteren en ontmantelen van e-afval afkomstig van gsm’s, smartphones en computers. De
activiteiten zullen in hoofdzaak plaatsvinden in de regionale hoofdstad Lubumbashi. Deze streek kent een
hogere industrialisatiegraad dan de rest van het land en produceert daardoor heel wat e-afval. Groupe One
heeft in het verleden reeds gelijkaardige succesvolle projecten gelanceerd in de steden Kinshasa en Matadi. In
dit project is ook voorzien in een opleiding voor het personeel, zodat dit project ook ecologisch verantwoorde
banen zal opleveren.

Empowerment van vrouwen en meisjes in de strijd voor het recht op gezondheid (Lubumbashi –
Katanga / DR Congo)
Het project van “Dokters voor de Derde Wereld” beoogt een empowerment van vrouwen en meisjes in de
strijd voor meer gezondheidsrechten in DR Congo. Door sensibilisering, organisatie en mobilisering (som
methode) wil Dokters voor de Derde Wereld vrouwen er rechtstreeks aanzetten via gezondheidscomités mee
te werken aan een betere gezondheidsdienstverlening. Doelgroep zijn de vrouwen en meisjes van de
volkswijken in Lubumbashi. Maar ook aan bewustwordingscampagnes bij de mannen wordt gewerkt: ook zij
kunnen bijdragen aan het bevorderen voor meer gezondheidsrechten voor vrouwen.

Verbeterde toegang van personen met een handicap tot lokale buurtwerkingsgroepen (Rabat-Salé
/ Marokko)
Het project van “Handicap International” wil personen met een handicap op buurtniveau opvangen en waar
nodig doorverwijzen naar bestaande nuttige dienstverlening. Specifiek zal Handicap International werken met

vrouwen en meisjes met een handicap. Zij zijn een kwetsbare doelgroep die vaak af te rekenen krijgt met
agressie en geweld. Het is belangrijk een collectieve bewustwording rond deze problematiek te creëren en de
vrouwen en meisjes met een handicap die slachtoffer werden van geweld te identificeren. Handicap
International werkt samen met verschillende Marokkaanse organisaties die de situatie op het terrein goed
kennen.
De drie projecten zullen van start gaan in de loop van 2016.
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