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2017: volop nieuwe uitdagingen

voor Stichting Congo

Evenals eind vorig jaar wacht de bevolking van Congo wederom op nieuwe verkiezingen.

Aan het eind van dit jaar (2017) hopen zij dan eindelijk hun nieuwe president te kunnen

kiezen. De huidige president wil niet a!reden, daarom zijn er spanningen tussen

verschillende groepen. De gewone burger wil een president voor iedereen en wil vooral

vrede. Stichting Congo gaat dapper door met haar projecten en we laten ons door niemand

tegenhouden.

Al vóór de zomer waren we bezig met de voorbereidingen. We hebben eerst alle goederen voor

de projecten naar Brussel gebracht met een busje van een sponsor en daarvandaan werd het per

boot naar Kinshasa gebracht. We hadden 33 dozen. Alle dozen waren gearriveerd toen we in juli

in Kinshasa aankwamen. Daar begon het uitzoeken en het bezorgen van de goederen bij de

desbetre!ende projecten. 

Tienermoeders

Voordat we met de bouw van het naaiatelier begonnen, moest er eerst een muur komen om het

terrein te beveiligen tegen diefstal en om de veiligheid voor de tienermoeders te garanderen.

Deze kosten waren niet in onze begroting meegenomen, maar wij zagen ons genoodzaakt om

eerst te investeren in een muur met een poort en prikkeldraad, voordat het project daadwerkelijk

van start kan gaan. 

De muur staat en nu is er een start gemaakt met de bouw van het naaiatelier. Er is met

vrachtwagens zand, cement en stenen gebracht. Ook gereedschap, kruiwagens en emmers

waren nodig. De arbeiders hebben uitstekend werk geleverd. Er is hard gewerkt, ondanks de zelfs

naar Congolese maatstaven zeer warme droge periode. We willen het naaiatelier zo snel mogelijk

afmaken, maar daarvoor hebben we nog meer geld nodig.

Gezondheidscentrum 
Het gezondheidscentrum loopt redelijk goed. Eerst hebben wij onze jeep moeten repareren, dat

duurde twee dagen. Er moeten overal onderdelen worden gekocht, er is geen garage die alles in

voorraad hee". Daarna konden we de spullen brengen. We hadden verbandmateriaal,

instrumenten en uniformen voor hen meegebracht. Ze waren er  ontzettend blij mee. Het gee"

een positieve boost aan hun zelfredzaamheid. 
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De onderzoekruimten moeten opgeknapt worden om nog beter zieke mensen te kunnen helpen

en  verzorgen. Ook is een microscoop nodig om nog sneller en beter de diagnose vast te kunnen

stellen.

Landbouw 
Het eerste deel van de varkensstal is klaargemaakt en er kan een varken worden gekocht. Dat

hee" nu onze aandacht. Naast de stal moet ook het land bewerkt en bewaakt worden. Er moet

iemand zijn die dag en nacht toezicht houdt. Het onkruid groeit snel en moet regelmatig

verwijderd worden. Het landbouwgebied is bergachtig. Er zijn plekken die met de hand geploegd

moeten worden, omdat de helling te steil is voor een tractor. 

Laarzen en goed gereedschap zijn een absolute noodzaak op de drassige grond. Om zo moeten

 werken, dat kunnen wij ons in Nederland niet meer voorstellen. We zijn blij om op deze manier

mee te kunnen helpen aan hun zelfredzaamheid. Het is immers overleven en zo een kans krijgen

op een beter leven. Helpt u ons helpen?



Jeugd en Sport
De jeugd, jongens en meisjes, hebben we blij gemaakt met sportkleding en schoenen en

natuurlijk een voetbal. Ze hebben er alles voor over om de schoenen te passen, zelfs met

kromme tenen. Het verdelen gebeurt door de mensen van Stichting Congo, die zorgen ervoor dat

iedereen sportkleding,  sokken en schoenen krijgt en niet meer dan dat. Er zijn zoveel kinderen

die niets hebben, dit is voor hen een droom die waar wordt.
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