De varkentjes zijn aangekomen bij Balou !
De eerste week van december was het een drukte van jewelste rond de varkenskwekerij van het
Centre Balou, aangezien de partner Boucherie Number One / Bushcamp had aangegeven om op
vrijdag 8/12 de beloofde varkentjes te willen leveren.
Gelukkig verkeerden de ‘oude’ stallen nog in degelijke staat. De nadruk lag vooral op een aantal
sanitaire verbeteringen, om het risico op besmetting met de varkenspest (die de vorige stapel van
400 varkens het leven heeft moeten kosten) zo klein mogelijk te maken.
Hiervoor heeft de Balou-ploeg in eerste instantie een ‘sanitaire perimeter’ ingesteld rond de stallen :
met een houten afsluiting is een zone afgebakend waar enkel ‘bevoegde’ personen die de
hygiënische voorschriften kennen binnen mogen. Dit heeft men kunnen doen met materiaal dat
lokaal aanwezig is (het houtwerk).

Aangezien een (propere) watertoevoer ook belangrijk is (als drinkwater voor de varkens, maar ook
voor het schoonmaken), heeft Balou (met financiering van een Hart voor Congo) 2 grote watertanks
kunnen installeren. Eentje wordt gevoed door de eigen waterput, de andere door het water van de
REGIDESO (de Congolese watermaatschappij).

Naast deze sanitaire verbeteringen heeft de ploeg ook wat minimale verbeteringen aangebracht aan
de bestaande boxen : leidingen aangelegd om in een volgende fase een soort drinkfonteintjes te
kunnen installeren, de voederbakken hersteld, nieuwe hekkens (gefabriceerd in het eigen lasatelier)
geïnstalleerd,…

En omdat je gasten natuurlijk ook eten moet geven, heeft Balou een voorraad kwaliteits/krachtvoer
ingeslagen. Dit hebben ze ook kunnen doen met financiering van een Hart voor Congo.

De dag zelf was het dan tijd voor de laatset grote kuis, in afwachting van de aankomst van de
varkentjes. Met in de hoofdrol Arsène. Hij werkte al in de kwekerij die een aantal jaar geleden dus
noodgewongen is moeten stopgezet worden. Sindsdien weigerde hij categoriek om ander werk te
doen, want ‘mon travail, c’est la porcherie’. Hij was dus dolenthousiast én fier om zijn oude job
terug op te kunnen nemen. De nieuwe outfit had hij dus meer dan verdiend.

Dan kwam al snel het ‘moment suprème’ : de aankomst van de varkentjes en het installeren in hun
nieuwe ‘thuis’.

In totaal heeft BNO/Bushcamp 10 wijfjes en 2 mannetjes geschonken, van een uitzonderlijke
kwaliteit, zorgvuldig geselecteer door Thibaut die nog wat uitleg verschaft.

En die nadien natuurlijk het ‘livre d’or’ van Balou moest tekenen, vergezeld van een
aanmoedigende boodschap.

En natuurlijk kon een ‘foto de famille’ op het einde niet ontbreken :-)
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BNO/Bushcamp, samen met de ondersteuning door een Hart voor Congo, is een enorm ‘cadeau’
voor het Centrum, die echter komt met een zware verantwoordelijkheid om deze goed te beheren.
Gelukkig heeft Balou al ervaring met een varkenskwekerij én staat Maman Magguy erom bekend
dat ze de (broodnodige) discipline weet te installeren én te handhaven :-)
Als uitsmijter : de tuinier had speciaal voor deze dag, een Hart voor Congo indachtig, mooie
hartvormige perkjes aangelegd. Op de foto’s is het misschien niet zo duidelijk, maar ik zag ze
duidelijk kloppen :-)

