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Partners bewonderen eindresul-
taat stroomvoorziening 

Het is inmiddels al ruim vier maanden geleden 
dat we een bericht deelden over de stroom-
voorziening die werd ontworpen. In samen-
werking met Stebru, Eneco, MDB en Caru 
Containers is er in de tussentijd enorm hard 
gewerkt om de container definitief om te bou-
wen tot een plug-and-play oplossing voor de 
elektriciteit vraag van ons project in Muanda.  
 
De gesponsorde container heeft sinds enkele 
maanden een plekje gekregen op het terrein van 
de MDB in Bergambacht. Hier is de container 
door de materieel verhuurder voorzien van een 
heel nieuw uiterlijk. De container werd geschuurd 
en voorzien van een nieuwe laklaag in de kleuren 
wit en blauw. Hierna werd de binnenkant van de 
container voorzien van geïsoleerde wanden, een 
verlaagd plafond en luchtgaten in de bodem van 
de container. Dit zorgt er samen met de twee 
kleurige laklaag voor dat de container zich op 
natuurlijke wijze kan koelen als de technische 
installatie bij buitentempraturen oplopend tot + 
40ºC moet kunnen presteren.  
 
Vervolgens zijn de installateurs van Eneco op 
dezelfde locatie aan de slag gegaan met het 
plaatsen van de technische installatie. Hierbij is 
op een innovatieve manier rekening gehouden 
met de eenvoud van de stroomvoorziening. Dit 
zorgt ervoor dat ook onze partners van Abri de 
L’Esperance in Muanda de werking van de instal-
latie gemakkelijk kunnen begrijpen, zodat ook zij 
de voorziening kunnen onderhouden en indien 
nodig repareren als wij niet aanwezig zijn. Om 
inzicht te krijgen in het functioneren van de instal-
latie is er een gps-modem geplaats. Dit modem 
zorgt ervoor dat wij vanuit Nederland real-time 
inzicht hebben in de opbrengst van de zonnepa-
nelen en het stroomverbruik.  
De stroomvoorziening is klaar. Woensdag 1 no-
vember ontmoette alle betrokkenen elkaar om het 
voorlopige eindresultaat de bewonderen.  
Omdat de container nog over veel lege ruimte 
beschikt, wordt deze niet direct verzonden.  

Van het bestuur 

 

Daar krijgen we nou 

energie van. Mensen 

en bedrijven die zich 

belangeloos inzetten 

voor de kinderen in 

Congo. Met inzet van 

vakkennis, tijd en mid-

delen komen er mooie 

dingen tot stand.  

Mooie dingen die we in 

deze 31
e
 nieuwsbrief 

‘gewoon’ weer kunnen 

melden.  

Gewoon, hoezo ge-

woon?  

Laten we blijven besef-

fen hoe bijzonder het is 

dat de dingen in het 

gaan zoals ze gaan en 

dat dit in het algemeen 

‘gewoon’ is.  

Gewoonte is de moor-

denaar van de dank-

baarheid zeggen ze 

wel eens.  

Dit is gewoon een 

nieuwsbrief vol dank-

baarheid! 
 

 

 

 

 

 

 

Hoekschop 

 

"If you cannot feed a 

hundred people, then 

feed just one."  
Mother Teresa  

Ontwikkelingen in Muanda 

In Muanda gaan ook de bouwwerkzaamheden 
door, ook wanneer wij er niet zijn (en dat is 
maar goed ook). 
 
De bouw van het derde familiehuis (foto links en 
midden), wat is gesponsord uit allerlei acties in de 
PKN Noordwijk, gaat voorspoedig. Het dak zit 
erop, pleisterwerk is gedaan en de vloeren zijn 
gelegd. Er wordt nog gewerkt aan de plafonds en 
de installaties. Het schilderwerk moet nog gebeu-
ren, maar dat is het sluitstuk van de werkzaamhe-
den.  
 
In de afgelopen maanden is er in Muanda hard 
gewerkt aan het afronden van de door ons begon-
nen school (foto rechts). De borden zijn opgehan-
gen, de binnenzijde van de wanden is gewit en de 
lessen zijn weer begonnen. Op de school van Abri 
de l’Esperance zitten nu 212 kinderen, een ver-
dubbeling van vorig jaar. Geweldig nieuws natuur-
lijk, maar het stelt ons wel voor de vraag hoe we 
de uitbreiding van de school met de volgende 
‘echte’ lokalen kunnen bespoedigen. Hierover 
gaan we als bestuur goed nadenken en daar gaat 
u als meelevende lezer zeker meer van horen. 
 
De verkiezingen in Congo werpen hun schaduw 
vooruit. In grote delen van het land is het nog on-
rustiger dan dat het normaal al is. Gelukkig is 
daar in Muanda nog niets van te merken. Recent 
is bekend geworden dat de definitieve verkie-
zingsdatum is vastgesteld op 23 december 2018. 
De inhuldiging van de nieuwe president zou dan 
op 12 januari 2019 plaats kunnen vinden. We ho-
pen en bidden dat dit door de bevolking geaccep-
teerd wordt, want dit betekent wel dat de huidige 
president op deze wijze zijn ambtsperiode, ‘niet 
helemaal legaal’, met bijna een halve termijn heeft 
weten te rekken. 
 
Als laatste nog een persoonlijk bericht van één 
van de stafleden van het project in Muanda. 

Ofwel, een trouwerij in Muanda. Op 16 december 
hopen Grace en 
Oriënt elkaar hun 
ja-woord te geven 
en samen verder te 
gaan door het le-
ven. Ze gaan in 
Muanda wonen en 
Grace zal dus be-
trokken blijven bij 
het werk van AE. 

Oriënt and Grace are committed to living toge-
ther for better and for worse. Reason useful for 
us to get closer to share this joy in frank and 
sincere collaboration.  
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Een fluitje van een cent 
Soms worden we blij verrast door initiatie-
ven om het project te steunen. 
Gebed en geld zijn de twee belangrijkste pij-
lers onder ons project in Muanda. Gebed, om-
dat we in alles helemaal afhankelijk zijn van 
God; en geld: dat is nu eenmaal nodig om alle 
plannen uit te kunnen voeren. We zijn dan ook 
heel dankbaar voor alle giften, acties en vaste 
donateurs, die ons jaar na jaar financieel op de 
been houden. 
Natuurlijk heeft iedere gever zijn of haar ver-
haal, maar vorig jaar meldde zich een buurtbe-
woner met een bijzonder verhaal. Hij is 
scheidsrechter bij de KNVB en ontvangt voor 
iedere gefloten wedstrijd een vergoeding. Die 
vergoeding vindt hij natuurlijk leuk, maar hij 
geeft het bedrag ieder seizoen 
graag door aan een klein goed 
doel zonder strijkstok. In een 
wachtkamer kwam hij een flyer 
van WEM tegen en daarop 
besloot hij contact met ons op 
te nemen. Dat is nu een jaar 
geleden en er is al een mooi bedrag bijge-
schreven op onze rekening. En tot slot: de 
scheidsrechter heeft besloten om ook dit sei-
zoen zijn vergoeding aan WEM te schenken! 
Goed voorbeeld, doet goed volgen? We hopen 
het! 

 

 

 

 

Partners bewonderen eindre-

sultaat stroomvoorziening  

(vervolg van de voorpagina) 

De vrijwilligers van WEM-Nederland zijn be-
gonnen met het verzamelen van hulpgoe-
deren. Deze goederen worden meegestuurd in 
de container, waarna ze een plekje krijgen in 
Muanda. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
behandeltafel voor het lokale ziekenhuis, stoe-
len voor het Mama Ans’ House en kleding voor 
de kinderen en hun verzorgers. Naar verwach-
ting zal de container na de Congolese verkie-
zingen, in de zomer van 2018, verscheept wor-
den. Een klein groepje vrijwilligers zal naar 
verwachting in de herfstvakantie van 2018* 
naar Muanda vertrekken om de container defi-
nitief te plaatsen en de installatie aan te slui-
ten.  
* hoe dit nog beïnvloed gaat worden door de ver-
plaatste verkiezingen is nog niet duidelijk. 

Financiën 
Stand van zaken dd. 
31 oktober 2017 op de ABN 
AMRO rekening : 
 
€.    3.274,47 Betaal rekening 
€.  43.000,00 Spaarrekening 
---------------- 
€.  46.274,47 Totaal saldi 
€.  12.382,00 - Reserveringen 
----------------- 
€.  33.892,47  Netto beschik-
baar voor WEM Bouw/
Algemeen  
========= 
 
De reserveringen zijn met 
name nog bedoeld voor de 
afbouw van het derde familie-
huis. 

Introductie WEM-bestuur  
Hallo allemaal, 
Ik ben Adriaan van Loon, 24 jaar, ben ge-
trouwd met Joëlle en ik mag me de nieuwe 
penningmeester van WEM-Nederland noe-
men. Ik ken WEM van mijn tijd in de Ontmoe-
tingskerk en doordat ik in 2014 met de eerste 
groep naar Muanda ben geweest. Het project 
heeft mijn hart geraakt: ik zag dat kinderen die 
geen toekomst hadden een thuis kregen, lief-
de kregen en bovenal hoop kregen. Dat heeft 
me toen diep geraakt, en in mijn hart is het 
verlangen gekomen om Gods liefde naar 
mensen in Afrika te brengen, zowel in woor-
den als in daden. Om op te komen voor men-
sen die zelf geen stem hebben. Sindsdien ben 
ik voor mijn werk meerdere keren naar Afrika 
geweest, en afgelopen mei heb ik voor Com-
passion een marathon in Oeganda gelopen, 
wederom om kansarme 
kinderen een toekomst te 
geven. Afrika zit dus in 
mijn hart. Toen ik zag dat 
WEM-Nederland een 
nieuwe penningmeester 
zocht, zag ik dat als een 
kans om de talenten die 
God me heeft gegeven in 
te zetten voor kinderen die 
het keihard nodig hebben. 
Ik heb erg veel zin om me 
in te zetten voor dit prach-
tige project, en op die manier hoop te brengen 
aan harten die het nodig hebben! 

Met Liefde 
Daar stonden we dan: enkele bestuursle-
den van WEM en zanger Piet Smit na afloop 
van zijn concert in de stille hal van de kerk.  
Het was een avond geweest, waarin de liefde 
voor Jezus was bezongen en beleden; waarin 
de liedjes van Piet Smit waren begeleid met 
prachtige tekeningen 
van o.a. Rien Poort-
vliet en het publiek 
met volle teugen had 
genoten van het op-
treden. 
Vele jaren was het 
concert van Piet 
Smit, soms samen 
met de Country Trail 
band, een vast punt in het jaar. Nu stonden we 
elkaar aan te kijken, want dit was de laatste 
keer, dat Piet de lange reis vanuit Zuid-Afrika 
naar Nederland had ondernomen. We zijn hem 
veel dank verschuldigd, want de opbrengst 
van de concerten in Capelle mocht altijd ten 
goede komen aan WEM. Dit jaar deed hij ook 
nog een oproep om extra geld in de collecte-
mand te doen en dat leverde het prachtige 
netto resultaat op van: € 765. Alle gevers: har-
telijk bedankt! 

Danken en Bidden  
 
Bid voor veiligheid voor de 
kinderen en de staf in de ver-
anderende tijden in Congo 
 

Bid om eerlijke verkiezingen 
een president en een regering 
die niet alleen hun eigen wel-
vaart op het ookg hebben, 
maar ook het welzijn va de 
mensen. 
 

Bid voor Grace en Oriënt voor 
de voorbereiding van hun 
trouwdag en om een geze-
gend huwelijk. 
 
 

Dank voor de mogelijkheid die 
we hebben gekregen om een 
volledig ingericht elektriciteits-
station te gaan verschepen, 
waardoor de school en de 
huizen van licht kunnen wor-
den voorzien.  
 

Dank voor mensen die zich 
belangeloos inzetten voor het 
werk in Muanda. 
 

Dank voor uitbreiding van het 
bestuur. 

tig opgemaakte schalen met verschillende 
heerlijke gerechten. Tussen de gangen door 
gaven Renée Locadia en Nellie Vos, die de 
afgelopen zomer 2 weken naar Muanda zijn 
geweest, een boeiend en indrukwekkend ver-
slag van hun verblijf daar. Mooie foto’s met 
namen van 
alle 24 kin-
deren en 
een mooie 
video-
opname 
gaven een 
goed beeld 
van de om-
geving daar 
en de vor-
deringen 
van het project van W.E.M. tot nu toe! Met een 
prachtige opbrengst van 620,00 euro voor het 
diner en nog eens 44,00 euro door verkoop 
van prachtige creaties van Elly Bouman én na 
een hele gezellige avond gingen we voldaan 
en goed gevoed weer huiswaarts. Voor herha-
ling vatbaar!! 

Sponsor-diner W.E.M.-Capelle 
Afgelopen zaterdag 4 november hield W.E.M.- 
Capelle zijn traditionele Sponsor-diner, dit-
maal in Marokkaanse stijl. Er kwamen 30 gas-
ten bij elkaar in een sfeervol aangekleed zaal-
tje in de Ontmoetingskerk. Het eten werd ver-
zorgd door een Nederlandse dame met Ma-
rokkaanse achtergrond, Saїda, samen met 
haar nichtje Zamira. 3 soorten soep en prach-
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