
                                                                                       

                                                                     

 

 

PARTNERSHIP VAN SILIKIN VILLAGE MET EEN PROGRAMMA VAN DE WERELDBANK 

2 september 2022 

 

De International Development Association, een dochteronderneming van de Wereldbank voor 

rechtstreekse hulp aan de armste landen, financiert voor 100 miljoens US-dollar het Projet d'Appui au 

Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME), een officieel programma van de 

Congolese regering. Een van de acties van dit programma is de oprichting van "Kazi"-centra voor micro, 

midden- en kleinbedrijven.  

SILIKIN VILLAGE heeft zopas een overeenkomst ondertekend om het eerste Kazi-centrum in de DRC te 

huisvesten. Dankzij dit partnerschap zal SILIKIN VILLAGE kunnen profiteren van een subsidie van 1,2 

miljoen dollar voor de aanleg van infrastructuur en een subsidie van 0,4 miljoen dollar voor het verlenen 

van ondersteunende diensten aan micro, midden- en kleinbedrijven.   

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. 

 

Een delegatie van de Wereldbank, onder leiding van de heer Douglas Pierce, bracht een bezoek aan SILIKIN 

VILLAGE, de eerste KMO-centrum-partner van KAZI van "PADMPME". De Wereldbank steunt de bevordering 

van MKB-centra om ondernemingen een gunstig klimaat voor hun ontwikkeling aan te bieden.  



                                                                                       

                                                                     

 

 

De PADMPME en de TEXAF-groep hebben, op dinsdag 30 augustus 2022, een memorandum van 

overeenstemming getekend, waarbij SILIKIN VILLAGE wordt ingewijd als het eerste KAZI KMO-centrum. 

 

Deze subsidies zullen de TEXAF-groep helpen om niet alleen de beste infrastructuur van het land aan te 

bieden aan digitale bedrijven, met name KMO's, maar ook om een gepersonaliseerd 

ondersteuningsaanbod te creëren voor de in aanmerking komende bedrijven. 

 

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. 
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