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Nieuwsbrief december 2019 
 

 

Beste sympathisanten, 

Onze actie “On sait jamais” loopt op zijn einde. Sinds onze juni-julibrief is er heel wat gebeurd 

in Mpokolo wa Muoyo in Kananga. Daarover verhelderend en pakkend nieuws van Ivo zelf in 

zijn brief. Verder enige informatie over onze contacten met ORS. In de beheerraad van deze 

Congolese v.z.w. zetelt Ivo.  

Onze belangrijkste nieuwsbron, Ivo, was is november geveld door typhoide-koorts, wat voor 

hem grote vermoeidheid met zich meebracht en gedwongen rust.  We wensen hem namens 

alle sympathisanten een volledig herstel toe. 

 

Activiteiten steungroep 

On sait jamais 

Deze actie kunnen we afronden. We haalden op één jaar tijd  het bedrag op van 35 OOO EUR, 

bedrag dat een jaar geleden geraamd was ter financiering van de alle-terreinwagen. We zijn 

dankbaar voor de steun vanwege de St.-Jozefparochie van Oostende, die 5OOO EUR van de 

opbrengst van haar missiedagen in augustus overmaakte. 

Without Walls laat ons weten dat ze de laatste schijf van 2500 zal overmaken om de 2de wa-

terpomp van de gevangenis van Kananga te bekostigen. 

Intussen doen veel donoren vanuit België en Nederland hun best om de gewone werking van 

Mpokolo verder te ondersteunen.  

 

Vergadering met steungroep ORS. 

In oktober bracht Machteld Venken  (foto)verslag uit van haar reis naar Kananga, waar ze de 

medewerkers van ORS (Oeuvre de reclassement social, organisatie opgericht door wijlen Johan 

Venken) ontmoette. We waren verrast door de omvang van de werking van ORS. Al meer dan 

100 ha braakliggende grond in de omgeving van Kananga werd herbebost (vanuit het vliegtuig 

is een groene oase zichtbaar). Dat gebeurt op grond, in concessie gegeven door de Congolese 

overheid. Ook worden particulieren aangezet om bomen aan te planten door sponsoring (1 € 

per boom). De verkoop van verse groenten in de stad, 13 km daarvandaan. zorgt voor enige 

inkomsten. De kwetsbare jongeren die daar te werk gesteld worden, komen vaak van Mpokolo 

wa Muoyo. Het is nodig dat hun huisvesting op hun werkterrein verbeterd wordt. De 
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steungroep ORS in België (voorzitter Jac De Bruyn) zoekt via de verkoop van cadeau-bonnen 

voor bomen een en ander te sponsoren. 

 

Kuumba-avond in Elsene. 

Op zaterdag 25 januari 2020 mag onze steungroep Mpokolo-Congo zich samen met drie an-

dere steungroepen voorstellen op een kennismakingsavond in de Matonge-wijk in Elsene. Na 

afloop is er een debat voorzien over het functioneren van ‘vierde-wereldgroepen’. De organi-

sator is het Vlaams-Congolese huis Kuumba. 

 


