
HWG-Afrika | Brief uit  Congo

brief 1 | 2022De stand van zaken!

Soeurs de Katende
L’ORPHELINAT DE KATENDE’
Katende via BP 70 Kananga
(Rép. Dém. du Congo)
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De kinderen uit KANANGA II

Beste weldoeners,

Ik ben blij u deze brief te mogen schrijven om u zo op de hoogte te stellen van de stand 
van zaken rondom onze wezen, armen, zusters en bronnen van inkomsten. Hoewel het 
al weer een tijdje geleden is wil ik u ook nog vertellen over Kerst in onze weeshuizen.

De situatie van de weeskinderen
Weeshuis van MALOLE
Dit is een groot weeshuis waar 64 kinderen verblijven van 0 tot 16 jaar. Van oktober 
tot december 2021 heeft het weeshuis 3 baby’s opgenomen waarvan de moeders zijn 
gestorven bij de bevalling. Ze hadden geen van allen een voorlichting voor de beval-
ling gehad. Het weeshuis van MALOLE heeft Kerst en Nieuwjaar gevierd en zij hebben 
giften van de mensen van goede wil ontvangen: suiker, melk en meel.
 

Weeshuis van KANANGA II
Dit weeshuis heeft 40 kinderen van 
0 tot 19 jaar. Vanaf november heeft 
Kananga 2 baby’s opgenomen 
waarvan de moeder is overleden 
bij de bevalling. Het Kerstfeest is 
goed verlopen voor de kinderen, 
de armen en de zusters.
 

Weeshuis NTAMBUE
Het weeshuis NTAMBUE heeft 20 
kinderen van 0 tot 10 jaar en 19 
armen. Het weeshuis heeft goed 
Kerstfeest en Nieuwjaar gevierd. In 
de Kerstnacht heeft NTAMBUE nog 
een baby opgenomen.

Weeshuis TSHIKAPA
Dit is een kleine communauteit met 3 zusters, 4 wezen en 10 armen. Beste weldoeners, heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage, dat helpt de wezen en armen om te stralen van vreugde. Zij zeggen u hartelijk dank.
 

Weeshuis KAKENGE
Dit is een grote communauteit met 25 interne kinderen en 10 zijn in een gezin ondergebracht. Zij komen een keer per 
maand bij de zusters en krijgen zeep en noodzakelijke dingen mee voor school. Het is een communauteit die veel op-
brengt omdat de velden op een juiste manier worden bewerkt.

Weeshuis AZDA 
Het weeshuis AZDA heeft 
goed Kerst en Nieuwjaar 
gevierd met de kinderen,  
armen en de zusters. Zij  
danken alle weldoeners.

 

Weeshuis LUKONGA
Dit is ook een groot weeshuis. 
Wij hebben daar onze grote 
jongens die geen familie heb-
ben. Allemaal studenten. Wij 
hebben 30 kinderen van 0 tot 
17 jaar; 25 intern en 5 zijn 
ondergebracht bij gezinnen. 
Wij betalen hun studies. De 
communauteit heeft ook en-

De kinderen uit AZDA
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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.

Vervolg
kele giften ontvangen van mensen van goede wil. Zij hebben een beetje geld 
gekregen om voedsel te kopen. Het was een goed feest.
 

Communauteit in MBUJI-MAYI
Dit is een grote communauteit die straatkinderen opvangt. Ook zij hebben 
een mooi Kerstfeest gevierd en zijn het jaar goed begonnen.
 

De communauteit van KATENDE
Dit is een grote communauteit met 9 zusters, 30 wezen en 35 armen. Zij heb-
ben met Kerst de polonaise gedanst.

Beste weldoeners, onze 4 communauteiten in Kinshasa, Lusambo, Lubunga 
en Muetshi hebben niet met de kinderen gefeest vanwege de verschillende 
gevallen van Covid-19 in de streek. Ook waren enkele zusters besmet en  
anderen waren in quarantaine. Wij hebben besloten om aan iedereen vaccins 
aan te bieden, sommigen hebben ze nomen, anderen hebben geweigerd.

Onze landbouw en veeteelt activiteiten
a) Er is nu een goede verbetering bij de koeien. In 2019 hadden wij een grote 

epidemie bij de beesten. Er zijn geiten, koeien en schapen dood gegaan 
door de diarree. Vandaag de dag hebben wij 65 beesten. Daarom hebben 
wij een zuster aldaar die haar veterinaire studie heeft gedaan, dat loont 
zich.

b) Van de velden bij Munkamba hebben wij dit jaar niet genoeg boontjes  
kunnen oogsten omdat het veel heeft geregend tengevolge van de kli-
maatverandering. Het uiteindelijke resultaat is twee vaten boontjes van vijf 
hectaren. Zuster Julienne heeft met haar ploeg op zes hectaren opnieuw 
maïs gezaaid. Laten we hopen dat de opbrengst nu beter zal zijn.

c) Sinds verleden jaar is elke communauteit begonnen met varkens te 
houden. Zo bouwen we verder aan onze zelfvoorzienendheid.

d) Onze vrachtwagen levert niets op want de staat van de wegen in de dorpen 
is slecht en de bruggen veroorzaken grote problemen om naar Muetshi en 
Mashala te gaan om maniok en maïs te kopen. De wegen zijn onbegaan-
baar. Wij maken nu korte ritjes in de stad maar die brengen bijna niets op.

Studies en vorming
Wij hebben twaalf zusters die een hogere studie doen in verpleegkundig, 
onderwijskunde, geneeskunde en naaldvakken. Wij hebben ook zes kinderen 
die een hogere studie doen: Vier jongens en twee meisjes, te weten:
• Twee jongens doen een studie in opvoedkunde;
• Een jongen doet de opleiding tot medisch laborant;
• Een jongen en een meisje doen geneeskunde;
• Een meisje doet economie.

Beste weldoeners wij bedanken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en uw 
bijdrage aan de kwetsbaren, want iedere dag komen er armen bij en voor hen 
doen wij een beroep op u: Hartelijk dank met heel ons hart!

Wij wensen u een goede vastentijd en een Zalig Pasen. Dat de verrijzenis van 
de Heer u gezondheid geeft en zegeningen voor al uw families.

Goede Vasten en Zalig Pasen,
Zr. Angélique MUTUAYA
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