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Nieuw Schooljaar 
Een paar weken geleden kregen we dit bericht van 
de coördinatrice, Eva Khudulu.  
 

Hallo Mr. Simon, we informeren u dat we het school-
jaar 2018-2019 goed zijn begonnen. Tot dan gaat de 
inschrijving verder en zijn we ook al begonnen met de 
middelbare school waarvan we de volgende secties 
hebben: algemene pedagogie, algemene elektriciteit, 
snijden en naaien, commerciële sectie en manage-
ment, bouw en algemene mechanica. We hebben nu 
twee richtingen: primair en secundair. We hebben een 
kantoor nodig voor de middelbare school, maar in de 
tussentijd studeren de kinderen in de namiddag. Harte-
lijk dank aan alle leden van de familie wem. 

Van het bestuur 
 

Iemand zei eens een 
beetje cynisch dat een 
nieuwsbrief alleen ge-
mist wordt op het mo-
ment dat er wél weer 
een nieuwe komt.  
 
Als dit klopt, dan reali-
seert u zich waar-
schijnlijk nu pas dat het 
te lang geleden is dat 
we iets van ons heb-
ben laten horen.  
 
Dit betekent niet dat er 
niets gebeurd is, in 
tegendeel en dat kunt 
u lezen in deze 
nieuwsbrief. 
 
We hopen dat u, on-
danks onze stilte, het 
project in Muanda niet 
bent vergeten en dat u. 
met ons, blij bent met 
de vorderingen die we 
kunnen laten zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Where comfortable 

apathy is disrupted, 

remarkable possibili-

ties disrupts the dark!” 
(“Waar comfortabele apa-

thie wordt verstoord, 

 wordt de duisternis ver-

stoord door opmerkelijke 

mogelijkheden!”) 

Ann Voskamp  

Justice Conference 2018 

Schooljaar in Muanda 

Ook in Muanda zijn de scholen al weer een 
poosje bezig. Het schooljaar is erg goed be-
gonnen. 
 

Zoals we eerder hebben laten zien, zijn er door de 
bouwgroep van 2017 
drie klaslokalen bijge-
bouwd. Deze zijn vorig 
seizoen dankbaar in 
gebruik genomen door 
de kinderen van de 
basisschool. We heb-
ben in mei van dit jaar 
gezien dat er nog een aantal verbeteringen was 
gedaan, maar ook ervaren hoe nodig deze uitbrei-
ding was. De klassen waren goed gevuld. 
 
Basisschool 
Wat we al gehoord hadden, maar aan het begin 
van het huidige schooljaar goed merkten, is dat 
de kwaliteit van het onderwijs op de school erg 

goed bekend staat. Dit  
heeft geleid tot een 
enorme groei van het 
aantal leerlingen voor 
het basisonderwijs. 
Zelfs zo, dat er bijna 
zeventig kinderen van 
de jongste groep in 

één klaslokaal (van 6 x 7 m2) zaten. Dit is niet 
echt een acceptabele situatie. 
 
Het gevolg hiervan is dat er nu een klas les krijgt 
in het derde familie-
huis. Ook dit is niet 
acceptabel, want de 
huizen horen voor de 
kinderen een veilige 
plaats voor henzelf te 
zijn en geen verleng-
stuk van het schoolle-
ven. 
 
Middelbare school 
Inmiddels is men op de school in Muanda ook 
begonnen met het geven van lessen op het ni-
veau van middelbare school. Een ontwikkeling die 
wel was voorzien, maar die wel wat eerder van 
start ging dan oorspronkelijk gepland. Ook dit is 
gedaan omdat er veel vraag is vanuit de omge-
ving. Er is begonnen met een aantal technische 
vakken, management, pedagogiek en naailessen 
(zie kader).  
De lessen van de middelbare school vinden in de 
middag plaats. 
Een geweldig mooie ontwikkeling, die hen en ons 
wel voor een aantal uitdagingen stelt. In totaal zijn 
er namelijk op het moment ruim 280 leerlingen 
ingeschreven.  

Uitbreiding 
Wat ook een mooie ontwikkeling is, is te zien dat 
er in Muanda mensen zijn die zich realiseren ook 
zelf een verantwoordelijkheid te hebben voor de 
ontwikkeling van de kinderen. Een zakenman in 
Muanda heeft de bouw van twee extra klaslo-
kalen voor zijn rekening genomen om de grootste 

nood te lenigen. De 
fundering van de twee 
nieuwe lokalen is ge-
legd, dus de bouw 
hiervan is begonnen 
en men hoopt bij de 
start van het volgende 

semester de twee extra lokalen in gebruik te kun-
nen nemen. 
 
Deze twee lokalen zijn zoals gezegd voor het 
lenigen van de grootste nood. Om een structurele  
en duurzame verbetering van de leeromstandig-
heden te bereiken, zijn er echter meer lokalen 
nodig. Komend jaar willen we dan ook als WEM-
Nederland fondsen gaan werven voor de bouw 
van een kantoortje voor de directeur van de mid-
delbare school en nog een aantal klaslokalen. 
Hoeveel dat er precies moeten worden, is nog 
niet helemaal bekend. Hierover zijn we in overleg 
met de coördinatrice in Muanda.  

Wel lopen er al wat 
voorbereidingen. We 
zijn al in gesprek met 
een paar Nederlandse 
scholen. Wat is er ten-
slotte mooier voor 
schoolkinderen in Ne-
derland dan actie te 
voeren voor kinderen 

in een ander land, zodat zij ook naar school kun-
nen.  
Voor de bouw van de eerste fase van de school 
hebben we destijds ondersteuning gekregen van 
Wilde Ganzen. Voor deze uitbreiding willen we 
daar opnieuw een aanvraag doen. We hopen dat 
ook dit keer de school in Muanda weer op steun 
van Wilde Ganzen kan rekenen. 
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Geboren in Muanda 
Bij James en Chanel Matondo in Muanda is 
op 8 september 2018 een zoon geboren. 
James is de coördinator voor de bouw-
werkzaamheden die daar worden uitge-
voerd. James stuurde ons het volgende 
bericht. 
 

Ik prijs de Heer voor zijn 
goedheid aan ons, 
daarom gaf ik de naam 
voor onze zoon JORDY 
MATONDO BAARS De 
ZEEUW. 
 
We herinneren ons ge-
beden van pastor Sam 
(Nkudulu) en alle Con-
golese mensen, we 
zeggen dank aan God 
dit is MATONDO 
(dankbaarheid)  
 
De naam van Baars als echtpaar herinnert 
ons aan de inspanning van echtpaar Simon 
Baars, uw gebeden en medicijnen voor ons 
dat is de reden waarom ‘BAARS’. 
 
En we herinneren ons de gebeden van alle 
mensen in Amerika, vandaar ‘De ZEEUW’. 
 
En we herinneren ons de gebeden van Neder-
co jongeren voor ons, dat is de reden waarom 
‘JORDY’. 
 
Dus zijn roepnaam is JORDY,  
de naam is MATONDO BAARS, 
de achternaam is De ZEEUW.  
 
Vriendelijke groeten en lof voor de Heer! 
 
De belangrijkste naam voor ons land in docu-
menten is de school-naam, die is Matondo 
Baars De Zeeuw.  
 
De roepnaam is de naam voor mensen in de 
omgeving. 
 
Laat GOD met de andere mensen die verlan-
gen naar een kind hetzelfde doen als hij met 
mij en Chanel deed .  
 
Wij bidden dat Hij alle deuren en wegen voor 
hen mag openen. 

 

 

Update Container 
Helaas staat de zee-container met het ener-
giestation voor onder andere de school nog 
steeds in Nederland. In Congo zijn grote stap-
pen gemaakt in de richting van de vrijstelling 
voor invoerrechten, maar het laatste docu-
ment, de exoneration, is nog niet binnen. In-
middels is de regentijd daar begonnen en 
worden de wegen steeds slechter.  
Ook is het zo, dat als de container nu op 
transport zou gaan, hij ongeveer op het mo-
ment van de presidents-verkiezingen binnen 
zou komen. Of dit verstandig is, weten we 
niet. We zijn in overleg met elkaar en met de 
transporteur in Congo om hierin een juiste 
keuze te maken.  
Het gevolg is in ieder geval wel dat er dit jaar 
geen groep naar Muanda gaat. 
Muanda2018 wordt bij gezondheid; Mu-
anda2019.  

Financiën 
Stand van zaken dd. 
31 oktober 2018 op de ABN 
AMRO rekening : 
 
€.  12.559,25 Betaal rekening 
€.  38.000,00 Spaarrekening 
---------------- 
€.  50.559,25 Totaal saldi 
€.  10.925,73 - Reserveringen 
€     1.625,00 - Muanda 2019 
----------------- 
€.  38.008,52 Netto beschik-
baar voor WEM Bouw/
Algemeen  
========= 
 

 

Een vroege Kerst?.. 
Een mailtje van de penningmeester: “ik heb in 
juli een gift ontvangen van 190 euro met ver-
melding: CIZ-kerstdonatie-ByActe. Weten 
jullie hier iets van? En”, vervolgde hij: “ wie 
moet ik nu bedanken voor deze mooie gift?”.  
Gelukkig ging er al snel een belletje rinkelen. 
Werkte Renée Locadia (al vanaf de start van 
WEM betrokken bij het project)  niet bij het 
CIZ? Misschien kon zij wellicht het raadsel 
oplossen. 
Een mailtje later was het raadsel opgelost. 
Renée mailt terug: “Het kerstpakket van het 
CIZ bestond uit een soort digitaal boekwinkel-
tje, waarin personeelsleden iets konden ver-
tellen over een goed doel waar ze op vrijwilli-
ge basis bij betrokken zijn. Mensen waren in 
de gelegenheid om hun kerstpakket geheel of 
ten dele te doneren aan een van de doelen. 
Superleuk om nu te horen, dat mijn verhaal 
collega’s over de streep heeft getrokken om 
hun kerstdonatie aan WEM te besteden!” 
Wat fijn om te horen, dat het prachtige project 
in Muanda mensen zo aanspreekt en wellicht 
inspireert de actie van Renée ook anderen om 
binnen hun bedrijf op deze manier actie te 
voeren voor WEM. We zijn benieuwd wat 
Kerst 2018 ons gaat brengen. De donatie van 
de medewerkers van het CIZ betekent voor 
ons in ieder geval een vroege Kerst! 

Danken en Bidden  
Er is veel om dankbaar voor 
te zijn: 

• de groei van de school; 

• de mogelijkheid voor kin-
deren in Muanda om goed 
onderwijs te volgen;  

• de hulp uit onverwachte 
hoek in Muanda bij de 
bouw van twee lokalen 
voor de school; 

• de geboorte van Jordy, 
zoon van James en Cha-
nel; 

• de ‘vroege’ kerstgift. 
 
Ondersteuning in gebed kan 
voor: 

• de onzekerheid en instabi-
liteit rondom de verkiezin-
gen; 

• de steeds verder verslech-
terende economische situ-
atie in het land; 

• de voorbereidingen voor 
de fondswerving voor de 
uitbreiding van de school; 

• duidelijkheid voor het 
transport van de container. 

Boomplantdag bij AE:  

Al langere tijd zijn er grote zorgen over de 
bodemerosie op het terrein van ons project in 
Muanda. Na iedere regenperiode is er weer 
meer zand weggespoeld en dat betekent een 
bedreiging voor de fundamenten van de hui-
zen. Met name het Mama Ans House heeft 
hier veel onder te lijden. Door muren te bou-
wen en zand aan te vullen probeert men de 
schade zoveel mogelijk te beperken, maar 
beter zou zijn om ervoor te zorgen, dat er niet 
zo veel zand weg wordt weggespoeld.  
Het bestuur van AE heeft afgelopen periode 
het initiatief genomen voor het planten van 
diverse bomen, struiken en planten, waardoor 
de wortels van de planten de grond vasthou-
den en zo de bodemerosie een halt toeroe-
pen. 
De resultaten zijn voorzichtig positief, maar de 
komende regenperiode wordt de lakmoes-
proef! Helaas zijn er na het aanplanten 46 
bomen verdwenen van hun plekje en deze 
bomen willen we graag vervangen. 
WEM-NL en WEM-US hebben hier nog geen 
fondsen voor geworven, maar omdat het plan 
een belangrijke bijdrage levert aan de stabili-
teit van de huizen waar we wel verantwoorde-
lijk voor zijn, vragen wij uw hulp om de aan-
schaf van nieuwe bomen mogelijk te maken. 
We hopen, dat u ons ook met dit project wilt 
helpen! 


