Straatkinderen Kinshasa

Diepenbeek, 15 november, 2022
Goede vrienden van ORPER,
Het is weer van mei geleden dat jullie nog nieuws van ons hoorden.
We hebben dit keer veel te vertellen.
Op 2 september zijn we met 2 personen weer naar Kinshasa vertrokken. We hebben
gedurende een maand meegewerkt bij ORPER.
Tijdens onze lange afwezigheid is er ginder veel gebeurd : de “rijken” in de stad hebben
grote huizen gebouwd; het verkeer is nog hectischer en gevaarlijker geworden door de
toename van het aantal motor-taxi’s; de wegen zijn nog in even slechte staat als voordien en
het aantal straatkraampjes is ook toegenomen : mensen moeten overleven.
De socio-economische situatie is er niet op vooruitgegaan, integendeel. Dit heeft vele
oorzaken o.a. de covidpandemie.
We werden ook dit keer weer geconfronteerd met veel armoede.
De moeders die met hun kindjes op straat leven en die we bezoeken met het mobiel busje
kunnen niet iedere dag eten geven aan hun kinderen; de ene dag rijst met bonen, de
volgende dag niets, dan weer rijst met bonen, en zo gaat dat verder. Dat zijn droevige
toestanden. We hebben tijdens ons verblijf geld gegeven aan het mobiel busje, dat dagelijks
de straat op gaat, om rijst te kopen voor de moeders met kinderen en broodjes om nu en
dan uit te delen.

Verdeling van rijst aan straatmoeders v oor hun kinderen

Thee met stuk brood in huizen voor de kinderen

De kinderen in de 5 huizen van ORPER hebben 3 keer per dag een sobere maaltijd.
‘s Morgens voor ze naar school gaan is er een soort maïspap; ‘s middags na school is er thee
met een stuk brood en ’s avonds rijst met groenten. 2 keer per week krijgen ze ’s avonds vis
bij de rijst.
We hebben kinderen op straat ontmoet die dringende medische hulp nodig hadden maar
waar er geen geld voor was. Pijnlijk om aan te zien. De verpleegkundige van het mobiel busje
hielp waar het mogelijk was.

Er is ook positief nieuws.
Iedereen is blij met de geboorde drinkwaterputten in alle huizen.
Deze zijn er gekomen dank zij jullie steun aan ORPER.
In de huizen kunnen de kinderen er dankbaar gebruik van maken en de buurtbewoners
komen ook gretig hun bidons vullen met drinkbaar water.

Vorig jaar zijn er 2 belangrijke herdenkingen geweest bij ORPER :
het overlijden, 20 jaar geleden, van Pater Frank Roelants, de stichter van ORPER, en het
40- jarig bestaan van dit werk voor straatkinderen.
Nu, na de coronacrisis, kunnen de kinderen weer dagelijks naar school.
Onderwijs en opleiding is zo belangrijk voor ieder kind.
Na 40 jaar mag ORPER er fier op zijn dat meerdere straatkinderen door hun hulp geslaagd
zijn in een zelfstandig leven. Er zijn opvoeders bij, sociale werkers, verpleegkundigen, een
geneesheer, een officier in het leger, een muzikante, … zij getuigen van hun dankbaarheid
aan ORPER, aan de opvoeders en de medewerkers die hen hebben bijgestaan om in het
leven te slagen.
Bij dit schrijven sturen we de getuigenis van Sarah Pambu, onze muzikante. Zij vertelt het
verloop van haar leven, een geschiedenis die veel gelijkenissen vertoont met het leven van
vele van onze kinderen.
Tijdens ons verblijf van een maand hebben we met alle werknemers van ORPER ernstige
gesprekken gehad en we hebben gezien dat de noden er zeer groot zijn.
De twee verblijfshuizen voor jongens zijn dringend aan opknapping toe. Ze zijn beiden in een
lamentabele staat. We schreven er al over in onze vorige nieuwsbrief en ja, de sanitaire
voorzieningen, de stenen eettafels en banken, de trappen, sommige delen van het dak, dit
alles moet opgeknapt worden. Met hulp zal dat zeker in orde komen.

Hier in België werken we met onze ploeg verder om steun te krijgen voor dit waardevolle
werk. Onze en jullie hulp wordt erg gewaardeerd bij ORPER-Kinshasa. We weten en zien met
eigen ogen dat elke euro goed wordt besteed.
We dienen projecten op in; nemen contacten met mensen van goede wil; we spreken in
scholen; houden kerstmarkten,… We zetten ons verder in voor deze kinderen.
Kortelings sturen we weer enkele dozen met medicatie, beddenlakens en kleding op.
Onze nieuwsbrief wordt lang en er is nog zo veel te vertellen.
Wij danken jullie voor het geduld, jullie trouwe steun, medeleven en solidariteit voor een
groep kinderen die liefdeloos op straat zijn gegooid en die om wat genegenheid smeken.
Volgende maand is het Kerstmis en oudejaar en hiermee willen wij jullie dan fijne feesten
wensen en een goed begin van een Nieuw jaar met vooral een goede gezondheid.
Ontvang onze dankbare en beste groeten,
Anny, Clemence, Ella, Marita, Sonja, Martha, Ludo, Theo, Marijke, Kathleen, Eva en
medewerkers

Steunen kan :

Giften met fiscaal attest : BE66-7380-3734- 7143
Kontinenten vzw
Mededeling : Rijksregisternummer, ORPER vzw
Giften zonder fiscaal attest : BE70-0882-5555-9225 Bic-code : GKCCBEBB
Mededeling : ORPER vzw Straatkinderen Kinshasa

Belangrijk : Willen de mensen die storten via Kontinenten hun naam en voornaam correct vermelden zoals op de identiteitskaart, dit voor
het opmaken van een fiscaal attest. Bedankt
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Getuigenis van Sarah Pambu
Ik ben Sarah PAMBU, muzikante en ex-straatkind, opgevangen door ORPER
(Oeuvre de Reclassement et Protection des Enfants de la Rue).
Reeds vanaf 6 jaar werd ik beticht van hekserij en verlaten door mijn moeder.
Ik werd alleen naar een sektekerk gebracht waar ik sessies van exorcisme
moest ondergaan, maar eigenlijk was het een echte marteling.
Alles gebeurde onder de zorgeloze ogen van volwassenen. Ik kon het lijden niet
meer verdragen en ben ontsnapt. Midden in de nacht kwam ik in het donker op
straat terecht, gevlucht van al die wreedheden die te lang duurden.
Het leven op straat is echter keihard. Een opvoeder van ORPER, die me als arm
en haveloos kind op straat zag, heeft me bij ORPER gebracht.
Door dit werk voor straatkinderen ben ik naar school kunnen gaan: eerst de
lagere school, dan het middelbaar onderwijs en nadien kunstonderwijs.
Nu heb ik mijn graduaat behaald in het Nationaal Instituut voor Kunsten (INA)
in de Afdeling Muziekuitvoeringen. Dit alles dank ik aan ORPER.
Aan alle kinderen en jongeren in de opvangcentra of die nog op straat leven
zeg ik dat er altijd hoop is zolang we ademen.
“Geloof in wat je doet, wie je bent, in je studies of opleiding en in je dromen. Ik
weet dat het moeilijk is, maar alles wat ons niet doodt, maakt ons sterker. Blijf
positief en zonder angst om de wereld tegemoet te treden.”
Mijn muziek is een mix tussen lokale folklore en moderne muziek.
Mijn woorden zijn een boodschap van hoop en motivatie voor allen die
verstoten zijn door de samenleving.
Jullie kunnen mijn liedjes beluisteren op mijn YOUTUBE kanaal genaamd :
SORELLA PAMBU (https://www.youtube.com/channel/UClVUhfh51FldFhwmslWmhHw )
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