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Kinshasa is nieuwe partnerregio van het Brussels Gewest
Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets heeft er een driedaagse
missie opzitten in Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. Ze heeft er een
samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de Stad-Provincie Kinshasa en het Brussels Gewest.
Het akkoord creëert het kader om verdere samenwerkingen aan te gaan rond milieu, informatica,
openbaar ambt, cultuur en gelijke kansen. Na Rabat (Marokko) en Lubumbashi (DR Congo) is
Kinshasa voortaan de derde officiële partnerregio van het Brussels Gewest. « Ik ben erg blij dat we
nu al twee concrete samenwerkingsprojecten kunnen aankondigen tussen de twee regio’s »,
vertelt Bianca Debaets.
Staatssecretaris Bianca Debaets en gouverneur van de Stad-Provincie André Kibuta hebben
afgelopen maandag in Kinshasa het samenwerkingsakkoord ondertekend. In de komende weken en
maanden worden de eerste projecten reeds voorgesteld.
Zo wordt binnenkort een zogenaamde “Digitruck” ingehuldigd. Een "Digitruck" is een mobiel
informaticalokaal ingebouwd in een container. Het lokaal is uitgerust met 20 computers en is
verbonden met het internet. Daarnaast is er ook een LED-scherm en een printer aanwezig. De
zonnepanelen op het dak van de container voorzien de klas van elektriciteit. Het project Digitruck in
Kinshasa wordt uitgevoerd door ‘La Maison du Savoir’, een Congolese vereniging, en de Belgische
vzw ‘Close the Gap’, gespecialiseerd in het dichten van de digitale kloof. Close the Gap beschikt over
een ruime ervaring op dat vlak op het Afrikaans continent.
Tijdens het werkbezoek heeft Bianca Debaets het Brusselse CIBG (Centrum voor Informatica voor het
Brusselse Gewest) opdracht gegeven om een wifinetwerk aan te leggen in een aantal secundaire
technische scholen in Kinshasa waar o.a. elektromechanica en informatica worden onderwezen.
Bianca Debaets : « Ons project komt tegemoet aan de uitdagingen die zich stellen in het onderwijs in
Kinshasa. Een moderne school heeft naast goed computermateriaal ook nood aan snelle en
betrouwbare internetverbindingen om online bronnen te raadplegen. De geplande wifiverbindingen
zullen ook helpen om de digitale kloof te verkleinen en de strijd tegen digitale ongeletterdheid op te
voeren. Bovendien is ook in Kinshasa multimedia en IT een snelgroeiende sector. Net daarom is het
belangrijk om de jongeren daarop voor te bereiden door hen gericht te vormen. »
Het wifiproject vangt aan in oktober 2016 en zal 15 maanden lopen. Het nodige personeel zal een
vorming krijgen in Brussel en een technische hulplijn op afstand zal worden opgezet. Per school is

een budget van 20.000 EUR voorzien. Dat bedrag zal dienen om uit een catalogus die producten en
diensten te selecteren (wifiantennes, bekabeling, onderhoud, etc.) die het beste aansluiten bij de
specifieke behoeften van de scholen.
In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst zullen spoedig andere projecten rond
ontwikkelingssamenwerking volgen. Daarbij onder andere de ontwikkeling van het WasH
programma van UNICEF samen met het Congolese ministerie van Onderwijs. Het WasH programma
voorziet scholen van zuiver water, propere toiletten en sensibiliseert de leerlingen rond hygiëne,
belangrijk in de strijd tegen o.a. cholera. « In de scholen waar het Wash programma wordt
uitgevoerd, daalt het absenteïsme met 50% », aldus Debaets.
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