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Muanda 2014, 2015 en 2016; de school is geopend!
(Voor de niet facebookers onder ons een samenvatting van de berichtgeving over de school).!

!

Op 5 september 2016 opende de nieuwe school in Muanda haar deuren, het 'Complex Scolaire Espe-

rance Nkudulu', ofwel de ‘school van de hoop’.  !

Iets meer dan twee jaar nadat we daar waren met de eerste groep jongeren en het begin met de bouw 

van de school hebben gemaakt is deze klaar en kan er les gegeven worden. Drie bouwteams uit Neder-

land hebben hier aan meegewerkt, het gaat te ver om hier alle namen te noemen, maar wel allemaal 

bedankt. Jullie hebben allemaal je waardevolle inbreng gehad, hoe klein je die zelf misschien ook vindt.!

!

De financiën voor deze school hebben we in Nederland bij elkaar verzameld. Naast alle persoonlijke 

initiatieven willen we Wilde Ganzen bedanken dat dit project door hen werd omarmd. Het heeft wat lan-

ger geduurd dan een standaard project, maar nu staat het er. !

De scholen, Het Baken in Capelle aan den IJssel, de Notenbalk in Zwijn"

drecht, de Herenwegschool in Wassenaar, de Branding in Swifterbant, die 

hier hun bijdrage aan hebben geleverd bedankt. Het gesjouw met flessen, 

de verkoop van bakstenen, het wekelijks inzamelen van geld, etc. etc. 

heeft het resultaat gehad wat jullie hier kunnen zien.!

!

De leraren hebben een soort test gemaakt om hun 

kunnen aan te tonen, de leerlingen worden gewor-

ven. Leermiddelen zijn gekocht, de bibliotheek wordt 

opgebouwd, enzovoort, enzovoort. Het schoolhoofd, mevrouw Eva Kudulu en de 

mensen om haar heen hebben bergen werk verzet en hier zijn we ontzettend blij 

mee.!

We hopen en bidden dat ze een heel goed schooljaar tegemoet zullen gaan en dat 

de school een geweldige stimulans zal zijn in de opleiding van de kinderen. We zijn 

begonnen met 50 leerlingen, maar inmiddels zijn er, drie weken na de start ca 130 

leerlingen ingeschreven. Een geweldig begin, waar in Congo keihard voor gewerkt 

is.!

!

Geniet van de foto’s en de dankbaarheid van de staf en de kinderen in Congo.!

We zijn nog lang niet klaar in Muanda, maar dit is wel een heel mooie tussenstap.!

!

Van het bestuur!
Een aantal maanden 

geleden is de nieuwe 

WEB!site van WEM 

Nederland gelanceerd. 

De nieuwe look van de 

site willen we ook door-

zetten naar de nieuws-

brieven. Vandaag de 

eerste WEM nieuwsbrief 

nieuwe stijl. Geef gerust 

uw of jouw feedback 

over de  verandering."

Inhoudelijk staat deze 

nieuwsbrief voor een 

groot deel in het teken 

van de ingebruikname 

van de school.  "

Eva Khudulu, de direc-

teur van de school stelt 

zich voor en ze vertelt 

wat haar motiveert voor 

dit werk."

We wensen u/jou veel 

leesplezier, we danken 

u/jou voor de belang-

stelling voor en het mee-

leven met ons werk ho-

pen dat  dit alleen maar 

sterker zal worden."



Gezondheid ds. Nkudulu!
Zoals bekend is ds. Samuel Nkudulu na een 

val waarbij hij zijn heup heeft gebroken op-

genomen en geopereerd in het ziekenhuis in 

Kinshasa. !

Op het moment moeten we helaas melden 

dat het niet goed gaat met hem. Maandag 26 

september bleek dat het nodig was dat hij 

voor de tweede keer zou worden geope-

reerd. Normaal gesproken 

zou hij, gezien de tijd die 

was verstreken na de ope-

ratie weer in staat moeten 

zijn te lopen. Toen dat niet 

zo bleek te zijn is door de 

artsen deze beslissing 

genomen. Dit betekent een 

grote teleurstelling. In 

plaats van terug naar Mu-

anda, terug naar af. Te-

leurstelling voor hem, maar 

ook voor alle anderen die bij het project be-

trokken zijn. We zijn erg blij dat de andere 

stafleden de zorg voor de kinderen op zich 

hebben kunnen nemen en dat we bericht 

krijgen dat het goed gaat met de kinderen.!

We hopen en bidden dat ds Nkudulu nu snel 

op zal knappen en daadwerkelijk weer terug 

zal kunnen naar huis.!

Muanda 2017!
Ook volgend jaar in de zomer hopen we weer met een groep jongeren naar Muanda te gaan. Op het moment hebben zich vijftien 

personen ingeschreven en zijn we nog met één persoon in gesprek. Er zouden nog twee jongens bij kunnen, voor de meiden zit het 

project helaas vol. In de komende tijd gaan jullie hier uiteraard nog veel meer over horen en waarschijnlijk ook wel van merken. Zo-

als het er nu uitziet gaan we volgend jaar het derde familiehuisje bouwen. Daarnaast is er nog een aantal andere klussen te doen, 

zoals schilderen, klein onderhoud en misschien wel de reparatie van de tweede pomp. Volgende keer meer hierover.!

!

Operatie ds. Nkudulu!
Toen het bericht ons bereikte dat ds. Nkudulu 

geopereerd zou moeten worden en dat de finan-

ciële middelen hiervoor ontbraken, hebben we 

via Facebook en een extra nieuwsbrief jullie 

hulp ingeroepen. We zijn ontroerd over en blij 

van de respons die hierop kwam. Binnen ander-

halve week was het benodigde bedrag binnen. 

Iedereen ontzettend bedankt daarvoor.!

Stagelopen bij WEM!
Via één van de deelnemers aan de WEM reis 

2016, is reclame gemaakt voor WEM"NL bij de 

Hogeschool Rotterdam. Als gevolg hiervan mo-

gen wij nu als Stichting een aantal studenten(6) 

begeleiden in een project. De dames studeren 

communicatie en evenementenorganisatie en 

willen heel graag iets betekenen voor onze 

Stichting. Na het schrijven van een opdracht 

door ons bestuur zijn de dames nu aan de slag 

om een evenement te organiseren. We hebben 

als bestuur een aantal wensen en zij gaan kijken 

wat er te realiseren is. 

O.a. meer vaste dono-

ren, geld voor de in-

richting van een 3
e

 

huisje in DR Congo en 

meer naamsbekend-

heid. !

In hun schoolproject moet een aantal stappen 

worden doorlopen zoals o.a. kennis maken met 

de opdrachtgever, het schrijven van een voorstel 

(of meerdere), het maken van een tijdsplanning 

etc. !

Begin oktober is er weer overleg over de ge-

maakte voorstellen en de tijdsplanning. We ho-

pen U zo snel als mogelijk duidelijkheid te geven 

over het soort evenement, de data etc. !

Ondertussen kunt op facebook de dames volgen!

www.facebook.com/boostevenementeninfo/  !

Onno Rugenbrink (begeleider namens WEM!NL)!

Financiën!
Stand van zaken dd.!

28 september 2016 op de 

ABN AMRO rekening :!

!

€.!!! 5.202,54 Betaal rekening!

€.! 15.000,00 Spaarrekening!

""""""""""""""""!

€.! 20.202,54 Totaal saldi!

€.!!! 5.480,00 " Reserveringen!

€     1.265,00 " Muanda2017!

"""""""""""""""""!

€.! 13.212,44! Netto beschik-

baar voor WEM Bouw/

Algemeen !

=========!

!

Tegoed Gift PKN Noordwijk 

(overhandigd 13.9.15)!

€.! 20.000,00 voor bouw 3
e

 

weeshuis!

!

Sponsoractie voor operatie 

Ds. Nkudulu:!

€.! !2.525,48 Betaald!

€.!! 2.570,00 Ontvangen gif-

ten!!

Voorstellen Eva Khudulu!
Je suis Eva Khudulu 

licencié en gestion fi-

nancière a l'I.S.P.A 

kinshasa dépuis 2014. 

Je suis servante de 

Christ dans l'église corp 

du Christ, ma motivati-

on pour diriger cette 

école sont les suivan-

tes: assurer une bonne 

éducation et me rendre 

compte de l'éducation 

des enfants des cette géneration sachant 

que cette école encadre aussi les orphelins 

qui n'ont personne a les aider. Dieu dit dans 

sa parole qu'il est le père des orphelins et je 

désir qu'il m'utilise totalement pour accomplir 

ses desseins dans la vie de ceux"ci. Car l-

avenir du pays et de l'église dépend de ce 

qu'on auras fait d'eux.!

!

Ik ben Eva Khudulu sinds 2014 gediplo-

meerd in financieel beheer op de universiteit 

van Kinshasa. Ik ben dienaar van Christus in 

de kerk van Christus. "

Mijn motivatie om deze school te leiden is: 

het waarborgen van een goede opleiding en 

het geven van onderwijs aan kinderen van 

deze generatie. Daarnaast geven we op de-

ze school les en begeleiding aan weeskin-

deren die niemand hebben om hen te hel-

pen. God zegt in zijn woord dat Hij de Vader 

van wezen is en ik wil dat Hij mij helemaal 

gebruikt in zijn dienst om zijn doelen in het 

leven van deze kinderen te verwezenlijken. 

Want de toekomst van het land en de kerk 

hangt af van wat aan hen is gegeven."

Veranderingen in beleid!
In navolging van internationale ontwikkelingen 

met betrekking tot de visie op de opvang van 

weeskinderen gaat er ook in Muanda iets ge-

beuren. Het streven is om kinderen meer en 

meer in een natuurlijke omgeving op te laten 

groeien. Dit zou in een optimale situatie inhou-

den dat weeskinderen opgevangen worden in 

gezinnen in het dorp en dat daar dan ingezet 

wordt op de sociale en financiële begeleiding 

van deze gezinnen. Gezien de sociale infra-

structuur in Muanda behoort dat daar helaas niet 

tot de mogelijkheden. Heel veel gezinnen van-

gen namelijk al (wees") kinderen op. Wat wij in 

antwoord hierop willen doen, is niet de kinderen 

in het dorp brengen, maar het dorp naar de kin-

deren. De school is daar een mooi voorbeeld 

van. Daarnaast gaan we het aantal kinderen per 

huisje terug brengen van twaalf naar acht. Hier-

door ontstaat ruimte, dat er een gezin in het 

huisje gaat wonen, wat ook de zorg voor de 

weeskinderen op zich neemt. Het derde familie-

huis betekent dan ook helaas niet dat we meer 

kinderen kunnen opnemen, maar wel dat we 

nog beter voor hen kunnen gaan zorgen.!

Danken en Bidden !
Dank met ons voor de gewel-

dige respons op vraag voor 

financiële steun voor de ope-

ratie.!

Dank voor de vliegende start 

voor de school.!

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 volledig herstel van 

ds. Nkudulu.!

Bid voor de aanpassing van 

het beleid, dat de kinderen zo 

nog beter voorbereid worden 

op een plaats in de maat-

schappij.!

Bid voor de Eva en de lera-

ren, dat zij de missie die Eva 

ziet voor de kinderen, met 

Gods hulp ook daadwerkelijk 

kunnen uitvoeren.!

Bid voor de veiligheidstoe-

stand in DR Congo nu de 

aanloop tot de verkiezingen 

(27 november) voor zoveel 

onrust zorgt.!

Bid voor de voorbereiding van 

Muanda 2017.!


