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Eind april 2018 hopen Simon en Jozien Baars 
voor een projectbezoek naar Muanda af te reizen. 
Dan hopen we ook duidelijkheid te krijgen of de 
vrijstelling vanuit Congo geregeld kan worden of 
niet. Mocht hier aanleiding voor zijn, dan zal de 
aanvraag bij de ambassade in Brussel zo snel 
mogelijk daarna worden gedaan. 
Het transport van de container vindt dan plaats in 
de zomer. In oktober, rond de herfstvakantie wil-

len we dan met een klein groepje 
vakmensen in een week tijd de con-
tainer plaatsen, het elektrisch in de 
school installeren en de container 
voorzien van een afdak. 
We houden jullie uiteraard op de 
hoogte! 

Van het bestuur 

Het is veel te lang gel-

den dat we jullie heb-

ben geïnformeerd over 

het project in Muanda, 

daarom zijn we dubbel 

blij deze nieuwsbrief te 

kunnen presenteren. 

Verslagen en plannen 

te over.  

 

Veel leesplezier! 

  

Zoals jullie ongetwijfeld 

al ergens hebben gele-

zen of gehoord komt er 

een nieuwe Europese 

wet (de AVG) over de 

omgang met privacy-

gevoelige informatie. 

Dit gaat ook effect heb-

ben op onze stichting, 

bijvoorbeeld voor de 

toezending van deze 

nieuwsbrief. We zijn nu 

aan het uitzoeken hoe 

we per 25 mei 2018 

aan de nieuwe regels 

kunnen voldoen. Hier-

voor is in ieder geval 

ook een actieve han-

deling vanaf jullie kant 

vereist, daar komt bin-

nenkort van ons een 

extra bericht over. 

Houd dus de mail hier-

over goed in de gaten. 

  

Ontwikkelingen in Muanda 

Ook nu kunnen we weer mooie vorderingen laten zien van het werk in Muanda. Op het moment 
dat we dit schrijven zijn de werkzaamheden aan het derde huis zo goed als klaar. Ook aan en bij 
de school is gewerkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dit keer in dit kader weinig tekst en veel foto’s. Aan de linkerkant een 
impressie van de afbouw van het derde familiehuis. De bouw werkzaam-
heden zijn afgelopen, de badkamers zijn betegeld, de plafonds zitten er in 
en er wordt nu nog gewerkt aan het afmonteren van de installaties en 
vooral aan het schilderwerk. Op de foto’s is te zien dat dat ook zo goed 
als klaar is. Alleen de karakteristieke blauwe band aan de onderzijde van 
de gevels moet nog worden aangebracht en dan is het bouwproject hele-
maal klaar.  
 
Het kinderproject kan beginnen! 
 
Bij de school hebben we vorig jaar een 
water opvangbassin gemaakt. Water wat 
op de bijgebouwde  schoollokalen valt, 
wordt via een ondergrondse leiding afge-
voerd naar deze bak van ruim 12 m3. Dit 

water is niet geschikt om te drinken, maar kan wel ge-
bruikt worden om bijvoorbeeld de toiletten van de school 
mee schoon te maken. Hierdoor hoeft er minder goed 
water uit de put gebruikt te worden en blijft dat beschik-
baar om te drinken en te koken. Dit is ook een soort 
experiment wat we wellicht later op een wat grotere 
schaal op een andere 
plek willen aanleggen. 
Bijvoorbeeld om water 
op te slaan voor de 
bevloeiing van het land.  

Containerreis 
In een eerder stadium hebben we wel eens ge-
meld dat we van plan waren de container in het 
voorjaar te verschepen en dan met een groepje in 
april / mei naar Muanda te gaan om de elektrici-
teit te installeren. Dit is mislukt!  
De oorzaak ligt in het feit dat de vrijstelling brief 
(exoneration) voor invoerrechten nog niet is afge-
geven. Gezien eerdere ervaringen hebben we 
ervoor moeten kiezen de container 
pas op transport te zetten als deze 
vrijstelling binnen is. Een vrijstelling 
kan ook hier in Europa worden aan-
gevraagd, maar dat lukte niet meer 
op tijd voor de verzending in het 
voorjaar. 
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Acties voor uitbreiding 
school 
In september 2016 ging basisschool  
“Esperance Nkudulu” in Muanda van start. 
Voorzichtig werd er gestart met 120 leer-
lingen, die onderdak vonden in de drie klas-
lokalen. Gaande het schooljaar groeide het 
aantal leerlingen tot boven de 200 en dat 
zorgde toch wel voor wat hoofdbrekens bij 
directrice Eva Kudulu. Ook voor Congolese 
begrippen is veertig leerlingen in een klaslo-
kaal wat te gortig. Het bouwteam 2017 zorg-
de voor een snelle oplossing met de bouw 
van drie noodlokalen naast de school, maar 
nu is het de hoogste tijd om de school ver-
der uit te breiden met vier permanente loka-
len. Als de tweede fase van de school is 
gebouwd, beschikt AE over een volwaardige 
school, waar in goede omstandigheden kan 
worden gewerkt aan de toekomst. 
Dit jaar gaan we proberen de hiervoor beno-
digde ca. € 30.000 in te zamelen door acties 
te voeren en onze donateurs te vragen om 
een extra steentje bij te dragen. Ook hopen 
we weer in aanmerking te komen voor on-
dersteuning van Wilde Ganzen. 
HELPT U/JIJ MEE? Via onze website kunt u 
direct doneren met de handige DONEER-
BUTTON. 

 

 

 

 

Onderhoudswerkzaamheden  
In de komende periode zou het zomaar 
zo kunnen zijn dat het accent van de in-
zet van WEM-Nederland niet zozeer ligt 
op nieuwbouw, maar op onderhoud, hoe-
wel, zie ook het artikel over de school.  
 
Nu de eerste gebouwen in Muanda er een 
aantal jaren staat, komen de eerste kosten 
voor noodzakelijk beheer en onderhoud ook 
boven water, want door het gebruik, gaan er 
ook in Congo dingen kapot.  
Met twaalf kinderen en twee volwassenen 
per huis, worden de bouwsels die daar zijn 
neergezet zeer intensief gebruikt. Dat trekt 
een wissel op de levensduur. 
Door de locatie dicht bij de kust is een deel 
van de regen die in Muanda valt een beetje 
zout. Net als hier in Nederland langs de 
kust. Dit betekent dat alles wat van staal is 
eerder vervangen moet worden. 
Ook zijn er in het verleden keuzes gemaakt 
waarvan nu blijkt dat ze onvoorziene effec-
ten hebben. 
Om te herstellen, zowel slijtage als onge-
wenste effecten, is uiteraard geld nodig.  
Wanneer u hieraan een bijdrage kunt en wilt 
leveren zouden we hier heel blij mee zijn. 
Wat de kosten zijn is niet exact te bepalen, 
we werken op aangeven van de bouwleiding 
in Muanda. Zij signaleren problemen, leve-
ren een kosten opstelling en na akkoord van 
WEM-NL begeleiden zij de werkzaamhe-
den. 
Het is goed 
te weten dat 
we in Abri de 
l’Esperance 
op locatie 
een betrouw-
bare partner 
hebben.  

Financiën 
Stand van zaken dd. 
28 februari 2018 op de ABN 
AMRO rekening : 
 
€.  11.981.03 Betaal rekening 
€.  37.000,54 Spaarrekening 
---------------- 
€.  48.981,57 Totaal saldi 
€.  12.500,00 - Reserveringen 
----------------- 
€.  36.481,57  Netto beschik-
baar voor WEM Bouw/
Algemeen  
========= 
 
De reservering is een restbe-
drag voor de slotbetalingen 
voor huis 3, voor onderhoud 
en voor de kosten voor het 
plaatsen van de container 

Introductie WEM-bestuur  
Zoals in eerdere nieuwsbrieven gemeld, was er 
een sterke wens het WEM-NL bestuur uit te 
breiden. We zijn blij opnieuw een ervaren Mu-
anda-ganger te kunnen verwelkomen. 
 
Hallo allemaal! Ik ben Britt van der Plas, ik ben 25 
jaar, woon in Utrecht en ik heb mij sinds kort bij 
het WEM-bestuur aangesloten. Ik studeer rechten 
en ga deze kennis dan ook inzetten voor de be-
stuurstechnische kant van de stichting. 
In 2012 was ik met mijn vader foto’s aan het kijken 
van de tijd dat hij op bezoek was bij zijn zus, Ans 
de Zeeuw, in Congo. Ik raakte enorm enthousiast, 

maar had geen idee hoe ik daar 
ooit heen zou kunnen gaan. 
Totdat ik hoorde dat een kerk in 
Capelle aan den IJssel actief 
bezig was met het project en 
een sponsordiner organiseerde. 
Na daarheen te zijn geweest, 
werd al snel duidelijk dat ik mij 
bij de eerste reis naar Muanda 
zou aansluiten.  

Het was een onvergetelijke reis en ik was het liefst 
de week erna weer terug gegaan. Dit werd helaas 
een paar jaar later, maar in 2017 heb ik kunnen 
zien hoe het project zich de afgelopen jaren ver-
der heeft ontwikkeld.  
Ik kijk er naar uit om mij in te gaan zetten voor dit 
mooie project en deze bijzondere kinderen! 

Erosie bedreigt MAH 
Het Mama Ans House is gebouwd op een plek, 
die een droomuitzicht biedt over de omgeving. 
Aan deze prachtige plek kleeft echter ook een 
nadeel: het huis ligt namelijk halverwege een hel-
ling en in de regentijd spoelt het water zowel van 
de helling af, als van het dak van het huis en daar-
mee spoelt er ieder regenseizoen zand weg rond 
de fundering van het huis. Inmiddels zijn er dakgo-
ten gemaakt aan het huis en zijn er muren ge-
bouwd om het water van de heuvel weg te leiden 

van het huis, maar 
vorig jaar waren de 
regens erg heftig en 
opnieuw ging men 
in Muanda aan de 
slag om de schade 
zoveel mogelijk 
binnen de perken te 
houden. 

Jong en oud werd daarvoor aan het werk gezet 
met het graven van kuilen en planten van bomen 
en struiken om zo te proberen de grond op zijn 
plaats te houden. Behalve dat het een heel nuttig 
karwei was, zorgde het ook voor veel plezier, zo-
als blijkt uit de bijgaande foto. 

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

Bid om eerlijke verkiezingen, 
een president en een regering 
die niet alleen hun eigen wel-
vaart op het oog hebben, 
maar ook het welzijn van de 
mensen. 
 
Bid voor de reis van Simon en 
Jozien, dat zij beschermd 
worden en een goede, zinvol-
le tijd hebben in Muanda. 
 
 
 

Dank voor de uitbreiding van 
het bestuur. We hebben aan-
gedrongen op een verjonging 
van het bestuur in Muanda en 
zijn blij dat we dat nu ook in 
Nederland hebben kunnen 
bereiken.  
 

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

 
 
 
 
 
 

Hoekschop 

 

“Het weefsel van het heelal 
is zodanig dat er geen twij-
fel kan bestaan dat goed-
heid en vreugde en recht 
zullen overwinnen”. 

Desmond Tutu 

Boulangerie Marie succesvol 
Boulangerie Marie, de bakkerij van Abri de l’Espe-
rance, draait op het moment erg goed. Elke dag 
komen er meerdere vrouwen uit de omgeving die 
bij ‘onze’ bakkerij brood kopen om het vervolgens 
te verkopen in de omgeving. De vaders van de 
familiehuizen treden ook op als bakker. Zij bakken 
inmiddels een verscheidenheid aan brood. We 
hopen dat deze ontwikkeling zich voortzet en dat 

deze bakkerij een 
bron van inkomsten 
voor AE zal zijn, 
waardoor zij meer 
en meer op eigen 
benen kunnen 
staan. 

http://wem-nl.eu/doneren/

