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Nieuwsbrief oktober 2020 
 

 

Beste sympathisanten, 

Het is sinds maart geleden dat we jullie nog berichtten over Mpokolo wa Muoyo en zijn steun-
groep in België. In feite moeten we zeggen steungroepen, want het is aangenaam vast te stel-
len dat andere kerngroepen begaan zijn met het opvangcentrum in Kananga en andere pro-
jecten waar Ivo en zijn ploeg bij betrokken zijn. Op onze algemene vergadering van 18 juli 
mochten we actieve medewerkers van de ‘vierde wereldbeweging’ in Geel, Babbellot, Congo-
forum en de steungroepen van ORS en Kankala verwelkomen. Los daarvan verheugen we ons 
in de participatie van mensen die door hun expertise en/of vrijgevigheid bakens verzetten om 
een en ander te helpen realiseren. 

Ondanks het feit dat Ivo niet zoals gepland in maart kon afreizen naar België en ondanks het 
feit dat Covid-19 ons allen veel hinderde, is er veel ten goede gebeurd. Dat moge blijken uit de 
opsomming, die we voor deze nieuwsbrief onder de algemene titel ‘activiteiten’ rubriceren.  

Mochten we alle pandemieën maar kunnen bannen… 

 

Activiteiten steungroep 

Ivo zou Ivo niet zijn als hij zijn noodgedwongen uitstel van reis naar België 
als opportuniteit gebruikte om samen met zijn Mpokolo-ploeg een nieuw 
initiatief te nemen. Zij lieten kinderen, die hun oorlogsverleden achter zich 
wilden laten (na het beëindigen van de opstand in de Kasaï met de komst 
van de nieuwe president) en die wilden werken aan hun re-integratie in de 
maatschappij, mondmaskers maken. Het materiaal hiervoor kwam uit de lucht vallen, letterlijk en fi-
guurlijk.  
 

Humanitaire vlucht 

Samen met sympathisanten uit Geel charterde Marti  Waals met de hulp van de VN een vliegtuig van 
Brussel naar Kinshasa en een binnenvlucht van 
Kinshasa naar Kananga (16 mei 2020). Bij de vracht 
van 640 kg waren vele naaimachines (manueel en 
pedaal te bedienen), waarop de kinderen konden 
leren, produceren in ruil voor kost en inwoon en 
met de uitdrukkelijke belofte dat ze na enkele we-
ken met een eigen naaimachine huiswaarts kon-
den keren om voor eigen rekening  te werken. Dit 
initiatief ging niet ongemerkt voorbij want de VRT 
bracht over de hele operatie een week later verslag 
uit (klik hier) . Het was ontroerend te zien hoe de 

https://youtu.be/U8XiOjf-nfc
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geïnterviewde kinderen fier waren over de door hen geleverde arbeid (toen al meer dan 15.000 mas-
kers). Ook de RTBf-radio (klik hier) en de Gazet van Antwerpen berichtten erover als voorbeeld van po-
sitief covid-nieuws en van optimale ontwikkelingssamenwerking. Deze publieke belangstelling leverde 
in de weken daarop diverse contacten op met mensen en ondernemingen die materiaal (machines, 
rollen laken, enz.) ter beschikking hadden. Dat aanbod kwam goed uit. 

 

‘On sait jamais’ 

Intussen was er nieuws gekomen van ‘onze’ Toyota-landcruiser (door Miva in Oostenrijk besteld op 
naam van de ambassade van de ridderorde van Malta, zie maartbrief). De auto werd geleverd in de 
haven van Zeebrugge, vandaar getransfereerd naar Wereldmissiehulp in Boechout, waar hij in een 
grote container werd gestoken. 
Zaak was nu die container vol te 
proppen met materiaal en goe-
deren (uiteraard al het naaige-
rief, geneesmiddelen, kinder-
kleding, bedden, speelgoed…) 
voor Mpokolo wa Muoyo. Dat 
lukte met de steun van Scheut-
Anderlecht, van de groep uit 
Geel, van Babbellot uit Beersel, 
Ommekaar uit Buizingen. Eind 
juli werd het containerschip, 
dat begin juni uit Antwerpen 
was vertrokken, gemeld in Ma-
tadi. Het was lang wachten tot van Ivo  het verlossende bericht kwam dat de container met zijn volle-
dige inhoud geleverd werd aan de Scheut-procure in Kinshasa. Op 28 augustus waren ze daar aan het 
lossen. Rest nog het transport van de volgeladen auto en (later nog) het overbrengen van het andere 
materiaal naar Kananga. Ivo onderhandelt nog over de manier waarop dit alles het best en het voor-
deligst kan geschieden. 

 

 

Algemene vergadering 18/7/2020 (huis van Scheut in Zuun)  

Vanuit een positieve sfeer van respect voor ieders werking en bijdrage (de vertegenwoordigers van 
ORS, Kankala en Babbellot, de groep uit Geel en onze steungroep) werd toekomstgericht nagedacht 
over de vraag hoe we de projecten, waar Ivo al of niet nauw bij betrokken, is verder kunnen onder- of 
uitbouwen. Synergie lijkt mogelijk. We verwachten bij een volgend bericht te kunnen neerschrijven 
wat die samenwerking concreter inhoudt. We verklappen toch al dat we naast de ondersteuning van 
de dagelijkse werking van Mpokolo wa Muoyo een nieuwe actie plannen, wellicht gerelateerd aan 
hogervermelde samenwerking. We doen dat verder voor 100% in samenspraak met Ivo en met Marti 
Waals, die zeer goed het terrein kent. 

 

  

http://www.mpokolo-congo.be/geluid/2020-05-27_RTBF_La_Premiere.mp3
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Vernieuwde website 

Marc Vanvolsem is hard bezig aan de vernieuwing van onze website tegen half okto-
ber. Dat wordt samen met facebook en onze e-mails een belangrijk instrument in onze 
nieuwsverspreiding en zo mogelijk bewustmaking. Als de nieuwe website online is, ver-
nemen jullie dat van ons via een e-mailbericht. 

 

 

Prison centrale 

We kunnen melden dat de misvieringen in de gevangenis, die opgeschort waren vanwege covid-19, 
hervat zijn. Een lichtpunt voor de gedetineerden en een mogelijkheid tot contact met Ivo en zijn juri-
dische assistenten.  
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