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WATER, EEN BELANGRIJKE BRON
samen bouwen aan een duurzaam Kasayi in Congo

brief 1 | 2015

Pasen
De periode tussen Aswoensdag en Pasen staat bekend als de vastenperiode. Velen, al dan niet vanuit geloofsovertuiging, eten of drinken minder,
drinken geen alcohol of onthouden zich van moderne technieken, zoals
sociale media. Vasten door ‘jezelf dingen te onthouden’ of door minder van
iets te nemen. Het kan je ook doen ervaren wat honger hebben inhoudt.
Vasten is op deze manier een bereidheid tot solidariteit, het kan je leren
te onderscheiden wat er werkelijk toe doet en laat je zorgvuldiger omgaan
met hetgeen wat voorhanden is.
Een belangrijk element om zorgvuldig mee om te gaan is water; een
belangrijke bron van ons bestaan. Zonder water is er immers geen leven.
Hoewel het in Nederland welhaast vanzelfsprekend is dat we beschikken
over heerlijk stromend drinkwater is dit niet overal het geval.
Watertekort met veelvoudige gevolgen
Wereldwijd hoort men dikwijls spreken over de moeilijke toegang
water halen bij de bron
tot drinkwater voor de bevolking. Ook in de stad Mbuji-Mayi is er
een tekort aan water. In deze stad neemt het terugkerend gemis aan water van tijd tot tijd de omvang van een
waarachtige ramp. Mbuji-Mayi, een stad van twee miljoen inwoners, als hoofdstad van de provincie Oost-Kasayi,
strekt zich uit over een droog gebied met een oppervlakte geschat op 135 vierkante kilometers. De bevolking,
bovenop haar dagelijkse veelvoudige behoeften, heeft het te moeilijk om zich te bevoorraden met water.
De weinige natuurlijke waterpunten bevinden zich meestal ver van de woningen. De openbare dienst belast met het
verzekeren van de verdeling van dit voedingsmiddel aan de bevolking versoepelt haar leed geenszins zoals het hoort.
Van watergebrek naar een omvang van ramp
De toestand van watergebrek in Mbuji-Mayi, bereikt zijn hoogtepunt in het droge seizoen (juni/juli). In dit seizoen biedt
het water van vertroosting, de regen, zich niet aan. Binnen de bevolking van de Kasayi worden vrouwen en meisjes
beschouwd als dragers die, koste wat kost, de huishoudens moeten voorzien van water. Het is vreemd hen te zien in de
kleine morgenuurtjes, schaal of kan op het hoofd, bereidwillig als een kudde Patrice Kasonga
lastdieren die zich gezamenlijk verplaatsen, naar de weinige waterpunten Om ons verhaal te illustreren vertellen we het verhaal
die ze overmeesteren tot laat in de avond. Bovenop de hardheid van deze van Patrice Kasonga. Geboren in 1987 en hij heeft
taak, gevormd door het dikwijls dragen van de last over verschillende kilo- zijn vader vroeg verloren. Met het oog op zijn middelmeters, zijn deze vrouwen en meisjes in de duistere uren soms slachtoffers bare studies verliet hij zijn geboortedorp om zich
in Mbuji-Mayi te vestigen. Eens zijn diploma van
van criminele en onterende daden door jonge misdadigers verricht.
opvoedkunde op zak besloot hij zich vervolgens in
Belangrijke mentaliteitsverandering
zijn dorp te vervoegen waar hij moest onderwijzen
De man, door bijgelovige en slaafse eerbied gebonden aan zekere culturele gedurende twee jaar zonder ervoor betaald te worden.
en duistere vooroordelen, stelde zich vrij van dergelijke vuile bezigheden.
Op dit moment vindt er in de Kasaïen echter een onverwachte wending Ontmoedigd vertrok hij terug naar de stad. Ook
plaats; de waterlast die ruste op de vrouw en het meisje is verworden tot daar, zonder iets beter vinden, maakte hij zich tot
rondtrekkend verkoper van water voor de gezinnen.
een activiteit die voor de man inkomsten opbrengt.
Iedere dag doorkruiste hij de straten van Mbujimayi
Dit is een belangrijke mentaliteitsverandering, ook al brengt het een met 8 of 10 jerrycans met elk een inhoud van 20
tegenstelling aan het licht: de man, erkend in de Congolese cultuur als de liter, geladen op een fiets. Het werd zijn dagelijks
familie chef, acteert op basis van geld terwijl de vrouw, die niet de chef is, werk…net als dat van vele andere mannen.
acteert op het leven van haar gezin. Wie is dus de echte chef van de familieVrienden voor Vrienden actie | Update
gemeenschap?
Door uw hulp bij de Vrienden voor Vrieden actie
VvPP zet zich in met een focus op projecten aan vrouwen en kinderen. In hebben we een nieuwe donateurs mogen veroost-Kasayi is Maman Angelique een aansprekend project dat in 2014 door welkomen. Dank hiervoor. Omdat elke nieuwe
donateur een verschil maakt hopen we dat u samen
VvPP is gesteund. Aan de ommezijde van deze brief vindt u haar verhaal.
met ons nieuwe donateurs blijft zoeken. Zij kunnen
Helpt u mee om ook in 2015 haar goede werk te steunen?
ons een brief (kaart) of email (info@vriendenvan
paterpeeters.nl) sturen. Aanmelden via de site kan
Frans Douwen | Oud-missionaris in de Kasayi, Congo
natuurlijk ook www.vvpp.nu/vrienden.

Uit het dagboek van: Maman Angélique
Maar liefst 65 kinderen in de leeftijd 0 tot 17 jaar worden
opgevangen in het centrum van Maman Angélique Ntumba,
dat zij al jaren runt. Deze kinderen zijn wees of door hun
familie verlaten. Het gaat om 30 meisjes en 35 jongens,
waarvan 20 onder de 6 jaar zijn. Iedere dag zorgt Maman
Centre Maman Angélique

Angélique dat zij te eten en drinken krijgen en dat ze naar
school gaan. Een flinke zorg zoals u begrijpt.
Maman Angélique: ‘Soms krijgen de kinderen zakken
‘gari’ (basis voedsel van cassave meel) of zeep van andere
instanties in de stad, maar water en dan vooral drinkwater
is vaak een probleem. In het regenseizoen vangen we het
water op in watertonnen, maar tijdens de droogte moeten
de kinderen en onze medewerkers water gaan halen. In de
stad bij een aantal watertappunten waar men in de rij staat
met de jerrycan of verderop bij een beekje of bron. Het is
een hele strijd om water met alle inwoners van Mbuji-Mayi.’
Samen met u ondersteunen wij hen om dit centrum
draaiende te houden, de kinderen voedsel én drinken te
geven, ze gezond te houden en te laten leren. Water is daar
een essentieel onderdeel in: l’eau c’est la vie = water is
leven, is de uitspraak en daar dragen we graag aan bij.

VvPP steunt bij de opvang van kinderen tot 17 jaar
€ 18.000,- VvPP bijdrage in 2014 waarvan:
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Stuur dan een email naar

www.VvPP.nu/nieuwsbrief
Ditmaal in ‘Goed Geregeld’ vertellen we u over Periodiek
Schenken; een fiscaal gunstige regeling voor u en ons.
Wat is periodiek schenken?
Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een
goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst met een minimale looptijd van vijf jaar.
Wat zijn uw voordelen?
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is
van uw belastbaar inkomen. Een deel van de gift ontvangt u
dus terug van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk
vastgelegd als periodieke schenking/gift zijn niet of slechts
voor een klein deel aftrekbaar.
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:
• meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen; of
• meer schenken zonder dat het u meer kost.
Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het
inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden.
Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomsten-

€ 13.500,- besteed aan eten
€ 4.500,- besteed aan onderwijs & medicijnen

GOED GEREGELD
belastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenk
calculator. Deze is te vinden op:
www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel.
Wat zijn de voordelen voor VvPP?
Met uw structurele steun geeft u ons vertrouwen en
financiële middelen om onze doelstellingen te bereiken.
Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan mogen wij
zelfs op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor
niet meer hoeft te betalen. Door haar ANBI-status is
VvPP over schenkingen geen belasting verschuldigd.
Hoe regel ik een periodieke schenking?
Wilt u een bestaande donatie omzetten of wilt u overgaan
tot een periodieke schenking dan heeft u een schenkingsovereenkomst nodig. Dit formulier vindt op onze eigen site.
(Betaalde) aktes waar men bij de schenkservice over spreekt
zijn niet meer nodig.
Wilt u meer weten stuur dan een mail naar:
info@vriendenvanpaterpeeters.nl

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 of steun direct via

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

Met ons CBF-certificaat weet u zeker dat
wij transparant werken en de wervingskosten onder de 25 procent blijven, in ons geval
zelfs onder de 18 procent. Sowieso werkt het hele
stichtingsbestuur volledig onbezoldigd.
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