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Vertaald uit het Frans

PROJETS MIKONDO et MUASI MOSALA Projets Mikondo en Muasi Mosala
De Stichting Projets Mikondo werkt voor het welzijn van de bevolking van Mikondo sinds haar begin.
Haar missie is de strijd tegen ongeletterdheid.
Om de kinderen te begeleiden en bij te staan heeft Projets Mikondo in 2002 de scholengemeenschap
LA TULIPE opgericht. Op de school gaan meer dan 1.000 leerlingen per jaar.
Maar er zijn veel jonge mensen in de gezinnen in Mikondo die geen inkomen kunnen vinden. Een
jongen of meisje van 14 of 16 jaar of ouder kan niet terug naar de schoolbanken. Vaak begint zo een
precair bestaan, omdat ongeletterdheid hen verhindert een baan te vinden en een waardig bestaan
te leiden.
En daarom stelt Projets Mikondo zich ook ten doel de oudere jongens en meisjes te helpen.

Groupe cible de MUASI MOSALA: Doelgroep van Muasi Mosala
De bevolking van Mikondo die in een kwetsbare positie verkeert – en wel de meiden die gemotiveerd
zijn om het beroep van naaister te leren en die er niet in zijn geslaagd om elders een opleiding te
volgen bij gebrek aan middelen.

Objectifs de MUASI MOSALA Doelstellingen van Muasi Mosala:
A. Meisjes in moeilijke omstandigheden de kans te geven om een uitstekende opleiding te
volgen in een veilige omgeving en een officieel diploma te behalen Knippen en Naaien en zo
gemakkelijk werk te vinden om eindelijk onafhankelijk te zijn.
B. Ondersteuning te geven aan de scholengemeenschap La Tulipe.

Résultats période juillet 2021 – septembre 2022 –
Resultaten behaald in de periode juli 2021- september 2022
Doelstellingen A. behaald:
131 meisjes in opleiding genomen
59 van die meisjes zijn al gediplomeerd
Het bescheiden inkomen van het Centrum Muasi Mosala werd gebruikt om een flink deel te kopen
van de benodigde stoffen.

Doelstellingen B. behaald
Voor de leerlingen van LA TULIPE met het keuzevak Naaien en Knippen: vrije toegang tot het Centre
Productie van 2 x 1.000 schooluniformen voor leerlingen van LA TULIPE
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Zie in de Bijlage: De Impact op het leven van de leerlingen van Muasi Mosala en die van La Tulipe getuigenissen en foto’s

Uitzicht op financiële zelfstandigheid
Het doel dat de Naaischool zich uiteindelijk zelfstandig in stand zal kunnen houden, is niet vergeten!
Dit doel bereiken vereist t.z.t. nieuwe investeringen voor een atelier met machines. En, wat zeker zo
belangrijk is, goed en betrouwbaar personeel dat zich kan vinden in de visie van het project (en dat is
vrij zeldzaam daar!) Ook zal een afdeling marketing nodig zijn voor het onder de aandacht brengen
van het Atelier en de producten. En een goede locatie. - Voorlopig is het nog niet zo ver.

l’orgAnisAtion -- De Organisatie
Het team:
3 leraressen
1 technicus voor de machines (de heer Célestin Emony)
1 projectmanager (mevrouw Rhema)
1 psycholoog, verantwoordelijk voor de begeleiding van de meisjes en pedagogiek (de heer Patrick
Matungulu)
2 bewakers (1 overdag, 1 ’s nachts)
1 assistent (Chacun) – voor klaarzetten en opruimen, boodschappen, enz.
1 hoofd ( de heer Papy Kabangu Kaluba)
1 coördinator ( de heer Christian Kasi)
1 penningmeester (mevrouw Sarah)
1 juridisch adviseur (Mr. Ange) voor alle contacten met de overheden, alle officiële papieren en
rapporten – lid van de jury – verantwoordelijke voor de contacten met de inspecteurs, voor en
tijdens hun aankomst, enz.

Werktijden:
Elke werkdag van 8 tot 15 uur
Sessies of Perioden:
3 sessies of periodes per jaar
Sinds het begin tot vandaag zijn er drie periodes geweest:
1. Tot eind oktober 2021 – aantal ingeschreven cursisten: 67
2. Tot 8 maart 2022 – aantal ingeschreven cursisten: 80
3. Tot medio september 2022 – aantal ingeschreven cursisten: 102
Verlengde cursusduur:
Wie meer tijd nodig hebben om het niveau te bereiken voor het diploma zullen de training nog een
maand of 45 dagen voortzetten om goed beslagen ten ijs te komen bij de eindtest.
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Uitgereikte Diploma’s:
1. 21 0ktober 2021 – 6 meisjes
2. 8 maart 2022 – 23 meisjes
3. 15 september 2022 – 30 meisjes

Opleidingstraject:
Per week 5 werkdagen, van 8 uur ’s morgens tot 15 uur ’s middags.
Na de inschrijving en de eerste week theorie, omvatten de cursussen praktisch werk: elke cursiste zal
op verschillende soorten machines leren werken. De leraressen volgen elk meisje nauwlettend om te
zien of ze het goed begrijpt of dat het nodig is om het een beetje rustiger aan te doen.
Na enkele weken is het mogelijk onderscheid te maken tussen degenen die wat meer tijd nodig
hebben om het knippen en naaien onder de knie te krijgen en degenen die al snel modellen
begrijpen en goed kunnen maken. Er worden dus groepen van verschillend niveau gevormd. De
meisjes worden sterk aangemoedigd om oplettend te zijn of ze een klasgenoot kunnen helpen iets
beter te begrijpen of uit te voeren.
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De lesstof
Het begint met leren hoe om te gaan met de machines en andere gereedschappen. Dan ook meten
en berekenen van maten. En dan ook de eigenschappen van de verschillende stoffen die er zijn.
Meteen daarna wordt er praktisch gewerkt op de machines. Er worden eenvoudige modellen
getekend op het bord (mondkapje, schort, rok, eenvoudige kragen, etc.) Het doel is om de 5
onderdelen van een kledingstuk onder de knie te krijgen. Met krijt wordt het patroon op de stof
getekend die op een grote tafel is uitgelegd, en daarbij ervoor te zorgen dat de maten juist zijn door
berekeningen en meten met de centimeter. En na heel wat controles kan dan het model uit de stof
worden geknipt.
Er wordt nauwlettend op toegezien of elke leerling begrijpt wat er gedaan wordt en of het niet te
snel gaat. Vervolgens krijgen de meisjes meer ingewikkelde modellen te maken, met verschillende
soorten sluitingen en afwerkingen.
Langzaam aan gaan de meisjes ook werken met stoffen die kostbaarder zijn, zoals “pagnes”
De opleiding van de meisjes omvat ook een stage die ze doen in het Atelier van Muasi Mosala, niet
ver daar vandaan, en eveneens in een veilige omgeving.
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Atelier Muasi Mosala

Tenslotte wordt de leerlingen gevraagd om 5 verschillende modellen te maken, zonder de hulp van
een lerares. Op basis van deze werkstukken en hun aantekenschrift met alle lessen die ze geleerd
hebben, zal een jury beslissen of het diploma officieel aan het meisje kan worden uitgereikt tijdens
een ceremonie (“collation” genaamd) waar ze zich presenteert met haar collega’s aan de autoriteiten
van het ministerie, en van de wijk Mikondo, aan de gasten en de vertegenwoordigers van de
wijkbewoners in een modeshow.
Elke opleidingsperiode of sessie (in principe 6 maanden) heeft tot doel 30 meisjes op te leiden om
het diploma te halen. De meisjes die wat meer tijd nodig hebben kunnen een paar maanden hun
diploma alsnog behalen.
Enkele voorwaarden





Gratis Inschrijving
Gratis opleiding – de leerlingen betalen geen onkosten bij hun opleiding, en ook geen
bijdrage voor de stoffen, garens, accessoires, gebruik van materialen enz.
Al het materiaal moet met de grootste zorg worden behandeld
Elk meisje dat zich aanmeldt vult een inschrijfformulier in. Dan krijgt ze een
lidmaatschapskaart met haar gegevens en foto.

3e groep, augustus 2022
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De lesruimte en roerende goederen









Multifunctionele zaal van 100 m2 – houtbouw – verplaatsbaar
Meubels: 6 grote tafels, 20 kleine tafels (150 cm), 12 kleine tafels (100 cm), 60 houten
stoelen
4 paspoppen
TV scherm – multifunctionele printer – 2 computers, 3 laptops
Aggregaat 10 KVA,
Strijkijzers, strijkplanken,
Grote hoeveelheid stoffen, en fournituren, zoals naaigarens, biaisband, ritsen, scharen,
centimeters, enz.
Machines
40 handnaaimachines – verzameld in Europa – gerestaureerd en functionerend
10 machines omgebouwd tot trapnaaimachines
11 elektrische machines voor licht gebruik.
3 elektrische machines voor industrieel gebruik
2 overlock machines
1 machine voor knopen

Einde
2 september 2022
Rapport gemaakt door Mieke Rang (Nederland) voor Stichting Vrienden van Mikondo,
Gezien en goedgekeurd (de Franse versie) door Papy Kabangu Kaluba, (DRCongo) voorzitter ASBL
Projets Mikondo
Bijlage: De Impact op het leven van de leerlingen van Muasi Mosala en die van La Tulipe getuigenissen en foto’s
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Getuigenissen uit de praktijk van het sociaal project MUASI MOSALA
A. Hierbij enkele voorbeelden, vertaald uit het Frans van de Facebookpagina 1 van
Muasi Mosala – daar zijn regelmatig nieuwe foto’s te vinden en korte teksten van
de hand van Christian, de coördinator van Projets Mikondo.

FB Muasi Mosala 14-8-2022
Waarom zeggen we dat het Centrum Muasi Mosala meer is dan een opleidingscentrum,
maar eerder een toevluchtsoord en een oase biedt voor degenen die zagen hoe ze te
gronde gingen en geen hoop meer hadden op een betere toekomst?
Het 16-jarige meisje naast de dame op de foto was enige tijd geleden op straat
verkoopster van zakjes water, die 50 FC kosten, het equivalent van een paar eurocenten.
Maar toen ze hoorde over het centrum van Muasi Mosala, greep ze haar kans, want het
is een centrum dat haar toch al behoeftige ouders niet belast. Ze werd vergezeld door
haar oudere zus, een nieuwe toekomst gaat voor haar open….... Dankzij het initiatief van
Projets Mikondo en vooral met de niet-aflatende steun van #VriendenVanMikondo.
#Samen Sterk
#MuasiMosala
#GameChanger

FB Muasi Mosala 10-8-2022
Als we met de jonge vrouwen praten over de vriendinnen die straks afgestudeerd zullen
zijn en vertrekken, over wat we voor hen kunnen doen, zijn er die het al leuk vinden om
met hen in contact te blijven.
Zoals gebruikelijk in Muasi Mosala moedigen de meiden die nog een poosje blijven
doorgaan hun collega’s die nu vertrekken aan.
En zo voort.
#Samen Sterk
#StrengthInUnity
#24 september
FB Muasi Mosala 16-8-2022
Op dit moment ontvangen we in totaal 90 jonge vrouwen onder wie twee moeders met
baby’s. De laatste twee maanden zijn 35 nieuwe inschrijvingen gedaan. Door de ruimte
die groter is gemaakt is er ook zeker ruimte om die leerlingen te verwelkomen.
#Samen Sterk
#MuasiMosala
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https://www.facebook.com/MuasiMosala-103159405360084

B. Getuigenissen in het Lingala van de knip- en naaileerlingen van het Muasi Mosala
Center.
Gedateerd 21 oktober 2021 en 2 september 2022
Met dank aan de heer Patrick en de heer Papy voor de vertaling

Ik ben ontroerd en blij omdat ik me nu gerespecteerd voel!
In een mum van tijd heb ik bij Muasi Mosala geleerd een boubou te maken dankzij
Madame Joëlle en Madame Gianelly. Vroeger wist ik niet hoe ik een boubou moest
maken, maar dankzij deze dames kan ik het. (Ze draagt de boubou op de foto)
BELESI NKABA LEANCE, 2-9-2022
Voordat ik naar Muasi Mosala kwam, had ik niet veel onder de knie, ondanks mijn tijd op
school waar ik leerde knippen en naaien. Dit komt door het gebrek aan naaimachines op
school. We hadden maar 5 naaimachines voor in totaal 100 leerlingen. Dankzij mijn
opleiding van 4 maanden binnen Muasi Mosala kan ik momenteel knippen en naaien dankzij
de hulp van onze dames.
AMOMENEKA FAYINO MARIANNE, 2-9-2022
Ik heb mijn vwo-examen, richting algemene pedagogiek en wist helemaal niets van
knippen en naaien. Ik hou van het vak knippen en naaien; het is mijn passie, maar ik heb
niet de kans gehad om het vak te doen op school omdat toen er een richting moest
worden gekozen voor de bovenbouw, mijn vader dat heeft gedaan.
Maar toen hoorde ik mensen propaganda maken voor een gratis centrum voor knip-ennaaiwerk. Ik was verbaasd en greep de kans om wat meer te leren. Nu is het 2 maanden
geleden dat ik voor het eerst aankwam in Muasi Mosala en ik heb al geleerd hoe ik moet
meten, wat ik niet eens wist en nu met de oefeningen die ik in onze leertijd heb gedaan,
kan ik al een jurk voor een 6-jarig kind naaien en ik ben de dames die ons opleiden en de
initiatiefnemer van dit Knip- en Naaicentrum zeer dankbaar.

MAMPEME MOLA BELANGE, 2-9-2022
Ik heb mijn vwo-diploma biologie. Alles wat ik tot nu toe op school heb geleerd, had
niets te maken met knippen en naaien. Bij de laatste viering van de diplomering kreeg ik
er ook zin in om dat te doen, … ik zag toen een meisje dat vlak bij me in de buurt woont...
dus ik vroeg haar wat en toen zei ze dat het centrum gratis is en dat je echt geen cent
hoeft te betalen. Gezien de moeilijkheden die mijn ouders ondervinden kan ik niet
verder studeren op de universiteit en daarom maakte ik nu van de gelegenheid gebruik
om een vak te leren. Ik ben nu 4 maanden op de Opleiding en ik kan zeggen dat ik geen
slechte keuze heb gemaakt en deze kans kwam op het juiste moment, want vandaag kan
ik naaien, de maat nemen en zo meer.
MALANGU TUNGOMBO CYNTHIA, 2-9-2022
Ik zag er geen gat meer in, had geen uitzicht meer in mijn leven, kwam nergens meer,
gezien de situatie die ons gezin doormaakt.
En toen ontdekte ik toevallig dat dit Centrum er is.
Dankzij het bord aan de straat. Dus toen ging ik naar binnen om te informeren hoe en
wat, en ik kreeg te horen dat ik alleen maar 2 pasfoto's en 3000 FC hoefde mee te
nemen voor de kaart! (Bedoeld is de officiële deelnemerskaart met pasfoto) Dat is dus
helemaal geen punt, zo’n gering bedrag. En zo heb ik geprofiteerd van deze kans om ook
toegang te krijgen tot Muasi Mosala en een naaiopleiding te volgen. Vandaag kan ik alleen
maar bedanken voor de toewijding van onze drie dames en de leiding van het Centrum.

