
                  

 
Heel dankbaar in Kananga 

voor de terreinwagen, naaimachines, stoffen en al het andere… 

 

Eindelijk! Twee medewerkers van ons opvangcentrum vlogen naar Kinshasa om langs de weg 
(1.200 km) terug te rijden met onze nieuwe wagen. 

 

Na twee jaar inspanningen van heel wat mensen in de Lage landen is een nieuwe terreinwagen  
voor ons opvangcentrum aangekomen hier bij ons in Kananga op maandagavond 12 oktober. 
We kennen niet alle mensen die daartoe hebben bijgedragen. Maar we weten dat het allemaal 
mensen zijn met het hart op de goede plaats! Daar zijn we jullie van harte erkentelijk en dank-
baar voor. Want een stevige wagen is hier broodnodig voor onze dienst om verwaarloosde 
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straatkinderen langs heel slechte wegen terug in contact te brengen met hun familie. Onze 
vorige wagen die twintig jaar lang goede diensten heeft geleverd en duizenden kinderen met 
hun familie herenigd heeft, is versleten en zorgde meer en meer voor moeilijkheden onder-
weg en heel wat herstellingskosten. 

Twee weken geleden, op 25 september, ontvingen 
we hier meer dan 3 ton goederen die vanuit Kins-
hasa waren overgevlogen naar Kananga. Al deze 
goederen zaten samen met de nieuwe wagen in 
dezelfde container van Wereld Missie Hulp die 
eind juni vertrok uit Antwerpen, eind juli aankwam 
in de haven van Matadi en eind augustus in de pro-
kuur van Scheut in Kinshasa. 

 

 

 

Het betreft hier vooral naaimachines en 
stof die ook door heel wat goede mensen 
werden geschonken. Ons snit-en-naad-
project ten voordele van kwetsbare jeugd 
kan nu verder lopen. Eerst alles uitpak-
ken…! 

 

 

 

De eerste fase van ons project bestond uit het leren naaien van mondmaskers (bijna 17.000) 
tegen de corona door ex-kindsoldaten die actief waren in de gewelddadige militie van 
Kamuina Nsapu tegen de staat. De corona liet zich echter nog niet zien hier in de Kasaï… 



De volgende fase zal zich vooral richten op de vorming van minderjarige meisjes uit heel arme 
families die gedurende de quarantaineperiode van de corona misbruikt zijn en nu zwanger 
zijn. We zijn nog aan het uitdokteren hoe deze activiteit een concrete vorm te geven in sa-
menwerking met andere sociale actiegroepen. 

Jullie naaimachines en stoffen zullen dus een begin vormen van een betere toekomst voor 
deze kansarme jeugd. 

Heel veel dank aan allen! 

Samen met deze misprezen jeugd nemen  jullie in ons dagelijks gebed een voorname plaats 
in. We hopen dat jullie ook voor ons en ons opvangcentrum bidden. Dat is nodig want het is 
hier niet altijd zo gemakkelijk… 

Kananga, 8.10.2020 
Ivo Vanvolsem, scheutist in Kananga, Congo 
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