
                                                                                                           

                                                                     

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN TEXAF EN CLOSE THE GAP IN SILIKIN VILLAGE 

Gereglementeerde informatie 

8 Juni, 2022 

TEXAF en CLOSE THE GAP hebben besloten samen te werken om de digitale kloof in Kinshasa te 

overbruggen. 

CLOSE THE GAP is een internationale sociale onderneming die IT-apparatuur rehabiliteert voor projecten 

in opkomende landen. Zij heeft kantoren in België, Nederland en Kenia. Sinds 2021 heeft zij haar 

activiteiten in Zuid-Afrika opgestart. 

TEXAF is een beursgenoteerde groep waarvan de volledige activiteit in de D.R. Congo gevestigd is en die 

besloten heeft om te investeren in de digitale transformatie van dit land, via haar initiatief SILIKIN VILLAGE. 

Dit initiatief heeft tot doel een ecosysteem op te bouwen in Kinshasa. Met de bouw van 15.000 m2 wordt 

het SILIKIN VILLAGE de grootste digitale hub in Afrika en zal het onderdak kunnen bieden aan 1.600 digitale 

spelers (studenten, start-ups, opleiders, enz.).  

 

In een eerste fase zullen de twee groepen gezamenlijk in het SILIKIN VILLAGE in Kinshasa een distributie- 

en reparatiecentrum opzetten voor computerapparatuur die door CLOSE THE GAP is gerehabiliteerd. Dit 

zal het mogelijk maken moderne en betaalbare apparatuur te leveren aan de digitale spelers die SILIKIN 

VILLAGE zal ontvangen, alsook aan sociale, ondernemings- en onderwijsprojecten in de DRC. 

Parallel daaraan werken CLOSE THE GAP en TEXAF aan een programma voor de uitwisseling van 

vaardigheden en aan de oprichting van een werkplaats voor het herstel van computerapparatuur. 

Beide groepen bestuderen de oprichting van een joint venture. 

         

             

        

         

                        
                

            

              

            

                

          



                                                                                                           

                                                                     

 

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

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

recentelijk heeft TEXAF besloten een nieuwe activiteit te ontwikkelen op digitaal gebied. TEXAF streeft ernaar een 

belangrijke speler in deze sector te worden. 

Deze beursnotering en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van goed bestuur en transparantie vormen voor de groep 

een belangrijke troef in haar ontwikkeling en bij de bevordering van de formele sector in de Democratische Republiek 

Congo. 

 

CLOSE THE GAP  Close The Gap - Sluit de kloof - Help ons de digitale kloof te overbruggen! (close-the-gap.org) is een 

internationale sociale onderneming die de digitale kloof wil overbruggen door tweedehands IT-apparatuur van hoge 

kwaliteit in te zetten voor projecten in ontwikkelingslanden en opkomende landen. Daarnaast heeft CLOSE THE GAP ook, 

naast de toegang tot IT, een programma voor ondernemerschap ontwikkeld om beginnende ondernemers te ondersteunen 

met coaching. CLOSE THE GAP heeft vandaag activiteiten in België (voor Europa) & in Kenia (voor de grotere EAC-regio), en 

breidt haar plaatselijke activiteiten in Congo & Zuid-Afrika uit. 

Sinds 2003 heeft CLOSE THE GAP meer dan 1,2 miljoen ICT-apparaten verzameld, en bijgedragen aan meer dan 7.600 

projecten in meer dan 50 landen over de hele wereld (vooral in Afrika). Op die manier heeft CLOSE THE GAP meer dan 4 

miljoen individuele gebruikers kunnen bereiken die moeilijkheden hadden om toegang te krijgen tot IT. 

 

Contact:  Olivier Vanden Eynde, CEO Close the Gap Africa: +32 478 284 084 - +254 759 500 115 

Didier Appels, Beheerder Close the Gap Circular België: +32 472 72 33 93 

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

 Christophe Evers, CFO Texaf : + 32 495 24 32 60 

 Philippe Croonenberghs, Voorzitter Texaf : + 32 495 24 32 64 

http://www.texaf.be/

