
 

 

Beste sympathisant 

Je behoort bij de trouwe sponsors van het Kara Karacomité met een doorlopende opdracht 

op de rekening van de Koning Boudewijnstichting of door een eenmalige storting. 

De vorige projectrekening (met mededeling 128/2946/00041) die de waterprojecten als doel 

had, konden we niet meer verlengen door de regels van de KBS.  

Geen nood : blijf ons steunen via de KBS rekening (met recht op fiscale attesten), maar je 

dient wel de gestructureerde mededeling te wijzigen : 623/3757/40020. 

Deze nieuwe projectrekening ondersteunt nieuwe economische projecten in Kara Kara en de 

organisatie en infrastructuur van de markt, maar natuurlijk blijven we verder werken aan alle 

lopende projecten : landbouw en organisatie van de vrouwengroepen, jeugd en onderwijs, 

alfabetisering, gezondheid, water en sanitatie.  

Bijgevoegd wat met jouw steun gebeurde in 2022 en wat de plannen zijn voor 2023. 

Onze verontschuldiging voor de kleine administratieve last, maar we hopen dat dit je niet 

weerhoudt Kara Kara te blijven steunen. 

 

   

Vzw Kara Karacomité 

Dank aan al onze sponsors, namens 

onze vrienden in Kara Kara, Niger! 

 

Noteer vanaf 1 januari 2023 bij 

steun op KBS BE10 0000 0000 0404 

de nieuwe mededeling : 

  623/3757/40020  



2022 

 

 

 

 

De vrouwengroepen blijven de 

motor van de ontwikkeling : 10 

groentetuinen worden verder 

gesteund en andere groepen krijgen 

via warrantage (micro-financiering) 

steun voor de arachide-teelt. 

 

150 vrouwen volgden 6 maanden, 6 

dagen/week les in rekenen, 

schrijven en lezen. De inspectie 

oordeelde dat 70 % van hen 

geslaagd en dus “gealfabetiseerd” is. 

 

200 nieuwe schoolbanken werden 

gemaakt in de leer-werk-school 

(technische beroepsopleiding). 

Het “geitenproject” werd opnieuw 

uitgebreid en geeft nu in 30 lagere 

scholen meer financiële middelen. 

 

In 2019-2021 werden waterputten 

gerenoveerd in 10 dorpen (ca.6000 

inwoners). Het nieuwe waterproject 

2022-2025 voorziet 1 dorp/jaar. 

In 2022 werd in Matankari II 

(ca.1000 inwoners) voor het eerst 

met zonnepanelen een waterput 

gerenoveerd én werden er toiletten 

in de plaatselijke school gebouwd. 



 

 

 

Van L naar R : Els Peeters (ambtenaar mondiaal beleid Mol) – 

Maman Falah (stichter samenwerking- lid ONG REVE) – 

Mamane Barazé (coördinator ONG REVE en contactpersoon in 

Kara Kara) – Anaroua Neino (burgemeester Kara Kara) – Wim 

Cayers (burgemeester Mol) 

Zoals elk jaar wordt de jaarlijkse 

“lutte traditionelle” door Mol 

gesteund : een groot feest voor 

geheel Kara Kara. Ook de sport op 

het college en de jongeren van het 

naaiatelier blijven kleine steun 

krijgen. Er wordt ook speelgoed 

voor de kleuterklasjes aangekocht. 

In december 2022 kunnen 1700 

patiënten een consultatie van een 

dokter en gratis medicatie krijgen. 

Helaas vernemen we net het 

overlijden van dokter Babadi, 

chirurg en bezieler van het medisch 

programma.  

Gelukkig is de toekomst van de 

gezondheidszorg in Kara Kara 

verzekerd : de jarenlange 

inspanningen van Mol hebben 

geleid tot het engagement van 

ENABEL (zie 2023). 

Het bezoek uit Kara Kara aan Mol 

eind september- begin oktober was 

een succes. Ongeveer 1000 

leerlingen van alle secundaire 

scholen kregen zicht op het leven 

van leeftijdsgenoten in Niger, er 

werden waardevolle contacten 

gelegd in Brussel en Mol, er werd 

uitgewisseld met de vrienden van   

Santo Tomas, en er werd veel 

gepraat en gevierd : 15 jaar 

stedenband Mol – Kara Kara !      



2023 

We zetten zoveel mogelijk de bestaande projecten verder, maar ook in Niger kent men inflatie en 

stijgende kosten. De financiële steun blijft dan ook heel belangrijk om het bestaande te bestendigen 

en nieuwe initiatieven verder mogelijk te maken.  

Project dierenmarkt 

De gemeenten in Niger hebben bijzonder weinig financiële middelen om een eigen beleid te voeren. 

Standgelden op de markten kunnen voor Kara Kara een belangrijke inkomstenbron zijn, maar werden 

tot nu toe niet goed geïnd. 

De burgemeester en gemeenteraad van Kara Kara maakten een plan om alvast de belangrijke 

dierenmarkt in Kara Kara met een eigen infrastructuur goed en hygiënisch te organiseren. Na de 

bouw zal de gemeentekas de verschuldigde belastingen op verkoop en slachten van vee fair kunnen 

heffen. Met de meeropbrengsten kan de gemeente Kara Kara zelf nieuwe initiatieven nemen. 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 € per 

jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk 

gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). 

Project gezondheidszorg 

Enabel (agentschap voor ontwikkelingssamenwerking van de Belgische overheid) start in het 

departement Dioundiou, waar Kara Kara deel van uit maakt, met een ambitieus plan : alle 

gezondheidscentra (7 CSI’s nu in Kara Kara) zullen gerenoveerd worden en van materiaal voorzien, 

het personeel wordt opgeleid en de organisatie van de gezondheidszorg wordt efficiënt gemaakt. Dit 

pilootproject (Dioundiou is pas het tweede departement in Niger dat Enabel aanpakt) moet op 

termijn leiden naar een vorm van sociale zekerheid en goede gezondheidszorg voor geheel Niger.  

Dat Kara Kara betrokken is in dit pilootproject, heeft alles te maken met de jarenlange Molse 

aanwezigheid en onze stedenband. Het overleg in Brussel met Enabel en de delegatie uit Kara Kara in 

Mol bevestigde dit en vroeg vzw Kara Karacomité zijn engagement verder te zetten en verder af te 

stemmen op de evolutie die nu mogelijk gemaakt wordt door de veel grotere federale middelen. We 

houden hierover verder contact. 

   

 

 

 

Word vrijwilliger en kom eens langs - elke 1ste zaterdag van de maand in de WW van Mol 

Contacteer ons info@karamol.be 014 33 15 63 els.peeters@gemeentemol.be 

Volg ons op facebook of www.karamol.be 

Steun op rekening van Koning Boudewijnstichting  BE10 0000 0000 0404 met 

vermelding 623/3757/40020  
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