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Nieuwsbrief januari 2019 

 
Beste sympathisanten, 

Op de valreep van de maandwisseling wensen we jullie nog een fijn en gezond 2019. 

Sinds november 2018 hebben we veel nieuws uit Congo, maar weinig nieuws van Kananga gekregen. 

Internet perikelen zitten daar voor iets tussen, maar de voornaamste reden zijn de drukke bezigheden 

van Ivo (zie nieuws van Ivo). Intussen is de steungroep naarstig bezig met het organiseren van de “on 

sait jamais”-quiz van 23 februari. Wie graag meedoet of potentiële deelnemers kent, aarzel niet om in 

te schrijven of om deze gebeurtenis bekend te maken. 

 

Activiteiten steungroep 

On sait jamais 

Onze actie om een alle-terreinwagen (een 4X4) te bekostigen voor Mpokolo wa 

Muoyo als vervanging van het huidige 16 jaar oude exemplaar loopt. De teller 

van deze actie stond op 4/1/2019 op 12. 088 euro. Verder kunnen we het nieuws 

melden dat dankzij enkele tipgevers het mogelijk wordt de aankoopprijs van de 

4 X4 in Congo te reduceren van € 50 000 naar iets meer dan € 35 000. 

 

Geschenkenbeurs  

Op 15 december namen we met andere welzijns- en ontwikkelingsorganisaties uit het Halse deel aan 

de geschenkenbeurs voor de eindejaarsfeesten. Al hebben we niet zo veel producten aan te bieden 

(jaarkalender, schilderijtjes van de kunstenaar Tambue Mukenge en wenskaartjes met Congolees ta-

fereel en een Vlaams gedicht van Geert De Kockere  toch was er een opbrengst van 78 euro. 

 

Quiz-avond “on sait jamais” - 23 februari 2019 

Om de actie ‘On sait jamais’ nog wat meer onder de aandacht te brengen en te stimuleren, organiseren 

we in het O.-L.-Vrouwinstituut te Sint-Genesius-Rode een quiz-avond op zaterdag 23 februari 2019 om 

19.30 uur. Groepen van maximaal vier personen kunnen zich tot zondag 17 februari inschrijven  via 

info@mpokolo-congo.be. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 40 en is te storten op br. BE79 3770 9055 

8833 van Marc Vanvolsem met de vermelding “on sait jamais-quiz” en de naam van de quizploeg. En-

kele bedrijven worden aangezocht om de prijzen te sponsoren. Zie ook onze website (www.mpokolo-

congo.be). 
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De quiz is afgestemd op al wie graag eens meedoet en niet zozeer op specialisten. De onderwerpen 

zijn zeer gevarieerd. We hebben de medewerking  van radiopresentator Guy De Pré om de quizavond 

vlot te laten verlopen. Die avond kan men ook genieten van streekbieren. Dus  gezelligheid staat bo-

venaan op de agenda.  

 

Woord van Ivo 

Omtrent de perikelen in december rond de organisatie van de Congolese verkiezingen was het laco-

nieke antwoord van Ivo: “on sait jamais”. 

Intussen zijn er toch verkiezingen doorgegaan met een “verrassende” uitslag. Ivo’s beknopte reactie 

hierop vormt een interessante aanvulling op de algemene berichtgeving daarover. 

“Mijn correspondentie is erg verwaarloosd omwille van het vele werk!  

Hier is iedereen enorm enthousiast met de benoeming van Tshisekedi die sinds zijn vader erg popu-

lair is. Er is inderdaad gefoefeld maar daar zijn de mensen blind voor. De bisschoppenconferentie 

niet. Fayulu, de man met blijkbaar de meeste stemmen is een harde en zou waarschijnlijk grote 

verdeeldheid verwekt hebben. De partij van Tshisekedi is van de uitgesproken geweldloze oppositie 

en wil alles doen om het lijden van de Congolezen te stoppen. En dat heeft Kabila waarschijnlijk 

uitgebuit. We zijn nieuwsgierig om te zien hoe het verder zal evolueren.” 

 

 


