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Nieuwsbrief 16   

WATER VOOR MABELE 
 

SIMEN vandaag ter plaatse! 
 
De Raad van Bestuur zendt zijn zonen uit, bijna letterlijk, aangezien Simen Nuytemans een 
bezoek gaat brengen aan ons project in Kasongo-Lunda. 
  

- Zijn motivatie: "De waterprojecten in Kasongo Lunda bewijzen dat je, door het 

bundelen van krachten, grootse veranderingen kunt maken en de levenskwaliteit van 

vele mensen aanzienlijk kunt verbeteren. 

 

Hierbij lijkt het mij zeer nuttig om zelf te gaan kijken. Om met de lokale bevolking te 
gaan praten en hen zelf te laten vertellen hoe hun leven veranderd is, en hun 
woorden de wereld in te sturen. 

 

Door samen verder te werken, en deze getuigenissen door te geven, hoop ik dat de 
bewustwording rond water groter zal worden. Zodat we stap per stap het basisrecht 
dat water is, deze naam meer en meer laten verdienen." 

 
- Ons doel: een boost geven aan ons project: getuigen van wat er al gebeurd is én wat 

het effect is op het leven van de mensen ginder. En bevragen wat onze volgende 
stappen zijn. Onze betrokkenheid bij deze gemeenschap nog duidelijker maken. Met 
getuigenissen, foto’s, filmpjes,...  
 

- Een avontuur:  De bedoeling was mee op te trekken met de expeditie van Artsen 
zonder Vakantie en de delegatie van het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze, maar 
dat lukt maar gedeeltelijk. Zij zijn er drie weken (1e-3e week van november). 
 
Nu wordt het: vliegtuig (17 november), twee dagen in de 4x4 van Kinshasa naar 
Kasongo-Lunda. Acht dagen ter plekke kijken en luisteren, met de neus op de 
realisaties en de plannen. Dan terug twee dagen 4x4 en terug de vlieger op (30 
november). 
 

- In onze Nieuwsbrief 17  lees je er alles over! 
 

 



Onze financies 

Aanvraag bij het TORFSFONDS ingediend 
We hebben jouw stem vandaag nodig! 

 “STEMMEN VOOR JE PROJECT” 

Het Torfsfonds zegt het zo: 360° zorgzaamheid is voor ons geen hol begrip. We willen écht 
een bedrijf met een groot hart zijn. Schoenen Torfs engageert zich om minstens 1,5% van de 
winst te besteden aan goede doelen. We ondersteunen zowel projecten in het Noorden en het 
Zuiden en streven naar structurele partnerships op lange termijn. 
 

We vroegen het Fonds 1000€ voor ons project, concreet voor de aankoop van de 
kranen om het drinkwater tot in de gebouwen te brengen. Onze vraag is afhankelijk 

van de ondersteuning van zoveel mogelijk mensen, dus nodig iedereen die je kent uit 
om mee te stemmen! De actie loopt tussen 19/11 en 10/12.  

https://www.torfsfonds.be/nl/2019/water-voor-mabele-vzw 
 

- Het subsidiedossier STAD ANTWERPEN vereist alleen nog de officiële goedkeuring 
van het Stadsbestuur: Zuiden (ons project) + Noorden (WereldWaterDag)  

- De subsidie van AQUAFIN (10000€) is gestort 
- ATLAS COPCO wil mee nadenken over een vervolg op hun eerste ronde! 

 
 

Onze realisaties 
  
Alles draait nu zoals het moet! 
 

1. De watertoren is hersteld  
2. Het 9e en laatste waterpunt is 

gerepareerd 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.torfsfonds.be/nl/2019/water-voor-mabele-vzw


Onze ambities 
De grote lijnen las je in onze Nieuwsbrief 15. Maar wat is de volgende stap? 
 
Sabine Van de Vijver, van het Sint-Vincentiusziekenhuis, Deinze: Op missie naar ons 
partnerziekenhuis in Kasongo-Lunda, waar we vooral rond hygiëne, spoed- en intensieve 
zorgen en patiëntenstromen zullen werken samen met onze Congolese collega's.  
 
Wil je hen graag volgen, dan kan dat op hun blog, waar ze dagelijks iets zullen posten 'als de 
satelliet goed staat' https://kasongolunda.wordpress.com/ 
 
Om de hygiëne waarover Sabine spreekt nog beter bereikbaar maken, willen we ons 
drinkwatersysteem, het zuiverste water waar je kan over beschikken, tot in de 
hospitaalgebouwen brengen met kraantjes bij chirurgie, pediatrie, materniteit, mannen- en 
vrouwen zalen... 

 
WERELDWATERDAG 

De subsidiëring van onze Noordactiviteit is door 
de Stad Antwerpen goedgekeurd. En of we daar 
weer geweldige plannen mee hebben! 

1. Een uitnodiging naar dit jaar zo’n 50 scholen in het 
Antwerpse en omstreken.   Weet je zelf een school, 
vb. die van je (klein)kinderen? Geef ons een seintje, 
liefst met naam, mailadres en telefoonnummer van 
een verantwoordelijke.  

2. Een nieuwe affiche, speels en gericht op de 
kleinmannen. Met dank aan Moniek Daemen.  

3. Een kwartettenspel en/of een bingospel. Naast ons 
waterspel natuurlijk. 

4. Onze website. Langsdaar hopen we dat de juf en 
meester zelf info doorgeeft en websites ontdekt of 
verder uitdiept. Wij vonden ook deze:  
Djapo http://www.djapo.be  
UNICEF https://www.unicef.org/wash/schools/  

11.11 http://www.11.be (Educatie en 
Sensibilisering) 

 
 

 

 

https://kasongolunda.wordpress.com/
http://www.djapo.be/
https://www.unicef.org/wash/schools/
http://www.11.be/


 

OPROEP 

Zr Ria is enthousiast, Simen ook. En wij met hen! 
 L’eau est une merveille. 

Jij doet toch ook nog mee?! 
 

Kortom, we hebben ook jouw hulp nog altijd nodig  

om dit plan helemaal rond te krijgen! 

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 vzw 

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! 
www.watervoormabele.be   

Vraag of commentaar? 
Rudi Nuytemans, Wetstraat 93, 2060 Antwerpen     rudi.nuytemans@telenet.be   0488 37 90 56 
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