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Céline Fremault en Bianca Debaets ondersteunen duurzame projecten in
Rabat (Marokko) en Kinshasa (DR Congo)

Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets steunt samen met
Brussels Minister voor Leefmilieu Céline Fremault projecten waarbij gendergelijkheid en de
klimaatzaak belangrijke speerpunten zijn. Met de steun is een subsidiebedrag van 550.000 euro
gemoeid. De geselecteerde projecten worden uitgevoerd in één van de partnerregio’s van het
Brussels gewest: de stadsregio Kinshasa (RD Congo) of de regio Rabat-Salé-Kénitra (Marokko).

Na een begin dit jaar gelanceerde projectoproep naar erkende ngo’s zijn nu 4 projecten weerhouden.
Bij die selectie werd rekening gehouden met de haalbaarheid van de voorstellen, maar ook met hun
impact, hun duurzaamheid, de integratie van de genderdimensie en de klimaatzaak.
«Deze steun moet in het licht gezien worden van de inspanningen die het Brussels gewest reeds
neemt in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Ik ben ook erg blij dat regio’s uit het noorden
(Brussel in dit geval) hun internationale verplichtingen kunnen vervullen door middel van bilaterale
projecten met partnerregio’s. Het project dat gecoördineerd wordt door Rotary clubs dor
Development heeft bijvoorbeeld als doel om het verbruik van steenkool in bepaalde wijken van
Kinshasa te halveren », vertelt Brussels Minister voor Leefmilieu Céline Fremault.
« Ik ben blij dat we met erkende ngo’s kunnen samenwerken die hun deugdelijkheid reeds bewezen
hebben. Met hun kennis en ervaring zullen ze projecten opzetten die het leven van alledag
verbeteren. Het is van belang dat de projecten de lange termijn voor ogen houden en daarom het
beste gedragen worden door een zo groot mogelijke groep lokale bewoners », vertelt Brussels
Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets.

De vier geselecteerde projecten :
1. Project van Handicap International
Het project wil 120 kwetsbare vrouwen (slachtoffers van geweld, alleenstaande moeders,
gehandicapte vrouwen, enz.) uit Rabat, Salé en Kenitra begeleiden bij hun economische en sociale

emancipatie door hen te ondersteunen bij de realisatie van hun professioneel project. In
samenwerking met de sector van de sociale en solidaire economie bevorderen deze professionele
projecten de opkomst van groene filières in de regio Rabat-Salé-Kenitra en dus het temperen van de
effecten van de klimaatverandering, in een regio die trouwens bijzonder blootgesteld is aan de
gevolgen van de herhaalde droogteperiodes van de afgelopen jaren.

2. Project van Auto-développement Afrique
Het project wil bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de inwoners van de
gemeente Bandalungwa (Stadsprovincie Kinshasa, DRC) door het scheppen van banen met een
milieudimensie. De specifieke doelstelling van dit project bestaat uit het oprichten van drie artisanale
filières gespecialiseerd in het recupereren en recycleren van plastic afval. Dit afval is afkomstig van
het massale gebruik van plastic zakjes waarmee de straten van de gemeente Bandalungwa bezaaid
liggen.

3. Project van Rotary Clubs for Development
De bedoeling van het project is vrouwen uit de wijken NSele en Kinkole in de Stadsprovincie Kinshasa
te betrekken bij het beheer van hun omgeving, op een dusdanige manier dat ze ervoor worden
gesensibiliseerd en dat ze er een duurzame en concrete bijdrage aan leveren.
Deze doelstelling moet worden gerealiseerd door middel van verbeterde vuurpotten en het planten
van fruitbomen, wat doenbaar is in deze halfstedelijke wijken waar er nog veel ruimte is die niet
optimaal wordt benut. Een beter milieubeheer is een factor die bijdraagt aan de verbetering van de
gezondheid van iedereen. Dit project steunt op de vrouwen rekening houdend met hun plaats in het
gezin en hun groeiende rol in het beheer van lokale gemeenschappen.

4. Project Solidarité Socialiste - Formation, Coopération & Développement
De doelstelling van het project is de stedelijke gemeenschappen van Kinshasa mobiliseren voor het
ontwikkelen van flexibele oplossingen ten opzichte van de effecten van de klimaatverandering, met
betrokkenheid van de overheden, de bevoegde technische diensten en van de
onderzoeksinstellingen.
Er zal voorrang worden gegeven aan specifieke opleidingen en een bijzondere ondersteuning aan
vrouwenverenigingen in termen van betrokkenheid en activiteiten. Er zal een samenwerking worden
opgezet met de gespecialiseerde onderwijsinstellingen en instellingen voor wetenschappelijk
onderzoek over de milieukwesties in het algemeen en klimaatverandering in het bijzonder, met het
oog op het bevorderen van een partnerschap tussen het wetenschappelijk onderzoek en de
gemeenschappen.
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