
Waarom plant  
Colruyt Group bomen 
in de Democratische 

Republiek Congo? 



•  Het tweede grootste regenwoud wereldwijd bevindt zich in het Kongobekken. Met de extra bosaanplant, kan Colruyt Group dat ecosysteem 
versterken. 

• Met 12 miljoen bomen, zal het project er bijdragen aan het nationaal boomplantprogramma, een oproep die eind 2020 werd gelanceerd 
om zo 1 miljard bomen aan te planten tegen 2023. Door in te zetten op een groene, solidaire economie wil de Democratische Republiek 
Congo bovendien ook de armoede bestrijden, vrouwen emanciperen, levensomstandigheden verbeteren en jongeren mobiliseren om de 
klimaatverandering aan te pakken. Meer info? Ga naar www.1milliardarbres.com. 

• Colruyt Group heeft al verschillende positieve ervaringen met projecten in de Democratische Republiek Congo. 

o Vijf jaar geleden zette het bedrijf samen met Rikolto (toen nog Vredeseilanden) een ketenproject op in Kivu, in het oosten van het land. 
2.200 kleine koffieboeren krijgen zo een correcte prijs en een gegarandeerde afzet. Door de duurzame koffieteelt te prefinancieren, kan 
Colruyt Group topkoffie naar België exporteren en verkopen onder het huismerk Graindor.  

o Ook Collibri Foundation – de stichting waarmee Colruyt Group projecten voor jongeren in moeilijke situaties steunt – is actief in Kivu. 
Sinds 2018 zet de organisatie er in op vorming en begeleiding voor jonge boeren om zo hun talenten en vaardigheden, maar ook hun 
ondernemerschap te versterken. 

o Colex, de exportafdeling van Colruyt Group, voorziet vandaag al heel wat Congolese supermarkten van verse en droge producten die  
anders moeilijk te vinden zijn in het land.

•  De provincie telt meer dan 5 miljoen inwoners en is zo’n 90.000 km² 
groot; bijna drie keer groter dan België. Er is voldoende plaats om het 
bosproject – met een voorziene omvang van 100 km² – uit te voeren 
zonder dat hierbij conflicten ontstaan met de activiteiten van de lokale 
bevolking.  

• Kwango is relatief vlot bereikbaar dankzij de nabijheid van een nationale 
toegangsweg en de internationale luchthaven N’djili in Kinshasa. De 
projectlocatie ligt dicht bij de provinciehoofdstad Kenge.

 
• Maar nog belangrijker is de lokale gemeenschap. Net als ons ziet die 

het belang in van dit bosproject. Samen zullen we onder meer een 
boomkwekerij en aanplantactiviteiten opzetten en zo meer plaatselijke 
werkgelegenheid creëren.

Als Colruyt Group nu 12 miljoen bomen plant, zal het vanaf 2030 zorgen voor meer CO2-opname dan -uitstoot. Een veelbelovend 
project, maar om echt impact te maken met bosaanplant is er een grote oppervlakte nodig. Niet evident in het dichtbevolkte België, 
maar wel mogelijk in het groene hart van Afrika: de Democratische Republiek Congo.

Kwango, een provincie in het zuidwesten van het land, is om verschillende  
redenen een ideale locatie om deze langetermijnsamenwerking op te zetten:
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De projectlocatie is 
momenteel sterk 
onderhevig aan 
roofbouw (houtkap 
en verbranding). Met 
10.000 ha zal het 
bos meer dan dubbel 
zo groot zijn als het 
Zoniënwoud.

Kwango ligt ten zuidoosten van  
de Congolese hoofdstad Kinshasa. 

Kwango 


