
WAT ZULLEN DE BENEFITS 
ZI JN VOOR DE BEVOLKING?
- Opnieuw toegang tot zuiver water en elektriciteit 
- Een verhoogde kwaliteit van de ziekenzorg (steriel werken, secretariaat, ….)
- Beter onderwijs, onder andere door implementatie van informatica
- De creatie van werkgelegenheid en ontspanningsmogelijkheden
- Het afremmen van de stadsvlucht
- Het aanbieden van meer ontwikkelingsmogelijkheden

WAT MOET
ER GEBEUREN?
Het vervangen van de bestaande turbine door 
een volledig nieuwe waterkrachtcentrale, 
het volledig heropbouwen van het watertoe-
voerkanaal, het vernieuwen van de elektrische 
hoofdkabel tussen de turbine en het centrum 
van Mikalayi, het vervangen van twee water- 
afsluitdeuren, en het cementeren en opnieuw 
voegen van de afsluitmuur van het stuwmeer.

“Met veel plezier wil ik mijn ervaring in het uitbaten en onderhouden van 
elektriciteitscentrales ter beschikking stellen aan dit mooie project. Het feit 
dat het geografisch  zo ver weg is, maakt dat je niet snel even ter plaatse kan 
gaan kijken om één en ander te specifiëren. De uitdaging is ongewoon en 
echt niet evident, maar samen met de collega’s geraken we er wel!” (Geert 
Backaert, Ingenieur)

“Toen Hans en Henk het Congolese dorp van onze jeugd in 2012 bezochten, 
bleek dat de levensnoodzakelijke waterkrachtcentrale stuk was. Het was me-
teen voor ons duidelijk: wij móesten iets ondernemen!” (Peter Van Achteren, 
voormalig directeur CEGO Publishers/KULeuven en bestuurder Boek.be)

“Begin jaren ’80 ging ik als pas afgestudeerde aan de slag in de brouwerij 
van Kananga, in de Kasaï. Daar groeide het idee om later ooit terug te 
keren als vrijwilliger. Voor het  project Balunda-ba-Mikalayi  kan ik daar 
samen met de rest van het team zowel mijn technische kennis als mijn liefde 
voor Congo 100 % inzetten, en dat zal ik met veel plezier en enthousiasme 
doen.” (Jan Heyrman, Ex Brewery Manager ABInbev)

“Als echtgenote van Hans heb ik de kans gehad om mee te gaan bij de 
zoektocht naar zijn geboortedorp Mikalayi . Deze warme mensen zijn het 
meer dan waard om geholpen te worden. De vzw Balunda-Ba-Mikalayi ligt 
me nauw aan het hart!” (Katrien De Schepper, apotheker)

“Eind jaren ‘80 woonde en werkte ik, als verpleegkundige, meer dan 3 jaar 
in het ziekenhuis van Mikalayi. De ervaringen in deze periode hebben een 
blijvende stempel op me gedrukt en ik blijf me inzetten voor de verbetering 
van de gezondheidszorg o.a. door middel van voldoende energievoorziening.” 
(Lieven D’Haese, verpleger)

WAT IS 
BALUNDA-BA-MIKALAYI?
BBM (“Vrienden van Mikalayi”) is een VZW, opgericht door Vlamingen die in de jaren ‘50 in Congo 
als kind opgroeiden. Het doel is de hydraulische elektriciteitscentrale in Mikalayi nabij Kananga 
(Kasaï) weer operationeel te maken en o.m. het hospitaal, de kraamkliniek, het bejaardentehuis, 
het weeshuis en het heel belangrijke onderwijscentrum met lagere en middelbare scholen én een 
normaalschool duurzame energie aan te bieden.

“Mijn geboortedorp Mikalayi terugzien in 2012, na meer dan 50 jaar, had 
een grote emotionele impact op mij : een ontbrekend puzzelstukje had ik 
teruggevonden.  Groot was mijn verbazing vast te stellen dat het dorp, na 
meer dan 100 jaar over elektriciteit te beschikken, al enkele jaren zonder zat.  
Een defecte waterkrachtcentrale was de oorzaak, waardoor een belangrijk 
ziekenhuis en diverse scholen zich zonder ‘stroom’ moeten behelpen.  Meteen 
was een project geboren:  “Realiseer hun droom, geef hen stroom”. ” (Henk 
Delrue, oprichter Balunda-ba-Mikalayi en voormalig Clusterdirecteur KBC)

“Bij de aankomst in mijn geboortedorp was ik bijzonder ontroerd over het 
respect van deze mensen naar ons toe.  Het warme onthaal en de omstan-
digheden waarin ze zich moeten beredderen, hebben ons ertoe aangezet een 
belangrijk project voor hen te realiseren, namelijk het dorp opnieuw van 
elektriciteit voorzien.” (Hans Delrue, oprichter Balunda-ba-Mikalayi en 
apotheker)

“In de jaren tachtig heb ik, samen met mijn vrouw Mieke, enkele jaren in het 
hospitaal van Mikalayi gewerkt. Het is één van de mooiste missieposten in 
de provincie. In het onstabiele Congo heeft Mikalayi geleden en is de missie 
zichtbaar verkommerd. Ik zet graag mijn schouders onder dit project om, in 
nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, Mikalayi een nieuw elan 
te geven. De energievoorziening door de nieuwe turbine zal de hele bevolking 
ten goede komen.” (Jan Vermeyen, UZ Leuven)

“Verstoken blijven van energievoorzieningen in deze moderne wereld is een 
onrecht. Zeker als de mogelijkheden daar zijn. Met mijn verleden als leraar 
in Congo wilde ik me daar voor een aantal projecten inzetten. Het initiatief 
van de broers Delrue  kwam als geroepen. De vonk sloeg over. De rest is 
geschiedenis.” (Jean-Marie Decordier, Ingenieur/Oud-leraar Kabwe-Kasaï)

WAT IS 
MIKALAYI?
Mikalayi (ca. 10.000 inw.) is gelegen op dertig 
km van de stad Kananga, hoofdstad van de pro-
vincie West-Kasaï in de Democratische Repu-
bliek Congo. De missiepost Mikalayi, gesticht 
in 1891,  is de grootste missiepost ooit in de we-
reld opgericht.
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DIVISION PROVINCIALE DE LA SANTE
ZONE DE SANTE RURALE DE MIKALAYI

«Bureau Central Zone Santé»

N° INDICATEURS Aire de santé 
MIKALAYI

Nbre jeunes de moins de 16 ans 6850 87562

8 68

60 778

3 6

5 10

25 50

3044 (1042 filles
et 2002 garçons)

46552 (16421 filles 
et 30131 garçons)

Nbre d’écoles secondaires

Moyenne naissance vivante par mois

Nbre moyen de décès
nouveaux nés par mois

Nbre moyen de décès enfants
de moins de 5 ans par mois
Nbre moyen de chirurgie

majeures par mois
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