
 

 

 Nieuwsbrief 18 – maart 2020 

WATER VOOR MABELE 

 

Twee jaar na de blije intrede van de vrachtwagens van SOFOCO op de 

hospitaalsite (zie Nieuwsbrief 5), lees je hier de getuigenissen van de gebruikers.  

Dit dankzij de 4e jaars van de verplegersschool (het ITM) die een enquête hielden. 

En dankzij één van de interviews van Simen ter plekke (okt vorig jaar), en daar zit 

toch wel een verrassing in! 

Achteraan ook een update over subsidiedossiers, Wereldwaterdag 

Wat vindt de lokale bevolking over de 
watersituatie nu? 

Samenvatting van bevraging bij mensen in Kasongo-Lunda op 14/02/2020 door 
studenten 4e jaar van het ITM 

 
Vroeger moesten we water gaan 
halen aan de rivier. Dat water van de 
rivier « Kimona » zit vol parasieten 
en microben. Kortom, er waren te 
veel ziektes, veroorzaakt door dat 
water, zoals amoebiasis (infectieziekte in 

darmen, lever of hersenen, overgedragen door 

water of voedsel), tyfuskoorts…  
Maar nu, sinds we over dat zuiver 
drinkwater beschikken, zien onze 
kinderen niet meer geregeld af van 
de ziektes die veroorzaakt worden 
door water. 

 

https://www.watervoormabele.be/2018/04/03/nieuwsbrief-5/


 

 

Wij, de mama’s, moesten altijd heel 
vroeg opstaan om water te gaan halen 
in de rivier en dat daarna op ons hoofd 
sleuren tot thuis. Het project heeft 
onze taak vergemakkelijkt, alleen al 
wat betreft de afstand tot de rivier. Nu 
is het hospitaal dichterbij dan de rivier. 
Bovendien is de weg naar de rivier 
kapot en erg vuil. 
 
 
 

Sinds we begonnen zijn om het 
water te drinken van het 
hospitaal, is er geen diarree meer 
en geen buikpijn. We zijn 
dankbaar tegenover de mensen 
die dit project hebben uitgewerkt 
en dit waterproject voor het 
hospitaal gefinancierd hebben. 

 
 
Dan gebeurde het, dat er 
tijdens het droogseizoen geen 
druppel water meer was op de 
hospitaalsite. De families die 
meekomen om voor de zieken 
te zorgen waren verplicht naar 
de rivier te gaan om water te 
gaan halen voor hun zieken. Je 
moest dan dat water ook nog eerst koken voor je het kon 
gebruiken. Maar nu bestaat deze manier van werken niet meer.  
 
 

 

 



 

 

 

Met dank aan het speurwerk van onze ITMmers! 

 

Interview van Esther over haar nieuwe watersituatie 
Bekijk het filmpje hier! 

Deze getuigenis geeft ook heel wat couleur locale weer. Simen vertelde dat je eigenlijk nooit een 

eenvoudige babbel kon hebben. Telkens kwam er ‘volk’ op af, met haar eigen zegje! 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/K40DTgVSGtk


 

 

LAATSTE NIEUWS 

GOEDGEKEURDE SUBSIDIEDOSSIERS 
Stad Antwerpen 5000€ voor het project – 2500 € voor onze WereldWaterDag  
Provincie Oost-Vlaanderen (7000€)  
 

VOLGENDE FASE IN VOLLE VOORBEREIDING 
Het doortrekken van de waterleidingen tot in de gebouwen blijft voor ons de volgende logische 
stap. Hygiëne wordt door alle betrokken partijen, het partnerziekenhuis Sint-Vincentius mee op 
kop, als uiterst belangrijk beschouwd. 
 

DE WERELDWATERDAG 2020 22 MAART 
We schreven zowat alle scholen in het Antwerpse aan (Stads-, 
Gemeenschapsonderwijs, Katholiek en Steinerscholen). 

. 
We bieden hun, naast deze affiche, de volgende hulpmiddelen en 
lesmateriaal aan 

- Een bingo geluidenspel om bewust om te gaan met het 
eigen watergebruik. (5-8 jaar) 

- Een kwartettenspel (7-13 jaar) 
- Het ganzenspel van vorig jaar dat hen een kijkje geeft in het 

dagelijkse leven in K-Lunda (10-16 jaar) 
- Een ‘eenvoudige’ kennismaking met de SDG’s (11-18 jaar): 

eigen presentatie, groepsgesprekken, … 
- Een sponsortocht 

 

ENTHOUSIAST NAAR SCHOOL ALLEMAAL 

 

Hoe was de reactie van de Congolese kinderen toen President Tshisekedi zijn verkiezingsbelofte 

hield, om de Lagere School in heel het land gratis te maken. Sinds oktober 2019 is dat dus echt een 

feit. 

Een getuigenis uit eerste hand lees je in de enthousiaste beschrijving van Zuster Lieve Van 

Wijmeersch in haar meest recente Congobabbel. Als medezuster van Zr. Ria Van der Sijpe is ze 

vooral in Kananga en omstreken begaan met onderwijs, gezondheid en haar talrijke medezusters. 

Een ander perspectief kan je lezen in dit recente MO* artikel. 

https://drive.google.com/file/d/1Cwt79W_4HmOLZ4M81YzpG_wt4_6Sc54u/view?usp=sharing
https://www.mo.be/nieuws/tshisekedi-verslikt-zich-belofte-van-gratis-basisonderwijs


 

 

 

 

 

Citaten uit het gesprek met Dr. Dirk Van Duppen in de Roma, 20 februari 2020 

Ook als je de grote overwinning niet zelf meemaken kan, toch moet je de kleine overwinningen 

koesteren.  

Als je je in de strijd engageert, dan leer je liefhebben en dan word je geliefd. En die liefde geeft 

enorm veel energie. (Vanzetti, Amerikaans vakbondsleider, geëxecuteerd samen met Sacco).  

 

 

We hebben nog altijd jouw hulp 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 

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! 

Meer info op www.watervoormabele.be 
Vraag of commentaar? 

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

mailto:rudi.nuytemans@telenet.be

