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Appie

Beste Vrienden,  

een hartelijke groet 
aan U allen, en … wat nieuws!

                           Eind mei kon Miya op verlof  vertrekken naar 
België voor een welver- diende rust, om geestelijk en lichamelijk bij te komen, om op te 
knappen. Ze zou een jaar hier blijven …maar het werden er 2 ½ jaren, zonder onderbreking! Een heerlijk verlof  
Miya.
         
Op zaterdag 28 juni, kwam president Kabila toe in Kananga om hier in stad, op maandag 30 juni, de verjaardag van 
de onafhankelijkheid van het land te vieren. Het werd een druk weekend met bezoeken en optochten. De zondag 
kregen onze meisjes het bezoek van de minister van sociale zaken met een wagen vol geladen … met giften, zo 
kregen ze : 10 zakken rijst (uit Vietnam), 3 zakken suiker (uit Brazilië), 8 kartons pilchard, 8 kartons witte olie (uit 
Indonesië) en 10 zakken zeeppoeder (uit China). De meisjes ontvingen het gezelschap zeer goed en zongen vol vuur, 
het ene deuntje na het andere! Even doordenken: ooit was de Kasaï ‘de schuur’ van Kongo maar hangt nu af  van de 
invoer uit … de Wereldhandel!!!

Een andere Kongo ervaring!
Voor het dorp van onze jongens was dit bezoek wel een tegenslag !!! 
Daar er bij de aankomst van de president, masten moesten zijn voor de vlaggen en die niet beschikbaar waren in de 
stad, werden 9 metalen waterbuizen van 6m lang uitgegraven in ons dorp (door onze buren!) en naar de luchthaven 
gebracht om daar te dienen als vlaggenmast..Het was ‘droogseizoen’, geen water, een ramp in de ‘Village’! Nu, zijn er 
6 buizen terug. Er is al veel tijd, energie en geld ingekropen om die buizen terug te krijgen.

Na dit bezoek, begon de vakantie periode ook voor onze kinderen.
De 7 eindejaarsstudenten van onze “ beroepsschool” waren geslaagd in hun opleiding van 3 jaar en konden nu naar 
de ‘samenleving’ terug, bij familieleden of  naar hun dorp. We hopen dat ze klaar zijn om hun eigen toekomst op te 
bouwen, wensen hen veel succes en we blijven hen volgen en ondersteunen. Begin juli, brachten de 3 leden van het 
bestuur ook 50 andere kinderen naar ‘opvangfamilies’ om de 2 verlofmaanden door te brengen. Dit is broodnodig om  
‘verzoening’ van het kind met de familie te bekomen. Nu september … gaat de school herbeginnen ? Dit is nog een 
open vraag, het onderwijzend personeel staakt al sinds Pasen en hun eisen zijn nog niet vervuld! Zal het opnieuw half  
oktober worden zoals vorig jaar? 
Ondertussen, zijn we begonnen met de landbouw. Het regen seizoen is 
vroeg gestart, de velden en tuinen worden aangelegd bij de jongens 
en de meisjes

Werken aan de toekomst … 
Wie zijn de leden van het ‘directieteam’ ?

Martine Monga,
is moeder van 5 kinderen en is de verantwoordelijke van het team. 
Ze werkt sinds 1996 in het project en heeft speciale gaven voor 
sociale contacten. Zij is ‘de moeder’ voor de 500 a 600 straat-
kinderen die we een kans geven tot overleven. In het 
project verzorgt ze de boekhouding en volgt al het 
personeel van de verschillende diensten. Zij begeleidt 
de 61 armste families die deelnemen aan de actie 
'microkredieten' en daardoor hun 245 kinderen bij 
houden thuis. Scroll verder...



UW steun is van harte welkom! 
Om te storten … 

1.  Als U geen fiscaal attest wenst stort dan:
           op Rek. Nr. 457-5178851-27 “Vrienden van Kankala” - Kapelstraat 73 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER
            Vermelding: Appie  (of) Miya -  Kankala-Congo
2.  Indien U een fiscaal attest wenst stort dan: (minimum 30 € per jaar)
    op Rek. Nr. 000-0901974-68
 Scheut – Ontwikkelingssamenwerking V.Z.W - Ninoofsesteenweg, 548 – 1070 Brussel
 Vermelding: 02.243.023: V.J.K.- Kananga-RDC

3.  Onze Nederlandse vrienden kunnen storten op:
 Zusters van de Choorstraat – Vrienden van Kankala - INZ. Projecten- Giro Nr – 4199741
 Vermelding: Appie V.W. / Kankala-Kananga

Gérard Kazadi (rechts),
 is de jonge vader van 3 meisjes. Hij is verantwoordelijk voor de 350 kinderen die 
terug in hun familie zijn, en begeleidt hen in 59 scholen in de stad. Hij betaalt 
alle verzorging en medische facturen van kinderen, families en personeel. 

Rémy Bipanza (links), 
voor alle kinderen ‘Buffalo - hun vriend’, is vader 
van 9 kinderen en voor elk kind staat hij paraat, dag en 

nacht. Hij is verantwoordelijk voor de logistiek: 
wagen, moto’s, zonnepanelen, waterrad, enz… 

Hij staat ook in voor alle infrastructuren in het dorp en de
 stad. Hij is de ‘vader-figuur’ in ons meisjeshuis.

           Beste Vrienden,       
Wat kan ik vertellen na 2 ½ jaren verblijf tussen onze kinderen? 

Het is wel even aanpassen, in deze wereld van luxe, individualiteit en eenzaamheid, … als je uit de warmte komt van 
een samenleving die elke dag strijdt om te ‘overleven’.
Leven in Kananga is: 
* Meeleven met families waar de kinderen opgesplitst worden in ‘eetdagen’, 3 dagen eten de jongens, de 3 andere 
   dagen de meisjes, de zondag de restjes voor allen van de familie.
* Wenen met de ouders die hun kinderen verliezen wegens ondervoeding en ziekten. 
   Wat kun je zeggen aan die vader, die op een zondagmorgen je komt vragen ‘mamu, kun je me helpen met een kistje 
   voor mijn kindje?’ Het dode kindje rust in zijn armen.   
   Of  aan die moeders die huilend met hun dood kindje de ‘Centre de Santé’ verlaten.  Of  aan die 4 kinderen, vreemde-
    lingen in de stad, die je komen vragen hun moeder te begraven “we vonden haar  dood na de school, zegt de 
    oudste”. Haar man was al gestorven aan aids en nu zij.  We  namen de 2 jongste kinderen mee, ook zij zijn 
    besmet met HIV!  Elke week sterven tientalle kinderen aan ondervoeding, ziekten zoals: malaria, tuberculose en 
    aids; elke dag trekken de rouwstoeten door de straten van de stad.
* Meezingen bij elke geboorte omdat er hoop is dat dit kind kans op leven heeft! Verwonderlijk hoe deze mensen 
   vreugde en warmte blijven uitstralen, waar halen ze het? Hun geloof: ‘Mvidi Mukulu’ zal zorgen dat het hierna-
    maals een betere wereld is. 

Beste Vrienden, deze taak kunnen we vervullen dankzij U. 
Onze oprechte dank voor al de hulp die we de kinderen kunnen schenken door jullie vriendschap, gebed en gi�en. 

Onze kinderen vergeten jullie niet, elke zondag in de Eucharistieviering bidden we voor U.
  Appie en Miya.

Groetjes en tot binnenkort van uit Kananga, de terugreis is voorzien voor eind oktober.
Steeds welkom in Lummen … liefst een seintje, GSM BELGIE 0497 428 463  - tel. Congo: 00243 81 603 65 12 

Miyadammans@yahoo.fr
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