december 2021

Voorwoord
Nu aan het eind van 2021 willen wij jullie graag laten
zien wat wij samen met onze medewerkers van Assocoa on Diba pour Tous (A.D.T.) hebben gedaan en
bereikt in het afgelopen jaar.
Wij zijn iedereen dankbaar voor de ontvangen subsidies, dona es, adviezen. Zonder jullie hulp hadden
wij onze doelen niet kunnen bereiken.

Watertappunten in Kinkole (Bahumbu)
In 2020 hebben we een watertappunt op het terrein van ons
leercentrum gerealiseerd. Na de in gebruikname hebben onze
medewerkers geconstateerd dat er in de buurt veel minder
ziektegevallen zijn, omdat de mensen nu schoon drinkwater
gebruiken in plaats van water uit de rivier.

Wij gaan er voor om ook in 2022 weer het verschil te
maken voor onze medemens in Congo.
Veel leesplezier.
Marie Fredriks-Ngindu

Laptops voor het leercentrum
In december hebben wij van de Gasunie vijf laptops gedoneerd gekregen voor ons leercentrum. De laptops gaan
binnenkort op transport, zodat ze begin 2022 ingezet gaan
worden bij de computeropleidingen die in Kinkole gegeven worden. Dit zijn in eerste instan e basisopleidingen
Ook willen wij toegang gaan bieden tot internet, iets wat
voor veel mensen in de wijk nog een ver weg show is.

Dit hee ons aangespoord om nog meer watertappunten in
Kinkole gesponsord zien te krijgen. Door ruimhar ge subisdieverstrekking hebben we in 2021 nog vijf punten kunnen aansluiten op de watertoren van AZUREP in Kinkole.
Deze watertappunten zijn op strategische plaatsen neergezet,
zodat de wijkbewoners nu op korte afstand van hun huis de
jerrycans met water kunnen vullen. Verder zorgen de watertappunten voor extra werkgelegenheid in de wijk. Elk watertappunt wordt onderhouden en bemensd door enkele medewerkers van AZUREP.
In september hebben wij het werk ter plaatse gecontroleerd
en zijn de watertappunten oﬃcieel in gebruik genomen.

Bestuurswissel
Irene Fredriks is toegetreden als secretaris van de
s ch ng. Zij hee deze taak overgenomen van Hannie
van Gelder die de func e van penningmeester hee
overgenomen van Pierre Ngindu.

Hoe gaat het met BernadeƩe, Cédrick en Bavon Marie
In 2020 hee Erick onze vertegenwoordiger in Kinshasa, Bernade e, Cédrick en Bavon Marie geadopteerd nadat hun vader
overleden was aan een alcoholvergifi ging.
Dankzij de ondersteuning van onze s ch ng en geholpen door dona es van Tante Truus, Marja en anderen wonen Erick en de
kinderen inmiddels in een echt huis en hebben Bernade e, Cédrick en Bavon Marie een eigen kamer.
In september hebben wij kunnen
zien hoe gaat het met ze gaat.
Dankzij de opbrengsten uit de
verkoop van de hobbyclub van
Gasunie hebben de kinderen
voor het eerst een mooi eigen
bed met matrassen. Ook hebben
zij speelgoed, goede kleding en
bovendien gaan zijn naar school
waar zij het ook nog eens erg
goed doen.
Naast de ondersteuning van deze
kinderen zijn er nog meer (wees)
kinderen in Kinkole die wij helpen door het betalen van schoolgeld, dokterskosten en medicijnen.
Maguy, het meisje in de blauwe
jurk (zie onder) woont vlak bij
ons leercentrum en is vaak ziek.
Wij hebben haar laten onderzoeken en er is gebleken dat zij is besmet met HIV. Haar zusje en broertje zijn niet besmet. Wij ondersteunen dit gezin waar we
kunnen…
Wij danken alle donateurs voor de ondersteuning in 2021 en hopen dat jullie ook in 2022 weer aan onze kant staan.

Aĩouw mulƟfuncƟoneel leercentrum
In 2020 is het mul func oneel leercentrum gebouwd op ons terrein in Kinkole. In 2021 zijn onze medewerkers druk geweest
met het verder a ouwen en inrichten van het centrum.

Op het dak van het leercentrum liggen zonnepanelen en er is elektriciteit in het gebouw. Ook zijn er stopcontacten is er verlich ng en zelfs een vriezer is aangesloten op het lichtnet.
Dagelijks komen de mensen uit de buurt ijsjes en gekoelde drankjes kopen. Ook is het gebouw mooi betegeld en zijn de muren en
plafonds geschilderd. Beetje bij beetje kunnen de werkzaamheden op en rond het centrum worden afgevinkt mede vanwege de
subsidies die wij voor het project in Nederland hebben ontvangen.
Het leercentrum is al volop in gebruik voor de computercursussen, het maandverband project maar ook voor kinderopvang en
huiswerkondersteuning. Wij hopen wij dat al het werk in 2022 is
afgerond, zodat alle aandacht kan uitgaan naar de projecten en
de ondersteuning van de wijkbewoners.

Maandverband geeŌ vrijheid
Maandverband is in Congo niet overal vrij verkrijgbaar
of mensen niet de financiële middelen om dit aan te
schaﬀen. Als gevolg is een meisje of vrouw die menstrueert genoodzaakt om thuis te blijven. Dit isoleert de
meisjes en vrouwen. Meisjes kunnen niet naar school
gedurende hun menstrua e, wat resulteert in schoolachterstand. Vrouwen kunnen niet werken en hebben
minder sociale contacten. Dit heb ik (Marie)zelf meegemaakt als kind en daarom wil ik heel graag verandering
erin brengen.
Met dit project proberen we een oplossing te bieden
voor de nood aan een veilig gevoel en comfort van
meisjes en vrouwen jdens hun menstrua e, zodat zij
ac ef kunnen meedraaien in de maatschappij: naar
school gaan, uit werken gaan…
Als proef is in september door een groep vrouwen uit
de buurt van het centrum maandverband gemaakt op
basis van een voorbeeld dat uit Nederland is meegebracht.
Het was geweldig om te zien hoe de vrouwen geconcentreerd bezig waren om het maandverband te maken met de beschikbaar gestelde stoﬀen. Voor elk
maandverband meerdere lagen (absorberend en/of
lekdicht)
Het jdens de proef gemaakte maandverband is ondertussen uitgedeeld aan meisjes
uit de hoogste klas van enkele basisscholen
in Kinkole. Ook hebben onze medewerksters voorlich ng gegeven op deze scholen,
om het sociale taboe te doorbreken (vooral
bij jongens vanaf 10 jaar). Op de scholen is
met veel enthousiasme gereageerd. De
scholen vragen aan ADT om heel graag terug te komen on te vertellen over dit onderwerp.

Ons doel is om de leerkrachten te s muleren om
dit onderwerp te integreren in hun les.
Het project is nu gefinancierd en al gestart. Er zal
op grotere schaal maandverband worden gemaakt en verstrekt aan de vrouwen/meisjes uit
onze wijk.

BrikeƩen project
In Kinkole is men voor het koken aangewezen op een fornuis gestookt op
hout of houtskool. Zowel de prijs van hout als houtskool is in het afgelopen jaar flink gestegen en vormt dagelijks een grote uitgavenpost voor de
arme bevolking van de wijk. Het in Kinshasa verstookte hout is a oms g
uit de bosrijke omgeving van de hoofdstad waar ontbossing inmiddels een
groot probleem is geworden.
Met het project willen wij armoede bestrijden, de zelfredzaamheid van
mensen vergroten en daardoor een verbetering van leefomstandigheden
creëren. Wij willen bij de mensen in de wijk begrip ontwikkelen voor het
milieu, dat ontbossing slecht is voor de biodiversiteit en dat het leidt tot
verslechtering van de eigen leefomstandigheden.
Assoca on Diba pour Tous (A.D.T.) wil in Kinkole bio-brike en gaan produceren en in coöpera ef verband gaan verkopen. Met een groep kansarmen uit de wijk gaan wij het project uitvoeren.
Op dit moment zijn enkele enthousiaste vrijwilligers
van de Assoca on al kleinschalig proeven aan het
doen om de juiste samenstelling van de brike en te
vinden.
Het project hebben wij inmiddels gefinancierd gekregen, zodat het van start kan gaan in 2022.
Als het project een succes wordt, dan worden meer
kansarmen getraind op het produceren van brike en,
waardoor de coöpera e groeit en verkooppunten in
andere delen van de wijk kunnen worden opgericht.

Alle medewerkers van Assoca on Diba pour Tous hebben ook diit jaar weer een kerstpakket gekregen.
Deze geste werd bijzonder op prijs gesteld.

