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Beste weldoeners,
Wij zijn blij u te kunnen schrijven na een lange reis naar de katholieke missie van
Muetshi. Het is een missie op 300 km van de stad Kananga en ligt in een zeer geïsoleerd gebied. De wegen zijn er niet goed en de bruggen niet betrouwbaar. Onderweg hebben wij drie keer panne gehad en moesten we de nacht doorbrengen langs de
weg op 100 km van Muetshi. Na vier dagen wachten op een reparatie onderdeel, dat
vanuit Kananga moest komen, konden wij onze reis voortzetten.
De missie in Muetshi, die begonnen is in 1932 door de zusters van Barmhartigheid, is
heden ten dage een onherbergzaam gebied geworden en alles is er verouderd. Het
ziekenhuis heeft gebrek aan noodzakelijke middelen zoals een bevallingstafel en een
operatie tafel. Het dak van de lagere school is verdwenen als gevolg van de regen.
Kortom er is een grote behoefte om enkele zaken aan het ziekenhuis en de school te
vernieuwen.
Gelukkig zijn onze zusters niet bij de pakken neer gaan zitten. Met ziel en zaligheid
hebben zij zich ingezet voor de verzorging van de zieken en het onderwijs aan de kinderen in de lagere school. Ook praktisch onderwijs ontbreekt niet zoals het maken van
zeep met palmolie en soda.

De dorpsoudste en de notabelen uit het
dorp hebben ons gevraagd een naaischool
op te richten om de plattelandsmeisjes te
onderrichten die niet naar de stad kunnen
komen. Wij zijn enthousiast over deze praktische insteek.
In deze streek kan men niet veel handel
drijven omdat de bruggen veel mankementen vertonen en de wegen in slechte
staat verkeren. De vrachtwagen kan er simpelweg niet komen. Daarom zijn het vooral
fietsen waarmee handel wordt gedreven.
Inmiddels is het schooljaar voor onze kinderen op de middelbare school en de lagere school weer begonnen. Wij zeggen u uit
heel ons hart: heel hartelijk dank voor uw
ondersteuning bij onze werken.
Kananga november 2021,
Zr Angélique Mutuaya
Algemeen Overste.

Congo Connecting - Tante José
Op zoek naar foto’s voor een expositie over Congo nam fotograaf Astrid Huis begin mei contact op met onze stichting.
Haar oud-tante José had als zuster gewerkt in Muetshi in Congo. Inmiddels is ‘Congo Connecting’; een duo expositie
met Magnum fotograaf Carl De Keyzer een feit.
Een selectie uit de serie ‘Congo’ (2010) van Carl De Keyzer wordt opnieuw getoond. Welke impact hebben deze foto’s
vandaag de dag? Kijken we nu anders naar ons koloniale verleden?
Parallel wordt het verhaal verteld van ‘Tante José’, die in
de jaren vijftig naar Congo vertrok om als missionaris te
werken in de gezondheidszorg. Het perspectief wat zij als
vrouw in Nederland in die tijd had was trouwen, haar baan
als verpleegkundige opzeggen en zorgen voor gezin en huishouden. Koos zij er bewust voor om verpleegster te worden
in Afrika? Tante José staat symbool voor het idealisme van
het individu naast het economisch belang van de kolonisator. ‘Tante José’ is een project van Astrid Huis.
Expositie ‘Congo Connecting’ | van 11.12.21 tot 26.02.22
Pennings foundation | Geldropseweg 63, Eindhoven
www.penningsfoundation.com/Exhibitions/Tante-José
Mei 1953. Zuster Josè v. Duynhoven
vertrekt naar de Kongo.
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Sinds januari zijn een aantal babyweeskinderen bij ons komen wonen. Wij
stellen ze graag aan u voor:
• De communauteit in Kananga heeft 6 tweelingen opgenomen met een
tussenpose van 3 maanden. Helaas zijn de moeders overleden als gevolg
van bloedarmoede. Twee tweelingen krijgen geregeld bezoek van hun
papa. Bij de derde komen de grootouders langs.
• In Malole zijn de baby’s Angélique, Victorine, Patrick en Cripin opgenomen. Kleine Victorine was ondervoed bij ons achter gelaten.
• Ook in Katende is een kind van twee maanden met ondervoeding opgenomen. Haar vader is gehandicapt.
• De communauteit van Kakenge heeft verschillende kinderen opgenomen
die slachtoffer zijn van een oorlog tussen dorpsoudsten in Bakua Nkenga.

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