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Een unieke Moederdag
In Congo werd zondag, 10 mei geen ´Moederdag´ gevierd wat absoluut niet wil
zeggen dat elke moeder hier geen voorkeursplaats heeft in het hart van elk kind…
Voor onze jongen Simon Kabangu werd het wel een UNIEKE MOEDERDAG !
Bij zijn geboorte in mei 2014, stierf zijn mama. Zijn vader Honoré Kabangu verloor
héél plots, de moeder van zijn 5 kinderen… hij kon dat verlies niet verwerken. Samen
met zijn verzorgers beslisten ze om zijn 5 kinderen, voor een bepaalde tijd, aan zijn
familie toe te vertrouwen. Voor de twee dagen oude Simon wilde hij zekerheid en
duurzaamheid. Daarom vroeg hij de Vincentiuszusters, gekend in de streek om hun
opvang en omgang met weeskinderen, om zijn pasgeboren zoontje groot te brengen
en te beschermen.
Simon groeide op tot een fijn, gevoelig en aanhankelijke peuter. Ondertussen overwon papa Honoré de neerhalende depressie. Na zijn genezing besliste hij een paar
jaar te studeren om zo aan een stabiele toekomst te kunnen werken. Vandaag de dag
werkt hij als een bekwame, gewaardeerde radioloog in het Algemeen Staatsziekenhuis van Kananga.
In 2018, het jaar van de rebellie en de oorlog in Kananga, ontmoette hij een weduwe,
mama Charlotte Ngondo. Zij gingen samen wonen en in 2019 werd hun eerste kind
geboren. Papa Honoré verlangde naar zijn andere kinderen en ‘moeder Charlotte’ was
bereid hen in haar hart en leven op te nemen. Begin 2020 besloot papa Honoré om
zijn kinderen weer samen te brengen. Op zondag 10 mei 2020 zou hij de laatste in de
rij, onze peuter Simon komen ophalen. Met pijn in het hart, maar tevens diep gelukkig
om het mooie gezin waarin Simon verder kan openbloeien, schonken wij hem terug
aan zijn familie.
Uw steun is daarbij hard nodig. Blijft u ons helpen?
Van harte in de Heer, Lieve Van Wijmeersch

links Simon Kabangu
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Corona in Kananga
Op het moment van schrijven is het virus nog niet in de stad, maar zoals we inmiddels uit de vele media hebben
vernomen kan dat zo veranderen. Wij zitten inmiddels ruim 6 weken in de ‘noodtoestand’ met al de gevolgen van dien…
en dat begint zwaar te wegen. De voorbije weken hebben hun tol geëist. De hele stad snakt naar het einde van die
noodtoestand. De problemen zijn het grootst in de steden en de buitenwijken, waar de armoede erger wordt.
Er kwam een felle stijging van de prijzen: maniok en maïs zijn zeker 8 procent duurder geworden. Suiker, melk, sardienen, zout, zeep (en andere ingevoerde artikelen) zijn niet meer te betalen. De apotheken willen geen medicamenten
meer verkopen. De markten in de stad worden onveilig gemaakt door ontelbare straatkinderen. Ze duiken op waar maïs,
bonen, aardnoten of fruit worden verkocht. De sterksten zijn vooral te zien vlakbij de grote vrachtwagens die goederen
afladen. Ze pakken wat ze kunnen … ze doen het omdat ze thuis wegvluchtten … er is niks meer te eten.
Voor mensen met honger wordt het een hel!
Bij ons in Oasis-Malole proberen wij het hoofd koel te houden. Kinshasa voorspelde dat de komende maand de moeilijkste
wordt in de strijd tegen Covid-19. Ondertussen blijven wij trouw aan de gevraagde voorzorgsmaatregelen: handen wassen met zeep, hygiëne bevorderen. Wij schrobben regelmatig deuren en vloeren, boenen tafels en stoelen, ontsmetten
deurklinken en metalen potten. Gelukkig hebben wij een tuin en enkele grote varkens. Twee werden er al geslacht… wij
hebben er nog drie. Onze kinderen worden bij alles betrokken. Wij proberen om hen een vaste structuur te blijven bieden. Crisissen vragen om creativiteit en oordeelvermogen. Leven en liefde zitten in de ‘kleine dingen’ die wij samen doen.
Natuurlijk loeren wij met angst naar morgen … want wat als wij niks meer kunnen aankopen en de geldzorgen zwaar
doorwegen? Vooral de geneesmiddelen blijven broodnodig!
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De Stichting geldt voor
de fiscus als een erkend
goed doel; over giften
en legaten zijn wij geen
belasting verschuldigd en voor u is de
gift bijna helemaal aftrekbaar. Kijk op
onze site voor meer informatie. Ons
financieel jaarverslag wordt door een
registeraccountant gecontroleerd. Hieruit blijkt dat stichting HWG-Afrika ruim
voldoet aan de financiële eisen van
het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF). Gezien de kosten van het bijbehorend CBF-keur zien wij hiervan af en
besteden dit geld aan het goede doel.
Het hele stichtingsbestuur voert haar
taken onbezoldigd uit.
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