De Hulp aan Congo in het jaar 2015
In het jaarverslag van 2014 is al geschreven over de aankoop van een groot huis dat tot
schoolgebouw verbouwd zou kunnen worden. Begroot was dat de afbouw en ombouw
circa € 20.000,- zou gaan kosten.
Omdat wij niet over zoveel middelen beschikken, is aan de L’Ordre de vraag voorgelegd naar hun
prioriteit. Moeten we vanaf nu alles richten op de afbouw van de school, of moeten we doorgaan
met de acties die we tot nu toe hebben gefinancierd?
De L’Ordre heeft zich duidelijk uitgesproken om eerst de school te gaan afbouwen.
Daarom zijn alle geldmiddelen in de school geïnvesteerd.
Nadat de school bijna klaar was, heeft de inspectie van onderwijs de school getoetst aan de
wettelijke voorschriften. Zij constateerden dat de lokalen te klein waren en dat er nog twee toiletten
extra bij moeten. Op grond van deze bevindingen heeft de inspectie het schoolgebouw afgekeurd.
De afkeuring van het schoolgebouw komt mee doordat de regelgeving de laatste jaren is
aangescherpt. Hoewel het schoolgebouw veel beter geoutilleerd is dan het bestaande schoolgebouw
en de directeur wel zou willen verhuizen, lopen we op tegen de nu gestelde eisen.
Geconfronteerd met deze afkeuring, heeft de L’Ordre nagedacht over hoe het nu verder moet.
Zij kwamen unaniem met het idee om het gebouw te gaan gebruiken als medisch centrum.
Er lagen al contacten met het medisch centrum in Maluku, een plaatsje op 80 km afstand van
Kinshasa. De medewerkers daarvan wonen tussen Maluku en Kinshasa en voor hen vormt het geen
probleem om aan de slag te gaan op de locatie van het schoolgebouw in Kinshasa.
Gezien het aantal mensen dat rondom het schoolgebouw woont, wordt ingeschat dat er zeker een
behoefte is aan zo’n medisch centrum.
Voor de inrichting van het medisch centrum is een lijst opgesteld met de benodigdheden die primair
noodzakelijk zijn.
Op dit moment wordt bekeken waar deze benodigdheden het goedkoopst kunnen worden
aangeschaft, in Congo of in Nederland. Ook wordt hier op de tweedehands markt gezocht.
Het aantal donateurs en giftengevers is gestegen naar 23. Om het project sneller te kunnen
uitvoeren zijn meer donateurs nodig. Bij meer financiële middelen kan de L’Ordre de al eerder door
ons gesteunde scholen verder helpen.
We mogen terugzien op een jaar waarin de plannen voor een schoolgebouw zijn gewijzigd in het
realiseren van een medisch centrum in hetzelfde gebouw.
Ook in het komende jaar rekenen we op uw gebed en uw steun.
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€ 4.270,77
€ 150,00
€ 110,00
€ 192,35

Saldo 31-12-2015

€ 692,09
€ 5.165,21

