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Van het bestuur 

“Doe effe normaal” 

Net terug uit Afrika 

vraag ik me wel eens 

waar we hier in vredes-

naam mee bezig zijn. 

Vooral als mensen je 

welkom heten in het 

‘normale’ leven.  

Wie heeft eigenlijk be-

paald dat onze manier 

van leven ‘normaal’ zou 

zijn. 

Dat het geregeerd wor-

den door de agenda 

normaler is dan tijd ne-

men voor een goed ge-

sprek, voor relaties. 

Dat de gewoonte van 

het elke dag te eten 

hebben normaler is dan 

de dankbaarheid voor 

het dagelijks brood. 

Dat het “ik doe het zelf 

wel” normaler is dan 

afhankelijkheid van een 

God die voor je zorgt. 

Nu, een paar weken 

later is het alweer nor-

maal. De agenda re-

geert, natuurlijk is er 

eten en drinken.  

Laten we alleen niet 

vergeten Wie het is die 

ook hier voor ons zorgt.  

Het is bijna Pasen! Wel-

kom in het nieuwe le-

ven. 

Anna (15), Marie (14), Erbin (13), Claudine (13), Guy (12), Cynthia (11), 
Isaac (11),  Freddy (11), Alberto (11), Zephy (11), Sera (11), Nancy (11), 
Janvier (10), Moise (10), Nelie (10),  
Exocé (9), Divin (8), Marina (8), Bartos (8), Christevie (7) en Mardoché (4)  

Groeten uit Muanda 

Capelle aan den IJssel - Voor het onderhouden van de contacten en de voorbereiding van de 
projectreis komende zomer, hadden we afgelopen maand weer het voorrecht om gedurende an-
derhalve week te genieten van de gastvrijheid en hartelijke warmte van de mensen in Muanda.  

Op zaterdag 4 maart kwamen we na een goede reis aan in Muanda. Na de gebruikelijke douane hande-
lingen en eerst nog een paar boodschappen te hebben gedaan, reden we  naar het huis van de hoop, 
Abri de l’Esperance (AE).  
Als eerste naar de school, waarvan we nog niet hadden gezien hoe deze functioneert. Hier werden we 

hartelijke ontvangen door de leerlingen, hun onderwijzers en directie. Zingend en 
dansend werden we welkom geheten door zo’n honderd kinderen en hun leer-
krachten die op hun vrije zaterdag naar de school waren gekomen om het door 
hen ingestudeerde lied ten gehore te brengen. Zwaar kippenvel, bij 40 graden in 
de schaduw. Met de kinderen van AE, waarvan er achttien op deze school zitten, 
de andere drie gaan naar een middelbare school, vervolgens naar hun huis ge-
gaan. Hier was de ontvangst zo hartelijk en luidruchtig, dat baby Jozien er ruim 
een week over heeft gedaan om weer in gewone doen te komen. 
Het mooie van zo’n projectbezoek is, dat je onverdeelde aandacht kunt geven aan 
de mensen ter plaatse. Dat leidt tot mooie, ook heel persoonlijke, gesprekken. Aan 
tafel tijdens de maaltijd, of in de avond, genietend van de avondwarmte (30o of 
meer) en de veelvuldig aanwezige muskieten. 
We kijken ook goed terug op de dingen die we hebben kunnen afronden of juist in 
gang hebben kunnen zetten.  
Door een zeer plaatselijke valwind was een deel van het dak van de school er af 
gewaaid. Ongeveer 80 m2 dakvlak was opgetild en naast de school (tegen een 
huis) weer neergekomen. De helft van de dakplaten kon worden hergebruikt, de 
rest was te veel beschadigd. Iets meer dan een week later kon de school weer op 
volle kracht verder.  
Voor het in gebruik nemen van de bakkerij is het nodig om een nieuwe oven te 
laten maken. Terwijl we daar waren hebben we deze kunnen bestellen en kunnen 
zien hoe men er ook daadwerkelijk mee aan de slag ging. Als het goed is wordt de 
nieuwe oven een dezer dagen in gebruik genomen.  
Bij de school ontstonden problemen met betrekking tot de hygiëne. Een waterput 
ter plaatse was onontbeerlijk. Mooi dat de middelen er zijn om in zo’n geval ook 
snel te schakelen en de put te laten graven. 
 

Wat misschien wel het mooiste was, is dat we zagen hoe de organisatie van AE 
op dit moment aan het groeien is. Niet in aantal mensen, maar wel in het toekomst 
bestendig maken. Ds Nkudulu is er nog steeds als heel betrokken coördinator. Hij 
weet alles, maar laat inmiddels wel heel veel van het uitvoerende werk over aan 
twee mensen van de volgende generatie. Deze werken heel goed samen. Wat ons 
betreft een heel goed signaal voor de toekomst. 
 

Ook staat het project voor komende zomer voor een heel groot deel in de steigers. 
Her en der wat schuiven in het programma en we komen een heel eind. 
Geweldig was het om te zien hoe de kinderen, de staf en alle andere betrokkenen  
toeleven naar de komst van de groep van komende zomer.  



 

 

Domino day 2017 
Op 23 juni 2017 is er, net als in 2014 een 
domino-day. 

Samen met het Integraal 
Kindcentrum “de Cormo-
rant” in Capelle aan den 
IJssel organiseert WEM-
Nederland een domino-
day met bakstenen. Vorige keer leverde dit 
voor de bouw van de school ruim € 5000 op. 
We hopen dit bedrag dit keer te evenaren. 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer met alle 
verdere info over deze activiteit. Mocht u ons 
hierin willen steunen, bakstenen zijn ‘te koop’ 
voor € 1 per stuk. Dat kan ook door geld over 
te maken naar het rekeningnummer van 
WEM-NL ovv bakstenen.  

Muanda 2017 

Het project voor de komende zomer, wanneer 16 personen afreizen naar Muanda, is vrijwel helemaal voorbereid. De verhalen voor 
het kinderwerk zijn gekozen en worden nu in de groepjes verder uitgewerkt. Voor de bouw is de voorbereiding ook klaar, de materi-
alen zijn besteld en de planning voor de voorbereiding in Muanda is gemaakt. Voor de rest moet nog een en ander verwerkt worden 
op de planning van het project, wanneer gaan we wat doen en dergelijke. De tickets voor de reis naar Kinshasa worden geboekt, 
het transport en de overnachting daar wordt geregeld. Nog een iets meer dan drie maanden dan kunnen we bij leven en welzijn los. 

 Rijden voor Congo 

Zes communicatiestudenten van de Hoge-
school Rotterdam, welke onder de naam 
Boost Evenementen opereren, hebben op 21 
januari 2017 een rally georganiseerd om geld 
op te halen voor het project van WEM-
Nederland. Met deze rally hebben zij maar 
liefst € 4,250.- opgehaald. Na de rally werd dit 
mooie bedrag door middel van een cheque 
overhandigd aan de stichting.  

‘Rijden voor Congo’ ging met 46 teams van start 
vanuit het Wing hotel op Rotterdam Airport. Alles 
was geweldig verzorgd en overal was over nage-
dacht. De ontvangst was professioneel en de 
start werd voorafgegaan door een geweldige 
lunch. vanaf 12:00 uur vertrokken de deelne-
mers voor hun 90 km lange rit. Oldtimers, afge-
wisseld met de meest moderne newtimers, een 
bont gezelschap.  
Rond 16:00 uur werd het evenement afgesloten 
met een veiling, een borrel en de prijsuitreiking 
door René Roelofs en René Verschoor, twee 
grote namen binnen de rallywereld.  
Voor WEM was een van de hoogtepunten van 
de dag de overhandiging van het resultaat van 
deze happening. Hierbij werd een check over-
handigd van niet minder dan € 4,250.- een ge-
weldig resultaat. 
Namens alle vrijwilligers binnen onze stichting 
wil WEM-Nederland, Amber, Sabina, Fatima, 
Madôt, Shanna en Yvette, alle deelnemers en 
alle sponsoren hartelijk bedanken! Mede dankzij 
hen kan de stichting weer verder bouwen aan 
een thuis voor weeskinderen in Muanda.  

Financiën 
Stand van zaken dd. 
1 april 2017op de ABN AMRO 
rekening : 
 
€.    7,293.51 Betaal rekening 
€.  70,000.00 Spaarrekening 
---------------- 
€.  77,293.51 Totaal saldi 
€.    3,550.00 - Reserveringen 
€   22,675.80 - Muanda2017 
€   33,480.00 - 3e Familiehuis 
----------------- 
€.  17,587.71  Netto beschik-
baar voor WEM Bouw/
Algemeen  
========= 

Dank 

Zondag 5 maart waren we in de kerk in 
Muanda. Voorganger dat moment was ds. 
Samuel Nkudulu.  

Na een preek over onder andere broederlief-
de en zorg voor elkaar werden wij in het mid-
den van de gemeente in Muanda bedankt 
voor de ondersteuning die hij had ervaren en 
ontvangen nadat hij zijn heup had gebroken 
en geopereerd moest worden.  
Omdat die dank vooral een aantal mensen 
hier in Nederland toekomt hebben we hem 
gevraagd dit op papier te zetten, zodat we dit 
me u/jou kunnen delen. 
 
Hij schrijft: 
Bedankt 
Ik ben dankbaar voor de hulp die ik van jullie 
ontving. Bedankt dat jullie de roep van de 
zieke hebben gehoord en dat jullie financiële 
steun hebben gegeven waardoor ik kon wor-
den geopereerd. 
God hoorde onze gebeden en heeft me echt 
weer gezond gemaakt en zondag was ik 
weer in staat te staan en het evangelie te 
verkondigen. 
Ik ben blij dat ik het werk van de Heer weer 
op kan pakken en dat ik weer terug kan zijn 
bij de weeskinderen. 
Moge de Heer jullie overvloedig zegenen!  

Hoekschop 

Ik kan dingen die jij niet kan, maar jij kan dingen 
die ik niet kan. Samen kunnen we geweldige 
dingen doen.    Moeder Teresa 

Danken en Bidden  
Dank met ons voor de mooie 
voorbereidings– en contact-
reis die we in maart hadden. 
Dank voor de enthousiaste en 
gemotiveerde leerkrachten en 
staf voor de school in Muan-
da.  
Dank voor de inzet van de 
mensen in Muanda voor de 
school, maar ook voor de 
zorg van de kinderen nu ds. 
Nkudulu en mama Esther er 
niet zijn. 
Dank dat de kinderen gezond 
zijn. 
Dank voor de steun van de 
scholen en Wilde Ganzen, die 
de bouw van de school moge-
lijk gemaakt hebben. 
 
Bid voor de voorbereiding 
van Muanda 2017. 
Bid voor de veiligheidstoe-
stand in DR Congo, dat de 
anarchie niet zal gaan over-
heersen en dat het machtsva-
cuüm snel wordt opgevuld 
met een goede nieuwe presi-
dent en regering.  
Bid voor volledig herstel van 
ds. Nkudulu. 
Bid voor de staf, de leer-
krachten en de kinderen van 
de school. Dat deze tot zegen 
mag zijn voor nu en voor het 
verdere leven. 
Bid om wijsheid bij het vinden 
van nieuwe WEM bestuursle-
den. Misschien bent u/jij het 
wel die we zoeken. 
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Veiligheid in DR Congo 

DR Congo staat bekend als een onveilig land 
waar je eigenlijk gewoon niet naartoe moet 
gaan. Hoe zit dat? 

Hier is veel meer over te schrijven dan in deze 
paar regels kan. Wat we kunnen zeggen is dat 
we ons in Muanda nog nooit onveilig hebben 
gevoeld of dreiging hebben ervaren. Wel blijft 
het een land in beroering. Speciaal nu er een 
president zit die sinds 19 december volgens de 
grondwet al geen macht meer heeft. Dit leidt tot 
veel onvrede en onrust in met name de grote 
steden. De willekeur heerst. We houden de situ-
atie scherp in de gaten via de media en onze 
contacten ter plaatse. Tot nu toe blijft het God 
dank rustig op de plekken waar wij moeten zijn. 


