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Van het bestuur 
 
Er is in de tijd tussen de 
vorige en deze nieuws-
brief veel gebeurd in 
Muanda. Mooie dingen 
en dingen die verdriet 
doen. Eigenlijk is het 
leven daar gewoon 
doorgegaan.  
 
In deze nieuwsbrief de 
weerslag van een inter-
view met Len de Zeeuw. 
Voorzitter van onze 
Amerikaanse partner 
stichting WEM-US. 
 
Ook het begin van de 
samenwerking met een 
nieuwe school. 
 
Veel leesplezier. 
 
Feedback altijd welkom 
via onderstaand mail-
adres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Het tegenovergestelde 

van armoede is niet 

rijkdom. Het tegenover-

gestelde van armoede is 

delen.”  
 

Abbé Pierre 

Frans katholiek priester 
(geb. Henri Grouès) 1912-2007 

Projectnieuws 
 
Algemeen 
Volgens de informatie die beschikbaar is, gaat het 
goed in met ‘onze’ kinderen in Muanda. Ze zijn ge-

zond, sommigen 
zijn lekker aan het 
puberen, de 
schoolresultaten 
variëren net als 
hier per kind, maar 
zijn wel ongeveer 
zoals we inmiddels 
verwachten. Het 
schooljaar is daar 
nu bijna afgelopen 

en in de komende week vinden de overgangsexa-
mens plaats. We hopen dat degenen die van het 
primair- naar vervolg onderwijs gaan, allemaal een 
passende plek zullen vinden.  
Het is ook fijn te merken dat de aandacht vanuit lo-
kale organisaties en personen groter wordt. Zo wer-
den er twaalf matrassen geschonken en kwam er 
een delegatie vanuit een kerk met een mooie hoe-
veelheid voedsel langs. 
 
School 
Met de school is het ook goed gelopen dit jaar. Zoals 
al eerder gemeld, misschien wel te goed? Gezien 
het aantal leerlingen ligt er de indringende vraag of 
we willen helpen om op korte termijn een aantal klas-
lokalen toe te kunnen voegen. In principe hebben we 
daar als stichting “ja” tegen gezegd en tijdens ons 
bezoek (zie onder) gaan we de details bespreken. In 
de komende maanden zullen we hiervoor gericht 
actie gaan voeren. 
Net als vorige keer willen we gaan kijken of Wilde 
Ganzen ons bij dit project kan gaan ondersteunen.  
 
Opbrengst tuin 
De opbrengst van eigen gekweekte groente en fruit 
is mooi om te zien. Op onderstaande foto’s de oogst 

aan cassave wortels, plamnoten en 
het oogsten van een papaja door 
Divin, een van de 
kinderen van AE. 
 

 
Vertrek Tsimba en Nadeesh 
Door omstandigheden heeft men in Muanda afscheid 
moeten nemen van de ouders van het tweede huis. 
Dat betekent dat wij papa Tsimba, mama Nadeesh, 
maar ook de kleine Jozien waarschijnlijk niet meer 
zullen terug zien. Heel erg jammer natuurlijk, maar 
dergelijke keuzes worden in Congo gemaakt en dat 

heeft, ook voor ons, soms lastige gevolgen.  
We zijn wel blij dat er inmiddels een nieuw stel ou-
ders is gevonden.  
 
Erosie 
In de afgelopen regentijd is weer duidelijk geworden 
hoe vernietigend de kracht van water kan zijn. Waar 

wat geultjes in het terrein 
aanwezig waren, zijn deze 
door een paar buien veran-
derd in meters diepe 
stroomgeulen. Het punt hier-
bij is dat de buien ook daar 
steeds heviger worden en 
dus de hoeveelheid water  
die in een korte tijd afge-
voerd moet worden, enorm 
is toegenomen.  
Bijgaande foto’s geven een 
beeld van de omvang van 
het probleem. Voor het ko-
mende projectbezoek wordt 
dit één van de belangrijkste 
op te lossen vraagstukken.  
 
Op zich zijn er wel ideeën 

voor oplossingen, maar die willen we graag ook met 
een aantal lokale deskundigen bespreken. Uit de 
foto’s die we hebben ontvangen is onvoldoende 
eenduidig af te leiden waar de erosie exact zit. Wat 
in ieder geval al wel duidelijk is, is dát er iets moet 
gebeuren en dat hiervoor het nodige budget vanuit 
NL en US 
beschik-
baar zal 
moeten 
komen. 
Zoals ge-
zegd, niets 
doen is 
geen op-
tie. 

Projectbezoek  
In elke relatie is het nodig elkaar regelmatig in de 
ogen te kijken, samen terug te kijken naar wat 
geweest is en samen voor te denken over wat 
kan gaan komen. 
 
Inmiddels is het meer dan een jaar geleden dat we 
vanuit Nederland het project  hebben bezocht en 
nog veel langer geleden dat we met de drie partners 
uit DRC, US en NL bij elkaar waren.  
Voor deze evaluatie en het strategisch vooruit den-
ken hebben we de mogelijkheid gevonden om als 
(vertegenwoordigers van de) drie stichtingen eind 
juni bij elkaar te komen.  
Naast een aantal lopende, technische zaken zullen 
de vragen hoe we (nog) beter kunnen samenwerken 
en hoe we om willen gaan met kinderen die officieel 
te oud zijn om in AE opgenomen te blijven, belangrij-
ke onderwerpen zijn .  
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Financiën 
Stand van zaken dd. 
25 januari 2019 op de ABN 
AMRO rekening : 
 
€.   5.384,94 Betaal rekening 
€. 48.000,39 Spaarrekening 
—————— 
€. 53.385,33 Totaal saldi 
€.   6.000,00 - Reserveringen 
€    4.925,73 - School 
€    4.390,00 - Muanda 2019 
—————— 
€. 38.069,60 Netto beschik-
baar voor WEM Bouw/
Algemeen  
========= 
 

 

Danken en Bidden  

Er is veel om dankbaar voor 
te zijn: 

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

• de ondersteuning van ba-
sisschool St. Michaël in de 
Bilt; 

• de betrokkenheid, van 
trouw en meelevendheid 
van zoveel mensen; 

 
 
 
Ondersteuning in gebed kan 
voor: 

• de projectreis eind juni van 
Simon en Jozien 

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

• duidelijkheid voor het 
transport van de container. 

School helpt school 

Wat is het mooi om te zien dat opnieuw een 
school in Nederland warm loopt om te hel-
pen bij de bouw van een school in Congo. 
 
Vanaf eind 2018 zijn we in gesprek geweest 
met de directie en teamleden van Basisschool 
Sint Michael in de Bilt. Hierbij was het project in 
Muanda één van de mogelijkheden waar de 
school zich voor ondersteuning voor een lange-
re periode aan zou willen verbinden.  
De vraag van de school was en is, hoe we de 
schoolkinderen in De Bilt echt zouden kunnen 
betrekken op de kinderen in Muanda. Hier heb-
ben we diverse mogelijkheden voor, zoals les-
pakketten, gastlessen en als de techniek het 
toelaat zouden we zelfs real-time een kijkje kun-
nen nemen bij de kinderen in de Congolese 
school en omgekeerd. 
Op 15 mei 2019 introduceerden we het project 
voor de kinderen en de leraren van de school. 
Dit jaar is er op 14 juni een sponsorloop, die in 
de komende jaren nog door  een aantal activitei-
ten zal worden gevolgd. We hopen op een goe-
de samen-
werking. 

In Muanda gebeuren wonderen! 
 
Len de Zeeuw geeft het eerlijk toe: na twintig 
jaar werken als helikopterpiloot in DR Congo 
had hij geen idee van het leven van de bevol-
king: “Ik reed door de dorpjes, maar ik zag 
hen niet”.  
 
Het was zijn, in 2010 overleden, echtgenote 
Ans, die hem de ogen opende: “Door Ans leerde 
ik mensen zien, zag hun leven, hun families”. Hij 
valt even stil en vertelt dan over een latere erva-
ring die hij had. 
“Ik was bij het heliport en zag kinderen bij het 
strand hun kleding wassen. Het waren tien, elf 
kinderen. Ik zwaaide en een meisje zwaaide 
terug…. Hoe zij mij aankeek, raakte mij diep in 
mijn hart. Alsof de zon opging”. 
In 2006 richtten hij en zijn toenmalige vrouw 
Ans, samen met vrienden uit hun kerk in Ameri-
ka, de zendingsorganisatie Whispering Eagle 
Ministeries (WEM) op om in Congo een project 
op te zetten voor de opvang van weeskinderen 
en verlaten kinderen. Normaal gesproken wor-
den kinderen binnen de familie opgevangen, 
maar, zo legt Len uit, soms worden ze verstoten, 
omdat ze gezien worden als heks, omdat hun 
ouders ziek werden. Ook speelt armoede een 
grote rol (zie kader). 
Inmiddels worden in de familiehuizen van WEM 
in Muanda 25 kinderen opgevangen. Het uitvoe-
rende werk in Congo wordt gedaan door L’Abri 
d’ Esperance (schuilplaats van hoop), geleid 
door de bevriende dominee Samuel Nkudulu en 
zijn vrouw Mama Ester. Ook hun kinderen zijn 
inmiddels nauw betrokken bij het reilen en zeilen 
van het project. Dochter Grace bij bestuurstaken 
en dochter Eva heeft de leiding over de school. 
Het bestuur van WEM-US heeft vanaf de oprich-
ting onder meer de taak om sponsoren te wer-
ven voor het levensonderhoud van de kinderen. 
“De eerste jaren haalden we soms maar precies 
genoeg geld op om het maandbedrag over te 
kunnen maken. Dat was zenuwslopend!”, herin-
nert hij zich nog goed. Nadat er een gift was 
binnengekomen van 20.000 dollar, kwam er wat 
rust in de organisatie:  

”Je wist dat er een buffer was voor het geval er 
een keer niet voldoende geld binnen zou ko-
men”.  
Wat Len betreft was deze gift een van de teke-
nen, dat het project in Gods hand ligt. “The Lord 
provides. Als Hij het wil groeit het project. We 
gaan in Amerika niets plannen. Wat komt, komt 
op Zijn tijd”. Dat wil overigens niet zeggen, dat 
er niets op papier staat, nuanceert hij zijn uit-
spraak. Er is een masterplan gemaakt in 2006 
en het bestuur van WEM-US voelt zich vanzelf-
sprekend verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van het project.  
“In 2019 hebben we als bestuur de tijd genomen 
om terug te kijken op de afgelopen jaren en 
sommigen zeiden: we zouden nu toch inmiddels 
zo’n tweehonderd kinderen op hebben moeten 
vangen? Maar ik zeg dan op mijn beurt: Kijk 

eens wat er allemaal wel is gebeurd! De wonde-
ren, die we hebben mogen zien: bij de aanko-
pen van de drie stukken land; de verandering 
die de kinderen ondergaan, die worden opge-
vangen in de familiehuizen”. 
Len stopt weer even, voordat hij zijn verhaal 
hervat: “Ik was in Muanda toen er een nieuw 
jongetje werd binnengebracht. De angst in zijn 
ogen….verschrikkelijk. Na een week was die 
angst uit zijn ogen! Een wonder!” 
Voor Len en zijn huidige vrouw Christine vor-
men de ervaringen van de afgelopen jaren de 
motivatie om zich met hart en ziel in te blijven 
zetten voor WEM. “Ik hoop, dat we mogen 
groeien, dat er voldoende sponsoren zullen 
blijven voor de kinderen en dat we in de toe-
komst een kliniek mogen bouwen, waarmee het 
project weer een stukje meer zelfvoorzienend 
kan worden, want uiteindelijk zal het project op 
eigen benen moeten kunnen staan”.  

De DR Congo is een van de armste landen 
van het Afrikaanse continent. Het land heeft 
een enorme schuldenlast en het IMF houdt 
voortdurend de vinger aan de pols. 
De provincie Bas-Congo, waarin Muanda ligt, 
heeft geen delfstoffen of andere economisch 
belangrijke zaken, waarmee inkomsten kun-
nen worden verworven. Wel is er de internatio-
nale haven in Boma en zijn er plannen om de 
haven in Banana nieuw leven in te blazen. 
Veel inwoners van Muanda hopen werk te 
kunnen vinden in de nieuwe haven en blijven 
daarom in en rond de stad wonen. Ook olie-
maatschappij Perenco is een belangrijke werk-
gever, maar als de olie elders op de wereld 
goedkoop op de markt wordt gedumpt, 
schroeft Perenco de produktie terug met alle 
gevolgen voor de lokale werknemers. Een 
voorname bron van inkomsten is ook de visse-
rij.  Helaas komen maar weinig vissen op de 
borden van de lokale bevolking terecht, omdat 
de vraag naar vis In Kinshasa groot is en daar-
door de prijs hoog, verdwijnt de meeste vis 
naar de hoofdstad. 
Het gemiddelde inkomen in Muanda ligt nu op 
twee dollar per dag en dat terwijl de kosten 
van levensonderhoud even hoog zijn als ge-
middeld in Europa. Eén maaltijd per dag is dus 
vaak het hoogst haalbare. 


