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Beste Vrienden,

     Al een paar dagen aangekomen 
in Kananga, 

het welkom was zeer hartelijk. 
Appie, de bestuursploeg, het personeel 

en alle kinderen waren zeer blij, 
je voelt je onmiddellijk weer thuis. 

Nu is het de beurt aan Appie 
om op verlof te gaan, 

een welverdiend verlof.

Het jaar loopt stilaan op zijn einde en de feestperiode met al haar luister en glitter is in aantocht … hoe gaan we deze 
tijd doormaken met onze kinderen in Kananga ? Ook wij, willen luister geven aan deze tijd, rekening houdend  met 
de “boodschappen” van deze feestperiode:

‘Er is een kindeken geboren op ‘stro’,…in de kribbe,…in de stal,…
Daar weten we alles van …

Elke dag, worden in de Kasaï ‘kindekens’ geboren op ‘doek’, … op de grond, … in een hut, … 
In de stad Kananga, worden ‘kindekens’ geboren op ‘mat’, … onder een afdak, …op straat ...

Daar aanwezig zijn met een luier, een kleedje, een ‘lappendekentje’, 
daar verzorgen en hulp geven … dat is onze luister !

 
‘Vrede op aard …’ !    Het is super dat te mogen ervaren … als families hun kinderen opnieuw aanvaarden …
Kinderen en families verzoenen, vrede brengen tussen ouders, grootouders, broers en zussen, tussen de clan en de stam 
… dat is onze luister! 350 kinderen hebben dit mogen ervaren en leven nu min of meer stabiel in de familie. Daar 
wordt hard aan gewerkt door ons team ‘straatopvoeders’ in de stad!

‘Gelukkig Nieuwjaar … goede gezondheid, veel geluk, …’ Geluk … Gezondheid … dromen ?

Gezondheid? Hoe doe je dat als ouder, om je kinderen wat eten te geven elke dag?
Als onderwijzer of ambtenaar verdien je tussen de 15 000 FC (Kongolese Frank) en 30 000FC, loon uitbetaald met 
maanden vertraging. Even rekenen? €1 = 806 FC, dus de salarissen zijn tussen €18,61en €37,22  per maand.
De prijzen van het basisvoedsel zijn enorm gestegen: 
in april betaalden we voor 2 ½ kg maïs 350 FC, in juli 750 FC en nu 1 700 FC !

Hoe speel je dit klaar met een familie van 10 als je minstens 20 kg maïsbloem nodig hebt om samen met de 60 kg 
maniokbloem de dagelijkse ‘bidia’, (deeg) te maken? 
Vrouwen baren 8 tot 10 kinderen, velen hiervan geraken ondervoed en sterven heel jong, tussen 1½ en 2 jaar, 4 tot 5 
per gezin overleven en worden volwassen.
Ja het is waar ‘Armoede schaadt de gezondheid.’ 



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

Oproep: indien u beschikt over een email adres, stuur ons een mailtje naar

Kankala@skynet.be 
Zo ontvangt u onze Nieuwsbrief elektronisch en kunnen wij besparen op de enorme kosten aan postzegels!

GSM BELGIE 0497 428 463  - tel. Congo: 00243 81 603 65 12 

Miyadammans@yahoo.fr

Het is dan ook normaal dat we zoveel ‘fysisch en mentaal gehandicapte’ kinderen moeten opvangen.
In het ‘Jongere Dorp Kankala ‘ zijn er nu 36 jongens, bij de meisjes zijn ze met 10…Weer een �ikkering in hun do�e 
ogen van ontbering en ellende krijgen is alvast ons eerste doel.

Geluk … ken ik dat woord ?  … is dat niet onze droom ? 
Ja, we zijn gelukkig bij alle kleine zaken van elke dag. 
We zingen en stralen blijheid uit bij de geboorte van een 
nieuw kind en wensen het een mooi leven toe.
We zijn gelukkig als onze kinderen naar school mogen, als 
ze niet ziek worden, als er een toekomst is voor hen. Elke 
morgen danken we ‘Mvidi Mukulu’ voor het leven van deze 
dag en ‘morgen zal Hij ons bij Hem opnemen in een betere 
wereld’. Geluk … kunnen hopen?!

En van de school gesproken…

Begin oktober hebben de leerkrachten dan toch de staking, 
begonnen met Pasen, beëindigd op belo�en van aanpassing van hun lonen in de volgende maanden. In Kinshasa zijn 
ze al aangepast, maar Kananga is de hoofdstad niet, hier hee� men niet dezelfde rechten!
Voorlopig (hoelang nog?) blijven de ouders het schoolgeld betalen. Wij doen dit voor onze 120 kinderen in opvang en 
voor de 350 kinderen in familie die in 59 scholen van de stad verder studeren. 
In de stad, zoals ook in de school van onze meisjes, wordt er gewerkt met 2 scholen in één gebouw. In de voormiddag 
gaan de kinderen naar school ‘Diku dietu’ ; in de namiddag volgen  andere kinderen in dezelfde lokalen, dikwijls 
zonder ramen en deuren, les ‘Moyo Muimpe’. 
En dan nog, zijn de klaslokalen overbevolkt. In de klassen van het eerste en tweede leerjaar zitten 70 tot 90 kinderen, 
derde, vierde en vijfde jaar hebben gemiddeld  40 kinderen, het zesde jaar telt nog 25 à 30 leerlingen. Zelfs de leerlin-
gen van het middelbaar onderwijs nemen hun krukje mee naar school. Zij bese�en dat wijsheid vooruitgang kan 
bieden, hen misschien uit de spiraal van de armoede kan halen, hoop naar een beter leven.

Beste vrienden,
Wij en onze kinderen, wensen jullie een Zalig Kerstfeest, 

Vrede en Vreugde in het nieuwe jaar.
Jullie meeleven, gebed en gi�en laten ons toe aan de kinderen de basisbehoe�en te geven maar ook en vooral liefde, 

warmte en vreugde. Hun glimlach is onze beloning ! 
Met onze oprechte dank,          

Appie en Miya

Jullie meeleven, gebed en gi�en laten ons toe aan de kinderen de basisbehoe�en te geven maar ook en vooral liefde, 
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