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Beste Vrienden, een warme groet uit Kananga. 

De grote vakantie is alweer een tijdje achter de rug en hopelijk heeft de stress 
van het werk jullie niet in zijn greep en kunnen jullie samen met kinderen 

en kleinkinderen vol goede moed een nieuw jaar tegemoet gaan. 
Ik vertel jullie graag hoe het hier ondertussen 

met ons en onze kinderen vergaan is.

Juni : het einde van het schooljaar … vol spanning… “gaan ze lukken”?

Voor onze 221 kinderen in de 54 scholen in de stad wachten we nog steeds op de uitslagen die maar druppelsge-
wijs binnenkomen, sommige leerkrachten moeten de rapporten nog opmaken … ze wachten nog op hun mager 
loon! De ouders zullen de rapporten krijgen tegen betaling. 
Herinner U onze Paasbrief over de toestanden van het onderwijs hier …door hun erbarmelijk loon worden  
leerkrachten:  “verkopers van punten”.

De resultaten van de 110 kinderen, die bij ons inwonen, zijn ons bekend, 103 kunnen de volgende klas beginnen.

In de BLO klasjes zullen sommige kinderen kunnen overschakelen naar het ‘gewone’ lager onderwijs in Diboko. 
De mentale gehandicapten worden verder met veel geduld gevolgd door hun leerkrachten.

In de Bijzondere Vakschool zijn er 5 jongens afgestudeerd in schrijnwerkerij, metsen, land en tuinbouw. Ze zijn 
terug in familie en beginnen in de stad een zelfstandig leven, we wensen hen veel geluk en blijven hen volgen.

Bij onze meisjes beëindigden er vier de lagere school, drie zijn in familie en mogen verder studeren. Eentje blijft 
bij ons inwonen, de familie blijft haar weigeren.
Twee onder hen gaan naar de humaniora, de twee anderen gaan snit en naad volgen, wij blijven hun studies 
betalen en begeleiden ze.
De andere kleintjes gaan naar een hoger klasje. Wat een vreugde en geluk toen ze hun rapporten brachten … het 
was hun gelukt! Snoepjes, sardientjes als beloning en dan zang en dans … een feestdag!



Een bijzonder feest … het communiefeest van 10 meisjes…

We gingen allen naar “Kankala, ons kinderdorp” om samen de eucharistie te vieren, een speciale gebeurtenis voor hen. 
Daarna werd het voor al onze kinderen (130) een “feestmaal met rundvlees” dankzij de gulle gi�en van de Belgische 
militairen hier aanwezig in Kananga. In de namiddag werd het bij de meisjes een onvergetelijk feest toen enkele 
o�cieren hen kwamen bezoeken om mee te vieren en te spelen; popjes voor de meisjes en autootjes voor hun broer-
tjes kregen ze op de koop toe. Bij het zien van zoveel vreugde en onder de dankwoorden van de kinderen werd het 
voor sommige mannen ook een emotioneel moment …kippenvel en tranen … en denken aan eigen kinderen … Heren, 
hartelijke dank voor het feest, voor de verzorging van Bu�alo bij zijn ongeval, de verzorging van de kinderen, voor de 
duizenden liters water die jullie ons brachten zodat we met de kinderen het droogseizoen konden overleven, voor 
zoveel meer DANK …

“Water bron van Leven”   of    “Water bron van ruzie” ?

Het was een heel erg droogseizoen, weken geen regen, een huis vol kinderen 
… drinken, koken, wassen, naar de bron gaan voor drinkwater, naar de rivier 
op 6 km voor de was, wachten … honderden meisjes en vrouwen met 
hetzelfde probleem !

Een druppel water zien  aan een kraan in Kananga blij� een droom voor 
de bevolking!

Gelukkig was er bij de jongens in het “Kinderdorp” geen probleem. De 
waterinstallatie op het meertje Kansese bleef werken, het rad draaide vlot en 

de watertanken werden gevuld.  Kansese is ook voor de jongens een ‘to�e’ plaats: spelen, zwemmen en vissen … een 
klein beetje vakantie.

Voor de jongens van onze 14 stootkarren was het wel een gouden tijd, ganse dagen  bidons water vervoeren door de 
stad, leverde hen heel wat spaargeld op.

Een kroostrijk gezin met vakantie: de werkploeg van de stad deed formidabel werk !

Begin juli, konden 80 kinderen een tijdje verlof nemen in familie … een eerste stap naar verzoening! Onze opvoeders 
hebben weken gewerkt om dit waar te maken, families bezoeken, opnieuw gaan praten en praten … En ondanks de 
groeiende armoede in de stad is het hen toch gelukt … De kinderen kregen opnieuw hoop dat er ooit “eens” een 
familie hen zou aanvaarden. Het werd een drukke tijd.
Twee dagen in de week gingen de opvoeders hen bezoeken, vijf kinderen konden niet thuis blijven wegens ruzies in de 
familie en ondervoeding, een “SS” patiënt (bloedanemie) ligt nu nog in de kliniek, kreeg bloed  en verzorging, geen 
slechte wil van de grootouders bij wie hij was, gewoon: “geen eten”!

Deze inspanning van weken, leverde al mooie resultaten op, families dankten omdat het kind zo veranderd en verbe-
terd was in zijn relatie, het kind was niet meer behekst.
Weer vijf families lieten ons weten dat het kind mocht blijven als we hun scholing betaalden of hen met onze activi-
teit van “microkredieten in natura” konden helpen! 

Het lijkt soms als een druppel water op een hete plaat, maar telkens is het voor ons een overwinning als een kind weer 
in de familie opgenomen wordt.

Dank aan de vrienden die ons hielpen deze activiteit verder te zetten. Dank zij U nemen vandaag 54 
families deel aan deze actie en kunnen 250 kinderen in familie blijven. De vergaderingen met de deelne-
mers verlopen vlot.



Meisjes en jongens …opnieuw naar school!

Begin juli begonnen we met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar 
*  Met het naaien van de uniformen voor 250 kinderen: witte hemden en bloezen, blauwe broeken en 
    rokken. 
*  Aankoop van schoeisel, … 
*  Nadien aankoop van al het schoolgerief: honderden schriften van 100, 48, 24 en 12 pagina’s, bics, 
    potloden, gommen, latten, driehoeken, …

Als u zich afvraagt: waarom zoveel schriften? 10 à 15 schriften per kind in de lagere school, en al die registers voor de 
middelbare school, 10 bics per trimester? 
Het antwoord is eenvoudig: “er zijn geen schoolboeken meer in het onderwijs in Kongo!”
Alle lessen en cursussen moeten overgeschreven worden, de bics lopen leeg.

Maar het is ons gelukt … nu zijn er 236 kinderen ingeschreven in 64 scholen, 140 jongens en 96 meisjes in lager, 
middelbaar en vakscholen.

Spijtig genoeg heeft de Staat zijn beloften nog niet waar gemaakt: gratis onderwijs voor het eerste en tweede leerjaar, 
opslag van de lonen voor de leerkrachten … daardoor moeten de ouders opnieuw schoolgeld betalen … en het is 
niet weinig! 
Voor heel wat ouders een dilemma: wie laten we verder studeren? Heel vaak valt de keus op de jongens, het meisje is 
hulp in het huishouden of kan vlug uitgehuwelijkt worden, de “bruidschat” zal dan de studies van de jongere kinde-
ren betalen.
Zoals u misschien tussen de regels kan lezen, uw hulp en steun, uw bemoedigend woord, uw reacties en meeleven …  
het doet ons zo’n deugd en sterkt ons om dit mooie werk verder te doen.



1.  Als U geen fiscaal attest wenst stort dan:
           op Rek. Nr. 457-5178851-27 (IBAN BE48 4575 1788 5127 BIC KREDBEBB)  
           “Vrienden van Kankala” - Kapelstraat 73 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER
            Vermelding: Appie  (of) Miya -  Kankala-Congo
2.  Indien U een �scaal attest wenst stort dan: (minimum 30 € per jaar)
    op Rek. Nr. 000-0901974-68 (IBAN BE82 0000 9019 7468  BIC BPOTBEB1)
 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

UW steun is van harte welkom! 
Om te storten … 

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!

Beste Vrienden, 
hartelijke dank voor jullie milde gi�en 

die ons toelaten hoop te geven aan “deze” kinderen: 
“als ik studeer, zal ik meetellen in de maatschappij”.

Beste Vrienden, namens de kinderen, 
onze werkgroepen en iedereen die samen met ons ijvert 

voor een betere toekomst van onze kinderen
 

                       Blijde Kerstdagen en een Zalig Nieuwjaar !
We danken U omdat U achter ons en onze straatkinderen blij� staan. 

Uw gebed en milde gi�en geven onze kinderen een menswaardiger bestaan.

Appie van Wees, momenteel met verlof in België
Miya Durwael Dammans vanuit Kongo 

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

Miyadammans@yahoo.fr
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