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WATER VOOR MABELE 

‘Ze’ zijn nog niet vertrokken. De weg was te slecht, het regenseizoen was begonnen... vooral 
de zware camion met de boorinstallatie zou er niet geraken. Intussen zijn ter plaatse de 
verantwoordelijken heel hard aan het overleggen om toch zo snel mogelijk het boorwerk te 
kunnen uitvoeren. Volgende datum is 18 januari, een soort tussendroogseizoentje. 
Intussen zijn er opnieuw, op zondag 21 januari, betogingen geweest in Kinshasa en elders, 
vreedzaam bedoeld maar geweldadig uiteengeslagen. Behalve het leed aangedaan aan het 
Congolese volk, is er natuurlijk opnieuw van een normale gang van zaken geen sprake. 

ONZE WENSEN

 
 
De foto op deze wenskaart?  
Zo ongeveer gaat het regenseizoen telkens opnieuw te keer op de weg naar Kasongo-Lunda.  
Maar het hele team blijft erin geloven, ginder (het Ziekenhuis, Memisa, Caritas, Sofoco) en hier! 
 



 

 

Verder hebben we vooral goed nieuws! 

FINANCIES 
- Ons saldo bij Hubeje voor de maand december alleen bedraagt 2100€. Sinds ons 

eerste verzoek is het totaal 8060€! 

- Het dossier bij Ontwikkelingssamenwerking van de Stad Antwerpen is goedgekeurd 

voor 4000€. 

- Johan Vanlauwe, van het Sint Vincentiusziekenhuis van Deinze, partner van het 

hospitaal in K°-Lunda, heeft een dossier ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen. 

Het is nog wachten op het resultaat van zijn aanvraag bij Zorgnet. En voor het 

voorjaar van 2018 bereidt hij een dossier voor bij het Fonds Elisabeth en Amélie via 

de Koning Boudewijnstichting. 
 

ORGANISATIE 
- DE WEBSITE www.watervoormabele.be wordt verder afgewerkt. 

- ONZE VZW. We richten een vzw op om aan de belangrijkste kritiek weerwerk te 

geven: dit is geen éénmanszaak die staat of valt met de ‘stichter’. Daarbij komt een 

eigen bankrekening die alle transacties buiten HUBEJE, Brussel, transparant houdt. 

- MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN We zijn op zoek naar andere 

bedrijven, samen o.a. met Atlas Copco. Ons gezamenlijk artikel ‘Water is een 

basisrecht’, in de Gazet van Antwerpen van 5 december 2017, én het artikel Speciaal 

kerstgeschenk Water for all België, in Made in Antwerpen van 21 december 2017 

(http://www.madeinantwerpen.be/nieuws/speciaal-kerstgeschenk-van-water-for-all-

belgie/) helpen daarbij. Een vzw creëren en een afzonderlijke bankrekening ook. 

- VOORBEREIDING VOLGENDE FASE We plannen een vraagronde over het vinden en 

het  gebruik van water in de cité nu. Vragen als Waar haal je water? Wie haalt het? 

Hoeveel water heb je dagelijks nodig? Welk water voor welke activiteit? Welke 

kwaliteit? Ben je je bewust van de gevaren bij verkeerd gebruik?  

http://www.watervoormabele.be/
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.madeinantwerpen.be%2Fnieuws%2Fspeciaal-kerstgeschenk-van-water-for-all-belgie%2F&data=02%7C01%7C%7Cc5d9ef12e22e447251bb08d550fe61eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636503975843962853&sdata=OZ1JE4ZaZ3SBvxO2p7%2F9e9fcafQdzkCdLdqiCg4saCs%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.madeinantwerpen.be%2Fnieuws%2Fspeciaal-kerstgeschenk-van-water-for-all-belgie%2F&data=02%7C01%7C%7Cc5d9ef12e22e447251bb08d550fe61eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636503975843962853&sdata=OZ1JE4ZaZ3SBvxO2p7%2F9e9fcafQdzkCdLdqiCg4saCs%3D&reserved=0


 

Want, om een waterbedeling onder de lokale bevolking mogelijk te maken, moeten 

we beter weten hoe het ginder nu werkt. We rekenen op de hulp van de studenten 

verpleegkundigen van het Institut Technique Médical ter plaatse. 

Financiële stand van zaken in € 

 
 

Geüpdate financieel overzicht op de website! 

 

ONZE BEDELVRAAG 

8060€ is een geweldig bedrag! 
We begrijpen onze verantwoordelijkheid in dit project en we zijn ongelooflijk dankbaar voor 
het vertrouwen dat we krijgen. We willen verder naar de realisatie van het hele project. 
Daarom deze oproep, voor de 4e keer! 
 

Wie dit waterproject in Congo wil steunen, kan een bedrag overschrijven naar 
BE43 4352 0990 0101 van HUBEJE (Hulp aan Belgische Jezuïeten) 

Koninginnelaan 141, BE 1030 Brussel 

met de vermelding Project 952 Mabele – Water voor Mabele 

Je gift is fiscaal aftrekbaar vanaf €40. 

De nieuwsbrief verschijnt bij elke belangrijke nieuwe stap van ons project. 

Als je de brief wil doorgeven aan een geïnteresseerde family, friend or fool, ben je dubbel 
onze dankbaarheid waard! Als je deze nieuwsbrieven niet meer wil ontvangen, geef ons een 
seintje aub. 
 
www.watervoormabele.be 
Vraag of commentaar?  
Rudi Nuytemans, Wetstraat 93, 2060 Antwerpen rudi.nuytemans@telenet.be   0488 37 90 56 

http://www.watervoormabele.be/
mailto:rudi.nuytemans@telenet.be


 

   

 

 

Je moet van iets houden  
voor je het kunt beschermen of verdedigen. 

Naomi Klein, in Nee is niet genoeg (p.78 ) 

 


