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Gesubsidieerde NGO'S Project Bedrag

Close the GAP  Bouw, vervoer en installatie van een digitruck in 

Kinshasa

2015: 45.000 € budget IT

2016: 15.000 € budget IT

 Unicef België WaSH-programma (dit programma ontwikkelt 

een geïntegreerde aanpak op basis van de 

toegang tot drinkwater (Water), de 

verontreiniging en de toegang tot sanitaire 

voorzieningen (Sanitation), maar ook op de 

promotie van hygiëne dankzij water (Hygiene)).                                                                                 

WaSH-programma binnen scholen van de ex-

provincie Katanga

2014: 200.000 € budget Buitenlandse Betrekkingen

2015 : 200.000 € budget Buitenlandse Betrekkingen

WaSH-programma binnen scholen in de stad-

provincie van Kinshasa

2016 : € 150 000

UCOS Generation Under Construction (project dat tot 

doel heeft studenten gevoelig te maken voor 

ontwikkelingssamenwerking en duurzame 

ontwikkeling)

2014 : 15.000 € budget Buitenlandse Betrekkingen

2015 : 15.000 €

2016 : 25.000 €  waarvan 10.000 € uit het budget 

Buitenlandse Betrekkingen komt

Handicap International  Project ter ondersteuning van een voorziening 

voor sociale buurtacties in vijf stedelijke en 

randstedelijke zones van de provincie 

Khemissetregio RSZZ in Marokko.  

2014: 50.000 € budget Buitenlandse Betrekkingen

Project ter versterking van de capaciteiten en 

overleg van de voorzieningen voor sociale 

buurtacties (VSBA) van de prefectuur van Salé 

en de proKhemisset voor een betere 

toegankelijkheid voor personen met een 

beperking tot de sociale basisdiensten, onder 

andere vrouwen en meisjes naar de diensten 

van strijd tegen geweld.

2015: € 80 000

Vrouwen, de drijvende krachten van de sociale 

en groene economie in Marokko

2016: € 150 000

Solidarité Socialiste – 

Opleiding, samenwerking & 

Ontwikkeling 

"Begeleiding van sociaaleconomische 

initiatieven in de informele sector gedragen door 

jongeren en vrouwen in vier volksgemeenten in 

de stadsrand van Lubumbashi, in de Provincie 

Katanga, in Democratische Republiek Congo". 

2014: 99.810 €  budget Buitenlandse Betrekkingen

Project dat tot doel heeft om de stedelijke 

gemeenschappen van de Stad-Provincie 

Kinshasa te mobiliseren om oplossingen te 

ontwikkelen die de effecten van de 

klimaatverandering in Kinshasa kunnen 

verminderen. (Stad-Provincie Kinshasa, DRC) 

2016: 149.880 € budget Leefmilieu Brussel

Médecine pour le Tiers 

Monde  

Project ter versterking van empowerment van 

vrouwen en meisjes in de strijd voor hun rechten 

op gezondheid in Congo.

2015: € 82 850

Groupe One Project voor de implementatie van een centrum 

voor herstelling van ICT-uitrusting en duurzaam 

beheer van afval (gsm’s en pc’s) voor de 

provinciehoofdstad Haut-Katanga.

2015: € 100 000

Rotary Clubs for 

Development

Vanuit het perspectief om egezondheid van 

iedereen te verbeteren, is de bedoeling van het 

project is vrouwen uit de wijken NSele en Kinkole 

in de Stadsprovincie Kinshasate betrekken bij 

het beheer van hun omgeving, door middel van 

verbeterde vuurpotten en het plantenvan 

fruitbomen.(Stadprovincie Kinshasa, DRC).

2016: 140.934 € budget Leefmilieu Brussel

Auto-Développement 

Afrique

Het oprichten van drie artisanalefilières 

gespecialiseerd in het recupereren en recycleren 

van plastic afval in de gemeente Bandalungwa 

(Stadsprovincie Kinshasa, DRC)

2016: 103.070 € budget Leefmilieu Brussel


