Straatkinderen Kinshasa
Diepenbeek, 15 mei 2021
Beste vrienden van ORPER,
Onze laatste nieuwsbrief dateert van november, weer een heel tijdje geleden.
Dus hoog tijd om jullie wat nieuws te sturen over ORPER in Kinshasa.
Ook hoog tijd om jullie te danken voor de steun die we naar ginder konden doorsturen.
Vooreest hopen we dat jullie allen nog steeds in goede gezondheid verkeren en dit schrijven coronavrij kunnen lezen. We moeten nog even volhouden, ons vaccin krijgen en dan kunnen we stilaan van
meer vrijheid genieten.
Ten gevolge van Covid-19 mochten de kinderen van ORPER niet buiten de muren van de huizen
komen. Na een opsluiting van 4 maanden werd er per groep een uitstap georganiseerd waar ze erg
dankbaar voor waren en waar ze erg van genoten hebben.
Hier enkele getuigenissen van de kinderen :
Andele : “Dank aan P. Ange voor deze mooie uitstap. Ik was er heel blij mee. We voelden ons gedurende
maanden als in de gevangenis van Makala.”
Makiadi zegt :”Deze corona-pandemie leunt aan bij hekserij, zij sluit heel de wereld op, laat zoveel mensen
sterven en laat zoveel weeskinderen achter.”
Kutondiko schrijft :”Deze ziekte heeft zoveel mensen wereldwijd gedood. Ik heb dit nooit gezien, het is zo erg als
het Ebola-virus.”
Malaba David : “Ik dank de goede God dat ik het straatleven heb kunnen verlaten waar niets is dan lijden. Hier
bij ORPER kan ik van mijn leven iets maken. ORPER heeft mij verwelkomd, gevoed, opgeleid, gekleed en van
medische zorg voorzien. ORPER gaf me alles, zodat ik weer een kind kon worden, die naam waardig. Ik dank
P.Ange en de opvoeders van ORPER, evenals al onze weldoeners.”

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij over het project “putboring” geschreven en over de
problemen met de watervoorziening in Kinshasa. Begin januari was alles klaar om met de boring van
de drinkwaterputten te beginnen in 2 huizen van ORPER.
De waterput in het Home Maman Suzanne voor meisjes, is ondertussen geboord, alsook de put in
het Home Augustin Modjipa voor jongens. Op de bijgevoegde foto’s kunnen jullie de
werkzaamheden zien en hoe gelukkig de kinderen van ORPER en de buurtbewoners zijn met dit
drinkwater.

Voor het boren van deze twee drinkwaterputten was een budget nodig van 21.500$
(= 18.275€). De putten hebben een diepte van 13 meter. De werken werden uitgevoerd door
Ingenieur Ibia Malofu Toutou.

Het geld voor dit budget hebben we bijeen gekregen dankzij jullie gulle financiële steun.
Een ander deel van onze ontvangen fondsen ging naar de scholarisatie van de kinderen van ORPER.

Het duurzaam project van dit jaar 2021 heeft als doel twee drinkwaterputten te boren in 2 andere
verblijfshuizen van de kinderen : één put in het Home Christian Mwanga, een verblijfshuis voor
jongens onder 12 jaar, en één drinkwaterput in de Foyer Giezeman, het opvanghuis voor meisjes.
Het is dezelfde ingenieur die met zijn ploeg dit werk weer zal uitvoeren voor hetzelfde budget.
Jullie weten dat we, omwille van corona, geen vrijwilligersacties kunnen organiseren.
Maar toch heeft de school van Lutselus op de speelplaats een parcours uitgezet en hebben de
kinderen gesponserde rondjes gelopen ten voordele van de scholarisatie van de straatkinderen van
ORPER. Kinderen solidair met kinderen!!! Zij verdienen een pluim.
Dit jaar hebben we geen gelegenheid gehad om ORPER in Kinshasa te bezoeken, maar we houden
regelmatig contact met de directeur P. Ange en de medewerkers.
Met deze nieuwsbrief sturen wij onze oprechte dank voor jullie belangstelling, jullie solidariteit en
jullie steun.
Ook onze oprechte dank voor de steun van Rotary Hoogstraten-Kempen en twee ondernemingen.
Wij wensen iedereen een heel goede gezondheid en een mooie lente en zomer.
Anny, Marita, Lisette, Ella, Theo, Martha, Clémence, Ludo en Sonja
e-mail : annstee@gmail.com
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