VvPP.NU | NIEUWSBRIEF

EEN KRACHTIGE OMMEKEER...
samen bouwen aan een duurzaam Kasayi in Congo

brief 1 | 2014

Een krachtige ommekeer ...

Met een krachtige ommekeer is de Stichting Vrienden van Pater Peeters (VvPP) het nieuwe jaar begonnen. Het eerste
zichtbare resultaat ligt voor u met deze vernieuwde nieuwsbrief. Maar er is meer gebeurd. Afgelopen periode heeft het
bestuur van VvPP onderzocht hoe wij moeten omgaan met de veranderingen in Congo en Nederland. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een ‘krachtige ommekeer’ nodig is om ook in de toekomst de mensen in de provincie Kasayi in Congo
te kunnen helpen. Graag licht ik onze ideeen toe en hoop op uw vertrouwen en uw belangrijke steun om de werkzaamheden in Kasayi voort te kunnen zetten.
Congo-Kasayi | Fondsenbesteding
In Congo is er de laatste tijd veel veranderd. Uw geld hebben we samen
met de provinciale raad van de Pater Scheutisten in CongoKasayi besteed aan de projecten die een aanvraag indienden. Hun
netwerk is al jaren de basis om de gelden goed terecht te laten
komen. De directe band met deze paters wordt echter minder.
Daar tegenover staat dat we tegenwoordig via e-mail vaak
direct contact hebben met de projecten zelf. Het komende jaar gaan
we proberen deze contacten te intensiveren zodat wij u nog beter op
de hoogte kunnen houden wat er in Congo-Kasayi gebeurt.
op naar een nieuwe toekomst
Een ommekeer gaan we ook bewerkstelligen in het besteden van de
gelden. In het verleden ondersteunden wij tal van projecten met een grote diversiteit. In de toekomst focussen we
ons op projecten voor het KIND, de VROUW, iNFRAstructuur en NOODhulp. Zoals u wellicht in mijn eerdere verhalen
heeft gelezen hebben kinderen de toekomst. Máár, zij hebben af en toe een steuntje in de rug nodig! Dit kan zijn door
het bieden van onderdak, eten, gezondheidszorg, scholing of hulp bij het staan op eigen benen. Daarnaast zijn vrouwen
de stille kracht in de Congolese samenleving. Zij investeren in hun familie en geven de verworven kennis en wijsheid
door aan de volgende generatie. Ze zijn daarmee een belangrijke schakel in het veranderen van de samenleving.

De nieuwe aanpak is erop gericht kinderen en vrouwen niet incidenteel te helpen maar hen op op weg te helpen zodat
zij straks zelf een duurzame bijdrage kunnen leveren aan Congo. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief zijn de 4 categorieen van hulp kort ‘uitgelicht’. Daar is ook het eerste dagboek geplaatst met deze keer een verhaal van Ivo Vanvolsem.
Hij verteld met passie over zijn project ‘Bron van Leven’. Op onze vernieuwde site vindt u nog veel meer informatie.
Nederland | Fondsenwerving
Ondanks uw ondersteuning, loopt de hulp aan Congo-Kasayi door een dalend aantal donateurs en binnenkomende gelden
helaas gevaar. Reden voor ons om, ook hier, te kiezen voor een nieuwe aanpak en een nieuwe partner op het gebied van
fondsenwerving. Belangrijke vraagstukken die we samen proberen te beantwoorden zijn: hoe kunnen we onze donateurs
beter informeren en betrekken bij de goede doelen die zij steunen maar tevens de kosten beheersbaar houden. Via email en internet is veel mogelijk, maar bent u bereid deze ommekeer te maken? Want we willen u natuurlijk niet kwijt.
Met de komende nieuwsbrieven proberen wij u mee te nemen in ons geloof en enthousiasme in onze nieuwe aanpak.
Bent u ook enthousiast en wilt u onze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen meldt u dan snel aan via:

help mee uw gift optimaal te besteden en ontvang de nieuwsbrief voortaan digitaal, ga naar:

www.VvPP.nu/nieuwsbrief
Natuurlijk beseffen wij dat deze krachtige ommekeer veel van u vraagt, dat wij op deze nieuwe weg nog veel moeten leren
en er wel eens wat mis kan gaan. Uw steun en begrip zijn ons dierbaar omdat we geloven dat we hiermee de basis leggen
om samen te bouwen aan een duurzaam Congo. Wij hopen dat u dit samen met ons wilt doen.

Uw Frans Douwen,

bestuurslid | oud-missionaris in de Kasayi, Congo

p.s. heeft u al op onze vernieuwde website gekeken www.vriendenvanpaterpeeters.nl

KIND

Uit het dagboek van: Pater Ivo Vanvolsem Een krachtige ommekeer...
Een verdwaald mens, kind of volwassen, kun je niet
gemakkelijk terug op de goede weg zetten. Het eist een
krachtige aanpak om verandering ten goede te bekomen.
Dat doet het opvangcentrum ‘Mpokolo wa Muoyo (Bron
van Leven)’ al sinds 1994. Stichter Pater Ivo Vanvolsem vertelt u graag hoe zijn centrum werkt.
De werking begint aan het rechtzetten van een misverstand. Vele noodlijdende en ontredderde kinderen
hopen dat het centrum hen goed zal verzorgen en voeden
voor vele jaren. Maar het centrum denkt eerder aan een
familiehereniging zodat iedereen uiteindelijk opnieuw
opgenomen wordt in eigen familie en daar hun leven herontdekken met alle mogelijkheden die actieve families ten
toon spreiden. Daarenboven is de familie, ook al leeft die
in armoede, de meest stevige basis voor de opvoeding van
een kind.
Eens als een familie een kind wil opvangen en het kind
klaar is om zich bij zijn familie te vervoegen, wordt de reis
georganiseerd voor de familiehereniging. Het centrum betaalt vooral de reiskosten voor het vervoer van kind of volwassene.
Onze actie lukt niet altijd. Sommigen komen na enkele

maanden terug naar het centrum. Indien familiehereniging
onmogelijk leek, worden kinderen toevertrouwd aan het
Centrum Kankala voor 15-18 jarigen of aan een weeshuis
voor kinderen.
Ziehier in het kort de cijfers van 2013 voor 400 thuisgebrachte mensen, vooral kinderen:
- verplaatsing in Kananga en omgeving
€ 7.800
- communicatie
€ 4.190
- reizen van familiehereniging
€ 13.563
- geleverde diensten
€ 6.985
- bijkomende diensten op afstand
€ 6.568
totaal
€39.106
In naam van de personeelsleden en de vrijwilligers van
‘Bron van Leven’, drukken wij onze gemeende dank uit aan
de talrijke schenkers van bemoedigende daden van broederlijke hulp. De begunstigde kinderen en volwassenen
begonnen een nieuw bestaan dank zij uw hulp. Het zijn er
reeds vele duizenden!!! Tuasakidila (= dank u)!
Pater Ivo Vanvolsem
Mijn hele verhaal kunt u lezen op
www.vriendenvanpaterpeeters.nl/kind

UITGELICHT

De Stichting Vrienden van Pater Peeters focust met haar hulp in Congo-Kasayi op de volgende gebieden:

Kinderen
hebben
de
toekomst. Helaas is dat
niet altijd waar in Congo.
Kinderen behoren tot
een kwetsbare groep.
Voedzaam eten, schoon
water drinken, basis educatie en een goede gezondheid zijn niet vanzelfspre
kend. VvPP helpt hen op
weg.

Vrouwen zijn de stille
kracht in de Congolese
samenleving. Zij investeren
in hun familie en geven
daarmee de verworven kennis en wijsheid door aan de
volgende generatie. Educatie, EHBO en andere praktische zaken, plus hun stem
laten horen geeft VvPP
graag aan hen mee.

De Congolese infrastructuur is zaak van haar overheid. Er zijn echter situaties
denkbaar dat het herstel
van een brug, dak van een
schooltje of ziekenhuis
cruciaal is voor het goed
kunnen ondersteunen van
de kinderen en vrouwen.
In deze gevallen kan VvPP
helpen.

Naast structurele hulp
komt het voor dat er snel
en ade-quaat hulp verleend
moet worden om de eerste
nood te ledigen. Daarnaast
zijn er situaties die vragen
om een uitzondering. Met
het fonds Noodhulp kan
VvPP bij deze incidenten
hulp bieden.

Steun Stichting Vrienden van Pater Peeters
om samen te bouwen aan een duurzaam Congo

Helpt u mee ons werk voort te zetten gebruik dan de bijgesloten acceptgiro voor uw steun of
steun direct via

IBAN rekening : NL 78 INGB 000 40 50 500
t.n.v. Vrienden van Pater Peeters
de Stichting geldt ook voor de fiscus als een er
kend goed doel: voor giften en legaten zijn wij
geen belasting verschuldigd en voor u is de gift
bijna helemaal aftrekbaar. Kijk op onze site voor
meer informatie.

dit betekent dat u zeker weet dat wij transparant werken en de fondsenwervingskosten onder
de 25% blijven. In ons geval zelfs onder de 18%.
Sowieso werkt het hele bestuur 100% onbezoldigd.
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