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Onderwerp: Nieuwsbrief oktober 2019
Datum: dinsdag 15 oktober 2019 om 16:42:01 Midden-Europese zomer@jd
Van: S@ch@ng Congo
Aan: Dirk Koopmans

Bekijk deze mail in je browser

Nieuwsbrief
Het jaar 2019 is tot nu toe omgevlogen en we willen iedereen bedanken voor de bijdrage om de
diverse projecten te kunnen verwezenlijken. Samen staan we sterker en we versterken elkaar, en
vergeet niet dankbaar te zijn voor wat je hebt en wat je kunt doen. Hieronder leest u de stand van
zaken van de projecten van Stichting Congo.

Landbouw

Varkensstallen
De varkensstallen zijn druk bezet, het is een flink geknor in de stallen. De biggen zijn goed
gegroeid en een deel hebben we aan vrouwen gegeven, zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen
voorzien. Een deel van de biggen was ziek en is gestorven, ondanks het regelmatige bezoek van
de dierenarts.
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Kippenfarm
Met dit project willen wij vrouwen in het dorp Kimpoko helpen met het opzetten van een eigen
pluimveehouderij. Het houden en fokken van kippen zal hun economische situatie op een
eenvoudige manier kunnen verbeteren. In juli dit jaar is daarom gestart met het bouwen van de
kippenfarm. De kippenschuur staat inmiddels, het is alleen nog niet helemaal af.

Wat er nog moet gebeuren
-    Het kopen van 200 kuikens 
-    Het maken van leghokken
-    Kippenvoer 
-    Verzorging (vaccinatie) door de lokale dierenarts

We zullen de vrouwen trainen in het houden, verzorgen en verkopen van kippen, kuikens en
eieren. Hiervoor hebben we een kippenschuur gebouwd welke op termijn plaats biedt aan
ongeveer 400 kippen. 
Groepjes vrouwen kunnen ervaring opdoen, zodat zij vervolgens voldoende knowhow hebben
om aan huis of elders hun eigen ‘kippenfarm’ te starten. Met de verkoop van kippen, kuikens en
eieren kunnen deze vrouwen voldoende inkomen genereren en voorzien in hun eigen
levensonderhoud en dat van hun kinderen. 

Tienermoeders
Het naaiatelier is klaar en de naailessen zijn begonnen. De meisjes zijn erg leergierig en
enthousiast. Ze zijn blij dat ze deze kans krijgen en zien hun toekomst wat positiever in, voor
zichzelf maar ook voor hun kinderen. Het leren naaien van schooluniformen gaat hun goed af,
maar ook het maken van gewone kleding zoals een broek of jurk wordt hun geleerd.
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Onderwijs
We hebben voor een school meer dan 100 schoolbanken laten maken. ‘s Morgens wordt er les
gegeven aan een lagere school en ‘s middags aan een middelbare school. Van de banken wordt
dankbaar gebruik gemaakt. De kinderen zijn blij dat ze nu goed kunnen zitten. Ook hebben we
biologieposters gegeven, zodat de kinderen ook kunnen zien hoe het menselijk lichaam en de
natuur eruit ziet. Hierdoor onthouden ze beter wat ze leren en worden ze hongerig naar meer.
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Sport en jeugd
Deze groep wordt nooit vergeten. De blijdschap bij het ontvangen van een nieuw t-shirt, broek,
sokken en voetbalschoenen is altijd een hele happening. Al het andere in hun leven is even niet
belangrijk. Ze zien er allemaal trots uit als de voetbalwedstrijd begint. Het moeilijke voor ons is
dat we niet alle kinderen blij kunnen maken, maar we houden ze in onze gedachten er komt
altijd een volgende keer.

Huisvesting
We hebben nog geen sponsor voor het gezin gevonden. Wel wordt een aantal van de kinderen
financieel gesponsord zodat ze naar school kunnen gaan. Onderwijs is een belangrijke basis die
hun zal vormen in hun verdere leven.

Page 5 of 5

Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt.
Doneer talent, geld of een eigen actie! Steun ons!
 
Maak een bedrag(je) over op IBAN NL03 RABO0115059849 ten name van stichting Congo.
 
De ontwikkeling van een volk is het volk zelf. Je kunt niet een volk ontwikkelen, maar je kunt het
wel middelen geven om zichzelf te ontwikkelen.
 
Kijkt u voor meer informatie over dit artikel op onze website: https://www.stichtingcongo.com
voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via info@stichtingcongo.nl
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