
 
Soroptimist go for Water 

Symposium H2O 

SI club Antwerpen financiert het 
boren van een waterput in 

Lubumbashi 



  

 ”Les Oeuvres de Maman Marguerite” hebben 
er een vluchthuis ingericht: Bakanjaville.  

 Het centrum biedt een veilig onderdak, gratis 
onderwijs en opleiding en warme maaltijden 
aan straatkinderen met als einddoel: sociale 
reïntegratie. 

 



Om in de noden te voorzien moet “Les Oeuvres de 
Maman Marguerite” een nieuwe put laten boren tot 

50 m diep.  
De kosten worden geraamd op 8 000 Euro.  

 



 Het centrum beschikt over een grote polyvalente 
zaal en een keuken voor de bereiding van 400 
warme maaltijden per dag.  

 Er is een sanitaire blok met douches en 24 
wasbakken, 12 toiletten.  

 Er is een ziekenboeg waar de plaatselijke 
bevolking de klok rond terecht kan evenals een 
apotheek en een consultatieruimte. 

  
 Het project sluit aan bij alle domeinen waar 

Soroptimisten actief willen zijn: economische en 
sociale ontwikkeling, rechten van de mens, 
opvoeding en cultuur, leefmilieu, gezondheid en 
internationale goodwill. 
 



De werkzaamheden begonnen op 5 mei 2008 en men  kan 
zuiver water uit de put oppompen sinds oktober  2008.   

 

 
 



 
- Ons project is duurzaam   
- het bestrijdt de armoede   

- het komt ten  goede aan gans de bevolking van de 
streek en zeker aan de meest zwakken  onder hen; 

kinderen en vrouwen 
- het wordt uitgevoerd door en voor de mensen uit de 

”targetregio” 
- er zijn geen  tussenpersonen 

- er is een betrouwbare contactpersoon ter plaatse 
hetgeen de opvolging van het project vergemakkelijkt 
- de continuïteit  van het project wordt verzekerd door 

vakmensen ter plaatse 
 



De meisjes en de vrouwen kunnen de tijd die zij 
spendeerden op zoek naar water nu gebruiken voor 

hun opleiding en voor huisnijverheid.  



In en rond het centrum hebben 8000 mensen baat bij 
dit project  waarvan 80% meisjes en vrouwen. 

 

 
 



Dit project kwam tot stand in 
samenwerking met “Les Oeuvres de 

Maman Marguerite” en  
gefinancierd door SI club Antwerpen 


