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WEM NEDERLAND

WEM-NL bouwt mee aan familiehuizen
voor de opvang van weeskinderen in de stad Muanda in de DR Congo.
Van het bestuur

Nieuws uit Muanda
Muanda - Onderstaande berichten kregen we in de afgelopen weken van onze partner toegestuurd. Ook in Muanda gaan de werkzaamheden gewon door als wij er niet zijn en zo hoort het
ook. Afronding van zaken die al eerder in gang zijn gezet, nieuwe dingen als voorbereiding op
onze komst op 15 juli. We kijken er naar uit om dit ook in levende lijve te gaan bekijken.
Bakkerij gereed
Smaken kunnen veranderen en soms gaat dat
gepaard met verandering in de techniek. Voor
brood en daardoor voor de bakkerij gold dit in ieder geval wel.
Daarom heeft WEM-Nederland
besloten haar partner Abri de l’
Esperance (AE) te helpen met
het bouwen van een nieuwe
oven. In het nieuwe systeem is
het vuurcompartiment gescheiden van het bakcompartiment.
Hierdoor trekt de rook niet meer
in het brood.
Met diverse staalplaten is een dubbele oven in
elkaar gebakken.
Daarna is met speciale stenen vier wanden en
een dak om deze oven heen gebouwd, waardoor
de warmte goed wordt vastgehouden.
We gaan zeer binnenkort ervaren hoe het nieuwe
Congolese brood smaakt.
Op zich vonden wij het
oude ook prima.
De bakkerij gaat ook
brood bakken voor de
omgeving. Op deze manier wil men de lening die
wij hebben verstrekt terug
verdienen. Na afbetaling
van de lening komen de netto opbrengsten te
goede aan AE, waardoor weer een stapje wordt
gezet naar een zelfvoorzienende organisatie in de
toekomst.
Fundering 3e familiehuis gereed
Afgelopen jaren heeft de PKN in Noordwijk geld
ingezameld om de bouw van het
derde familiehuis mogelijk te maken. De groep Muanda 2017 gaat
onder andere naar Muanda om te
helpen met de bouw van dit huis.
We hebben aan de mensen daar
gevraagd om te beginnen met de
bouw, zodat wij straks kunnen
helpen met metselwerk van de
wanden.
Hiervoor moest de grond vrijgemaakt worden van
begroeiing, moesten er blokken gemaakt worden
voor de fundering, moest er het nodige graafwerk

plaats vinden en moesten de metselblokken van
de muren worden gemaakt.
Een hele waslijst van werkzaamheden hebben we hierbij afgesproken. Afgelopen week kregen
we de foto’s waarmee de bouwers in Muanda lieten zien dat
het doel gehaald was en dat we
kunnen komen om verder te bouwen.

Waterput school
Een school zonder watervoorziening is geen goed
idee. Hier in Nederland niet, maar in Congo zeker
ook niet. De afstand naar de rivier
is best wel groot en het water is
vies. Daarom hebben we op verzoek van de coördinator Eva
Khudulu opdracht gegeven om
een nieuwe waterput te graven.
Om even een beeld te geven,
deze putten moeten ca. 22 meter
diep worden en worden met een
diameter van een meter met de
hand uitgegraven. Dit betekent,
één man in de put met
een schepje en een emmertje aan een touw en
één man boven om het
emmertje aan het touwtje hand over hand naar
boven te halen. Je hoeft
geen rekenwonder te
zijn om uit te rekenen dat zo’n emmertje dan bijna
3500 keer op en neer gaat!
Best eng ook om iemand op 22 meter diep in een
gat in de grond te zien zitten, of eigenlijk gewoon
niet te zien omdat het te donker is.
Maar goed, de put is er en iedereen is er erg blij
mee.

Iedere keer bij het bouwen van zo’n nieuwsbrief worden we blij
verrast van alles wat
we kunnen melden.
Dit keer is het wel heel
bijzonder als we zien
wat er allemaal is opgestart en afgerond. De
berichten uit Muanda
zijn goed. iedereen is
gezond en men kijkt uit
naar de volgende groep
met jongeren uit Nederland.
Zoals zij uitkijken naar
de groep, zo kijkt de
groep er naar uit om
(weer) naar Muanda te
gaan.
We hopen op en bidden
om een goede reis een
mooi project en een
behouden terugkeer
voor alle deelnemers.

Stichting WEM Nederland
ANBI Erkend
NL04 ABNA 0429 4691 52
www.wem-nl.eu
www.facebook.com/wemnl
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Muanda 2017
Op 9 juli is er in de Ontmoetingskerk, Zevensprong 4 in Capelle aan den IJssel een uitzenddienst.
De dienst begint om 9:15 uur.
Na afloop kunt u / kan jij met de groep een kop koffie, thee of glas fris gebruiken en afscheid nemen.
Vervolg van blad 1
Boerderij 2 gereed
Zoals de bakkerij een stapje is in de richting van
een organisatie dit zichzelf kan bedruipen is de
ontwikkeling van het landbouwgebied dat zeker.
Zoals bekend heeft de stichting in Congo, naast
de grond voor het dorpje
voor de kinderen, ook
nog zo’n 20 hectare landbouwgrond. Vorig jaar is
op dit terrein de eerste
boerderij opgeleverd en
in gebruik genomen. Afgelopen maart tijdens
ons bezoek was de eerste oogst al van het land.
Met deze tweede boerderij is het op termijn de
bedoeling dat de opbrengst van het land
gaat zorgen voor een
reductie van de leefkosten voor de kinderen.
Zover is het nu nog niet,
maar met twee bewoonde boerderijtjes is er wel
een mooie stap gezet in de goed richting.

Muanda 2017 Het Project
Muanda - Er wachten leuke klussen op de
groep en de mensen daar kijken enorm uit
naar hun komst.

We gaan metselen aan het derde familiehuis, dat
kunt ergens anders lezen. Er wacht nog een aantal andere klussen.
Om te beginnen willen we de speeltuin uitbreiden.
In Noordwijk heeft een jongetje in zijn eentje geld opgehaald om voor de kinderen in
Afrika een wip-wap te maken.
Dat gaan we dit keer proberen voor elkaar te krijgen.
Ook willen we het aantal
schommels uitbreiden.
De school heeft nu aan de binnenzijde cement grijs gepleisterde muren.
We hebben beloofd dat
we, als het projectbudget
het toeliet, deze muren
wit te gaan maken. Het
lijkt er op dat dit zeker
gaat lukken.
Het kantoortje is nog niet af. Er moet in een klein
deel nog een vloertje worden gestort, riolering ingegraven en aangesloten op
de septictank en er moet
nog een aantal muurtjes
worden gemetseld. Een
leuke klus lijkt ons.
Of we ook de tweede pomp weer aan de gang
krijgen, hangt van de verkrijgbaarheid van reserveonderdelen af. Dit ziet er helaas niet zo gunstig
uit.
Uitdagingen zat, we houden u op de hoogte!

Uitbreiding bestuur WEM-NL

Danken en Bidden

’Wat kan ik doen aan de verschillen in
deze wereld?’ is een vraag die enkele jaren geleden al door mijn hoofd ging. Het
antwoord daarop? Dat wist ik nog niet.
Tenminste, toen nog niet.

• dank voor alle mooie berichten in deze nieuwsbrief;
• dank voor gezondheid bij de
mensen in Congo;
• dank voor de betrokkenheid
van zoveel gemotiveerde
mensen uit de meest onverwachte hoeken;

Bijna twee jaar geleden kreeg ik op WhatsApp een berichtje van een vriendin. Ze vertelde mij dat ze in het voorjaar naar de DR
Congo zou gaan om te helpen bij een ontwikkelingsproject. Een bijzondere keuze, vond
ik. Ik wist wel van het bestaan van de DR
Congo af, maar wist eigenlijk niet wat zich
daar afspeelde. Ik wenste haar heel veel
succes en bood aan om eventueel te helpen
bij verschillende sponsoracties, totdat ik enkele dagen later wederom een berichtje van
haar kreeg. ‘Er is nog plek voor een aantal
mensen om mee te gaan, iets voor jou?’
Pfoe, daar moest ik even over nadenken. Zo
gezegd, zo gedaan.
Inmiddels vlogen de maanden voorbij en
stond ik eind april in een, voor mij, onbekend
land. Wat aan het begin van de reis nog
nieuw en onbekend was, was binnen een
korte periode normaal en vertrouwd. Ik ervaarde de enorme passie en betrokkenheid
van alle deelnemers van dit project en beloofde aan het einde van de eerste dag al dat
ik volgend jaar terug zou komen. De passie
en betrokkenheid, die had ik inmiddels overgenomen.
Na die reis ben ik steeds vaker aan de slag
gegaan voor de stichting. Vooral op het gebied van communicatie. We hebben de website een upgrade gegeven en hebben nagedacht over het op de kaart zetten van de
stichting. Vervolgens is aan mij gevraagd of
ik deel wilde nemen aan het bestuur van de
stichting. Deze vraag heb ik natuurlijk met
een volmondig ‘ja’ beantwoord. Het bestuur
is nu een 19-jarige communicatiestudent
rijker. Aangenaam kennis te maken! Ik ga me
inzetten om in de toekomst nog veel mooie
dingen te realiseren.
Jordy van Leeuwen

• bid voor bescherming voor
de groep Muanda 2017;
• bid dat het project mag
brengen wat de mensen er
van verwachten en hopen;
• bid voor het afbouwen van
de container (pag. 4) en het
transport over een paar
maanden;
• bid voor Genova (pag. 3),
dat ze zich snel opgenomen
zal voelen in de AE gemeenschap.

Financiën
Stand van zaken dd.
5 juli 2017 op de ABN AMRO
rekening :
€. 19.802,55 Betaal rekening
€. 60.000,00 Spaarrekening
---------------€. 79.802,55 Totaal saldi
Reserveringen
€. 21.499,92 - Muanda 2017
€ 28.075,08 - fam. Huis 3
€ 3.550,00 - diverse
----------------€. 26.677,55 Netto beschikbaar voor WEM Bouw/
Algemeen
=========
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Muanda 2017
Van 15 juli tot en met 2 augustus hopen wij in Muanda te verblijven.
Wilt u of wil jij op de hoogte blijven, houd dan onze site, www.wem-nl.eu en onze facebook pagina,
www.facebook.com/wemnl, scherp in de gaten.Wanneer internet beschikbaar is, willen we hier om de andere dag een verslagje met foto’s op plaatsen.

Een hart voor Afrika?
Capelle aan den IJssel - Besturen is mensenwerk. Stichting WEM-Nederland zoekt
uitbreiding. Ervaring niet vereist, wel een
warm hart voor het werk in Afrika.
Klopt dat hart bij u of bij jou?
Kom ons dan helpen!
WEM is nu bijna 10 jaar actief betrokken bij
het opvangen van weeskinderen in Congo.
Het bestuur van WEM in Nederland is vooral
bezig met het werven van fondsen, het meedenken met vragen, die vanuit Congo aan
ons worden gesteld en in samenspraak met
Congo en onze partners in de US zoeken
naar oplossingen. Het is een uitdagende
taak, die God aan ons allemaal heeft gegeven. Iedere maand komen we bij elkaar om
weer verder te werken aan de opvang van
“onze” kinderen in Muanda. Graag nodigen
wij iedereen uit om het bestuur te komen
helpen met raad en daad. Werken op het
zendingsveld geeft veel voldoening en als je
God beter wilt leren kennen, zou ik zeggen:
Kom WEM helpen en denk mee aan oplossingen om het project op koers te houden.
Meer weten? Simon, Irene, Joost en Jordy
geven graag informatie of stuur een mail
naar:

Piet Smit weer in Capelle
Op zaterdag 16 september geeft de ZuidAfrikaanse zanger Piet Smit weer een
concert in Capelle aan den IJssel.
Om zeven uur gaan de deuren van de Ontmoetingskerk
open voor een
Concert van Piet
Smit.
Werd Piet andere
jaren vergezeld
door de Country
Trail Band, dit
jaar treedt hij solo
op. Met zijn
prachtige teksten, op zijn zo heel eigen wijze
vertolkt, weet hij iedereen te inspireren, te
ontroeren en vrolijk te krijgen. De kaarten,
verkrijgbaar aan de zaal, of vooraf via info@wem-nl.eu, kosten € 10 voor een volwassene en € 7,50 voor een kind. Zet de
datum vast rood omcirkeld op de kalender!

Teamdag Muanda 2017
Utrecht - Een goede voorbereiding is het
halve werk. Daarom verbleef de groep
voor een dag op een van de forten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie voor een
trainingsdag.
We dachten na over geloven, cultuur, bouwen, kinderwerk, veiligheid
en sloten af met
een gezellige
barbecue.
Inhoudelijk zijn

we heel blij met de hulp die we kregen van
Tamara Verboom. Met haar ervaring bij Operatie Mobilisatie in het werken met kinderen en
het omgaan met verschillende culturen heeft
ze mede gezorgd voor een gevarieerde en
zinvolle dag. Bedankt!
We hopen en verwachten dat Anouk
v.d. Male, Britt v.d.
Plas, Iris Lubach,
Jarné van Zetten,
Joost Matthijsse, Jordy van Leeuwen, Jos
Baars, Jozien Baars,
Lea Overduin, Marijke van Loon, Nico Trouwborst, Pauline Baars, Richelle Middelkoop,
Rosy Overduin, Simon Baars en Sven Kortekaas ook door deze dag een boost hebben
gekregen en met nog meer enthousiasme het
project mede vorm gaan geven.

Taart gooien voor Congo
Capelle aan den IJssel - De kinderen van
BSO Speelwijs in Capelle
Schollevaar konden op een
wel heel leuke manier geld
inzamelen voor een project in
Congo. Voor €2,50 mochten
zij een taart in het gezicht
van een juf gooien. Dat lieten
de meeste kinderen zich geen twee keer
zeggen. De intekenlijst was binnen de kortste keren helemaal vol.
De Stichting WEM-nl (Whispering Eagle Ministries) is in 2014 gestart met het bouwen van
een basisschool in Congo. De school is in
2016 in gebruik genomen. Meer dan honderd
kinderen uit de omgeving komen naar deze
school toe. Inmiddels is de vraag groter dan de
school kan bieden. Daarom zamelt de Stichting opnieuw geld in om verder te gaan met de
uitbreiding van de school.
Basisschool Het Baken in Capelle a/d IJssel
heeft contacten met deze Stichting. Omdat
BSO Speelwijs onderdeel is van IKC De Cormorant hebben zij zich aangesloten bij dit initiatief. Het idee om de kinderen taarten naar de
BSO juffen te laten gooien begon eigenlijk als
een grapje. De kinderen reageerden echter zo
enthousiast op dit idee dat de BSO juffen er
niet meer onderuit
konden.
Op het mededelingenbord kwam een formulier te hangen met foto’s van de juffen en
daaronder ruimte voor
de kinderen om hun
naam op te schrijven.
Al snel waren de juffen
helemaal volgeboekt.
Op de dag zelf werden
meer dan 25 taarten
gegooid. Bij elke taart ging er een gejuich op!
Op deze manier was geld inzamelen wel heel
erg leuk.

New kid in town
Muanda - kinderen gaan en
kinderen komen.
In 2015 zijn er drie kinderen
uit het weeshuis in Muanda
door hun familie opgehaald
om bij hun familie te gaan wonen. De ouders van deze kinderen waren overleden en de
familie had aan AE gevraagd
hen een thuis te bieden. Een
half jaar later besloot de familie hen toch terug te halen. De
kinderen wonen nu in Boma.
Deze hele geschiedenis had
een enorme impact op de kinderen en de staf van AE. Er
was veel verdriet, want het
gevoel was dat er drie zusjes
waren weggegaan.
Ook voor de organisatie heeft
dit geleid tot een bezinning
hoe dit voorkomen kan worden. Er zijn nu diverse zekerheden ingebouwd en men
durft het nu weer aan nieuwe
kinderen op te nemen. de eerste is in mei gekomen. Ze
heet Genova en zit in de eerste klas van de middelbare
school.
We hopen en bidden dat ze
snel haar plaatsje bij de andere kinderen van AE mag vinden.
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Verschillende organisaties
zetten zich in voor stroomvoorziening
Capelle aan den IJssel – Achter de schermen zitten de vrijwilligers van WEMNederland niet stil. De afgelopen maanden is er namelijk, in samenwerking met
Eneco, Stebru, CARU Containers en de
MDB, ontzettend hard gewerkt om het
realiseren van een stroomvoorziening
mogelijk te maken. De container staat
klaar en ook alle benodigdheden zijn inmiddels gearriveerd. De komende maanden zetten we ons in om de container met
nog meer goederen te vullen.
Ruim een half jaar geleden droeg Robert
Steenbrugge, commercieel directeur van
Stebru, tijdens een sponsorgesprek het idee
aan om een
stroomvoorziening te
ontwikkelen
voor het
project in
Muanda.
Met name
op het onderwijs zal het beschikken over elektriciteit
een positieve invloed hebben. Op dit moment volgen 130 kinderen onderwijs op de
door WEM-Nederland gefinancierde school.
Er is meer vraag, maar helaas is het niet
mogelijk om nog meer leerlingen aan te nemen. Op het moment dat de school voorzien
kan worden van elektriciteit kan dit wel. Door
middel van de elektriciteit is het mogelijk om
de school te verlichten, waarmee we de mogelijkheid creëren om ook in de avonduren
lessen aan te bieden. Daarnaast is het een
grote wens om jongeren meer te leren op
het gebied van ICT.
Na het volledig uitdenken en op papier zetten van het idee, besloot Eneco om met ons

samen te werken en hun expertise op het
gebied van duurzaamheid en innovatie toe
te passen op datgene dat op papier gezet
was. Met de motivatie om iets terug te doen
voor de personen die het moeilijker hebben
in deze wereld, gingen de technici aan de
slag met het ontwerpen van de stroomvoorziening. Met in het achterhoofd dat de spullen ook getransporteerd moeten worden is er
in overleg voor gekozen om een 20ft zeecontainer om te bouwen tot stroomvoorziening. Een plug-and-play oplossing waarbij
we de container in Nederland volledig gereed maken, zodat we deze in Congo direct
kunnen gebruiken.
Om een container om te bouwen, moet je
natuurlijk wel een container hebben. Om
deze reden is er een aanvraag gedaan bij
een van de bekendste wereldwijd opererende container verkoop- en leasingmaatschappij; CARU containers. Met positief resultaat,
want al snel belde een van de medewerkers
op met een fantastische boodschap: CARU
containers sponsort dit initiatief door een
goedgekeurde 20ft zeecontainer beschikbaar te stellen.
Vervolgens werd er gekeken naar een plek
waar de container naar toe getransporteerd
kon worden om opgeslagen en omgebouwd
te worden. De MDB reageerde al snel positief. Hier staat de container momenteel opgeslagen en wordt hij door de materieel verhuurder volledig geschuurd en gespoten,
zodat de container beschikt over een goede
laklaag die bestand is tegen de zilte lucht in
Muanda. De afgelopen weken zijn de monteurs op het terrein in Bergambacht aan de
slag gegaan om de container te isoleren en
de benodigde apparatuur te installeren. De
MDB zal de container vervolgens naar de
Rotterdamse haven transporteren, zodat de
container per schip richting Congo verscheept kan worden.

