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Van het bestuur 
 

In deze nieuwsbrief 
proberen we iets te 
delen over de com-
plexe politieke situatie 
in DR Congo.  
In de hoop dat de ver-
kiezingen een echte 
nieuwe wind door het 
land zouden gaan la-
ten waaien, hebben we 
met deze nieuwsbrief 
gewacht tot de situatie 
na de verkiezingen in 
Congo wat duidelijker 
zou zijn. We hoopten 
goed nieuws te kunnen 
brengen.  
 
De wensen van de 
besturen van WEM-NL 
en WEM-US zijn nog 
steeds even gemeend 
als toen ze werden 
opgeschreven, maar 
door het uitstel lijken 
ze wel wat gedateerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Vrijheid zonder gelijk-

heid wordt het recht 

van de sterkste!” 

 
Bas de Gaay Fortman 

Politicus en wetenschapper 

Een nieuwe wind in DR Congo?! 

Op 30 december 2018 vonden in Congo, na twee 
jaar uitstel, eindelijk de verkiezingen plaats. De 
hoop van het land was dat dit tot vernieuwing en 
verbetering van de leefomstandigheden zou lei-
den 
 

Wat ging vooraf 

In 2016 was de tweede en grondwettelijk laatste 
termijn van de vorige president Joseph Kabila afge-
lopen. Voordien heeft hij geprobeerd om 
door een grondwetswijziging voor zicht-
zelf een derde termijn te organiseren. 
Dit heeft geleid tot veel onrust (en do-
den) en is uiteindelijk niet gelukt. Daar-
om hadden er in dat jaar verkiezingen 
gehouden moeten worden. De regering 
heeft deze verkiezingen echter niet ge-
organiseerd. Onder druk van ‘de wereld’ 
en de RK kerk in Congo is op 31 december 2017 
afgesproken dat 2018 het jaar van de verkiezingen 
zou worden. 
 

De verkiezingen 
De regering heeft geëist dat er bij de verkiezingen 
stemmachines gebuikt zouden worden. Deze stem-
machines zijn op zijn zachtst gezegd omstreden. 
Kiezers brengen op een tablet hun stem uit. Hun 
keuze wordt uitgeprint en in plastic emmers gedaan. 
Vervolgens worden de stemmen met de hand geteld, 
in aanwezigheid van alle partijen. De regering ge-
bruikt echter de digitaal opgeslagen data voor het 
tellen van de stemmen. Elke controle ontbreekt hier-
bij en onafhankelijke waarnemers, zo’n 40.000 vanuit 
de RK kerk, staan hiermee buitenspel. 
 

Het resultaat 
Volgens de telling van de stembussen in aanwezig-
heid van alle partijen en de waarnemers, heeft oppo-
sitiekandidaat Martin Fayulu ruim 60% 
van de stemmen binnen gehaald. Fayulu 
werd in eerste instantie als enige opposi-
tie kandidaat gepresenteerd en had de 
sterke steun van een aantal andere kan-
didaten die door de regering op discuta-
bele gronden waren uitgesloten van de 
verkiezingen.  
De kroonprins van de president kwam er 
helemaal niet aan te pas en de andere oppositie 
kandidaat Felix Tshisekedi zou een kleine 30% van 
de stemmen hebben gekregen.  

De werkelijkheid 
Fayulu, als echte onafhankelijke kandidaat, is een 
bedreiging voor de president. Een aanklacht bij het 
Internationale Strafhof en het verlies van zijn ver-
gaarde welvaart hing Kabila boven het hoofd. Ge-
bruik makend van de oncontro-
leerbare resultaten van de 
stemmachines is Felix Tshi-
sekedi door de regering uitge-
roepen als officiële winnaar van 
de verkiezingen. Dat dit ge-
beurde na een aantal gesprek-
ken met de president, waarbij 
bekendmaking van de uitslag een paar keer is uitge-
steld, berust uiteraard op een toevallige samenloop 
van omstandigheden. Een bezwaar van Fayulu hier-
tegen en een verzoek om hertelling van de stembus-
sen bij het Constitutionele Hof van DRC heeft het 
niet gehaald. 
 

Wie is Felix Tshisekedi en wat brengt hij 
Tshisekedi is sinds 25 januari 2018 de nieuwe presi-
dent van de DRC.  
Hij is 55 jaar en stond lang in de schaduw van zijn 
vader Etienne, de oprichter van oppositiepartij 
UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Soci-
al) ofwel de partij voor de Democratie en de sociale 
vooruitgang. Zijn vader was rivaal van dictator Mo-
butu en later van zowel vader als zoon Kabila. Hij 
stierf in 2017.  
Felix studeerde in Brussel, maar heeft hierbij geen 
opleiding afgerond. Gevraagd naar zijn gebrek aan 
bestuurlijke ervaring antwoordde hij: „Het is waar dat 
ik geen ervaring heb in slecht bestuur of het plunde-
ren van mijn land.” Als president zegt hij de armoede 
te willen bestrijden.  
Hoe dit past in de achterkamer gesprekken die 
klaarblijkelijk hebben plaats gevonden zal nog moe-
ten blijken. 
Gebrek aan charisma en visie helpen niet mee om 
te bewerken dat het land en de bevolking een betere 
toekomst tegemoet zal kunnen zien. 
Het lijkt wel vast te staan dat het regime Kabila in 
werkelijkheid de touwtjes in handen blijft houden. 
 

Kortom, ik ben bang dat de frisse wind waarop werd 
gehoopt, eerder een stinkende sch..t zal zijn.  
 

Bronnen:  
 NRC, diverse artikelen van Koert Lindijer 
 NOS, buitenland 
 Radio Okapi, een nieuwsbron in DR Congo 
 VAC Voice of Africa in Canada een digitale nieuwsbron 

(Heel) kort projectnieuws 
Afgelopen maanden kregen we tussen de internetblokkades vanwege de regering, slechts mondjesmaat infor-
matie vanuit het project. Wat we hoorden waren mooie dingen. 
Mooie dingen, zoals de kerstviering op AE, en de goede groei van de tegen de erosie aange-
plante bomen (zie boven). 
Mooie dingen zoals de doop van Patu, een weesjongen die al ruim voor het project in huis is 

genomen bij de familie Nkudulu.  
Gemengde gevoelens ook. Het huwelijk van mama Charlotte, een 
van de moeders van het eerste uur, een weduwe die een nieuwe liefde heeft gevon-
den. Mooi, maar het betekent ook dat de kinderen na ongeveer zes jaar moeten wen-
nen aan een nieuwe ‘moeder’. Wel mooi dat deze nieuwe mama inmiddels gevonden 
is, zodat de zorg voor de kinderen in ieder geval doorgaat. 
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Financiën 
Stand van zaken dd. 
25 januari 2019 op de ABN 
AMRO rekening : 
 
€. 15.682,90 Betaal rekening 
€. 38.000,39 Spaarrekening 
—————— 
€. 53.683,29 Totaal saldi 
€.  6.000,00 - Reserveringen 
€   4.925,73 - School 
€   4.325,00 - Muanda 2019 
—————— 
€. 38.432,56 Netto beschik-
baar voor WEM Bouw/
Algemeen  
========= 
 

 

Danken en Bidden  

Er is veel om dankbaar voor 
te zijn: 

• de samenwerking tussen 
WEM-NL, WEM-US; 

• het huwelijk van mama 
Charlotte, een moeder van 
het eerste uur; 

• de nieuwe moeder voor de 
kinderen van het eerste 
huis,  

• de doop van  Patu. 
 
 
Ondersteuning in gebed kan 
voor: 

• dat de nieuwe president 
inderdaad de bevolking op 
het oog heeft en er een 
keer komt in de steeds 
verder verslechterende 
economische situatie in 
het land; 

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

• duidelijkheid voor het 
transport van de container. 

Groeten en wensen van het betuur van WEM-Nederland 

Hallo allemaal, 
Ik wil jullie bedanken voor jullie betrokkenheid bij WEM! Mijn wens voor 2019 is dat 
we als WEM het project goed kunnen blijven onderhouden en dat we een aantal van 
de plannen die we hebben kunnen gaan uitvoeren om zo nog meer kinderen in Con-
go te kunnen helpen. Mijn wens is ook dat God het project blijft zegenen en dat de 
kinderen in de familie huizen God mogen leren kennen als hun Vader. Bidden jullie 
mee?          Adriaan 

Wat de toekomst brenge moge 
Deze bekende dichtregels van Jacqueline van der Waals zijn veel mensen tot steun. 
Ook ik ben blij, dat bij alles wat er in ons leven gebeurt God er bij is, bemoedigt, 
steunt en richting geeft. Vaak heb ik de afgelopen jaren wel eens verzucht: Lieve 
Vader had u mij niet een project dichterbij huis kunnen geven dan in de DRC Congo, 
maar even zo vele malen gaf God mij weer hoop en liet zien, dat het project in Mu-
anda ten diepste Zijn wens is. Zorg voor Mijn kinderen, draagt Hij ons op en dat is 
heel letterlijk wat we in Congo, samen met het bestuur en de medewerkers van L-
Abri d’Esperance (AE) en WEM-US, ook doen. Daarnaast ervaren we veel zegen bij 
het opzetten van activiteiten, die op termijn het project zelfstandig kunnen maken. 
Ook zijn we dankbaar voor de steun van Nederlandse bedrijven, die het o.m. mogelijk maken om een 
complete energievoorziening te installeren op het project. Ik hoop, dat we in 2019 verder mogen wer-
ken aan dit prachtige project: Wat de toekomst brenge moge, ons geleidt des Heren hand. Irene 

Het jaar 2018 is inmiddels al weer bijna een maand voorbij. Het is wederom voorbij-
gevlogen. Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer veel gebeurd rondom het 
project in Muanda. Niet altijd zichtbaar, maar wel enorm nuttig! Het was een jaar 
waarin we als bestuur vooral onze focus konden leggen op de band met Amerika en 
Congo, onze processen konden aanscherpen en we konden nadenken over mogelij-
ke bouwwerkzaamheden voor de toekomst.  
Er waren wederom vele mooie gebeurtenissen het afgelopen jaar. Een van de ge-
beurtenissen die mij het meest aangegrepen heeft, was de geboorte van de zoon 
van James en Chanel. Het zoontje dat zij naar onder andere mij vernoemd hebben, 
toont voor mijn gevoel de verbondenheid die wij niet alleen door vriendschap maar 
vooral door geloof hebben. Het maakt het werk bijzonder én bovenal zeer dankbaar.  
Via deze weg bedank ik alle sponsoren en partners. Aankomend jaar gaan we weer met dezelfde 
motivatie aan de slag om van ons project een succes te maken.     Jordy 

Terugkijkend op een turbulent jaar in DR Congo, met name rondom de verkiezin-
gen, hoop ik vooral op rust. Rust om zaken op te pakken, om plannen uit te werken, 
ook om plannen die we voor 2018 hadden en niet konden realiseren, alsnog uit te 
voeren. Rust om de communicatie met DRC die niet altijd eenvoudig is, door techni-
sche beperkingen, afstand, cultuurverschillen etc., uit- en op te bouwen. Rust ook in 
het land, zodat de mensen daar veilig kunnen leven en het weer mogelijk wordt het 
project en onze vrienden op te zoeken. 
Ook hoop ik op onrust. Onrust die aanzet tot daden, die creativiteit oproept, nieuwe 
ideeën genereert, op zoek gaat naar nieuwe contacten, nieuwe betrokkenen, nieu-
we sponsors.  
Vooral wens ik dat we bij alles wat we doen de zegen van onze God mogen ervaren 
en de wegen zullen bewandelen waarop Hij wil dat wij gaan.     Simon 

Beste allemaal, 
Ik hoop dat jullie allemaal fijne kerstdagen hebben gehad en het hebben mogen 
doorbrengen met jullie dierbaren. Ik wens jullie een mooi en gelukkig 2019 toe en ik 
hoop dat we in dit nieuwe jaar samen weer veel mogen betekenen voor de mensen 
in Muanda. 
Hartelijke groet vanuit het warme Zuid-Afrika (helaas geen Congo, maar zeker niet 
vervelend)       Hartelijke groet van Britt 

Terugdenkend over dit afgelopen jaar en over de laatste tien jaar dat Abri De L'Esperance (AE) be-
staat, verbazen we ons over wat de Heer heeft bereikt door WEM-NL en WEM-US. We denken aan 
de 25 weeskinderen, die ooit geen thuis hadden, maar nu in veilige en beveiligde huizen bij AE wo-
nen. We denken aan het Mama Ans huis dat een plek is geworden voor de kinderen om samen te 
komen en te leren van Pastor Nkudulu en Mama Esther. We denken aan de twee boerderijen en het 
land dat wordt gebruikt om gewassen te verbouwen voor voedsel voor de kinderen. Last but not least 
denken we aan de school en het derde gezinshuis dat gebouwd is door onze Nederlandse partners, 
WEM-NL. De school is gebouwd, niet alleen voor de kinderen van AE, maar ook voor de kinderen in 
de omliggende gemeenschap. De AE-school ligt qua kwaliteit boven de andere scholen in Muanda 
en is daarom belangrijk om de kinderen daar goed onderwijs te kunnen bieden.  
Wat zijn onze hoop en dromen voor AE voor volgend jaar, nu het nieuwe jaar net begonnen is? In 
één woord, groei. Groei waarbij de faciliteiten van AE worden uitgebreid, zodat WEM meer weeskin-
deren in Congo kan opnemen. Groei van onze sponsorbasis, om deze weeskinderen te kunnen voor-
zien van hoop en Gods liefde. Uitbreiding van de faciliteiten van de school en te blijven zorgen voor 
kwaliteitsleraren en leerplannen. Uitbreiding door een eersteklas medische kliniek te bouwen, niet 
alleen voor de kinderen van AE, maar ook voor de omliggende gemeenschap. Door middel van AE 
hebben we allemaal een prachtige kans om in Afrika een verschil te maken in het leven van hen die 
zo weinig hebben.  
Ons hartelijke dank gaat uit naar allen die vrienden en partners zijn in deze geweldige onderneming. 
Moge de Heer ons alle wijsheid en kracht geven om het komende jaar tot een zegen te blijven voor 
de mensen van Muanda, DRC.    Len en Christine de Zeeuw WEM-US (vertaald) 


