
ECOMAKALA

 � KRITIEKE REGIO  Afrikaanse Grote 
Merengebied 

 � DUUR PROJECT  2017-2021

 � BUDGET € 3 620 000 voor 2017-2021 (fondsen 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, 
Wallonie-Bruxelles International en van donaties 
aan WWF-België)

 � DOEL  De vrouwen en mannen van de 
gemeenschappen in de omgeving van 
het Virunga Nationaal Park in Noord-Kivu 
gebruiken en beheren hun grondstoffen 
duurzamer, ten voordele van hun 
economische ontwikkeling, hun welzijn en de 
biodiversiteit 

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO (DRC)HOOFDPROJECTEN

Het Virunga Nationaal Park in het 
oosten van de DRC is internationaal 
gekend als een uitzonderlijke schat 
voor de biodiversiteit, met dieren als 
berggorilla’s en okapi’s die in het park 
leven. De lokale gemeenschappen zijn 
voor meer dan 90 % afhankelijk van 
hout voor hun energievoorziening. 
Ze gebruiken brandhout en ‘makala’ 
(houtskool in de lokale taal) om te 
voorzien in hun energiebehoeften, 
wat de natuurlijke bronnen van 
het park enorm onder druk zet.

Om de bevolking te helpen en de druk 
op de bossen van het Virungapark te 
verlichten – en zo ook de habitat van 
de gorilla te beschermen – heeft WWF-
België samen met zijn partners het 
project ECOmakala opgericht, dat zorgt 
voor de productie van duurzame makala, 
de ‘ecomakala’, rondom het park. 

Hiervoor leggen we boomplantages aan in 
samenwerking met duizenden kleinschalige 
landbouwers voor de productie van 
duurzame en legale houtskool, en 
helpen we de lokale gemeenschappen 
opdat hun bossen officieel de status van 
‘gemeenschapsbossen’ zouden krijgen. 
Ook steunen we de bevolking voor de 
productie van efficiënte houtskoolstoofjes 
die tot 50 % minder houtskool verbruiken 
dan de traditionele stoofjes. Tot slot zet 
het project ook in op boslandbouw en 
honingproductie als nieuwe bronnen van 
inkomsten voor de bevolking. Zo steunt het 
project de socio-economische ontwikkeling 

van de lokale gemeenschappen en 
beschermt het tegelijk de bossen.

RESULTATEN IN 2017 
Herbebossing

 � 300 000 bosplanten werden gekweekt en 
100 ha bosplantages werden aangelegd

Apicultuur
 � 11 personen zijn opgeleid in moderne 

apicultuur en hebben vervolgens zelf 
112 imker-landbouwers opgeleid;

 � 190 bijenkorven zijn verspreid 
bij 38 landbouwers;

 � 5238 liter honing werd 
geproduceerd en verkocht.

Gemeenschapsbossen
 � Er werden 8 potentiële 

gemeenschapsbossen geïdentificeerd;
 � De capaciteiten van 37 lokale spelers 

zijn versterkt voor het gebruik van 
gps, het verzamelen van gegevens 
en participatieve cartografie; 

 � 5 aanvraagdossiers voor bosconcessies 
voor de lokale gemeenschappen 
zijn op lokaal niveau getekend.

Efficiënte houtskoolstoofjes
 � De leden van de vzw JIKO BORA 

hebben een opleiding gevolgd over 
de productie van semi-industriële 
efficiënte houtskoolstoofjes; 

 � Een contract voor de productie van 
640 semi-industriële efficiënte 
houtskoolstoofjes is getekend.
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