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AAppppuuii  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssoocciiaalleess  
((EEccoolleess,,  ssttrruuccttuurreess  ssaanniittiiaaiirreess,,  rroouutteess  
ddee  ddeesssseerrttee    aaggrriiccoollee,,……  

  

AAccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ssuuiivvii  ssccoollaaiirree  ddeess  
eennffaannttss  eenn  ssiittuuaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess..  

  

  

LL’’éélleevvaaggee  ddeess  ppoorrccss  ppoouurr  rreellèèvveerr  llee  
ppoouuvvooiirr  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  ffeemmmmee..  

      

  

AAggrriiccuullttuurree  mmaarraaiicchhèèrree  AAllpphhaabbééttiissaattiioonn  ffoonnccttiioonnnneellllee  ddeess  
aadduulltteess  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall..  

EEnnccaaddrreemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess  ssuurr  llaa  PPaaiixx  
&&  llaa  cciittooyyeennnneettéé  rreessppoonnssaabbllee..  

  
  
  

  

  
  

    
  

LLuuttttrree  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  ::  MMUUSSOO  ((MMuuttuueelllleess  
ddee  ssoolliiddaarriittéé  ))..  

PPrrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  lluuttttee  
ccoonnttrree  llee  rreecchhaauuffffeemmeenntt  ddee  llaa  tteerrrree..  

  

LLaa  rriizziiccuullttuurree..  

 

Rapport d’activités du projet global d’appui à l’amélioration des conditions socio-
économiques des populations défavorisées, la promotion du leadership féminin et 
des jeunes dans le Territoire de Walungu et la ville de Bukavu au Sud – Kivu / RDC.        

                           Période allant de janvier 2014 à décembre 2016 

                                                      AAMMIISS  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  PPOOUURR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EENNDDOOGGEENNEE  
                                      AAPPDDEE  aassbbll  

                                                                      AAvv..  SSOOSS,,  CC//KKaadduuttuu,,  BBuukkaavvuu,,  PPrroovviinnccee  dduu  SSuudd  ––  KKiivvuu,,  RRDD  CCoonnggoo  

                                                          TTééll..  ++224433  9999  114466  22445522,,  ++224433  9999  446644  66992200,,  ++224433  8855  552288  99002277,,  ++224433  8811  116677  11009966  
                                                EE--mmaaiill::  aammiissddeellaappaaiixx@@hhoottmmaaiill..ffrr  ,,  SSiittee  WWeebb::  wwwwww..aammiissddeellaappaaiixx..oorrgg  

 



11  

  

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  

CCOONNTTEENNUU  DDUU  RRAAPPPPOORRTT    
  

RRééssuumméé  dduu  rraappppoorrtt  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....22  
  

11..  PPrréésseennttaattiioonn  dd’’AAPPDDEE  aassbbll…………………………………………………………………………………………………………………………....44  
  

11..11..  RReeccoonnnnaaiissssaannccee  llééggaallee  ddee    ll’’aassssoocciiaattiioonn……………………………………………………………………………………..44  
11..22..  LLooccaalliissaattiioonn  eett  rraayyoonnss  dd’’aaccttiioonnss…………………………………………………………………………………………………………55  
11..33..  MMiissssiioonn……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....55  
11..44..  VViissiioonn  ssoocciiaallee……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....55  
11..55..  PPrrooggrraammmmeess//  ddoommaaiinneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn……………………………………………………………………………………....66  
11..66..  BBéénnééffiicciiaaiirreess…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66  
  

22..  LLeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ddee  22001144  àà  22001166…………………………………………………………………………………………77  
  

22..11..  LLuuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  &&  ll’’iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree…………………………………………..77  
  

22..22..  LL’’éélleevvaaggee  ddeess  ppoorrccss…………………………………………………………………………………………………………………………………………77  
22..33..  LL’’aaggrriiccuullttuurree……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....1100  
22..44..  LLeess  MMuuttuueelllleess  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ((MMUUSSOO))…………………………………………………………………………………………....1144  
  

33..  EEdduuccaattiioonn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....1188  
  

33..11..  LL’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddeess  aadduulltteess…………………………………………………………………………………………………………....1188  
33..22..  AAccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ssuuiivvii  ssccoollaaiirree  ddeess  eennffaannttss  eenn  ssiittuuaattiioonnss  

ddiiffffiicciilleess………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....2244  
33..33..  AAssssiissttaannccee  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssccoollaaiirreess………………………………………………………………………………..2255  
  

44..  PPrroommoottiioonn  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  &&  llaa  PPaaiixx…………………………………………………………………………....2277  
  

44..11..  EEnnccaaddrreemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess  ……………………………………………………………………………………………………………………..2277  
  

55..  SSaannttéé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3322  
  
55..11..  AAssssiissttaannccee  aauuxx  ddéémmuunniiss  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  

pprriimmaaiirreess………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3322    
55..22..  EEdduuccaattiioonn  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  ssuurr  lleess  mmaallaaddiieess  dd’’oorriiggiinneess  hhyyddrriiqquueess  eett  ddeess  

mmaaiinnss  ssaalleess…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3333  
  

66..  LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ssuuiivvii  ppssyycchhoossoocciiaall  ddeess  aanncciieennss  uussaaggeerrss  ddeess  
sseerrvviicceess  ddeess  ssooiinnss  mmeennttaauuxx  ddee  ssaannttéé………………………………………………………………………………..............3344  
  

77..  SSuuiivvii  eett  éévvaalluuaattiioonnss  ddeess  aaccttiivviittééss  ssuurr  tteerrrraaiinn……………………………………………………………………3355  
  

CCoonncclluussiioonn…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3399    



22  

  

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  

RRééssuumméé  dduu  rraappppoorrtt    
 
LLee  pprréésseenntt  rraappppoorrtt  eesstt  llee  ccoonnddeennsséé    ddeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess    ppaarr  AAMMIISS  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  PPOOUURR  LLEE  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EENNDDOOGGEENNEE,,  AAPPDDEE  aassbbll  ppeennddaanntt  33  aannss    aallllaanntt  ddee  jjaannvviieerr  22001144  àà  ddéécceemmbbrree    22001166  

ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’««aappppuuii  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

ddééffaavvoorriissééeess,,  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  lleeaaddeerrsshhiipp  fféémmiinniinn  eett  ddeess  jjeeuunneess  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  WWaalluunngguu  

((ggrroouuppeemmeennttss  ddee  KKaarrhhoonnggoo--NNyyaannggeezzii,,  NNdduubbaa  eett  LLuurrhhaallaa))  eett  llaa  vviillllee  ddee  BBuukkaavvuu  aauu  SSuudd  ––  KKiivvuu,,  eenn  RRDD  

CCoonnggoo  »»..  CCeess  aaccttiivviittééss  ssoonntt  pprriinncciippaalleemmeenntt  ::  
  

  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  &&  ll’’iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  
  

--  LL’’éélleevvaaggee  ddeess  ppoorrccss  ppaarr  lleess  mméénnaaggeess  ((ffeemmmmeess  eett  hhoommmmeess))  àà  ffaaiibbllee  rreevveennuu  ;;  
--  LL’’aaggrriiccuullttuurree  ;;  
--  LLeess  MMuuttuueelllleess  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ((MMUUSSOO))  ;;  
  

  LL’’EEdduuccaattiioonn  
  

--  LL’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddeess  aadduulltteess  ;;  
--  AAssssiissttaannccee  eett  ssuuiivvii  ssccoollaaiirree  ddeess  eennffaannttss  eenn  ssiittuuaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess  ;;  
--  AAssssiissttaannccee  aauuxx  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssccoollaaiirreess  ;;  
  

  PPrroommoottiioonn  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  &&  llaa  PPaaiixx  
  

--  EEnnccaaddrreemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess  eenn  ccoolloonniieess  ddee  vvaaccaanncceess  ;;  
--  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  jjeeuunneess  ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  cciittooyyeennnneettéé  rreessppoonnssaabbllee  ;;  
  

  SSaannttéé  
  

--  AAssssiissttaannccee  aauuxx  ddéémmuunniiss  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  pprriimmaaiirreess  ;;  
--  EEdduuccaattiioonn  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  ssuurr  lleess  mmaallaaddiieess  dd’’oorriiggiinneess  hhyyddrriiqquueess  eett  ddeess  mmaaiinnss  ssaalleess  ;;  
--  LL’’hhyyggiièènnee  eett  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  dduu  mmiilliieeuu  ;;  
--  LLaa  ssaannttéé  mmeennttaallee  eett  ll’’ééppiilleeppssiiee  ;;  

  

  LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ssuuiivvii  ppssyycchhoossoocciiaall  ddeess  aanncciieennss  uussaaggeerrss  ddeess  sseerrvviicceess  ddeess  
ssooiinnss  mmeennttaauuxx  ddee  ssaannttéé  ;;  

  

  SSuuiivvii  eett  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ssuurr  tteerrrraaiinn  ;;  
  

CCeess  aaccttiivviittééss  oonntt  ééttéé  mmeennééeess  ssuurr  ffoonnddss  pprroopprreess  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  àà  6600  %%  eett  àà  4400  %%    ppaarr  ll’’aappppuuii  ddeess  

ppaarrtteennaaiirreess,,  nnoottaammmmeenntt  ;;  ll’’OONNGG  AAMMIICCII  DDEEII  PPOOPPOOLLII  eett  llaa  PPrroovviinnccee  MMaarriissttee  EEuurrooppee  CCeennttrraallee  eett  

OOuueesstt,,  àà  qquuii  nnoouuss  pprréésseennttoonnss  nnooss  ssiinnccèèrreess  rreemmeerrcciieemmeennttss  aauu  nnoomm  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  eett  ddee  bbéénnééffiicciiaaiirreess  

ddee  sseess  aaccttiioonnss..  HHoorrss  mmiiss  llaa  ccoonncclluussiioonn,,  ccee  rraappppoorrtt  rreennffeerrmmee  uunn  aallbbuumm  pphhoottooss  dd’’aaccttiivviittééss  ssuurr  tteerrrraaiinn..    
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CCee  pprroojjeett  aa  aatttteeiinntt  ddeess  rrééssuullttaattss  ppaarrllaanntt  dd’’eeuuxx  mmêêmmee  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  eett  lleess  bbéénnééffiicciiaarreess  eenn  tteemmooiiggnneenntt  ;;  

DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiivviittééss  mmiisseess  eenn  œœuuvvrree    ;;  llee  bbiillaann  ppaallppaabbllee  eesstt  llee  ssuuiivvaanntt  ::  

--  AAuu  mmooiinnss  5500  mméénnaaggeess  oonntt  ééttéé  ccaappaacciittééss  eett  oonntt  bbéénnééffiicciiééss  ddeess  ppoorrccss  ppoouurr  ll’’eelleevvaaggee  ;;  ssooiieenntt  335500  

bbéénnééffiicciiaarreess  iinnddiirreecctteess  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’eelleevvaaggee  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall  ooùù  llaa  mmiissèèrree  ffaaiitt  llaa  llooii  ;;  

--    110000  mméénnaaggeess  oonntt  ééttéé  eennccaaddrrééss  eenn  nnoouuvveelllleess  tteecchhnniiqquueess  aaggrriiccoolleess  eett  eenn  aaggrriiccuullttuurree  mmaarraaiicchhèèrree  

ddaannss  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  ddee  NNdduubbaa  eett  KKaarrhhoonnggoo--NNyyaannggeezzii  ddaannss  llaa  PPrroovviinnccee  dduu  SSuudd--KKiivvuu  ;;  ssooiieenntt  

770000  bbéénnééffiicciiaaiirreess  iinnddiirreeccttss  ;;  

--  1122  MMuuttuueelllleess  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ((MMUUSSOO))  ssoonntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  eett  ooppéérraattiioonnnneelllleess  aavveecc  224400  mmeemmbbrreess  

eeffffeeccttiiffss  ;;  

--  UUnn  ssyyssttèèmmee  dd’’eeppaarrggnnee  eett  ddeess  mmiiccrrooccrreeddiittss  rroottaattiiffss  eesstt  ddeejjàà  ooppéérraattiioonnnneell  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  

aayyaanntt  uunn  ffaaiibbllee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall;;  

--  8844  aadduulltteess  ssaavveenntt  mmaaiinntteennaanntt  lliirree,,  ééccrriirree  eett  ccaallccuulleerr  ggrraaccee  àà  ll’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddeess  aadduulltteess  ;;  

--  5500  eennffnnaannttss  eenn  ssiittuuaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess    oouu  eenn  rruuppttuurree  aavveecc  llaa  ssccoollaarriittéé  oonntt  rreepprriiss  llee  cchheemmiinn  ddee  

ll’’ééccoollee  eett  ccoonnttiinnuueenntt  ssaannss  ddoouuttee  ;;  

--  UUnnee  ééccoollee  eett  uunn  CCeennttrree  ddee  ssaannttéé  oonntt  ééttéé  aappppuuyyééss  eenn  mmaatteerriieellss  eett  ddeeuuxx  aaxxeess  rroouuttiieerrss  ddee  

ddeesssseerrttee  aaggrriiccoollee  oonntt  ééttéé  rrééhhaabbiilliittééss  ;;  

--  AAuu  mmooiinnss  115500  jjeeuunneess  oonntt  ééttéé  ffoorrmmééss  ccoommmmeess  aarrttiissaannss  ddee  llaa  ppaaiixx  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  eett  ddaannss  llaa  

ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  vviiee  ;;  

--  AAuu  mmooiinnss  445500  jjeeuunneess  oonntt  ééttéé  ffoorrmmééss  eenn  llaanngguueess  ((AAnnggllaaiiss  &&  FFrraannççaaiiss))  eett  eenn  cciittooyyeennnneettéé  

rreessppoonnssaabbllee  ;;  

--  AAuu  mmooiinnss  115500  mméénnaaggeess  oonntt  ppaasssséé  ddee  ll’’aatttteennttiissmmee  vveerrss  llee  rreettoouurr  pprrooggrreessssiiff  ddee  ll’’aauuttoopprriissee  eenn  

cchhaarrggee  eeffffeeccttiivvee  ;;  

--  AAuu  mmooiinnss  1155  ppeerrssoonnnneess  oonntt  eeuu  aaccccèèss  aauuxx  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  pprriimmaaiirree  ddee  qquuaalliittéé  ;;  

--  660000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  éédduuqquuééss  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ((lleess  mmaallaaddiieess  dd’’oorriiggiinnee  hhyyddrriiqquuee  eett  ddeess  mmaaiinnss  ssaalleess,,  llee  

ppaalluuddiissmmee,,  llaa  ttuubbeerrccuulloossee,,  llee  VVIIHH//SSIIDDAA  eett  llaa  ssaannttéé  mmeennttaallee,,……))  ;;  

--  1155  aanncciieerrss  uussaaggeerrss  ddeess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  mmeennttaauuxx  ssoonntt  ssuuiivviiss  eett  iinnsseerrééss  ddaannss  llaa  vviiee  ssoocciioo--

ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleeuurrss  ccoommmmuunnaauuttééss  ;;  

--  110000  ffeemmmmeess  àà  ffaaiibblleess  rreevveennuuss  ssoonntt  aaccttiivveess  ddaannss  llee  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  vviiaa  lleess  mmiiccrrooccrreeddiittss  rroottaattiiffss  

CCeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  llee  ffrruuiitt  ddeess  pplluussiiuurrccss  eeffffoorrttss  ccoonnjjuugguuééss  eennsseemmbbllee  ((AAPPDDEE  aassbbll,,  lleess  bbéénnééffiicciiaarreess  eett  

ppaarrtteennaaiirreess))..  
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11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DD’’AAPPDDEE  aassbbll  
  
AAmmiiss  ddee  llaa  PPaaiixx  ppoouurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  EEnnddooggèènnee  ««  AAPPDDEE  aassbbll  »»  eenn  ssiigglleess,,  

eesstt  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss,,  pphhiillaanntthhrrooppiiqquuee,,  ssoocciioo--hhuummaanniittaaiirree,,  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt,,  àà  bbuutt  nnoonn  lluuccrraattiiff  ((aassbbll))  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  qquuii  mmiilliittee  ppoouurr  

ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  llaa  ppaaiixx,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eennddooggèènnee  eett  llee  bbiieenn--êêttrree  ddeess  

ppooppuullaattiioonnss  ddééffaavvoorriissééeess  àà  ll’’EEsstt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  ddaannss  

lleess  PPrroovviinncceess  ddee  ll’’aanncciieenn  ggrraanndd  KKiivvuu  ((MMaanniieemmaa,,  NNoorrdd  KKiivvuu  eett  SSuudd  KKiivvuu))  eenn  

AAffrriiqquuee  CCeennttrraallee..  
    

11..11..  RReeccoonnnnaaiissssaannccee  llééggaallee  ddee    ll’’aassssoocciiaattiioonn  
  
--  AAPPDDEE  aa  vvuu  llee  jjoouurr  eenn  22001122..  LL’’aassssoocciiaattiioonn  aa  ééttéé  eennrreeggiissttrrééee  àà  llaa  ddiivviissiioonn  

pprroovviinncciiaallee  ddee  llaa  jjuussttiiccee  eett  ggaarrddee  ddee  sscceeaauu  aauu  mmooiiss  ddee  JJaannvviieerr  22001144  ssoouuss  llee  

cceerrttiiffiiccaatt  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  NN°°JJUUSSTT..111122//SS--KKVV//33992288//22001144  dduu  1155//0011//22001144..  
  

--  LL’’aassssoocciiaattiioonn  aa  oobbtteennuuee  ssoonn  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ppaarr  llee  

ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  pprroovviinnccee  dduu  SSuudd  KKiivvuu  ssoouuss  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

NN°°0011//336644//CCAABB//GGOOUUPPRROO--SSKK//22001144  dduu  1188  AAoouutt  22001144..    
  

--  AAPPDDEE  eesstt  rreeccoonnnnuu  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ppaarr    llee  BBuurreeaauu  TTeerrrriittoorriiaall  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

rruurraall  ddee  WWaalluunngguu  ssoouuss  ll’’aatttteessttaattiioonn  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  NN°°  

111199//IIDDRR//WWLLGG//22001155  dduu  1188  MMaarrss  22001155  ;;  
  

  

--  AAPPDDEE  eesstt  eennrreeggiissttrréé  aauu  MMiinniissttèèrree  NNaattiioonnaall  ddee  llaa  JJuussttiiccee  eett  ddeess  DDrrooiittss  

HHuummaaiinnss  ssoouuss  llee  cceerrttiiffiiccaatt  NN°°  FF..9922//2266..112200  dduu  1199  jjaannvviieerr  22001166,,  eenn  vvuuee  ddee  

ll’’oobbtteennttiioonn  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  ;;  
  

--  AAPPDDEE  eesstt  aauuttoorriisséé  dd’’œœuuvvrreerr  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  WWaalluunngguu  ppaarr  

ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  ssoouuss  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  NN°°  55007722//007766//BBUURR--AATT//TTEERR--WWGGUU//22001155  

dduu  1188  MMaarrss  22001155..  
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11..22..  LLooccaalliissaattiioonn  eett  rraayyoonn  dd’’aaccttiioonnss  
  
LL’’aassssoocciiaattiioonn  AAPPDDEE    ssee  llooccaalliissee  eett  rrééaalliissee  sseess  aaccttiioonnss  eenn  AAffrriiqquuee  cceennttrraallee,,  ddaannss  

llaa  rrééggiioonn  ddeess  ggrraannddss  llaaccss  aaffrriiccaaiinnss,,  aa  ll’’EEsstt  ddee  llaa  RRDD    CCoonnggoo,,  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  dduu  

SSuudd  KKiivvuu,,  aavveecc  ssoonn  ssiièèggee  ssoocciiaall  ssuurr  ll’’AAvveennuuee  SSOOSS,,  qquuaarrttiieerr  NNkkaaffuu,,  ddaannss  llaa  

ccoommmmuunnee  ddee  KKaadduuttuu,,  vviillllee  ddee  BBuukkaavvuu,,  ssuurr  llaa  rroouuttee  nnaattiioonnaallee  nn°°22,,  ((RRNN22))..  
  

SSoonn  rraayyoonn  dd’’aaccttiioonnss  eesstt  llaa  rrééggiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn  KKiivvuu,,  CC’’eesstt--àà--ddiirree,,  lleess  pprroovviinncceess  dduu  

SSuudd  KKiivvuu,,  NNoorrdd  KKiivvuu  eett  cceelluuii  dduu  MMaanniieemmaa,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  ssuurr  ttoouuttee  ll’’éétteenndduuee  

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eenn  ggéénnéérraall..  
  

AAccttuueelllleemmeenntt  ssuuiittee  àà  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  lliiééeess  aauuxx  rreessssoouurrcceess  ((ffiinnaanncciièèrreess  eett  

mmaattéérriieelllleess))  AAPPDDEE  ffooccaalliissee  ssoonn  aatttteennttiioonn  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  WWaalluunngguu  aauu  SSuudd  

KKiivvuu,,  cchheeffffeerriiee  ddee  NNggwweesshhee,,  pplluuss  pprréécciisséémmeenntt  ddaannss  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  ddee  LLuurrhhaallaa  

((àà  KKaahhaannddaa  ––  MMuuggooggoo)),,  KKaarrhhoonnggoo//NNyyaannggeezzii  ((ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  ddee  CCiijjiinnggiirrii,,  

LLuukkaannaannddaa,,  MMuulleennddee,,  KKaabbiiggaannddaa,,  KKaarrhhuunndduu,,  IIrrhhaaggaa,,  MMuusshheeggoo,,  NNtteennddeerraa,,  

KKaahhiinnaa))  eett  llee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  NNdduubbaa  ((àà  KKaalloollee  eett  àà  CCiisshhuummbbaa))..    

DDaannss  llaa  vviillllee  ddee  BBuukkaavvuu  ééggaalleemmeenntt,,  eenn  ccoommmmuunnee  MMèèrree  ddee  KKaadduuttuu,,  ddaannss  llee  

qquuaarrttiieerr  NNKKAAFFUU,,  AAPPDDEE  pprrooffiittee  cchhaaqquuee  ffooiiss  ddeess  vvaaccaanncceess  ddeess  ééccoolliieerrss  ppoouurr  lleess  

ccaappaacciittééss  eenn  llaanngguueess  ((FFrraannççaaiiss  AAnnggllaaiiss)),,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddeess  ccoonnfflliittss,,  éédduuccaattiioonn  éélleeccttoorraallee  eett  àà  llaa  cciittooyyeennnneettéé  

rreessppoonnssaabbllee..  
  

11..33..  MMiissssiioonn  

  
LL’’AAPPDDEE    aassbbll  aa  ppoouurr    mmiissssiioonn  ddee  pprroommoouuvvooiirr  llaa  ppaaiixx  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llee  

KKiivvuu  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  eenn  RR..DD..CCoonnggoo  eenn  ggéénnéérraall..  
  

11..44..  VViissiioonn  ssoocciiaallee  
  

--  LL’’AAPPDDEE  aassbbll  aa  ppoouurr  vviissiioonn  ssoocciiaallee  ddee  ssoouullaaggeerr  lleess  ssoouuffffrraanncceess  ddeess  ggrroouuppeess  

vvuullnnéérraabblleess  oouu  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess..  
  

--    PPrroommoouuvvooiirr  uunnee  ssoocciiééttéé  jjuussttee  eett  ééqquuiittaabbllee,,  ddaannss  uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ssaaiinn  ooùù  

iill  ffaaiitt  bboonn  ddee  vviivvrree..  
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11..55..  PPrrooggrraammmmeess  dd’’aaccttiioonnss//  ddoommaaiinneess  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11..66..  BBéénnééffiicciiaaiirreess  
  

LLeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  pprriioorriittaaiirreess  ddeess  aaccttiioonnss  dd’’AAPPDDEE  ssoonntt  lleess  ppooppuullaattiioonnss  

ddééffaavvoorriissééeess  ssuurrttoouutt  ggrroouuppeess  vvuullnnéérraabblleess    ddoonntt  ::  

--  lleess  eennffaannttss  oorrpphheelliinnss  ddee  gguueerrrreess  eett  dduu  VVIIHH//SSIIDDAA,,  lleess  eennffaannttss  aabbaannddoonnnnééss,,  

lleess  eennffaannttss  iissssuuss  ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééeess  oouu  eexx--ccoommbbaattttaannttss,,  lleess  eennffaannttss  ddee  llaa  rruuee  

((vviiccttiimmeess  ddee  llaa  ddéélliinnqquuaannccee  jjuuvvéénniillee)),,  lleess  eennffaannttss  eenn  rruuppttuurree  aavveecc  llaa  ssccoollaarriittéé,,  

lleess  vveeuuvveess,,  lleess  ffiilllleess//ffeemmmmeess  mmaarrggiinnaalliissééeess  ((ffiilllleess  mmèèrreess,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  lliiééeess  

aauu  ggeennrree,,  aaccccuussaattiioonnss  ddee  llaa  ssoorrcceelllleerriiee,,  lleess  vviiccttiimmeess  dd’’eessccllaavvaaggee  sseexxuueell  eett  vviioollss)),,  

lleess  ppeerrssoonnnneess  dduu  ttrrooiissiièèmmee  ââggee,,  lleess  ddééppllaaccééss    eett  lleess  vviiccttiimmeess  ddee  ccaattaassttrroopphheess  

nnaattuurreelllleess,,  lleess  hhaannddiiccaappééss  pphhyyssiiqquueess  eett  mmeennttaauuxx  ;;  lleess  jjeeuunneess  ddééssœœuuvvrrééss  ;;  lleess  

ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddiiffffiicciilleess  ((lleess  ssaannss  llooggeemmeenntt,,  lleess  vviiccttiimmeess  dd’’iinnoonnddaattiioonn  eett  

iinncceennddiiee,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  vviivvaanntt  aavveecc  llee  vviirruuss  dduu  VVIIHH  eett  vviiccttiimmeess  ddeess  ééppiiddéémmiieess,,  

……))..  LLeess  ppeerrssoonnnneess  lleess  pplluuss  ppaauuvvrreess  oouu  ddééffaavvoorriissééeess..  
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22..  LLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  RREEAALLIISSEEEESS  DDEE  22001144  --  22001166  
  
22..11..  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPAAUUVVRREETTÉÉ  &&  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  
  
BBiieenn  qquuee  llaa  ppaauuvvrreettéé,,  ddeemmeeuurree  llee  ppiilliieerr  cceennttrraall  ddee  llaa  lluuttttee  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  aauupprrèèss  
ddeess  mméénnaaggeess  ddeess  ffeemmmmeess,,  ffiilllleess  mmèèrreess  àà  ffaaiibblleess  rreevveennuuss,,  uunn  aacccceenntt  ppaarrttiiccuulliieerr  
eesstt  mmiiss  ssuurr  ::  
  

--  LLeess  MMuuttuueelllleess  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ((MMUUSSOO))  ;;  
--  LL’’éélleevvaaggee  ddeess  ppoorrccss  ;;  
--  EEtt  ll’’aaggrriiccuullttuurree  mmaarraaiicchhèèrree..  
  
22..11..11..  LL’’éélleevvaaggee  ddeess  ppoorrccss    
  
LL’’éélleevvaaggee  ddeess  ppoorrccss  cciibbllee  ssuurrttoouutt  lleess  ffeemmmmeess,,  lleess  ffiilllleess  mmèèrreess  àà  rruuppttuurree  aavveecc  llaa  

ssccoollaarriittéé,,  lleess  oorrpphheelliinnss  eett  lleess  mméénnaaggeess  àà  ffaaiibbllee  rreevveennuuss  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  WWaalluunngguu,,  

ggrroouuppeemmeennttss  ddee  NNdduubbaa,,  KKaarrhhoonnggoo--NNyyaannggeezzii  eett  LLuurrhhaallaa..    

CCee  pprroojjeett  aa  ééttéé  ffiinnaannccéé  ppaarr  llaa  PPrroovviinnccee  MMaarriissttee  EEuurrooppee  CCeennttrraallee  eett  OOuueesstt..    

AAuu  mmooiinnss  5500  mméénnaaggeess,,  oonntt  bbéénnééffiicciiééss  ccee  pprroojjeett  dd’’ééllèèvvee  ddeess  ppoorrccss  ppoouurr  ::  

--  rreelleevveerr  llee  ppoouuvvooiirr  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ;;  

--  ccoommbbaattttrree  ll’’iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  ddaannss  lleess  mméénnaaggeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ;;  

--  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  mmeemmbbrreess  ddee  ffaammiilllleess  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dd’’aaccccééddeerr  aauuxx  sseerrvviicceess  

ddee  bbaassee  ((ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  pprriimmaaiirree,,  ssccoollaarriisseerr  lleess  eennffaannttss,,  ssaattiissffaaiirree  lleess  bbeessooiinnss  

ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé)),,  rréédduuiirree  sseennssiibblleemmeenntt  llaa  mmeennddiicciittéé  eett  llee  vvaaggaabboonnddaaggee..  

TTaabblleeaauu  11::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  mméénnaaggeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  ppoorrccss  //  ggrroouuppeemmeenntt  ::  
  

TTeerrrriittooiirree  ddee  WWaalluunngguu,,  PPrroovviinnccee  dduu  SSuudd--KKiivvuu..  
  
GGrroouuppeemmeennttss  

  
VViillllaaggeess  

NNoommbbrree  ddeess  
mméénnaaggeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  

NNbbrree  ddeess  ppoorrcciinnss  
ddiissttrriibbuuééss  ==  NNbbrree  ddeess  
bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddiirreeccttss  

NNoommbbrreess  ddeess  ppeerrssoonnnneess  
bbéénnééffiicciiaaiirreess  iinnddiirreeccttss    

  
NNYYAANNGGEEZZII  

LLuukkaannaaddaa  1100  1100  7700  
MMuulleennddee  1100  1100  7700  
KKaarrhhuunndduu  55  55  3355  
IIrrhhaaggaa  55  55  3355  
BBiiddaahhoo  55  55  3355  

NNDDUUBBAA  CCiisshhuummbbaa  55  55  3355  
KKaalloollee  55  55  3355  

LLUURRHHAALLAA  KKaahhaannddaa  55  55  3355  
TToottaall  88  vviillllaaggeess..  5500  

mméénnaaggeess  
5500  ppoorrcciinnss  ppoouurr  
5500  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  

335500  ppeerrssoonnnneess..  
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LLee  CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  dd’’AAPPDDEE  aassbbll,,  MMoonnssiieeuurr  TThhééooddoorree  NNTTAABBAALLAA    eenn  vviissiittee  ddee  tteerrrraaiinn  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  WWaalluunngguu,,  
vviillllaaggee  ddee  KKaalloollee//NNdduubbaa  aauu  mmooiiss  dd’’ooccttoobbrree  22001166..  
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EEcchhaannggee  dd’’eexxppéérriieennccee  eennttrree  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  
  

  



1100  

  

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  

    

  

  
SSééaanncceess  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonnss  ddeess  bbeessooiinnss  pprriioorriittaaiirreess  
aavveecc  lleess  ffuuttuurreess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ffeemmmmeess  eelleevveeuurrss  
ddeess  ppoorrccss  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  KKaalloollee  àà  NNdduubbaa,,  
WWaalluunngguu..  

22..11..22..  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  
  

AAPPDDEE  aaccccoommppaaggnnee  lleess  mméénnaaggeess  àà  ffaaiibblleess  rreevveennuuss  ddaannss  ll’’aaggrriiccuullttuurree  mmaarraaiicchhèèrree  

ppoouurr  ccoommbbaattttrree  ll’’iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  eett  llaa  ppaauuvvrreettéé  eenn  ggéénnéérraall..    

LLaa  rriizziiccuullttuurree  aa  ééttéé  iinnttrroodduuiittee  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  ppaassssééee  ((22001166))  ddaannss  llee  

ggrroouuppeemmeenntt  ddee  KKaarrhhoonnggoo--NNyyaannggeezzii..  
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NN°°  CCoommppttee::  11227700--22116699442299  TTMMBB--BBUUKKAAVVUU--  CCooddee::  SSwwiifftt  TTRRMMSSCCDD33LL  

AAddrreessssee  ::  AAvveennuuee  SSOOSS,,  CCoommmmuunnee  ddee  KKaadduuttuu,,  VViillllee  ddee  BBuukkaavvuu,,  PPrroovviinnccee  dduu  SSuudd  KKiivvuu  //  RRDD  CCoonnggoo  
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AAuu  mmooiinnss  110000  mméénnaaggeess  ssoonntt  eennccaaddrrééss  ddaannss  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  

WWaalluunngguu,,  ssooiieenntt  770000  ppeerrssoonnnneess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddaannss  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  ddee  NNdduubbaa  

eett  NNyyaannggeezzii,,  pprroovviinnccee  dduu  SSuudd--KKiivvuu  eenn  RRDD  CCoonnggoo..  

AAPPDDEE  ssoonn  aappppoorrtt  ssee  rrééssuummee  eenn  ::  

  
--  CCaappaacciittaattiioonn  ddeess  ppaayyssaannss  ssuurr  lleess  tteecchhnniiqquueess  aaggrriiccoolleess  aamméélliioorrééeess  ;;  

--  LLeess  oouuttiillss  aarraattooiirreess  eett  sseemmeenncceess  ;;  

--  LLeess  pprroodduuiittss  pphhyyttootthhéérraappeeuuttiiqquueess  ;;  

--  FFaacciilliittaattiioonn  ddeess  ppaayyssaannss  àà  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  tteerrrree  ;;  

--  LLeess  aanniimmaattiioonnss  eett  ssuuiivvii  aaggrriiccoollee  ddaannss  lleess  vviillllaaggeess  ppaarr  ddeess  aaggrroonnoommeess..  
  

LLeess  ccuullttuurreess  ccoouurraanntteess  ssoonntt  ll’’hhaarriiccoott,,  ppaattaatteess  ddoouucceess,,  mmaanniioocc,,  mmaaïïss,,  ssoorrgghhoo,,  lleess  

aammaarraanntteess,,  cchhoouuxx,,  ooiiggnnoonnss,,  ssoojjaa,,  rriizz,,……  

  

  
CChhaammpp  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddeess  ffeemmmmeess  àà  ffaaiibblleess  rreevveennuuss  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  MMuulleennddee,,  àà  KKaarrhhoonnggoo..  
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CChhaammppss  ppiillootteess  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  ppoouurr  ll’’aapppprreennttiissssaaggeess  aauuxx  PPaayyssaannss  ddeess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnniiqquueess  aaggrriiccoolleess..  
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DDee  ggaauucchhee  àà  ddrrooiittee,,  MMrr  ZZIIHHAALLIIRRWWAA  MM..  ((PPrrééssiiddeenntt  dduu  
CCOODDEEKKAA))  eett  MMrr  PPaacciiffiiqquuee  BBIIRRIINNDDWWAA  ((CChhaarrggéé  ddee  
pprrooggrraammmmee  AAPPDDEE  aassbbll))  eenn  mmiissssiioonn  ddee  SSuuiivvii  &&  EEvvaalluuaattiioonn..  
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AAddrreessssee  ::  AAvveennuuee  SSOOSS,,  CCoommmmuunnee  ddee  KKaadduuttuu,,  VViillllee  ddee  BBuukkaavvuu,,  PPrroovviinnccee  dduu  SSuudd  KKiivvuu  //  RRDD  CCoonnggoo  
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MMrr  PPaacciiffiiqquuee  BBiirriinnddwwaa,,  llee  CChhaarrggéé  ddee  pprrooggrraammmmee  
AAPPDDEE  aassbbll  eenn  mmiissssiioonn  dd’’ééttuuddee  ssuurr  llaa  rriivviièèrree  CCIIBBAAYYAA  

  
LLaa  pphhoottoo  ccii  ccoonnttrree  mmoonnttrree  uunnee  ppeettiittee  
rriivviièèrree  ddéénnoommmmééee  CCIIBBAAYYAA,,  qquuii  ffaacciilliittee  
ll’’iirrrriiggaattiioonn  ppoouurr  llaa  rriizziiccuullttuurree  ddaannss  llee  
mmaarrrraaiiss  ddee  NNyyaammuubbaannddaa  àà  NNyyaannggeezzii  
ppeennddaanntt  llaa  rraarreettéé  ddeess  pplluuiieess  oouu  llaa  
ssaaiissoonn  ssèècchhee  ;;  mmaaiiss  eellllee  ccoonnssttiittuuee  aauussssii  
uunn  ddaannggeerr  iimmmmiinneenntt  eenn  ppéérriiooddee  
pplluuvviieeuussee,,  ccaarr  eellllee  ddéébboorrddee  ssoouuvveenntt  ddee  
ssoonn  lliitt  hhaabbiittuueell  eett  iinnoonnddeenntt  lleess  cchhaammppss  
ddeess  ccuullttuurreess,,  ccee  qquuii  eesstt  uunnee  ppeerrttee  
((rreennddeemmeennttss  mmééddiiooccrreess))  aauuxx  ppaayyssaannss..  
CCeettttee  rriivviièèrree  nnéécceessssiittee  llee  ddrraaiinnaaggee  eenn  
aapppprrooffoonnddiissssaanntt  ssoonn  lliitt,,  mmaaiiss  aauussssii  
ll’’ééllaarrggiirr  ppoouurr  rréédduuiirree  llee  rriissqquuee  ddee  
ddéébboorrddeemmeenntt  eett  dd’’iinnoonnddaattiioonn  éévveennttuueellllee  
ssuurr  uunn  ttrraajjeett  dd’’aauu  mmooiinnss  33  000000  mmèèttrreess  
ddee  lloonngg..  

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

AAddrreessssee  ::  AAvveennuuee  SSOOSS,,  CCoommmmuunnee  ddee  KKaadduuttuu,,  VViillllee  ddee  BBuukkaavvuu,,  PPrroovviinnccee  dduu  SSuudd  KKiivvuu  //  RRDD  CCoonnggoo  
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WWeebb  ssiittee::  wwwwww..aammiissddeellaappaaiixx..oorrgg  

--  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  
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  
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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..  

  

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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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    

                                      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  
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NN°°  CCoommppttee::  11227700--22116699442299  TTMMBB--BBUUKKAAVVUU--  CCooddee::  SSwwiifftt  TTRRMMSSCCDD33LL  
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CCoonnttaacctt::  aammiissddeellaappaaiixx@@hhoottmmaaiill..ffrr,,  ffrreennddeeggee@@ggmmaaiill..ccoomm,,  ++224433  9999  114466  22445522,,  ++224433  8855  552288  99002277,,  ++224433  9999  446644  66992200  
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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  ::  

  

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

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

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..  
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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..  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

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..    
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  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;;  

--  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  

((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..    
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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  

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..  
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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  ;;  

--  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..  
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  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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MMeessssee  ddee  cclloottuurree  ddeess  ccoolloonniieess  ddee  vvaaccaanncceess  22001155  aauu  ssaannccttuuaaiirree  ddee  LLuukkaannaannddaa  àà  NNyyaannggeezzii..  
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SSééaanncceess  ddee  rreemmiissee  ddeess  BBrreevveettss  aauuxx  AArrttiissaannss  ddee  llaa  PPaaiixx,,  ffoorrmmééss  ppaarr  AAPPDDEE  àà  BBuukkaavvuu..  
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CCéérreemmoonniiee  ddee  rreemmiissee  ddee  PPrriixx  dd’’EExxcceelllleennccee  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  àà  uunnee  llaauurrééaattee  ddee  ll’’IITTFFMM  BBuukkaavvuu,,  àà  NNyyaannggeezzii..  
  

  

PPiièèccee  ddee  tthhééaattrree  pprréésseennttééee  ppaarr  lleess  jjeeuunneess  aarrttiissaannss  
ddee  ppaaiixx    àà  NNyyaannggeezzii..  

LLeess  JJeeuunneess  eenn  vviissiitteess  gguuiiddééeess  àà  ll’’IInnssttiittuutt  WWeezzaa..  

  

55..  SSAANNTTÉÉ  

LLaa  ssaannttéé  eesstt  uunn  ddeess  sseecctteeuurrss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  dd’’AAPPDDEE  aassbbll..  LLeess  aaccttiioonnss  dd’’AAPPDDEE  eenn  

mmaattiièèrree  ddee  ssaannttéé  ssoonntt  ddaannss  llaa  pprréévveennttiioonn  àà  ttrraavveerrss  ll’’éédduuccaattiioonn  ppoouurr  llaa  ssaannttéé,,  llee  

ccuurraattiiff  ppaarr  llaa  ffaacciilliittaattiioonn  ddee  ll’’aaccccèèss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddééffaavvoorriissééeess  aauuxx  ssooiinnss  ddee  

ssaannttéé  eett  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  ssaannttéé  ccoommmmuunnaauuttaaiirree,,  vviiaa  ll’’hhyyggiièènnee  eett  

ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  dduu  mmiilliieeuu..  

55..11..  AAssssiissttaannccee  aauuxx  ddéémmuunniiss  ppoouurr  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  pprriimmaaiirreess..  
  

CCeess  ttrrooiiss  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  AAPPDDEE  aa  ppeerrmmiiss  àà  1155  ppeerrssoonnnneess  ddéémmuunniiss  ll’’aaccccèèss  aauuxx  

ssooiinnss  ccuurraattiiffss  àà  ll’’hhôôppiittaall  ggéénnéérraall  ddee  rrééfféérreennccee  ddee  KKaammiinnaa//NNyyaannggeezzii  eett  àà  ttrraavveerrss  

lleess  CCeennttrreess  ddee  ssaannttéé  ddee  KKaalleennggeerraa,,  MMuulleennddee,,  IIbbaammbbiirroo  eett  MMuunnyyaa..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  55  

eennffaannttss  ddoonntt  uunn  ccaass  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  cchhiirruurrggiiccaallee,,  55  ffeemmmmeess  ddoonntt  22  ccaass  

dd’’aaccccoouucchheemmeennttss  ppaarr  ccééssaarriieennnnee,,  33  ffiilllleess  eett  22  hhoommmmeess  dduu  ttrrooiissiièèmmee  ââggee..  
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55..22..  EEdduuccaattiioonn  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  ssuurr  lleess  mmaallaaddiieess  dd’’oorriiggiinneess  hhyyddrriiqquueess  eett  ddeess  
mmaaiinnss  ssaalleess..  

  

LL’’éédduuccaattiioonn  ppoouurr  llaa  ssaannttéé  ppoouurr  ssuurr  ::  

--  lleess  mmaallaaddiieess  dd’’oorriiggiinneess  hhyyddrriiqquueess  eett  ddeess  mmaaiinnss  ssaalleess  ;;  

--  ll’’hhyyggiièènnee  eett  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  dduu  mmiilliieeuu..  

AAPPDDEE  aassbbll  aa  rrééaalliisséé  cceess  ttrrooiiss  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  3300  ssééaanncceess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  

ppoorrttaanntt  ssuurr  ll’’éédduuccaattiioonn  ssaanniittaaiirree  ccoonnttrree  lleess  mmaallaaddiieess  dd’’oorriiggiinneess  hhyyddrriiqquueess  eett  ddee  

mmaaiinnss  ssaalleess,,  ddaannss  2266  vviillllaaggeess  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  wwaalluunngguu,,  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  LLuurrhhaallaa,,  

NNdduubbaa  eett  KKaarrhhoonnggoo..  
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66..  LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ssuuiivvii  ppssyycchhoossoocciiaall  ddeess  aanncciieennss  uussaaggeerrss  ddee    
          sseerrvviicceess  ddeess  ssooiinnss  ssaannttéé  mmeennttaallee..  
  

  

DDaannss  llaa  vviillllee  ddee  BBuukkaavvuu,,  AAPPDDEE  aassssuurree  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  llee  ssuuiivvii  
ppssyycchhoossoocciiaall  ddeess  aanncciieennss  uussaaggeerrss  ddee  sseerrvviicceess  ddeess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  mmeennttaallee  dduu  
CCeennttrree  PPssyycchhiiaattrriiqquuee  ddee  KKAARRHHAALLEE,,  ccoommmmuunnéémmeenntt  aappppeelléé  CCeennttrree  SSOOSSAAMMEE..    
CCee  ssuuiivvii  ssee  rrééaalliissee  eenn  ddeehhoorrss  dduu  CCeennttrree  SSOOSSAAMMEE,,  ddaannss  lleeuurr  mmiilliieeuu  ddee  vviiee,,  ppoouurr  

uunnee  rrééiinnsseerrttiioonn  ppssyycchhoossoocciiaallee..  

AAPPDDEE  aassbbll  aa  iinnttrroodduuiitt  ddaannss  ccee  ggrroouuppeemmeenntt,,  mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ddeess  ffeemmmmeess  eett  ddeess  

ffiilllleess,,  lleess  nnoottiioonnss  ddee  mmuuttuueelllleess  ddee  ssoolliiddaarriittééss  ppoouurr  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  ddee  ssuubbvveenniirr  

aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé  eett  ssuurrttoouutt  pprréévveenniirr  llaa  rreecchhuuttee  ssuuiittee  àà  llaa  

rruuppttuurree  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ffaauuttee  ddee  mmooyyeenn  ffiinnaanncciieerr..  

EElllleess  ssoonntt  ddaannss  llee  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  ppoouurr  ggaarraannttiirr  lleeuurr  ssuurrvviiee  eett  ssee  rrééuunniisssseenntt  

cchhaaqquuee  mmeerrccrreeddii  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  ppoouurr  aabboorrddeerr  eennsseemmbbllee  ttoouuttee  lleess  qquueessttiioonnss  lliiééeess  

àà  llaa  vviiee  aauu  sseeiinn  dd’’uunnee  MMUUSSOO  ::  

  
--  LLuutttteerr  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eennttrree  lleess  mmeemmbbrreess  ;;  

--  LL’’ééppaarrggnnee  eett  ccrrééddiittss  ;;  

--  LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eett  ll’’eennttrraaiiddee  mmuuttuueellllee  ;;  

--  LLaa  ssaannttéé,,  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ;;  

--  EEvvaalluueerr  lleess  aaccttiivviittééss  ddeess  mmeemmbbrreess  ((ppeettiitt  ccoommmmeerrccee))  ;;  

--  EEttcc..  
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77..  SSuuiivvii  eett  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ssuurr  tteerrrraaiinn  
  
LL’’ééqquuiippee  ddee  ssuuiivvii  eett  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’AAPPDDEE  aassbbll  ssuurr  tteerrrraaiinn  aa  rrééaalliissééss  

ssaannss  ffaaiillllee  3366  mmiissssiioonnss  eenn  rraaiissoonn  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  ppaarr  mmooiiss..  

  
TToouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  oonntt  ééttéé  ssuuiivvii  rréégguulliièèrreemmeenntt  eett  llee  pprroojjeett  aa  ééttéé  éévvaalluueerr..  

AAuu--ddeellàà  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  dd’’oorrddrree  llooggiissttiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr,,  lleess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  

ppaallppaabblleess  eett  vvéérriiffiiaabblleess  ppaarr  ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  ssuurr  tteerrrraaiinn  eett  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  eenn  

ttéémmooiiggnneenntt..  LLeess  mmeemmbbrreess  eett  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dd’’aaccttiioonnss  dd’’AAPPDDEE  oonntt  ssuuiivvii  uunnee  

ddiizzaaiinneess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ccaappaacciittaattiioonn..  

  
  

  

PPhhoottoo  ddee  ffaammiillllee  ddeess  mmeemmbbrreess  dd’’AAPPDDEE,,  lloorrss  dd’’uunnee  ssoorrttiiee  dd’’uunn  aatteelliieerr  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

ssuurr  llaa  MMUUSSOO  eett  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  àà  ll’’IInnssttiittuutt  WWeezzaa  ddeess  FFrrèèrreess  MMaarriisstteess  ddee  

NNyyaannggeezzii  eenn  jjuuiilllleett  22001166..  
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CCéérréémmoonniiee  ddee  ccllôôttuurree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  aauu  cceennttrree  

dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddee  LLuukkaannaannddaa  àà  NNyyaannggeezzii,,  llee  1199  jjaannvviieerr  22001177..  

  

CCéérréémmoonniiee  ddee  ccllôôttuurree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  aauu  cceennttrree  

dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddee  LLuukkaannaannddaa  àà  NNyyaannggeezzii,,  llee  1199  jjaannvviieerr  22001177..  
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CCéérréémmoonniiee  ddee  ccllôôttuurree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  aauu  cceennttrree  

dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddee  LLuukkaannaannddaa  àà  NNyyaannggeezzii,,  llee  1199  jjaannvviieerr  22001177..  

  
CCéérréémmoonniiee  ddee  ccllôôttuurree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  aauu  cceennttrree  

dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddee  LLuukkaannaannddaa  àà  NNyyaannggeezzii,,  llee  1199  jjaannvviieerr  22001177..  
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CCéérréémmoonniiee  ddee  ccllôôttuurree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  aauu  cceennttrree  dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddee  

LLuukkaannaannddaa  àà  NNyyaannggeezzii,,  llee  1199  jjaannvviieerr  22001177..  
  

CCéérréémmoonniiee  ddee  ccllôôttuurree  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  aauu  cceennttrree  

dd’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  ddee  LLuukkaannaannddaa  àà  NNyyaannggeezzii,,  llee  1199  jjaannvviieerr  22001177..  
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CCoonncclluussiioonn  
  

LLee  pprréésseenntt  rraappppoorrtt  eesstt  llee  ccoonnddeennsséé    ddeess  aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess    ppaarr  AAMMIISS  DDEE  LLAA  
PPAAIIXX  PPOOUURR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EENNDDOOGGEENNEE,,  AAPPDDEE  aassbbll  ppeennddaanntt  33  aannss    
aallllaanntt  ddee  jjaannvviieerr  22001144  àà  ddéécceemmbbrree    22001166  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’««aappppuuii  àà  
ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  
ddééffaavvoorriissééeess,,  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  lleeaaddeerrsshhiipp  fféémmiinniinn  eett  ddeess  jjeeuunneess  ddaannss  llee  
tteerrrriittooiirree  ddee  WWaalluunngguu  ((ggrroouuppeemmeennttss  ddee  KKaarrhhoonnggoo--NNyyaannggeezzii,,  NNdduubbaa  eett  LLuurrhhaallaa))  
eett  llaa  vviillllee  ddee  BBuukkaavvuu  aauu  SSuudd  ––  KKiivvuu,,  eenn  RRDDCC  

CCeess  aaccttiivviittééss  oonntt  ppoorrttéé  pprriinncciippaalleemmeenntt  ssuurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaauuvvrreettéé  eett  

ll’’iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree,,  ll’’éédduuccaattiioonn  ffoorrmmeellllee  eett  nnoonn  ffoorrmmeellllee,,  llaa  ssaannttéé,,  llaa  

pprroommoottiioonn  ddeess  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  eett  llaa  ppaaiixx,,  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppssyycchhoossoocciiaall  ddeess  

aanncciieennss  uussaaggeerrss  ddeess  sseerrvviicceess  ddeess  ssooiinnss  mmeennttaauuxx,,……  dduurraanntt  llaa  ppéérriiooddee  aallllaanntt  ddee  

22001144  àà  22001166..  
  

LLee  ccoonnssttaatt  qquuii  ffrraappppee  àà  ll’’œœiill  ssuurr  tteerrrraaiinn  eesstt  qquuee  lleess  bbeessooiinnss  ssoonntt  éénnoorrmmeess  cchheezz  

lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  tteell  qquuee  lleess  pphhoottooss  ccii--hhaauutt  llee  ttéémmooiiggnneenntt,,  mmaaiiss  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  

mmooyyeenn  ffiinnaanncciieerr  lliimmiittee  nnooss  aaccttiioonnss  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  mmaallggrréé  lleess  bbeessooiinnss  ccrrooiissssaannttss,,  

iimmppoossaanntt  ppaarrffooiiss  llaa  ddiiffffiiccuullttéé  ddee  ssééllééccttiioonn  ddeess  pprriioorriittééss,,  ppaarr  ooùù,,  ppaarr  qquuooii  

ccoommmmeenncceerr..  TToouutt  eesstt  pprriioorriittéé  ((llooggeemmeenntt,,  ssccoollaarriittéé  ddeess  eennffaannttss,,  aassssiissttaannccee  

ssoocciiaallee,,  aaccttiivviittéé  ggéénnéérraattrriiccee  ddeess  rreevveennuuss,,  aaggrriiccuullttuurree,,  rreellaannccee  ddee  ll’’  eellèèvvaaggee,,  

ll’’iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree,,……))..  UUnn  mmoott  ddee  ssiinnccèèrree  rreemmeerrcciieemmeenntt  aauu  nnoomm  ddeess  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  eett  dduu  ssttaaffff  AAPPDDEE  aauuxx  ppaarrtteennaaiirreess  qquuii  oonntt  ccoommpprriiss  lleess  ccrriiss  ddee  

ddeettttrreessssee  ddee  cceettttee  ppooppuullaattiioonn  ddééffaavvoorriissééee,,  vvooiirree  mmêêmmee  oouubblliiééee  ;;  ccaarr  iill  ffaauutt  

ttoouujjoouurrss  ccoommmmeenncceerr  qquueellqquuee  ppaarrtt..  
  

CCee  pprroojjeett  aa  aatttteeiinntt  ddeess  rrééssuullttaattss  ppaarrllaanntt  dd’’eeuuxx  mmêêmmee  ssuurr  tteerrrraaiinn,,  eett  lleess  

bbéénnééffiicciiaarreess  eenn  tteemmooiiggnneenntt  ;;  

DDaannss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaccttiivviittééss  mmiiss  eenn  œœuuvvrree    ;;  llee  bbiillaann  ppaallppaabbllee  eesstt  llee  ssuuiivvaanntt  ::  
  

--  AAuu  mmooiinnss  5500  mméénnaaggeess  oonntt  ééttéé  ccaappaacciittééss  eett  oonntt  bbéénnééffiicciiééss  ddeess  ppoorrccss  ppoouurr  

ll’’eelleevvaaggee  ;;  ssooiieenntt  335500  bbéénnééffiicciiaarreess  iinnddiirreecctteess  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’eelleevvaaggee  eenn  

mmiilliieeuu  rruurraall  ooùù  llaa  mmiissèèrree  ffaaiitt  llaa  llooii  ;;  
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--    110000  mméénnaaggeess  oonntt  ééttéé  eennccaaddrrééss  eenn  nnoouuvveelllleess  tteecchhnniiqquueess  aaggrriiccoolleess  eett  eenn  

aaggrriiccuullttuurree  mmaarraaiicchhèèrree  ddaannss  lleess  ggrroouuppeemmeennttss  ddee  NNdduubbaa  eett  KKaarrhhoonnggoo--

NNyyaannggeezzii  ddaannss  llaa  PPrroovviinnccee  dduu  SSuudd--KKiivvuu  ;;  ssooiieenntt  770000  bbéénnééffiicciiaaiirreess  iinnddiirreeccttss  ;;  

--  1122  MMuuttuueelllleess  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ((MMUUSSOO))  ssoonntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  eett  ooppéérraattiioonnnneelllleess  aavveecc  

224400  mmeemmbbrreess  eeffffeeccttiiffss  ;;  
  

--  UUnn  ssyyssttèèmmee  dd’’eeppaarrggnnee  eett  ddeess  mmiiccrrooccrreeddiittss  rroottaattiiffss  eesstt  ddeejjàà  ooppéérraattiioonnnneell  ppoouurr  

lleess  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  uunn  ffaaiibbllee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall;;  
  

--  8844  aadduulltteess  ssaavveenntt  mmaaiinntteennaanntt  lliirree,,  ééccrriirree  eett  ccaallccuulleerr  ggrraaccee  àà  ll’’aallpphhaabbééttiissaattiioonn  

ffoonnccttiioonnnneellllee  ddeess  aadduulltteess  ;;  
  

--  5500  eennffnnaannttss  eenn  ssiittuuaattiioonnss  ddiiffffiicciilleess    oouu  eenn  rruuppttuurree  aavveecc  llaa  ssccoollaarriittéé  oonntt  rreepprriiss  

llee  cchheemmiinn  ddee  ll’’ééccoollee  eett  ccoonnttiinnuueenntt  ssaannss  ddoouuttee  ;;  

--  UUnnee  ééccoollee  eett  uunn  CCeennttrree  ddee  ssaannttéé  oonntt  ééttéé  aappppuuyyééss  eenn  mmaatteerriieellss  eett  ddeeuuxx  aaxxeess  

rroouuttiieerrss  ddee  ddeesssseerrttee  aaggrriiccoollee  oonntt  ééttéé  rrééhhaabbiilliittééss  ;;  

--  AAuu  mmooiinnss  115500  jjeeuunneess  oonntt  ééttéé  ffoorrmmééss  ccoommmmeess  aarrttiissaannss  ddee  llaa  ppaaiixx  eenn  mmiilliieeuu  

ssccoollaaiirree  eett  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  vviiee  ;;  

--  AAuu  mmooiinnss  445500  jjeeuunneess  oonntt  ééttéé  ffoorrmmééss  eenn  llaanngguueess  ((AAnnggllaaiiss  &&  FFrraannççaaiiss))  eett  eenn  

cciittooyyeennnneettéé  rreessppoonnssaabbllee  ;;  

--  AAuu  mmooiinnss  115500  mméénnaaggeess  oonntt  ppaasssséé  ddee  ll’’aatttteennttiissmmee  vveerrss  llee  rreettoouurr  pprrooggrreessssiiff  ddee  
ll’’aauuttoopprriissee  eenn  cchhaarrggee  eeffffeeccttiivvee  ;;  

  

--  AAuu  mmooiinnss  1155  ppeerrssoonnnneess  oonntt  eeuu  aaccccèèss  aauuxx  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  pprriimmaaiirree  ddee  qquuaalliittéé  ;;  
  

--  660000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  éédduuqquuééss  ssuurr  llaa  ssaannttéé  ((lleess  mmaallaaddiieess  dd’’oorriiggiinnee  hhyyddrriiqquuee  eett  
ddeess  mmaaiinnss  ssaalleess,,  llee  ppaalluuddiissmmee,,  llaa  ttuubbeerrccuulloossee,,  llee  VVIIHH//SSIIDDAA  eett  llaa  ssaannttéé  
mmeennttaallee,,……))  ;;  

  

--  1155  aanncciieerrss  uussaaggeerrss  ddeess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  mmeennttaauuxx  ssoonntt  ssuuiivviiss  eett  iinnsseerrééss  ddaannss  llaa  
vviiee  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  lleeuurrss  ccoommmmuunnaauuttééss  ;;  

--  110000  ffeemmmmeess  àà  ffaaiibblleess  rreevveennuuss  ssoonntt  aaccttiivveess  ddaannss  llee  ppeettiitt  ccoommmmeerrccee  vviiaa  lleess  
mmiiccrrooccrreeddiittss  rroottaattiiffss  ddeess  MMUUSSOO..  
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