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Onze zorg gedeeld ...

Beste weldoeners,
In de laatste nieuwsbrief berichtte Zuster Lieve u over het nieuwe team dat aan de
slag is gegaan in Kananga. Het is mij een eer om u deze brief voor de eerste maal als
algemeen overste te mogen sturen.
Maandag, 22 februari 2021, openden de scholen en de universiteiten van Congo,
opnieuw hun deuren. Overal blije, gelukkige kinderen die verlangen om terug naar
school te gaan. Twee maanden bleven de deuren, vanwege de Covid-19 pandemie,
gesloten. Met de heropening gelden maatregelen die we opvolgen en respecteren:
• masker dragen vanaf 6 jaar
• handen wassen
• afstand houden
Ook de avondklokregeling van 21u tot 5u blijft gehandhaafd.
Sinds vijf maanden vormen wij nu het bestuur van de congregatie. In deze periode
hebben we enkele van onze communauteiten bezocht. Hier hebben we gezien hoe
het gaat met onze weeshuizen, onze ‘ouderen’, onze winkeltjes,
onze veekudde, onze varkens en meer. Zichtbaar is wat met uw
steun is bereikt maar door veranderende omstandigheden blijft
onze aandacht nodig. Helaas is daar ook veel geld voor nodig
buiten de reguliere begroting om. Onze focus ligt op vier zorgen
die ik graag wil toelichten:
ZORG VOOR OUDEREN
In de meeste communauteiten neemt het aantal arme ouderen
toe, maar helaas moeten vaststellen dat wij aan de grens van
onze middelen zijn. Actie gevraagd dus!
Dat willen we doen met de volgende stappen:
1. Heropenen winkeltjes. Samen met de lokale raadsleden
hebben wij het besluit genomen om onze winkeltjes
opnieuw te bevoorraden. Deze zijn vorig jaar gesloten vanwege de plunderingen. Omdat de winkels belangrijk zijn
voor de zelﬃnanciering van de ouderenzorg vinden we dat
we opnieuw moeten proberen dit tot een succes te maken;
2. Begeleiden landbouwactiviteiten. Wij hebben twee zusters benoemd die de
studie plattelandsontwikkeling en veeteelt hebben afgerond. Zij gaan de communauteiten begeleiden, zorgen voor onze koeien en werken op de velden.
Ook krijgen zij de leiding over de landbouwkundige werken. Zo hopen we deze
activiteiten beter te laten renderen;
3. Opschalen ouderenzorg. Vijf zusters zijn aangewezen voor de studie van verpleegster. Zij kunnen straks werken in onze ziekenhuizen, gezondheidscentra,
bejaardenhuis en weeshuis en zo onze oudere verpleegsters ontlasten waarbij
de jaren beginnen te tellen.
Doel 1 : vergroten zelfredzaamheid
Kosten : € 5.500
ONDERDAK VOOR KAKENGE
Het probleem van onze communauteit in Kakenge, gelegen op 275 km van de stad
Kananga, is de oorlog die er woedt sinds november 2019. Twee gewoonterechtelijke dorpshoofden aldaar betwisten het eigendom van verschillende bosrijke gebieden. Hierbij zijn doden gevallen en zijn weeskinderen meegenomen om hen in
te lijven. Een vreselijke ontwikkeling waar wij gedwongen en lijdzaam aan de zijlijn
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staan. Wij doen wat we kunnen om de kinderen terug te krijgen en zetten onze therapie in om kinderen te helpen hun
trauma’s te verwerken.
Daarnaast lukt het onze communauteit niet om extra plaats te verschaffen aan de kinderen. Zij brengen nu de nacht door
in een lemen gebouw dat niet geschikt is om in te leven. Dit is iets dat wij moeten kunnen oplossen.
Doel 2 : creëren geschikte slaapplaatsen
Kosten : € 1.500
ZIEKENVERVOER
Een andere grote bekommernis die ons hoofdbrekens bezorgt is het ontbreken van een vervoersmiddel voor de communauteit in Kinshasa waar wij de ernstige zieken naar toe sturen.
Cripin Bintu (l)
is 10 jaar en doof
Joseph Botetshi (m)
is 4 jaar en zwakbegaafd
Honorine Nasangana (r)
is 10 jaar en doof

Op het moment van schrijven zijn velen in deze communauteit besmet met
Covid-19. Zuster Célèstine is opgenomen in het ziekenhuis maar men kan
niet naar haar toe, noch kan men boodschappen doen op de markt. Heel
hoog op de wensenlijst staat dan ook een tweedehands auto om het vervoer mogelijk te maken naar de zieken maar ook om zieken naar het ziekenhuis te brengen en om boodschappen te doen op de markt.
In Kinshasa dragen wij ook de zorg voor mentaal en fysiek gehandicapte
kinderen die meer medische en psychologische hulp nodig hebben. Deze
intense behandeling is erg duur maar nodig voor onder andere onze drie
toppers hierboven.
Doel 3 : behandeling gehandicapte kinderen
Kosten : € 4.500,NATUURRAMP
In Katende is er een natuurramp geweest. De stortregens die zijn losgebarsten hebben het dak van de kapel meegenomen en hierdoor is ook de
waterpomp verbrand. De communauteit heeft hierdoor een groot probleem
om zich van (drink)water te voorzien. De kinderen putten nu het water van
een bron elders. Het gevolg is dat de kinderen last hebben van diaree en
andere ziektes.
Doel 4 : snel schoon drinkwater
Kosten : € 1.500,Beste weldoeners wij zijn u zeer erkentelijk voor alles wat u doet voor onze
wezen, onze armen en onze zusters. Samen kunnen wij ook deze zorgen aan.
Kananga maart 2021
Zr Angélique MUTUAYA Algemeen Overste.
Congregatie van de Zusters van St Vincent de Paul in Kananga.

Kent u iemand die geìnteresseerd is?
Meld het ons op donateur@hwg-afrika.nl
dan sturen wij een nieuwsbrief

Steun
Stichting HWG-Afrika
een goed doel!
Help mee ons werk voort te zetten
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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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