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22..11..33..  LLEESS  MMUUTTUUEELLLLEESS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  ((MMUUSSOO))  
  

DDaannss  llee  ssoouuccii  mmaajjeeuurr  ddee  ::  
  

--  ccoommbbaattttrree  eett  rréédduuiirree  sseennssiibblleemmeenntt  llaa  ppaauuvvrreettéé  ;;  
--  rreelleevveerr  llee  ppoouuvvooiirr  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ffeemmmmeess//mméénnaaggeess  àà  ffaaiibblleess  rreevveennuuss  ;;  

--  eennccoouurraaggeerr  ll’’ééppaarrggnnee  eett  ll’’aaccccèèss  ffaacciillee  aauuxx  ccrrééddiittss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééffaavvoorriisseerr  ;;  

--  iimmpplliiqquueerr  llaa  ffeemmmmee  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ssoonn  mmiilliieeuu  ;;  

--  pprroommoouuvvooiirr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eett  ll’’eennttrraaiiddee  mmuuttuueellllee  eennttrree  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ;;  

--  eennvviissaaggeerr  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  ll’’aauuttoo  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ;;  

AAPPDDEE  aassbbll  aa  iinnttrroodduuiitt  ddeeppuuiiss  aavvrriill  22001166,,  1122  MMuuttuueelllleess  ddee  ssoolliiddaarriittééss  ((MMUUSSOO))  

ddoonntt  88  ddaannss  llee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  NNyyaannggeezzii  aavveecc  115566  mmeemmbbrreess,,  44  MMUUSSOO  ddaannss  llee  

ggrroouuppeemmeenntt  ddee  NNdduubbaa  aavveecc  7744  mmeemmbbrreess  eett  uunnee  MMUUSSOO  àà  BBuukkaavvuu  qquuii  eennccaaddrree  

lleess  aanncciieennss  uussaaggeerrss  ddee  sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé  mmeennttaallee  ppoouurr  lleeuurr  rrééiinnsseerrttiioonn  ssoocciioo--

ééccoonnoommiiqquuee  eenn  vvuuee  ddee  pprréévveenniirr  llaa  rruuppttuurree  ddeess  ssooiinnss  eett  llaa  rreecchhuuttee..    

  

PPoouurr  ffaavvoorriisseerr  uunnee  rrééiinnsseerrttiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  nnoonn  ddiissccrriimmiinnaattooiirree  àà  BBuukkaavvuu,,  llaa  

MMUUSSOO  aaddmmeett  aauussssii  lleess  nnoonn  aanncciieennss  uussaaggeerrss  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé  ((lleess  

aanniimmaatteeuurrss  dd’’AAPPDDEE  qquuii  ssee  ssoonntt  iinnttééggrrééss  ddaannss  ccee  ggrroouuppee  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  llaa  

ccoollllaabboorraattiioonn  eett  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn))..  LLeess  mmeemmbbrreess  rreemmbboouurrsseerr  lleess  ccrrééddiittss  aavveecc  

uunn  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  ddee  1100  %%  aapprrèèss  uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss..  LLeess  ttrrooiiss  pprreemmiièèrreess  MMUUSSOO  

llaannccééeess  àà  NNyyaannggeezzii  aauu  cceennttrree  dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddeess  aadduulltteess  ssoonntt  ::  

  

--  MMUUSSOO,,  LL’’uunniioonn  ffaaiitt  llaa  ffoorrccee  aauu  ttrrooiissiièèmmee  nniivveeaauu  ;;  

--  CCiinnyyaabbuugguummaa  ((eenn  mmaasshhii))  ::  llaa  ssoolliiddaarriittéé  ((eenn  ffrraannççaaiiss))  eenn  ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee;;  

--  EEtt  eenn  pprreemmiièèrree  aannnnééee  ::  BBaazziirree  rrhhuulluunnggaannee  ookkuubbookkoo  ((eenn  mmaasshhii))  ::    

LLeess  MMaammaannss,,  ssooyyoonnss  ssoolliiddaaiirreess  ((eenn  ffrraannççaaiiss))..  

  

TTaabblleeaauu  22  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  MMUUSSOO  sseelloonn  lleess  mmeemmbbrreess  eett  mmoonnttaannttss  

  
  

          
          MMUUSSOO  

MMeemmbbrreess  
eenn  AAvvrriill  

22001166  

MMeemmbbrreess  àà  
llaa  ffiinn  ddee  

22001166  

MMoonnttaanntt  
iinniittiiaalleess  

CCaappiittaall  ééppaarrggnnee  
++  iinnttéérrêêtt  3311  

ddéécceemmbbrree  22001166  
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MMaammaannss,,  ssooyyoonnss  

ssoolliiddaaiirreess  

4411  3355  4411  000000  FFCC  443322  665500  FFCC  

CCiinnyyaabbuugguummaa  2200  2200  2200  000000  FFCC  333366  880000  FFCC  

LL’’UUnniioonn  ffaaiitt  llaa  ffoorrccee  3333  2255  3333  000000  FFCC  555555  998800  FFCC  

TToottaall    9944  8800  9944  000000  FFCC  882255  443300  FFCC  

  

  

TTaabblleeaauu  33  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  MMUUSSOO  sseelloonn  lleess  mmoonnttaannttss  ddee  ccrrééddiittss  ooccttrrooyyééss  

  
LLeess  MMUUSSOO  TTaauuxx  

dd’’iinnttéérrêêtt  
LLee  pplluuss  ppeettiitt  

ccrrééddiitt  ooccttrrooyyéé  
LLee  pplluuss  ggrraanndd  
ccrrééddiitt  ooccttrrooyyéé  

NNoommbbrree  
dd’’aabbaannddoonnss  

MMaammaannss,,  ssooyyoonnss  

ssoolliiddaaiirreess  

1100  %%  55  000000  FFCC  3355  000000  FFCC  66  

CCiinnyyaabbuugguummaa  1100  %%  55  000000  FFCC  6600  000000  FFCC  00  

LL’’UUnniioonn  ffaaiitt  llaa  

ffoorrccee  

1100  %%  33  000000  FFCC  6622  000000  FFCC  88  

  
  DDiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  ddaannss  lleess  MMUUSSOO  
  

--  llee  rreettaarrdd  ddaannss  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ccrrééddiittss;;  

--  ttoouuss  lleess  oouuttiillss  ddee  ggeessttiioonn  nnee  ssoonntt  ppaass  ddiissppoonniibblleess  ((rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr,,  lliivvrree  

ddee  ccaaiissssee,,  ccaarrnneett  dd’’ééppaarrggnneess,,  ……))  ;;  

--  ttoouutteess  lleess  ccaaiisssseess  ((VVeerrttee,,  BBlleeuu  eett  RRoouuggee))  nnee  ssoonntt  ppaass  eennccoorree  ooppéérraattiioonnnneelllleess..  
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AAtteelliieerr  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  ssuurr  lleess  MMUUSSOO  àà  ll’’IInnssttiittuutt  WWeezzaa,,  

ddaannss  llaa  ggrraannddee  ssaallllee  ddeess  FFrrèèrreess  MMaarriisstteess,,  ddaannss  llee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  NNyyaannggeezzii,,  aauu  

mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  22001166..  
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AAtteelliieerr  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  ssuurr  lleess  MMUUSSOO  àà  ll’’IInnssttiittuutt  WWeezzaa,,  

ddaannss  llaa  ggrraannddee  ssaallllee  ddeess  FFrrèèrreess  MMaarriisstteess,,  ddaannss  llee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  NNyyaannggeezzii,,  aauu  

mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  22001166..  
  

  
33..  EEDDUUCCAATTIIOONN  
  
33..11..  LL’’AALLPPHHAABBÉÉTTIISSAATTIIOONN  FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  AADDUULLTTEESS  
  
DDeeppuuiiss  llee  66  fféévvrriieerr  22001155,,  AAPPDDEE  aassbbll  aa  oouuvveerrtt  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  WWaalluunngguu,,  

dd’’aabboorrdd  ddaannss  llee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  KKaarrhhoonnggoo--NNyyaannggeezzii,,  ssoonn  pprroojjeett  dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  

ggrraattuuiittee  ddeess  aadduulltteess  ppoouurr  ::  

--  lluutttteerr  ccoonnttrree  ll’’iiggnnoorraannccee,,  

--  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  ttaauuxx  ttrrèèss  pprroonnoonnccéé  dd’’aannaallpphhaabbééttiissmmee,,  

--  aaccccoommppaaggnneerr  eett  pprroommoouuvvooiirr  llee  lleeaaddeerrsshhiipp  fféémmiinniinn,,  

--  pprroommoouuvvooiirr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  iinnttééggrraall  ddee  ll’’hhoommmmee  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall  ooùù  

ll’’aannaallpphhaabbééttiissmmee  ssee  ppoorrttee  bbiieenn  ddeeppuuiiss  llaa  nnuuiitt  ddee  tteemmppss..  

PPoouurr  ccee  ffaaiirree  uunn  cceennttrree  dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  aa  ééttéé  oouuvveerrtt  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  

LLuukkaannaannddaa,,  aavveecc  ttrrooiiss  nniivveeaauuxx  ((ccllaasssseess))  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  ddoonntt  uunn  EEnnsseeiiggnnaanntt  

ppaarr  nniivveeaauu  ((ddeeuuxx  EEnnsseeiiggnnaannttss  eett  uunnee  EEnnsseeiiggnnaannttee))..  

LLeess  aapppprreennaannttss  ssoonntt  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  lleess  ffeemmmmeess  eett  ffiilllleess  mmèèrreess  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  eeuu  

cchhaannccee  dd’’aalllleerr  àà  ll’’ééccoollee,,  oouu  ddoonntt  llaa  ssccoollaarriittéé  aa  ééttéé  iinntteerrrroommppuuee,,  ssooiitt  ppoouurr  rraaiissoonn  

ddee  mmaarriiaaggee  pprrééccooccee  jjaaddiiss,,  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee  oouu  llaa  ppaauuvvrreettéé  ddeess  ppaarreennttss..  

  
TTaabblleeaauu  44  ::  TTaabblleeaauu  ssyynntthhééttiiqquuee  ddeess  eeffffeeccttiiffss  dd’’aapppprreennaannttss  ppaarr  nniivveeaauu  aauu  cceennttrree    
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                                      dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneellllee  ddeess  aadduulltteess  àà  LLuukkaannaannddaa//NNyyaannggeezzii  
                                      ppoouurr  ll’’aannnnééee  ssccoollaaiirree  22001155  --  22001166..  
  
NNiivveeaauuxx  //  
CCllaasssseess  

EEffffeeccttiiff  aauu  ddéébbuutt  ddee  
ll’’aannnnééee  ((fféévvrriieerr  
22001166))  

EEffffeeccttiiff  ffiinn  dd’’aannnnééee  
((DDéécceemmbbrree  22001166))..  

AAbbaannddoonnss  

  HHoommmmeess  FFeemmmmeess  HHoommmmeess  FFeemmmmeess  HHoommmmeess  FFeemmmmeess  

11eerr  nniivveeaauu  11  5599  11  3388  00  2211  

22èèmmee  nniivveeaauu  11  3377  00  2200  11  1188  

33èèmmee  nniivveeaauu  55  3366  55  2200  00  1166  

TToottaall  77  113322  66  7788  11  5544  

TToottaall  ggéénnéérraall  113399  8844  5555  

  
CCoommmmeennttaaiirreess  ::  llee  cceennttrree  dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  aa  oouuvveerrtt  ll’’aannnnééee  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  22001155--22001166,,  eenn  ddaattee  ddee  66  fféévvrriieerr  22001166  àà  LLuukkaannaannddaa  ddaannss  llee  

ggrroouuppeemmeenntt  ddee  KKaarrhhoonnggoo..  AApprrèèss  llaa  ppéérriiooddee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  qquuii  àà  ccoouuvveerrtt  ddeeuuxx  

mmooiiss,,  ddee  ddéécceemmbbrree  22001155  àà  jjaannvviieerr  22001166,,  113399  aapppprreennaannttss  oonntt  ééttéé  eennrreeggiissttrrééss  

ddoonntt  113322  ffeemmmmeess  eett  77  hhoommmmeess  ::  

  

--  AAuu  pprreemmiieerr  nniivveeaauu  ::  6600  AApppprreennaannttss,,  ddoonntt  uunn  hhoommmmee  eett  5599  ffeemmmmeess  ;;  

--  AAuu  ddeeuuxxiièèmmee  nniivveeaauu  ::  3388  AApppprreennaannttss,,  ddoonntt  uunn  hhoommmmee  eett  3377  ffeemmmmeess  ;;  

--  AAuu  ttrrooiissiièèmmee  nniivveeaauu  ::  4411  AApppprreennaannttss,,  ddoonntt  55  hhoommmmeess  eett  3366  ffeemmmmeess..  

  

AA  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee,,  iill  nnee  rreessttee  qquu’’uunn  eeffffeeccttiiff  8844  AApppprreennaannttss  ddoonntt  66  hhoommmmeess  eett  7788  

hhoommmmeess  ::  

  

--  AAuu  pprreemmiieerr  nniivveeaauu  ::  3399  AApppprreennaannttss,,  ddoonntt  uunn  hhoommmmee  eett  3388  ffeemmmmeess  ;;  

--  AAuu  ddeeuuxxiièèmmee  nniivveeaauu  ::  2200  AApppprreennaannttss,,  ddoonntt  00  hhoommmmee  eett  2200  ffeemmmmeess  ;;  

--  AAuu  ttrrooiissiièèmmee  nniivveeaauu  ::  2255  AApppprreennaannttss,,  ddoonntt  55  hhoommmmeess  eett  2200  ffeemmmmeess..  

  

DDee  113399  iinnssccrriittss,,  5555  AApppprreennaannttss  oonntt  aabbaannddoonnnnééss  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddoonntt  uunn  hhoommmmee  eett  

5544  ffeemmmmeess  ::  
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--  AAuu  pprreemmiieerr  nniivveeaauu  ::  2211  aabbaannddoonnss  ;;  
--  AAuu  ddeeuuxxiièèmmee  nniivveeaauu  ::  1188  aabbaannddoonnss,,  ddoonntt  uunn  hhoommmmee  ((ll’’uunniiqquuee  ttoouuttee  

ll’’aannnnééee))  ;;  
--  AAuu  ttrrooiissiièèmmee  nniivveeaauu  ::  1166  aabbaannddoonnss..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFiigguurree  22  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  aapppprreennaannttss  aauu  ddéébbuutt  eett  àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee  ddee    

                                ffoorrmmaattiioonn  22001155--22001166..  
  

11..aa))  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  aapppprreennaannttss  
sseelloonn  llee  sseexxee  aauu  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee..  

11..bb))  RRééppaarrttiittiioonn  dd’’eeffffeeccttiiffss  ddeess  aapppprreennaannttss  
sseelloonn  àà  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee..  

    

CCoommmmeennttaaiirreess  ::  LLaa  ffiigguurree  11..aa))  

mmoonnttrree  qquuee  ssuurr  lleess  110000  %%  ddeess  
iinnssccrriittss  aauu  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee  ddee  
ffoorrmmaattiioonn  22001155  --  22001166,,  llee  cceennttrree  
dd’’AAPPDDEE  ppoouurr  ll’’aallaapphhaabbééttiissaattiioonn  
ddeess  aadduulltteess  aa  eennrreeggiissttrréé  àà  9955  %%  
ddeess  ffeemmmmeess  eett  ffiilllleess  mmèèrreess,,  aaiinnssii  
qquuee  55  %%  ddeess  hhoommmmeess..    

CCoommmmeennttaaiirreess  ::  LLaa  ffiigguurree  11..bb))  mmoonnttrree  qquuee  

ssuurr  qquuee  ll’’aannnnééee  22001155  --  22001166,,  llee  cceennttrree  
dd’’AAPPDDEE  ppoouurr  ll’’aallaapphhaabbééttiissaattiioonn  ddeess  aadduulltteess  
aa  cclloottuurréé  ll’’aannnnééee  aavveecc  5566  %%  ddeess  ffeemmmmeess    ddee  
110000  %%  ddeess  iinnssccrriittss,,  44  %%  ddeess  hhoommmmeess  eett  4400  
%%  dd’’aabbaannddoonnss..  

  

  

  LLeess  rraaiissoonnss  dd’’aabbaannddoonnss  ddeess  aapppprreennaannttss  ssoonntt  ::  
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BBiieenn  qquuee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  eesstt  ggrraattuuiittee,,  àà  nnoottrree  ggrraannddee  ssuurrpprriissee  llee  ttaauuxx  dd’’aabbaannddoonn  

aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  22001155--22001166  ss’’ééllèèvvee  àà  4400  %%  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  

ssuuiivvaanntteess  aapprrèèss  iinnvveessttiiggaattiioonnss  ::  
  

--  LL’’eexxttrrêêmmee  ppaauuvvrreettéé  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ((llee  ccooûûtt  ddee  llaa  ssuurrvviiee  eemmppêêcchhee  lleess  

aapppprreennaannttss  dd’’êêttrree  rréégguulliieerr  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn))  ;;  

--  LLee  mmaannqquuee  dd’’iinnttéérrêêtt  ddaannss  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  cchheezz  cceerrttaaiinnss  aapppprreennaannttss;;  

--  LLaa  mmaallaaddiiee  ;;  

--  LLaa  ddéémmoottiivvaattiioonn  ddeess  aapppprreennaannttss,,  ssuuiittee  aauuxx  pprreemmiieerrss  iinntteerrvveennaannttss  ddaannss  llee  

mmiilliieeuu,,  qquuii  ddiissttrriibbuuaaiieenntt  ddeess  vviivvrreess  eett  nnoonn  vviivvrreess  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ((aatttteennttiissmmee))  ;;  

--  LLeess  ssaaiissoonnss  ccuullttuurraalleess  nnoonn  aaddaappttééss  aauu  ccaalleennddrriieerr  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn..  

TTaabblleeaauu  55  ::  RRééssuullttaattss  oobbtteennuuss  àà  llaa  ffiinn  dd’’aannnnééee..  
    
  
NNiivveeaauuxx  //CCllaasssseess  

  
EEffffeeccttiiffss  

TTaauuxx  ddee  rrééuussssiittee  TTaauuxx  dd’’éécchheecc  
NNoommbbrree  %%  NNoommbbrree  %%  

11eerr  nniivveeaauu  3399  PPaarrttiicciippaannttss  3322  8822  77  1188  

22èèmmee  nniivveeaauu  2200  PPaarrttiicciippaannttss  1188  9900  22  1100  

33èèmmee  nniivveeaauu  2255  PPaarrttiicciippaannttss  2233  9922  22  88  

TToottaall  8844  PPaarrttiicciippaannttss  7733  8877  1111  1133  
  

FFiigguurree  33  ::  PPaarrttiicciippaattiioonn  eett  ttaauuxx  ddee  rrééuussssiittee  eett  dd’’éécchheecc  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  22001155--  

                          22001166  aauu  cceennttrree  dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  àà  LLuukkaannaannddaa//NNyyaannggeezzii..  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  



2233  

  

NN°°  CCoommppttee::  11227700--22116699442299  TTMMBB--BBUUKKAAVVUU--  CCooddee::  SSwwiifftt  TTRRMMSSCCDD33LL  

AAddrreessssee  ::  AAvveennuuee  SSOOSS,,  CCoommmmuunnee  ddee  KKaadduuttuu,,  VViillllee  ddee  BBuukkaavvuu,,  PPrroovviinnccee  dduu  SSuudd  KKiivvuu  //  RRDD  CCoonnggoo  
CCoonnttaacctt::  aammiissddeellaappaaiixx@@hhoottmmaaiill..ffrr,,  ffrreennddeeggee@@ggmmaaiill..ccoomm,,  ++224433  9999  114466  22445522,,  ++224433  8855  552288  99002277,,  ++224433  9999  446644  66992200  

WWeebb  ssiittee::  wwwwww..aammiissddeellaappaaiixx..oorrgg  

  

CCoommmmeennttaaiirreess  ::  LLee  ttaabblleeaauu  22  eett  llaa  ffiigguurree  22  ttéémmooiiggnneenntt  qquuee  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  

àà  llaa  ffiinn  ddee  cceettttee  aannnnééee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  eexxppéérriieennccee  ssoonntt  ssaattiissffaaiissaannttss  mmaallggrréé  lleess  

ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééss  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn..  

SSuurr  llee  110000  %%  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  aauu  tteesstt  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee,,  lleess  rrééuussssiitteess  

ss’’ééllèèvveenntt  àà  8877  %%  eett  llee  ttaauuxx  dd’’éécchheecc  àà  1133  %%..  

LLaa  mmooyyeennnnee  ddee  rrééuussssiittee  ppoouurr  llee  cceennttrree  eesstt  ddee  8888  %%  aavveecc  llee  ssccoorree  llee  pplluuss  éélleevvéé  aauu  

ttrrooiissiièèmmee  nniivveeaauu  ((9922  %%)),,  ssuuiivvii  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  nniivveeaauu  ((9900  %%))  eett  eennffiinn  llee  pprreemmiieerr  

nniivveeaauu  aavveecc  8822  %%  ddee  rrééuussssiittee..  LLeess  eennsseeiiggnnaannttss  dd’’AAPPDDEE  oonntt  aabbaattttuu  uunn  ttrraavvaaiill  

iinnccoommmmeennssuurraabbllee,,  ll’’ââggee  ddeess  aapppprreennaannttss  vvaarriiee  eennttrree  2255  aannss  eett  5555  aannss  rréévvoolluuss..    

  

  LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  
  
CCee  rrééssuullttaatt  ppaallppaabbllee  rrééaalliisséé  eesstt  llee  ffrruuiitt  ddee  pplluussiieeuurrss  eeffffoorrttss  ccoonnjjuugguuééss  ppaarr  

ll’’ééqquuiippee  dd’’AAPPDDEE  aassbbll,,  lleess  EEnnsseeiiggnnaannttss  eett  lleess  AApppprreennaannttss..  

LLeess  ddiiffffiiccuullttééss  ssoonntt  ssuurrttoouutt  dd’’oorrddrree  llooggiissttiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr  ssuuiittee  aauu  mmaannqquuee  dd’’uunn  

aappppuuii  ppoouurr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ccee  pprrooggrraammmmee  dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneellllee  

ddeess  aadduulltteess,,  nnoottaammmmeenntt  ::  
  

--  LLaa  pprriimmee  dd’’eennccoouurraaggeemmeenntt  ddeess  EEnnsseeiiggnnaannttss  ((llaa  ffoorrmmaattiioonn  eesstt  ggrraattuuiittee,,  AAPPDDEE  

eennccoouurraaggee  lleess  EEnnsseeiiggnnaannttss  ppaarr  uunnee  pprriimmee  mmeennssuueellllee  ssuurr  ffoonnddss  pprroopprree))  ;;  

--  LLeess  ffoonnddss  ppoouurr  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  ssuuiivvii  eett  éévvaalluuaattiioonn  ssuurr  tteerrrraaiinn  ;;  

--  LLeess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  mmaattéérriieellss  ddiiddaaccttiiqquueess  ((oouuvvrraaggeess,,  ccrraaiieess,,  ttaabblleeaauuxx,,  lleess  

ppuuppiittrreess,,  ……))  ;;  

--  LLee  ppaayyeemmeenntt  dduu  llooyyeerr  ppoouurr  llee  cceennttrree  ((ttrrooiiss  ssaalllleess  ddee  ccllaassssee))..  
  

  PPiisstteess  ddee  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  rréédduuiirree  llee  ttaauuxx  éélleevvéé  dd’’aabbaannddoonnss  
  

PPoouurr  rréédduuiirree  sseennssiibblleemmeenntt  llee  ttaauuxx  éélleevvéé  dd’’aabbaannddoonnss  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  

dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn,,  AAPPDDEE  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  qquueellqquueess  ppiisstteess  ddee  ssoolluuttiioonn,,  eenn  

iinnttrroodduuiissaanntt  ddaannss  cchhaaqquuee  ccllaassssee,,  ppoouurr  ccoommbbaattttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  ccoonnttrriibbuueerr  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddeess    aapppprreennaannttss::  

--  ll’’éélleevvaaggee  ddeess  ppoorrccss;;  
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--  uunnee  MMUUSSOO  ((mmuuttuueellllee  ddee  ssoolliiddaarriittéé))..  
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33..22..  AAccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ssuuiivvii  ssccoollaaiirree  ddeess  eennffaannttss  eenn  ssiittuuaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess  
    

DDaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  WWaalluunngguu,,  ggrroouuppeemmeennttss  ddee  NNyyaannggeezzii  eett  ddee  NNdduubbaa,,  AAPPDDEE  

aassbbll  ppoorrttee  ttaanntt  ssooiitt  ppeeuu  uunn  aappppuuii  ssccoollaaiirree  àà  5500  eennffaannttss  eenn  ssiittuuaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess  

((ppaauuvvrreettéé,,  oorrpphheelliinnss,,  ddéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee,,……))  ddee  ccoonnttiinnuueerr  eett  ppaarraacchheevveerr  lleeuurr  

ppaarrccoouurrss  ssccoollaaiirree..  AAuu--ddeellàà  ddeess  oobbjjeettss  ccllaassssiiqquueess  ((hhaabbiittss,,  ccaahhiieerrss,,  cchhaauussssuurreess,,  

mmaalllleetttteess  eett  aauuttrreess  aacccceessssooiirreess))  AAPPDDEE  ppaayyeerr  lleess  ffrraaiiss  ssccoollaaiirreess  ppoouurr  ttoouuttee  

ll’’aannnnééee  eett  aassssuurree  uunn  ssuuiivvii  ssccoollaaiirree  ppeerrmmaanneenntt  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  

ggeessttiioonnnnaaiirreess  ddee  ddiifffféérreenntteess  ééccoolleess  dd’’aaccccuueeiill,,  ttoouutteess  aappppaarrtteennaanncceess  ccoonnffoonndduueess  
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((ccoonnffeessssiioonnnneelllleess,,  ppuubblliiqquueess  eett  pprriivvééeess))..  LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  llee  ssuuiivvii  ssccoollaaiirree  

ddeess  eennffaannttss  eenn  ssiittuuaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess  nnee  bbéénnééffiicciieenntt  aauuccuunn  aappppuuii  eexxttéérriieeuurr  

ppoouurrttaanntt  ssoouutteennaabbllee  ppoouurr  uunn  aavveenniirr  mmeeiilllleeuurr  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddééffaavvoorriissééeess  eenn  

mmiilliieeuuxx  rruurraauuxx  ooùù  ll’’aannaallpphhaabbééttiissmmee  eett  ll’’iiggnnoorraannccee  oonntt  ggaaggnnéé  llee  tteerrrraaiinn  ddeeppuuiiss  llaa  

nnuuiitt  ddee  tteemmppss..    

    

    
  

33..33..  AAssssiissttaannccee  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssoocciiaalleess  
  
PPoouurr  ccoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’aaccccèèss  ppaarr  llaa  ppooppuullaattiioonn  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssoocciiaalleess  ddee  

qquuaalliittéé  ((ééccoolleess,,  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittaaiirreess,,  rroouutteess  ddee  ddeesssseerrttee  aaggrriiccoollee,,……))  AAPPDDEE  aassbbll  

yy  ppoorrttee  ssoonn  aappppuuii  sseelloonn  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  sseess  mmooyyeennss..  

CCeess  ttrrooiiss  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  AAPPDDEE  aa  aappppoorrttéé  aauu  mmooiinnss  2255  ttôôlleess,,  1155  ppllaanncchheess,,  ssiixx  

kkiillooss  ddeess  cclloouuss  eett  cciinnqq  ttaabblleeaauuxx  ddaannss  ddeeuuxx  ééccoolleess    eett  cceennttrree  ppoollyyvvaalleenntt  

dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  eett  dd’’aarrttiissaannaatt  ((ll’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  LLuubbaallaa  ddee  CCiisshhuummbbaa//NNdduubbaa,,  

cceennttrree  dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddee  KKaalloollee//NNdduubbaa,,  llee  cceennttrree  dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddee  

LLuukkaannaannddaa//NNdduubbaa))..  PPeennddaanntt  llaa  ssaaiissoonn  ddee  pplluuiieess,,  cceerrttaaiinneess  ccllaasssseess  ssoonntt  

oobblliiggééeess,,  ssooiitt  dd’’iinntteerrrroommpprree  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss,,  oouu  ffoonnccttiioonnnneerr  ddaannss  
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ll’’iirrrréégguullaarriittéé,,  ssuuiittee  àà  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  aavvaannccééee  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eett  cceellaa  àà  uunn  

iimmppaacctt  nnééggaattiiff  ssuurr  llee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ssccoollaaiirreess  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll’’aannnnééee..  

LLeess  iimmaaggeess  ccii--ddeessssoouuss  ddee  llaa  rreemmiissee  ssyymmbboolliiqquuee  ddeess  ttoolleess  ttéémmooiiggnneenntt  ssuurr  ll’’ééttaatt  

ddee  ddééllaabbrreemmeenntt  aavvaannccéé  ddee  cceerrttaaiinneess  ééccoolleess  eenn  mmiilliieeuuxx  rruurraauuxx  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  

dduu  SSuudd--KKiivvuu,,  TTeerrrriittooiirree  ddee  WWaalluunngguu  eenn  RRDD  CCoonnggoo..  
  

    

AA  llaa  ssoorrttiiee  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  aavveecc  lleess  ddéélléégguuééss  ddeess  ppaarreennttss  
dd’’ééllèèvveess  aaccccoommppaaggnnééss  ppaarr  AAPPDDEE  aassbbll  àà  ll’’EEccoollee  PPrriimmaaiirree  
LLUUBBAALLAA,,  àà  NNdduubbaa  //  WWaalluunngguu  àà  ll’’EEsstt  ddee  llaa  RRDD  CCoonnggoo..  
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44..  PPRROOMMOOTTIIOONN  DDEESS  DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  &&  LLAA  PPAAIIXX  
  
AAuu--ddeellàà  dduu  mmoonniittoorriinngg,,  ddooccuummeennttaattiioonn,,  llee  ppllaaiiddooyyeerr  eett  ll’’aarrbbiittrraaggee  ppaacciiffiiqquuee  ddeess  

ccoonnfflliittss,,  ddaannss  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  eett  llaa  ppaaiixx,,  AAPPDDEE  cciibbllee  lleess  jjeeuunneess  

ppoouurr  lleeuurr  eennccaaddrreemmeenntt  eenn  ccoolloonniieess  ddee  vvaaccaanncceess,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  

ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  cciittooyyeennnneettéé  rreessppoonnssaabbllee..  
  

44..11..  EEnnccaaddrreemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess  
  

PPoouurr  pprroommoouuvvooiirr  llaa  jjeeuunneessssee,,  AAPPDDEE  aassbbll  oorrggaanniissee  lleess  aaccttiivviittééss  ccii--aapprrèèss  ::  

--  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  ccoolloonniieess  ddee  vvaaccaanncceess  ;;  

--  LLeess  vviissiitteess  gguuiiddééeess  dd’’éécchhaannggee  eett  ddee  ppaarrttaaggee  ;;  

--  LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  eenn  llaanngguueess  ((FFrraannççaaiiss  &&  AAnnggllaaiiss)),,  ll’’éédduuccaattiioonn  ssuurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  

cciittooyyeennnneettéé  rreessppoonnssaabbllee  ;;  

--  LLaa  pprroommoottiioonn  dduu  ssppoorrtt  eett  llooiissiirrss  cchheezz  lleess  jjeeuunneess..  

--  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  eenn  mmuuttuueellllee  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ppoouurr  ll’’eennttrreepprreennaarriiaatt,,  llaa  

lluuttttee  ccoonnttrree  llee  cchhôômmaaggee  eett  llaa  ppaauuvvrreettéé..  
  

CChhaaqquuee  aannnnééee,,  ddeeppuuiiss  22001144,,  AAPPDDEE  aassbbll  eennccaaddrree  lleess  jjeeuunneess  ééccoolliieerrss  eenn  ccoolloonniieess  

ddee  vvaaccaannccee  àà  ll’’IInnssttiittuutt  FFuunnddii  MMaaeennddeelleeoo  ((IITTFFMM))  àà  BBuukkaavvuu  ppeennddaanntt  lleess  ggrraannddeess  

vvaaccaanncceess  dduurraanntt  ddeeuuxx  mmooiiss,,  jjuuiilllleett  eett  AAooûûtt  ;;  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  ::  
  

--  RRéédduuiirree  sseennssiibblleemmeenntt  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  ;;  

--  EEnnccaaddrreerr  llaa  jjeeuunneessssee  ;;  

--  CCoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  lleeaaddeerrsshhiipp  cchheezz  lleess  jjeeuunneess  ;;  
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--  OOrrggaanniisseerr  ddeess  vviissiitteess  gguuiiddééeess  eett  dd’’éécchhaannggee  ssuurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  llaa  

ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  ;;  

--  FFoorrmmeerr  lleess  jjeeuunneess  ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  cciittooyyeennnneettéé  rreessppoonnssaabbllee..  

CCeettttee  aaccttiivviittéé  eesstt  rreenndduuee  ppoossssiibbllee  cchhaaqquuee  aannnnééee  ppaarr  AAPPDDEE  aassbbll  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  

aavveecc  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ll’’IITTFFMM  BBuukkaavvuu,,  lleess  ppaarreennttss  eett  llaa  ffaacciilliittaattiioonn  ddeess  

eennsseeiiggnnaannttss..  

  DDee  22001144  àà  22001166,,  AAPPDDEE  aa  ddéélliivvrréé  445500  BBrreevveettss  aauuxx  445500  llaauurrééaattss  ffoorrmmééss  eenn  

LLaanngguueess  ((FFrraannççaaiiss,,  AAnnggllaaiiss)),,  ll’’éédduuccaattiioonn  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  cciittooyyeennnneettéé  

rreessppoonnssaabbllee..  

  AAuu  mmooiinnss  115500  AArrttiissaannss  ddee  llaa  ppaaiixx  oonntt  ééttéé  ffoorrmmééss  ssuurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  llaa  

ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’aarrbbiittrraaggee  ppaacciiffiiqquuee  ddeess  ccoonnfflliittss..  
  

  TTrrooiiss  vviissiittééss  gguuiiddééeess  dd’’éécchhaannggee  ssuurr  llaa  ppaaiixx  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééeess  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunnee  

vviissiittee  ppaarr  aann,,  rreessppeeccttiivveemmeenntt  aauu  ssaannccttuuaaiirree  ddee  LLuukkaannaannddaa,,  ll’’iinnssttiittuutt  WWeezzaa  

cchheezz  lleess  ffrrèèrreess  mmaarriisstteess  eett  aauu  ssttaaddee  BBaannggwwee  ddee  NNyyaannggeezzii..  

  AAuu  mmooiinnss  oonnzzee  mmaattcchh  ddee  ffoooottbbaallll  oonntt  ééttéé  pprroodduuiitt  cceess  ttrrooiiss  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  àà  

BBuukkaavvuu,,  ttoouutt  ccoommmmee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ppaarr  lleess  jjeeuunneess  ddee  FFCC  llaa  CCOOLLOOMMBBEE  

((ll’’ééqquuiippee  dd’’AAPPDDEE  aassbbll))  aavveecc  lleess  jjeeuunneess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  pprroommoouuvvooiirr  llee  ssppoorrtt,,  

llee  ppaarrttaaggee  eett  lleess  llooiissiirrss  cchheezz  lleess  jjeeuunneess..  
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