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Nieuwsbrief oktober 2021 

 

Beste vrienden, 

 

Al schijnen we hier in België in post-coronatijd aanbeland, toch kan niet gezegd worden dat alles terug 

in zijn normale plooi gaat vallen. Vooreerst is het niet zo eenvoudig om te reizen tussen Congo en 

België. Ook het vrachtvervoer per vliegtuig is onderhevig aan beperkingen. Zo besliste men op minis-

terieel niveau om een in het voorjaar geplande humanitaire zending naar Kinshasa (voor onbepaalde 

tijd) op te schorten. Dat ‘onbepaalde’ noopt ons nu tal van goederen (rolstoelen, krukken, laarzen, 

laptops, kookpotten, kinderkleding), die aangebracht werden door verschillende organisaties per boot 

te verzenden. We maken er een tragere ‘prioritaire’ zending van. 

 

Eetfestijnen organiseren is nog niet zo simpel. Wel slaagde het Zuunse missiecomité erin voor een 2de 

keer een afhaalmenu met succes te organiseren en was de Oostendse missietweedaagse in augustus 

opnieuw een succes. 

 

Om de aandacht voor het werk van Mpokolo wa Muoyo gaande te houden en nieuwe initiatieven aan 

te kondigen verspreidde onze steungroep in Groot-Halle een infobrochure (8p, waarvan 2 met publi-

citeit)1. Daarin valt te lezen: 

“Als kersverse vzw en 4de pijler-vereniging blijven we gedreven om stap voor stap nieuwe acties 

op het getouw te zetten.  Nieuwe doelstellingen. 

 

Om op de smalle wegen tussen de dorpen in de Kasaï te kunnen rijden zijn sterke brommers 

nodig (zie https://youtu.be/Tb7_6J8xORk - of scan de QR-code).  Deze van Mpokolo wa Muoyo 

zijn totaal versleten. We willen ze dit jaar nog vernieuwen2. 

 

 
1 De brochure is nog te verkrijgen. Je kan ze ook downloaden via  

http://www.mpokolo-congo.be/documenten/infobrochure_2021.pdf 
2 De prijs van één sterke brommer bedraagt 1500 à 1600 euro. 

https://youtu.be/Tb7_6J8xORk
http://www.mpokolo-congo.be/documenten/infobrochure_2021.pdf
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De keuken van Mpokolo wa Muoyo 

werkt op basis van ontsmet regen-

water want de stedelijke water-

dienst functioneert niet meer. Maar 

gedurende het droge seizoen van 

drie maanden moeten de kinderen 

water gaan halen aan een bron, 

waar men uren lang moet aanschui-

ven. Met de aankoop van een hand-

matige pomp kan grondwater geput 

worden op 50 meter diepte. Kost-

prijs 13.062 $. 

 

Verder vraagt het keukenpersoneel van Mpokolo gietijzeren kookpotten van 40 en 20 liter. 

Misschien zijn er bij ons nog bruikbare exemplaren te vinden? Zo niet moeten we deze aanko-

pen3. 

 

We willen sterk inzetten op tuinbouw. Dat is een win-win-operatie op alle gebied. Jongeren 

volgen een opleiding en kunnen naderhand als jobarbeider aan de slag op diverse plaatsen. 

Verder verkrijgt het opvangcentrum hiermee gezonde groenten. Bovendien zal de teelt van 

moringa-bomen, met hun zeer voedzame bladeren, de kaalgeslagen omgeving rond Kananga 

helpen vergroenen. Om dit alles te realiseren is bewustmaking en samenwerking op het terrein 

noodzakelijk. Dit proces willen we ondersteunen door samen met het opvangcentrum alvast 

de aankoop te realiseren van (minstens) 2,5 ha landbouwgrond (grondprijs: 1.000 $). Duurza-

mer kan het niet, denken we”. 

 

Het feit dat we intussen erkend zijn als vzw, laat ons toe gemakkelijker aanvraag tot subsidies bij de 

overheid en aan andere organisaties in te dienen. Het Nederlandse MIVA stemde al toe voor de brom-

mers! Nationale acties behoren eveneens tot de mogelijkheden. 
 

Maar het grote nieuws vandaag is dat Ivo eind november voor enkele maanden (en dit na een uitstel 

van bijna 2 jaar) naar België komt. Hij zal de rust en enig herstel goed kunnen gebruiken. Het spreekt 

vanzelf dat we hem niet willen overvragen. Toch willen we iedereen die wil de kans geven hem te 

ontmoeten. We mikken op een feestelijke dag begin 2022. Jullie horen er nog van. 
 

Reeds vroeger planden we onze algemene vergadering op 4 december as. 
 

Tenslotte blijven we aandachtig de situatie in Kongo volgen en ons het lot aantrekken van de mensen 

in Kananga en omgeving. Mpokolo wa Muoyo staat er voor in dat in de eerste plaats de verwaarloosde 

kinderen en afgedwaalde jongeren een betere toekomst verkrijgen. 
 

Graag tot binnenkort, 

 

De steungroep Mpokolo-Congo 

 
3 Een blitz-actie via facebook leverde in een mum van tijd bijna 2000 euro op. 


