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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

Muanda 2017 een terugblik
Op donderdag 3 augustus 2017 kwam de groep jongeren weer terug uit Muanda in DR Congo
(DRC), na een mooie tijd van drie weken.

Direct bij aankomst in Muanda begonnen we met
een groot feest vanwege het 10 jarig bestaan van
de Abri de l’Esperance, de partnerorganisatie van
WEM. Voor alle kinderen en betrokkenen hadden
we een oranje feest T-shirt meegenomen. Het
zag er vrolijk uit! Een paar dagen later werd ds.
Nkudulu uitgenodigd bij een hoge ambtenaar in
het dorp. Hij had gehoord van de toespraak die
de dominee had gehouden en wilde deze graag
hebben. Ook wilde hij graag weten hoe het toch
kon dat een organisatie, die al tien jaar geleden is
opgericht, het nog steeds goed doet en steeds
beter gaat doen. Indrukwekkende getuigenis, God
werkt nog steeds!
Qua bouwactiviteiten hebben we veel gedaan, die
leest u in de verslagen op de andere kant.
Naast het bouwen hebben we genoten van andere mooie dingen. Mooie dingen op gebied van het
ontdekken van een andere cultuur, mooie ontmoetingen met Congolezen, maar ook onderling.
We hebben de ouders ontmoet die gaan zorgen
voor de kinderen in het derde huis wat nu wordt
gebouwd. We zijn heel blij dat het gelukt is weer
een echtpaar te vinden die deze rol in wil gaan
vullen.

Wat dit keer nieuw was, was dat we ons drinkwater gewoon uit de put pompten. Door middel van
twee “Lifestraw mission packs” werd het water
gezuiverd, zodat het ook voor ons schoon genoeg was om te drinken. Voor
sommigen was dit best wel
spannend, maar na enige tijd
was iedereen er aan gewend.
Het water smaakte volgens
een aantal zelfs beter dan
flessenwater. Door dit systeem en een bidon van “Join
the Pipe” voor iedere deelnemer hebben we niet alleen veel geld bespaard,
maar ook nog zo’n 700 plastic flessen die niet in
het milieu terecht zijn gekomen. Ook in DR Congo begint duurzaamheid bij jezelf.
Bij een prayermeeting op zondag hebben we aan
ds. Nkudulu de kaars overhandigd die we meegekregen hadden uit de uitzenddienst. Hij was er
heel blij mee en heeft ons gevraagd om de hartelijke groeten terug te doen aan de christenen in
Nederland. Iets wat we bij deze graag doen.
Ondanks de kakkerlakken in bed de giga spinnen
en hagedissen in de douchebak en de andere gilmomenten denken we met heel goede herinneringen we aan deze reis terug!

Bevoorrecht, dat is
een woord dat regelmatig bovenkomt bij
het werk wat we voor
WEM mogen doen.
We zijn bevoorrechte
mensen dat we zo onze gaven en energie
mogen geven aan dit
mooie stuk werk.
We zijn bevoorrecht
dat we mogen zien dat
het werk vrucht draagt,
hier in Nederland en
zeker ook in DRC.
We zijn bevoorrecht
dat we weer met een
groep enthousiaste
jongeren op pad konden gaan en de effecten zien die de contacten met de mensen in
DRC op hen hadden
en omgekeerd.
We zijn bevoorrecht
dat we de echte blijdschap kunnen zien bij
de kinderen in Muanda
als er weer een groep
uit NL komt die speciaal aandacht heeft
voor hen. Ja, dan doet
afscheid nemen verdriet, maar het grootste
voorrecht is misschien
wel dat we uit mogen
kijken naar een volgende keer.
Veel leesplezier.

Stichting WEM Nederland
ANBI Erkend
NL04 ABNA 0429 4691 52
www.wem-nl.eu
www.facebook.com/wemnl

Pagina 2

Muanda 2017a
Deze maand reizen Christine en Len de Zeeuw van WEM-US af naar Muanda. Het krijgen van een visum was (weer) spannend,
maar het is toch rond gekomen. Renée Locadia en Nellie Vos sluiten zich vanuit Nederland bij heb aan. We hopen dat zij een goede en zinvolle tijd mogen hebben in Congo.

Muanda 2017 twee verhalen
We hebben aan een paar deelnemers gevraagd of zijn hún verhaal van Muanda 2017
met ons wilden delen. Onderstaand hiervan
de resultaten. Eerst een impressie van Jordy en daarna van Richelle en Nico.
Inmiddels is het al weer enkele weken geleden
dat we met een groep van 16 personen naar
Muanda vertrokken. Een reis, die net zoals ieder jaar, bedoeld is om te ondersteunen bij de
bouw op het terrein van Abri de l’Esperance. Zo
zouden we dit jaar meebouwen aan het derde
familiehuis.
Maar, zoals we gewend
zijn in Congo, gaan dingen
altijd net iets anders dan
verwacht. Het uitbreiden
van het aantal bouwlieden
met zo’n 16 personen
zorgde voor iets te veel
drukte. Gelukkig is er op
het project nog genoeg te
doen en konden we aan
het werk op meerdere locaties.
Zo is er, na het maken van een aantal tekeningen en berekeningen, gestart met de bouw van
drie noodlokalen bij de school en hebben we de
fundering van het Mama Ans’ house kunnen
verstevigen. Daarnaast is de waterafvoer bij de
waterput aangepast, is er een trap gemaakt, is
droogliggende waterput opnieuw uitgegraven
en verfden we de eerder gemaakte klaslokalen.
Naast al deze werkzaamheden hebben we natuurlijk ook enorm kunnen genieten van de culturele aspecten van deze reis. Niet alleen het
bezoek aan de kerk, het ziekenhuis en de mangrove stonden op de planning, maar ook het
bezoek aan de geboorteplaats van Pastor
Nkudulu behoorde daarbij. Een bijzonder moment, waarbij we een
‘kijkje’ mochten nemen
in de jeugd van de pastor. Het is heel bijzonder om zijn verhaal aan
te horen en hem beter
te leren kennen, want
we zijn daar natuurlijk
niet alleen om te bouwen aan scholen en huizen. Integendeel, het
bouwen aan vriendschappen is ook enorm belangrijk. Die vriendschappen zijn ook dit jaar
weer in groten getale ontstaan en verstevigd.
Dat is misschien nog wel de mooiste resultaat
van de reis!
Uiteraard is deze nieuwsbrief te klein om alle
ervaringen te delen, daarom nodig ik u graag
uit om een van de deelnemers eens aan te
spreken en te vragen naar hun eigen verhaal.
Zeer waarschijnlijk hoort u dan de meest inspirerende verhalen!
Jordy van Leeuwen
Op het moment dat we dit schrijven zijn we al
weer vier weken thuis... Terugkijkend op een
fantastische reis naar Muanda! Met 16 vrijwilligers zijn we keihard aan het werk gegaan.
Samen met de Congolezen hebben we drie

noodlokalen voor de school, een gat voor de
septic tank, twee nieuwe
schommels en een wip wap
gerealiseerd. Daarnaast hebben we meegeholpen met de
bouw van het derde weeshuisje. Ook zijn er belangrijke
werkzaamheden uitgevoerd
rondom het Mama Ans huis,
zoals het maken van keerwanden en het aanvullen van
de fundering ter bescherming tegen erosie.
Kortom: Er is met veel plezier, heel veel werk
verzet.
Het kinderprogramma was een groot succes!
Dagelijks kwamen er tussen de 80 en 200 kinderen naar het veld gerend voor het beste
plekje in de kring. We hebben met elkaar veel
geleerd van onze Joep (handpop). Hij kwam
elke dag weer met
een mooi Bijbelverhaal, een leuk stukje
cultuur overdracht of
een interessant spel!
Het kinderwerk is
afgesloten met een
groots feest waarbij
we een spellencircuit volgden met de gaafste
(Hollandse) spellen. Zo hebben we erg hard
gelachen om het zaklopen en werden de
hoogste records gehaald bij het omhoog houden van een bal!
Als groep hebben we ook diverse cultuur uitstapjes gemaakt, zo zijn we met een boot door
de mangrove gevaren en hebben we ziekenhuizen voorzien van medicijnen en andere
verpleegartikelen.
Ook hebben we in het geboortedorp van dominee Nkudulu geluisterd naar zijn verhaal,
waarin hij vertelde over zijn roeping om dit
levensproject te starten. Mooi om te horen hoe
God in zijn leven heeft gewerkt en dat nog
steeds doet!
Wij kijken terug op een waardevolle tijd, waarin we ook hebben gezien en geleerd wat echt
geluk inhoudt.
Nico en Richelle

Vacature
Het bestuur van WEM is op zoek naar uitbreiding
Door het aanstaande terugtreden van de huidige penningmeester Joost van Tienhoven, zijn
we nu vooral opzoek naar zijn opvolging.
We verwachten vooral betrokkenheid, bij ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en
bij het werk van WEM Nederland in het bijzonder.
Het zal niet verbazen dat enige affiniteit met
het financiële reilen en zeilen van een stichting
niet overbodig is.
De tijdbesteding is gemiddeld een uur per
week, naast de periodieke bestuursvergaderingen.
Wacht niet te lang en stuur bij vragen of interesse een berichtje aan info@wem-nl.eu.

Danken en Bidden
Dank voor een mooi project
wat we met elkaar deze zomer mochten beleven.
Dank voor het feit dat alles
zonder groten zorgen en problemen is verlopen.
Dank dat de school in Muanda maandag 4 september met
zes klassen van start kan.
Dank voor al het werk wat we
in Muanda konden doen.
Bid voor Congo, een stuurloos land, waarin de spanningen met de dag oplopen.
Bid om een goede regering
die ook het goede voorheeft
met de burgers en niet alleen
aan zichzelf denkt en zichzelf
verrijkt.
Bid om bescherming voor
Christine, Len, Renée en Nellie.
Bid voor de school in Muanda
en de coördinatrice Eva. Dat
ze ruimte krijgt om haar visie
te delen en uit te werken.

Financiën
Stand van zaken dd.
28 augustus 2017 op de ABN
AMRO rekening :
€. 3.985,92 Betaal rekening
€. 49.000,00 Spaarrekening
---------------€. 52.985,92 Totaal saldi
€. 20.982,00 - Reserveringen
----------------€. 32.003,92 Netto beschikbaar voor WEM Bouw/
Algemeen

Muanda 2017
€. 41.828,17 Inkomsten
€. 3.258,36 Voorbereiding
€. 25.949,06 Reiskosten
€. 5.221,69 Verblijf
€. 5.701,25 Projectkosten
----------------€. 40.130,36 Uitgaven
€

1.697,81 Saldo

