
Basi bo Moko is een Belgisch-Congolese 
vereniging uit Gent.  De leden van Basi 
Bo Moko zijn voornamelijk vrouwen, 
maar mannen zijn zeker welkom. De 
vereniging organiseert regelmatig feestjes, 
vormingsavonden en bijeenkomsten.
Basi Bo Moko en haar leden volgen de 
maatschappelijke en sociale evoluties in 
Congo natuurlijk op de voet.
Dit project is ontstaan uit bezorgdheid 
over de achteruitgang die het land al meer 
dan een decennium meemaakt. Door de 
maatschappelijke positie van individuele 
vrouwen te versterken, hoopt Basi Bo Moko 
de Congolese samenleving in haar geheel te 
versterken.

Concreet wil Basi Bo Moko
- Jonge moeders opleiden tot geschoolde 

naaisters met ondernemingszin.
- De economische zelfstandigheid van 

jonge moeders versterken.
- Jonge moeders (kortstondig) 

tewerkstellen na de opleiding.
- De eigenwaarde van de doelgroep 

vergroten door middel van een 
volwaardig inkomen en door hen te 
betrekken in het bestuur van een project.

Ons adres:
Basi Bo Moko
Klaragoed 4
9050 Gentbrugge
0473/28.73.34
De activiteiten van Basi Bo Moko worden 
aangekondigd op:
www.fzovl.be/basibomoko

Je kan dit project op verschillende manieren 
steunen:

Tot april 2009 verzamelen we de  >
machines en de stoffen die we voor het 
project nodig hebben en organiseren 
we verschillende activiteiten om dit 
project te financieren.
Heb je zelf een naaimachine die je niet  >
meer gebruikt, of wil je meehelpen bij 
onze inzamelacties: aarzel niet om ons 
te contacteren!
Als je dichter bij het project betrokken  >
wilt worden, ben je altijd welkom 
om het opvolgingsteam in Gent te 
versterken.
En... wie weet kan je wel mee naar  >
Congo en de opstart van het project 
meemaken!

AGENDA
Wil je meer weten over dit project en hoe 
je het kan steunen? Op onze activiteiten 
kan je op verschillende manieren je 
betrokkenheid kenbaar maken. Je krijgt 
er de laatste nieuwtjes te horen, maar 
je kan er ook meepraten over het 
verloop van het project.
Hieronder de grote activiteiten die 
zeker in het teken van het project 
zullen staan:

31 januari: levée du nouvel an
- nieuwjaarsfeest

Basi Bo Moko nodigt u uit voor le verre 
d’amitié bij de start van het jaar en het 
project. Basi Bo Moko vous invite au 
verre d’amitié à l’aube du nouvel an et 
du projet.
19h30 - lokaal Basi Bo Moko
21 maart: Groots feest ten voordele 
van het naaiatelier. Nauwelijks een 
week voor de start van het project in 
Kinshasa! - Grande soirée sous le 
signe de l’envoi du matériel pour 
l’atélier de coupe-couture!
19h - lokaal Basi Bo Moko

Au plaisir!



OpleidinG, werk & 
inkOMen vOOr 

jOnGe MOeders in 
kinshasa

In het voorbije decennium is de sociaal-
economische situatie van de Congolese 
bevolking er enorm op achteruit gegaan. 
In de hoofdstad Kinshasa komen velen hun 
geluk beproeven, wat sociale vangnetten 
nog verder onder druk zet.
Vrouwen in de Democratische Republiek 
Congo moeten ondanks alles de touwtjes 
aan elkaar knopen. Vaak drijft wanhoop hen 
in de prostitutie, wat hun maatschappelijke 
positie - en die van hun kinderen - nog meer 
verzwakt.

voor deze jonge moeders heeft Basi 
Bo Moko een project gestart in de 
gemeente lemba te kinshasa.
de spil van het project is een naaiatelier 
waar vrouwen een halfjarige opleiding 
kunnen volgen. 

De vrouwen verdienen tijdens en na 
de opleiding een eerlijk inkomen. De 
economische zelfstandigheid die ze 
hierdoor krijgen versterkt hun zelfbeeld 
en eigenwaarde enorm. Daardoor staan ze 

sterk om na de opleiding een eigen zaak te 
starten.

Het project van Basi Bo Moko pakt de 
economische moeilijkheden van jonge 
moeders op drie vlakken tegelijk aan.

Het naaiatelier waarin deze vrouwen  >
kunnen werken, biedt hen in de eerste 
plaats een belangrijke aanvulling op 
hun inkomen.
De opleiding die de vrouwen genieten  >
laat hen toe na hun deelname aan 
het project een eigen zaak te starten. 
Terwijl ‘snit en naad’ de hoofdmoot 
van de leertijd inneemt, krijgen de 
jonge vrouwen ook algemene vorming 
en bedrijfsbeheer.
Na de opleiding blijven de vrouwen  >

een half jaar verbonden aan het 
project, waar ze ervaring opdoen in 
het besturen van een eigen zaak.

Een deel van hun opbrengsten vloeit in 
dit halfjaar terug naar het project, zodanig 
dat de opleiding van een volgende lichting 
vrouwen gegarandeerd is. Die profiteren 
van het voorbeeld en de omkadering 

die de reeds opgeleide vrouwen kunnen 
bieden.

Bas
i Bo Moko


