
                                                                                       

                                                                     

 

BEZOEK VAN STAATSSECRETARIS ANTHONY BLINKEN AAN SILIKIN VILLAGE 

12 augustus 2022 

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heeft wat tijd uit zijn tweedaagse 

bezoek aan de Democratische Republiek Congo vrijgemaakt om naar SILIKIN VILLAGE te komen en jonge 

mensen te ontmoeten die zijn ingeschreven in een door USAID gesteund programma. Dit programma, dat 

wordt beheerd door Internews en TEXAF's partner KINSHASA DIGITAL, is een hackathon1 met als doel een 

technologische oplossing te ontwikkelen om desinformatie tegen te gaan en de transparantie van het 

verkiezingsproces te vergroten. Denis Kadima, voorzitter van de Nationale Onafhankelijke 

Verkiezingscommissie, vergezelde secretaris Blinken tijdens dit bezoek dat plaatsvond op 10 augustus.  

SILIKIN VILLAGE is een initiatief van TEXAF om een digitaal ecosysteem in Kinshasa te creëren. Het biedt 

onderdak aan flexibele kantoren voor start-ups, co-working spaces, een coding academy, conferentiezalen 

en organiseert, samen met partners, langetermijnopleidingen, seminars, incubatie enz... Met de bouw van 

de 3e fase, in 2023, zal het 15.000 m2 beslaan, de grootste digitale hub in Afrika zijn en onderdak kunnen 

bieden aan 1.600 digitale spelers (bedrijven, start-ups, ondersteunende diensten, enz.). In 2023 zal SILIKIN 

VILLAGE ook het eerste carrier-neutrale datacenter in de DRC herbergen. 

 

Staatssecretaris Anthony Blinken en voorzitter van CENI Denis Kadima in Silikin Village 

 
1  Een hackathon is een evenement, meestal van een paar dagen, waarbij groepen computerprogrammeurs het 
tegen elkaar opnemen voor een specifiek softwareproject, met als doel aan het eind van het evenement een 
functionerende ontwikkeling te hebben. 



                                                                                       

                                                                     

 

Na het bezoek in juni van HM Koning Filip en Koningin Mathilde der Belgen, samen met de Congolese en 

Belgische eerste ministers, toont het bezoek van minister Blinken aan dat SILIKIN VILLAGE een 

referentiepunt is geworden voor de ontwikkeling van ondernemende jongeren in de DRC.  

 

TEXAF (www.texaf.be), opgericht in 1925, is de enige beursgenoteerde onderneming met al haar activiteiten in de 

Democratische Republiek Congo. Momenteel zijn deze geconcentreerd op onroerend goed en steengroeven. Meer recent 

heeft TEXAF besloten een nieuwe activiteit te ontwikkelen in het digitale domein. TEXAF wil een belangrijke speler worden in 

deze sector. 

De beursnotering en de daaruit voortvloeiende verplichtingen inzake goed bestuur en transparantie vormen een belangrijke 

troef van de groep voor haar ontwikkeling en voor de bevordering van de formele sector in de Democratische Republiek 

Congo. 

 

Contact:   

Jean-Philippe Waterschoot, CEO : +32 476 25 26 26 - +243 81 891 0525 

Christophe Evers, CFO : + 32 495 24 32 60 +243 81 709 9949 

Philippe Croonenberghs, Voorzitter : + 32 495 24 32 64 

 

 

 


