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Soeurs de Katende
L’ORPHELINAT DE KATENDE’
Katende via BP 70 Kananga
(Rép. Dém. du Congo)

Stichting Hulp voor Wezen en Gebrekkigen in Afrika | een goed doel!

Beste weldoeners,

Het is met veel genoegen dat ik deze brief schrijf om u te bedanken 
voor alles wat u hebt gedaan voor onze wezen, onze armen en onze 
zusters. Het geeft tevens de gelegenheid u op de hoogte stellen van 
het reilen en zeilen van onze congregatie.

Op 30 mei 2021 ben ik vanuit Kananga naar Kakenge gegaan om 
onze zusters en weeskinderen te ondersteunen en troosten bij het 
vreselijks dat hen is overkomen. Het was verschrikkelijk daar. Twee 
traditionele dorpsoudsten zijn een oorlog gestart over de grens van 
het dorp. Gevolg: veel doden en gewonden. Het conflict speelde 
zich af in de nabijheid van ons klooster.

De zusters en de kinderen zijn tijdelijk gevlucht naar Mueka op 30 
km van Kakenge. Tijdens de reis hadden drie van onze jongens een 
andere richting genomen. Goddank werden zij na enkele dagen 
weer terug gevonden. Inmiddels is de rust wedergekeerd en zijn 
alle kinderen en zusters, lichamelijk gezond, weer terug in hun huis 
in Kakenge. Op onze kleinste na die veel gewicht is verloren. Tijdens 
de vluchtperiode zijn twaalf van onze kinderen bij mensen in de 
dorpen opgenomen. Zes kinderen die geen onderdak hadden bij 
een gezin waren onder de hoede van onze zusters gebleven. 

De toestand van onze communauteiten en het weeshuis
Stapsgewijs vertel ik u van onze situatie:
• Onze zusters in Kinshasa die waren besmet met het Covid-19 

virus zijn weer hersteld maar zij leven nog immer in angst. De 
derde golf is hier gaande en doodt veel mensen in de hoofd-
stad, zij is gevaarlijker dan de voorgaande golven;

• De communauteit van Kananga II heeft zes tweelingen van  
verschillende moeders opgenomen, allen maken het goed;

• De communauteit van Ntambue St. Bernard heeft twee  
  

GESLAAGD
We zijn trots op onze jongeren die het afgelo-
pen jaar hun studie hebben voltooid. Het is niet 
alleen fijn voor henzelf en goed voor hun eigen 
toekomst, maar zij zijn ook een voorbeeld voor 
de andere kinderen die door onze zusters worden 
opgevangen. Wij noemen hen graag:

• Edmond BISHIYA en Aimé MPUTU hebben 
hun opleiding tot timmerman afgerond. Wij 
hebben hen een startkapitaaltje meegegeven 
om een eigen onderneming te beginnen;

• Thérèse MISENGA heeft een naaiopleiding 
gedaan en werkt nu in onze werkplaats in  
Malole;

• Léon KENDA heeft de opleiding autotechniek 
gedaan in Lusambo. Hij loopt nu stage om 
zich te specialiseren in een garage;

• Annastasie TSHIKANYI heeft commerciële In-
formatica gedaan op het Lyceum van Mashala 
en werkt nu in ons ziekenhuis in Mashala.een van de twee kinderen in Ntambue St. Bernard
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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 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 bijbe-
horend CBF-keur zien wij hiervan af en 
besteden dit geld aan het goede doel. 
Het hele stichtingsbestuur voert haar 
taken onbezoldigd uit.

kinderen opgenomen waarvan de  
moeders waren verdreven uit Angola. 
De twee moeders en hun kinderen 
waren erg ondervoed. Zij krijgen nu 
een voedingsbehandeling om hen 
weer terug op de been te krijgen.

• De communauteit in Malole heeft een 
meisje van ongeveer vijf maanden oud 
opgenomen dat door een onbekende 
was achtergelaten aan de oever van 
de grote rivier de Lulua. Rode Kruis 
medewerkers brachten haar bij ons. 
Haar naam is Jeannette en links ziet u 
haar op de foto.

• Het plan de winkels te bevoorraden 
lukt nog onvoldoende ten gevolgen 
van de slechte staat van de bruggen 
over de rivieren. De vrachtwagen kan 
simpelweg de rivier niet oversteken. 
Wij wachten op het gouvernement om 
de brug te herstellen.

Kent u iemand die geìnteresseerd is om donateur te worden?
Meld het ons op info@hwg-afrika.nl 

dan sturen wij een nieuwsbrief

Onze grote zorgen
Tijdens mijn bezoek ben ik geschrokken van een aantal van onze woonruim-
tes, deze zijn in staat van verval en hebben dringend onderhoud nodig.  
Voor herstel is € 2.000,- nodig. Van dit geld kunnen we de ruimtes dan  
eveneens voorzien van enkele bedden en tafels. 

Voor de komende periode maken wij ons grote zorgen om de  Covid-19 
ontwikkelingen. Waar u voorzichtig aan versoepeling mag denken, is de  
verwachting dat de grootste golf bij ons nog moet komen. Gelukkig helpt 
Zuster Lieve ons nog altijd met ideeën voor het beheer en voor de spiri-
tualiteit. Daar zijn wij haar dankbaar voor.

Beste weldoeners wij bidden altijd voor jullie en bid ook voor ons: dat de 
Heer u honderdvoud teruggeeft.

Kananga juni 2021, Zr Angélique Mutuayaiks  Algemeen Overste.


