
Hoe werkt  
Colruyt Group samen 

met de Congolese 
gemeenschap? 



•  … minstens drie jaar lang aan enkele honderden inwoners werkgelegenheid bieden.

• … opleidingstrajecten opzetten rond o.a. bosbeheer, de uitbouw van een 
boomkwekerij en landbouw.

• … infrastructuur voorzien: scholen, waterbronnen, een brug en ziekenhuis.

• … duurzame energie via zonnepanelen toegankelijk maken.

• … bomen planten die voor de inwoners (indirect) als voedselbron kunnen dienen: 
fruit, rupsen …

• … de landbouwproductie ter plaatse verder stimuleren – met onder meer een 
honingkwekerij en verwerkingsinstallatie voor maniok – zodat de inwoners 
makkelijker in hun eigen voedsel kunnen voorzien, en die producten op termijn 
eventueel kunnen commercialiseren.   

• … inspelen op de noden die zich in de loop van het project voordoen. Daarbij  
denkt Colruyt Group aan een uitwisselingsprogramma tussen hun medewerkers 
en de lokale, Congolese gemeenschap, maar ook aan lessen in scholen, cursussen 
bosbeheer en initiatieven rond water en energie. 

Colruyt Group heeft al verschillende positieve ervaringen met projecten in de 
Democratische Republiek Congo. Van het keten- en vormingsproject voor koffieboeren 
in Kivu (het oosten van Congo) tot de handelsrelaties via Colex. Ook daarop blijft het 
bedrijf verder inzetten. 

Ook de samenwerkingen met de lokale organisaties CADIM en Faja Lobi zijn cruciaal binnen het bosproject. Zij hebben  
al ervaring met landbouw- en bosprojecten in dezelfde regio (het zuidwesten van de Democratische Republiek Congo).

CADIM (Centre d’Appui au Développement Intégral Mbankana) wil bijdragen aan een integrale en 
duurzame ontwikkeling van de bevolking in en rondom Mbankana (Kinshasa). De vzw voorziet 
opleidingen en begeleiding om onder meer de lokale landbouwsystemen te verbeteren en zo 
voedselzekerheid te waarborgen en armoede te bestrijden. Ze droeg ook bij aan het MAMPU-
project (8.000 ha) waarbij boslandbouw en duurzame en hernieuwbare houtproductie centraal 
stonden.

Faja Lobi werkt sinds 2012 samen met de plaatselijke bevolking aan een herbebossings-
programma in Idiofa (Kwilu). De ngo wil grote oppervlaktes herbebossen om de verwoestijning 
en uitdroging van de savannes – en zo ook de opwarming van de aarde – tegen te gaan en de 
biodiversiteit te beschermen. Goed voor 2.700 hectare bos in april 2020. Daarnaast heeft de 
organisatie ook aandacht voor sociale initiatieven zoals de bouw van een ziekenhuis en een  
IT-opleidingscentrum.

De lokale verankering van het bosproject is voor Colruyt Group van essentieel belang. Samen met zijn Congolese partners ging het 
dan ook na hoe het project voor de inwoners een meerwaarde kan betekenen. 
Het resultaat? Colruyt Group gaat voluit voor een duurzame samenwerking en ondersteuning op lange termijn, en zal …
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Dankzij een brug over deze rivier kunnen twee 
gemeenschappen met elkaar verbonden worden. 


