De Hulp aan Congo in het jaar 2016
In het jaarverslag van 2015 is al opgemerkt dat de inspectie van onderwijs het tot schoolgebouw
verbouwde huis had afgekeurd en dat we daarom onze plannen moesten aanpassen.
Allereerst is toen gedacht aan het realiseren van een medisch centrum. Er zijn contacten gelegd met
het medisch centrum in Maluku en het bleek dat diverse personeelsleden wilden gaan werken in het
beoogde medisch centrum in Kinshasa. Verder is er een inventarisatie gemaakt van de benodigde
apparatuur en alle andere inrichtingskosten. Daaruit is gebleken dat die stap onze financiële
middelen te boven ging.
De L’Ordre heeft dat ingezien en zij is gekomen met het idee voor een cultureel centrum, in eerste
aanzet bestaande uit een computerlokaal, een les- en discussielokaal en een lokaal met
naaimachines. Het computerlokaal is inmiddels ingericht. De computers hebben we gekregen en
deze zijn door Rob Dekker nagekeken en voorzien van actuele programma’s. Daarna zijn ze per schip
verzonden en goed aangekomen.
Justin heeft tijdens zijn bezoek aan Congo de vereiste tafel voor de computers bij een meubelmaker
laten maken. Er is ook gezorgd voor de nodige stoelen. Een foto van het computerlokaal is op de
website te vinden. Voor de computers is een stabiele en een betrouwbare voeding noodzakelijk.
Hierin kon worden voorzien door de aanschaf van een generator met stabilisator.
Voor het kopen van de naaimachines wordt zowel in Nederland als in Congo gekeken naar
verschillende modellen, zodat instructie en opleiding op diverse machines kan worden gegeven.
De stoelen voor dit instructielokaal zijn aangeschaft. De overige inrichting als tafels en kasten volgt in
het komende jaar.
Met ds. Kabongo is gesproken over het door hem te gebruiken studielokaal. De L’Ordre is met hem in
overleg over de te gebruiken studieboeken. Ook wordt er gewerkt aan de inrichting van dit lokaal.
Tijdens Justins bezoek aan Congo heeft hij samen met de leden van de L’Ordre de andere drie door
ons gesteunde projecten bezocht.
De medische hulppost in Maluku is mooi opgeknapt. Zie foto op website. De leden van de L’Ordre
hebben uit eigen middelen € 600,- bijgedragen. Als stichting gaven we daarvoor € 315,-.
Gesproken is met de directies en enkele personeelsleden van de scholen in Maluku en Kinshasa.
Duidelijk is geworden dat er verlanglijstjes liggen, waaraan we meer aandacht hopen te geven nadat
het cultureel centrum klaar is.
Het aantal donateurs is gelijk gebleven, het aantal gevers van een eenmalige gift is sterk gedaald.
Rond de GoedeDoelenDag en de georganiseerde maaltijden bij Justin ontvingen we aanzienlijk meer
eenmalige giften. Om de projecten sneller te kunnen uitvoeren zijn meer donateurs nodig.
Naast de genoemde projecten blijven we tweedehands kleren sturen. Aan verzendkosten gaven we
dit jaar € 600,- uit. Er zijn meer kleren verzonden dan in voorgaande jaren.
Ook in het komende jaar hopen we op uw gebed en uw steun te mogen rekenen.
Het bestuur van de stichting HaC:
Tide Buist, Nico Bakker, Justin Lutula en Dirk van Veen
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