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De vzw 3 Giraﬀen werkt in Bukavu en diverse territoria van Zuid-Kivu. Ze werkt samen met het
bisdom Bukavu.
Volgens Jaak Vliegen, Piet Boedt en hun medewerkers is het nieuwe informaticacentrum van
kapitaal belang voor de inwoners van Bukavu. Jongeren en kwetsbare vrouwen zullen zo de kans
krijgen om zich te verdiepen in de informatica; het project zal ook gunstig zijn voor het onderwijs
in de regio. De Belgische delegatie kwam naar Bukavu op uitnodiging van mgr. François-Xavier
Maroy, de aartsbisschop van Bukavu. Ze wilde het uitgevoerde werk evalueren en ook de pistes
voor toekomstige samenwerking analyseren.
Onlangs verbleef een team van 3 Giraﬀen in Bukavu om het informaticacentrum over te dragen
aan de bevolking. Dit informaticajuweel zal dienstbaar zijn voor iedereen. Maar het zal vooral
interessant zijn voor vrouwen die werden in de steek gelaten. Zij zullen de computers kunnen
gebruiken en de kans krijgen om de mogelijkheden hiervan te ontdekken.
De pastoor van de parochie Kadutu, Emmanuel Bakulikira, blijkt erg tevreden te zijn voor de
plaatselijke bevolking. Een IT-centrum van deze aard was er al lang niet meer in de parochie.
Pastoor Bakulikira bedankt de mensen van 3 Giraﬀen voor hun werk en vraagt aan de vzw om
haar inspanningen voort te zetten, ook voor andere steden in Congo.
3 Giraﬀen kreeg namens alle begunstigden een woord van dank van de coördinator van de
geconventioneerde katholieke scholen (priester Patrice Mukata), de rector van de UBC (prof. en
priester Paul Kadundu), de arts-directeur van het provinciaal ziekenhuis (dr. Guy Mulinganya), de
directeurs van de scholen, de burgemeester van de gemeente Kadutu en anderen. Allemaal zijn ze
vol lof omdat 3 Giraﬀen de Congolese bevolking helpt om internet te ontdekken en zich
intellectueel te ontwikkelen.
Volgens Guillaume Bidubula zal het IT-centrum zelfstandig moeten draaien dankzij zijn diensten.
Hij is ere-algemeen bestuurder van de katholieke universiteit van Bukavu (UCB) en financieeladministratief directeur bij het provinciaal ziekenhuis in Bukavu. Bidubula coördineert de projecten
van 3 Giraﬀen in de DR Congo. "Onze universiteit ontving een aantal computers en printers
dankzij 3 Giraﬀen", stelt Bidibula. "Als de UCB kan werken in Kalambo, is dat te danken aan ons
partnership met 3 Giraﬀen. Deze Belgische vzw werkt ook samen met katholieke scholen. Die
scholen krijgen informaticamaterieel. 3 Giraﬀen verzorg het onderhoud en regelt de energie die
noodzakelijk is om goed te kunnen werken.”
Tal van projecten
Guillaume Bidubula is blij omdat diverse projecten van 3 Giraﬀen de plaatselijke bevolking ten
goede komen. Hij heeft lof voor de bravoure van de Belgen, die ook actief zijn in scholen die aan
hun lot zijn overgelaten in landelijke zones. In de zone Walungu kon 3 Giraﬀen projecten
verwezenlijken in het Kamanyola-instituut, in het Maka-instituut en op de as Nyangezi-Weza. Op
de noordelijke as waren er projecten in Katana (een stadje op 45 km van Bukavu), in het
kleinseminarie in Mugeri (waar priesters worden opgeleid) en op het eiland Idjwi.
Volgens Bidubula zijn de noden groot in de DR Congo. Het land is dan ook heel uitgestrekt.
Andere IT-partners zouden ook nuttige steun kunnen leveren.
Bidubula belooft dat de informatica in Bukavu heel goed zal worden beheerd, met de hulp van
een hele ploeg. Hij vindt het belangrijk om 3 Giraﬀen aan te moedigen zodat de vzw nieuwe
projecten blijft financieren. Ook in Panzi hebben de mensen nood aan de bijstand van 3 Giraﬀen.
Oﬃcieel zal het nieuwe IT-centrum in september worden gelanceerd. Andere projecten zijn in
uitvoering. 3 Giraﬀen had al 100 computers gegeven aan de UCB (Kalambo). Er gingen ook
computers naar het Avenir-instituut, een technische school. En het algemeen ziekenhuis in
Bukavu werd voorzien van een degelijke generator om stroom op te wekken. Er kwam niet alleen
een generator (275 kva) maar ook een lokaal met 20 laptops om verpleegkundigen in Bukavu op

te leiden op het vlak van informatica. Allemaal projecten die bijdragen tot de duurzame
ontwikkeling die 3 Giraﬀen wil in de hand werken.
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