
Beste vrienden en sympathisanten,
 
De hele wereld blijft overspoeld door microscopisch kleine vijanden en het einde is nog 
niet in zicht. Onze partner Creroea reageert vol ongeloof als we hen berichten dat een 4de
golf er hier - in het quasi volledig gevaccineerd Vlaanderen - stevig inhakt. Zelf liggen ze 
niet wakker van niet beschikbare vaccins in Congo. Ze hebben andere katten te geselen: 
de toenemende armoede, wekelijkse betogingen van misnoegde werkloze Congolezen, de
toegenomen onveiligheid en last but not least het veranderende klimaat dat hen de ene 
pandoering na de andere verkoopt.
 
In de nacht van 18 op 19 oktober sloeg het noodlot toe in het weeshuis. Een inbreker 
probeerde medisch materiaal te ontvreemden. Maman Hannie is op dat ogenblik alleen 
met de kinderen. Père Antoine was in Kinshasa en nam er deel aan een door de overheid 
georganiseerde conferentie rond familieplanning.  De oudste kinderen sloegen alarm, 
maakten heel veel kabaal waarop buurtbewoners kwamen toegesneld. De dief bleek niet 
aan zijn proefstuk en werd herkend door enkele buren. Die namen het recht in eigen 
handen en verbranden de crimineel levend.  Deze vorm van volksjustitie is in strijd met de 
wetgeving maar nog altijd meer regel dan uitzondering in Congo.  Als de politie uiteindelijk 
arriveert zijn de daders al lang gevlucht. Maman Hannie, verantwoordelijk voor de 
kinderen, wordt gearresteerd en 2 dagen en nachten opgesloten in de gevangenis. 
Gelukkig kan meester Michel haar, nadat we haar borgtocht hebben betaald, vrij krijgen.  
Het onderzoek naar de daders loopt nog steeds maar de gerechtelijke dwaling werd niet 
rechtgezet.
Trauma bovenop trauma doet maman Hannie een week later crashen.  Momenteel 
herstelt ze nog steeds en stilaan gaat het gelukkig beter met haar.
 
Het is niet allemaal kommer en kwel en daarom hierna nog wat aangenamer nieuws.
 
Zacharie verbleef 3 maanden in Congo en ging uiteraard paar keer op bezoek in het 
weeshuis in Boma. Na 3 weken België keert hij a.s. maandag terug voor 3 maanden om 
mee te werken op de landbouwplantage EPEKI in Kimpese en af en toe het weeshuis te 
bezoeken.  Zacharie heeft het landbouwproject in Kimpese terug leven ingeblazen, enkele 
ha. bewerkt, beplant en bezaaid met aubergines, gember, selder, ajuin, ...Meer dan 10 
lokale mensen konden er aan de slag en worden betaald voor hun werk. Dankzij de rivier 
die grenst aan de plantage hebben ze voor de broodnodige irrigatie gezorgd, 
arbeidsintensief maar lonend (zie foto’s!).
 
Weeshuis Creroea
Een weesjongen van 7, Antoine, werd geadopteerd door een Congolees kinderloos gezin.
Griet, een weesmeisje van 4 jaar, werd succesvol geopereerd, haar extreem kromme O-
beentjes staan nu recht.
Vorige week nog kwam een sénatrice, Madame Nefertiti Ngudianza samen met de 
burgemeester Mevr. Marie-Josée Niongo Nsuami op bezoek in het weeshuis. De 57 lagere
schoolkinderen van het weeshuis kregen elk een nieuwe met schoolgerief gevulde 
rugzak.  De burgemeester deed er een lading droge voeding bovenop. Toch weer een 
opsteker voor hen!
 
ONDERWIJS
Hun lagere en middelbare privéscholen in Boma heropenden op 10 oktober.  Hun scholen 
in Kinzau Vuete, die sinds bijna 1 jaar door de overheid gesubsidieerd worden, 
heropenden pas 1 week geleden. De leerkrachten, al meer den 6 maanden niet betaald, 



gingen in staking en hebben pas recent een voorschotje op hun achterstallig loon 
ontvangen.
27 wezen, waaronder maar liefst 12 meisjes, volgen hoger middelbaar (ons ASO) in 
verschillende privéscholen in Boma. We zijn super trots op hen en hebben hun schoolgeld 
voor 2 trimesters betaald. 
6 wezen studeren aan verschillende universiteiten in Boma en Kinshasa. Hun halfjaarlijks 
inschrijvingsgeld heeft Zaba Kina dankzij jullie steun betaald.
 
FAMILIEPLANNING
In september hebben ze de campagne familieplanning massaal heropgestart.
Met een 50-tal vrijwilligers, leerkrachten, maatschappelijk werkers en medisch geschoolde 
krachten trokken ze de brousse in.
Dankzij jullie steun en de steun van Mevr. Griet Verachtert (Helpingnet Geel) konden ze 
een grote voorraad producten aankopen, transport en een kleine vrijwilligersvergoeding 
voor alle medewerkers betalen.
Vooral het implantaat (3 jaar) en de prikpil (3 maanden) zijn populair.
Volgens père Antoine hebben ze opnieuw bijna 1.600 vrouwen beschermd tegen een 
ongewenste zwangerschap.
 
LANDBOUW
Volgende week gaan père Antoine en zijn vrijwilligers opnieuw zaaien en planten in Kinzau
Vuete.  Na een extreme droogte sedert begin oktober zonder 1 druppel regen – en dat in 
het “regenseizoen” - en de overmatige regenval van de voorbije weken heeft hun eerdere 
zaaiplannen gedwarsboomd.
 
Nu onze eigen activiteiten hier omwille van de coronamaatregelen nog steeds op een erg 
laag pitje staan is het ontroerend hoe jullie ons massaal zijn blijven steunen en solidair 
zijn, een oprechte DANKJEWEL!
 
Laat de moed niet zakken, dat doen wij en onze partner Creroea ook niet!
 
Een warme en dankbare groet van,
 
het Zaba Kina-team
 

voor nog meer foto’s en info
check https://www.zabakina.be -  https://www.facebook.com/zabakina/ – BE48 0013 9887 8527
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