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TEXAF DIGITAL CAMPUS  NEEMT ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID  IN DE 
STRIJD TEGEN COVID-19 IN DE DRC 

 

TEXAF DIGITAL CAMPUS, die begin 2020 geopend werd, werkt samen met zijn partners KINSHASA 
DIGITAL en KINSHASA DIGITAL ACADEMY om zijn diensten aan te bieden aan het Technisch Secretariaat 
van de COVID-19-respons onder leiding van dr. Muyembe. 
 
Het doel van die actie is meervoudig: 

- Met de actie wordt onder andere beoogd het publiek op de hoogte te brengen van de evolutie van 
de pandemie in de Democratische Republiek Congo en van de maatregelen die moeten worden 
genomen. Op 28 april werd de radio- en televisiezender MIN SANTE FM gelanceerd, die speciaal 
gewijd is aan de bestrijding van het coronavirus. De zender is ondergebracht in de digitale campus 
van TEXAF. 
 

- KINSHASA DIGITAL brengt 18 ontwikkelaars en experts in digitale communicatie samen, evenals de 
42 studenten van de KINSHASA DIGITAL ACADEMY ten behoeve van het Technisch Secretariaat van 
de COVID-19-respons. 
Om de communicatie van het Technisch Secretariaat van de COVID-19-respons bij te sturen, werden 
de website www.stopcoronavirus.cd en een gespecialiseerde Facebookpagina gelanceerd die al 
meer dan een miljoen mensen bereikten, evenals een platform voor opiniepeilingen. 
 

- In samenwerking met internationale spelers zoals DALBERG DATA INSIGHTS 
https://dalberg.com/what-we-do/dalberg-data-insights/, tracht ze innovatieve digitale oplossingen 
aan te bieden aan de Congolese autoriteiten voor de opvolging van de pandemie, de 
doeltreffendheid van de gezondheidsmaatregelen en de bewustmaking van de bevolking.  
 

TEXAF bracht ook privé-operatoren samen die de strijd 
tegen COVID-19 materieel ondersteunen. Via dit 
initiatief overhandigde TOTAL DRC op 1 mei tankkaarten 
goed voor 200.000 km die bestemd zijn voor 25 
ziekenwagens en hulpdienstvoertuigen van de Cel van 
de COVID-19-respons en van het Nationaal Instituut voor 
Biomedisch Onderzoek (Institut National 
de Recherche Biomédicale, INRB). 
 

TEXAF is trots dat het zijn zichtbaarheid en nieuwe digitale afdeling ten dienste kan stellen van de 
Congolese bevolking.  
 

TEXAF werd in 1925 opgericht en is de enige beursgenoteerde vennootschap waarvan alle activiteiten in de 
Democratische Republiek Congo gesitueerd zijn. Momenteel zijn deze geconcentreerd op vastgoed, ontginning van 
steengroeves en digitalisering. 
Deze beursnotering van de Congolese activiteiten en de verplichtingen betreffende goed beheer en transparantie 
die daarmee gepaard gaan, vormen een belangrijke troef voor de groep in haar ontwikkeling en voor de promotie 
van de formele sector in de Democratische Republiek Congo. 
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