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Acties om onzekere
kinderen en vrouwen
in de wereld te steunen
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« We hebben het recht
niet vandaag in onze
kleine flat te verblijven,
naar de televisie te kijken
en een traan te storten.
We moeten begrijpen dat
als we van onze kinderen
houden we ook interesse
moeten hebben voor de
kinderen van de wereld. »
Zuster Emmanuelle
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Redactioneel
« Het onderwijs helpt iemand zichzelf ter wereld te brengen »
Dit is wat Zuster Emmanuelle, als jonge non, zoals ze het vertelt in «ik ben 100
jaar oud en ik wil je graag vertellen...», haar Overste hoort zeggen de dag voor
haar eerste schooldag.  Sprekend over haar ervaring als lerares, «mijn rol, voegde
de Overste toe, was om het kind te helpen het beste van zijn intelligentie, zijn
hart en zijn wil uit zichzelf te halen.»
Als ze over haar leven in de sloppenwijk sprak, zei zuster Emmanuelle: «Ik heb
zeker de vreugde niet ervaren van de vrouw die haar kind voelt groeien in haar
schoot, maar ik mag zeggen dat ik kinderen in de wereld heb gebracht in de zin
dat ik hun leven heb veranderd.»
Een manier om ons te vertellen dat ook wij het leven van een kind kunnen veranderen. Onderwijs is de kern van de actie van de verenigingen die de Vrienden
van Zuster Emmanuelle steunen, en die jullie steunen, beste donoren, door jullie
vertrouwen in ons te hernieuwen.
Onze Echos, zoals deze die u vandaag ontvangt, proberen u zo goed mogelijk op
de hoogte te houden.
Dit zijn de projecten voor de herintegratie van straatkinderen in Caïro en
Kathmandu door middel van educatieve, psychosociale en medische diensten,
met zoveel mogelijk nadruk op het herstel van de familieband.
Dit zijn in Egypte de alfabetisering voor kinderen en volwassenen, activiteiten
om sociale vaardigheden alsook de creativiteit van kinderen te ontwikkelen.
Dit zijn sociale en economische ontwikkelingsprojecten in Zuid-Soedan en
Oeganda door middel van onderwijs en een vredesopleidingscentrum.
Dit zijn projecten in de Democratische Republiek Congo die jonge moeders
steunen, hen bijstaan in hun rol als moeder en hen helpen, door het aanleren
van een vak, autonomie te verwerven en een vernederend milieu te verlaten
zoals deze in de mijnen van de Kasai Oriental.
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Geholpen door de welwillende en inspirerende adem van de oprichtster gaan
we, zo goed als we kunnen, stap voor stap vooruit. Geleid door de vier waarden
waar we naar verwijzen en uit de bron scheppend: Liefde in het hart van alle
grote dingen; Respect voor ieder, zoals Zuster Emmanuelle het wenste, als een
apolitieke, niet-confessionele en zonder onderscheid van oorsprong vereniging;
Vertrouwen, dat alleen de bouw van een deugdzame cirkel tussen onze donoren en de projecten mogelijk maakt. Tenslotte de moed, om wakker te blijven, de
roep te horen, de grenzen te verleggen en van intenties naar daden over te gaan.

Robert de MUELENAERE
Voorzitter

Zuster Emmanuelle, onze stichter
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Prijsuitreiking van de
Zuster Emmanuelle Stichting
De Zuster Emmanuelle Stichting
Dit jaar kent de Zuster Emmanuelle Stichting 100.000 € toe aan vijf laureaten
die dit bedrag gelijk delen.
Deze prijzen belonen mensen die, in de schaduw, acties uitvoeren ten gunste
van de hulp aan de moeder en het kind die in situaties van nood leven, zoals het
werk uitgevoerd door Zuster Emmanuelle.
De prijzen zijn niet alleen een financiële steun, maar hebben ook tot doel het
uitgevoerde werk te benadrukken en de winnaars zichtbaarheid te geven.
De Stichting heeft deze prijzen al toegekend aan een vijftiental personen sinds
haar oprichting in 1993, voor een totaal bedrag van ruim 500,000 €. De volledige lijst is te vinden op onze website.
Op 16 november moest er een persoonlijke uitreiking van de prijzen plaatsvinden, maar gezien de huidige gezondheidssituatie werd deze avond uitgesteld.
Maar omdat we onze missie met deze laureaten wilden vervullen, werd besloten
om de prijzen toe te kennen en een presentatie van elk van de projecten via
sociale netwerken te organiseren.
Om u te informeren over de Stichting en de winnaars van 2020 hebben
we gekozen voor de publicatie van videoclips. Ze zijn beschikbaar op onze
Facebook-pagina alsook op onze website en op het YouTube-kanaal van de
vereniging.
Klik op de link
Website:
https://Sœuremmanuelle.be/
Facebook:
https://www.facebook.com/lesamisdeSœuremmanuelle
YouTube:
https://youtube.com/channel/UCK6rFtV6erjiZASNNNwx0Pw
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Projecten die beloond werden door de Stichting
Hier volgt een korte presentatie van de winnaars van dit jaar en hun project.
1. Project Saint Fabien-Gertrude school,
van Vader Denis Kialuta Longana (RDC).
Dit project, dat zich aan de rand van
Kinshasa bevindt, ontwikkelde zich
toen pater Denis midden op de dag
in de straat kinderen ontmoette die
de leeftijd hadden om naar school
te gaan. Omdat de school ver van
hun huis was, was het moeilijk om er
naartoe te gaan. Vader Denis richtte toen een school op in hun buurt. Sindsdien
zijn er 5 klaslokalen gebouwd. Het aantal leerlingen groeit snel en de school heeft
nieuwe gebouwen nodig. Dit project laat toe aan deze kinderen een onderwijs
dicht bij huis te geven en weldra ook toegang tot een gezondheidszorgcentrum.
Vader Denis ontvangt geen enkele hulp van de Congolese staat en ook niet van
de niet-gouvernementele organisaties. Een ander probleem is dat ouders zich
geen schoolgeld, om de kosten te dekken, kunnen veroorloven. Ze hebben dus
absoluut financiële bijstand nodig voor de continuïteit van hun project.
2. Maïté,
van het project «Avec elles» (Brussel).
Dit project heeft als doel het bevorderen van de gezondheid en de toegang tot
zorg voor kwetsbare vrouwen in Brussel. Daarom gaan ze deze vrouwen ontmoeten in squats, bij DoucheFlux en op straat waar ze zichzelf prostitueren … Het zijn
vrouwen die geen inkomen hebben, die geen huisvesting hebben, nieuwe immigranten zonder papieren, slachtoffers van geweld, illegale werknemers, sekswerkers zonder effectieve toegang tot zorg. «Het doel is om weer contact te leggen met
deze mensen, om hen een echte welwillendheid te uiten, om een band, een dialoog
en geleidelijk vertrouwen te creëren zodat ze eindelijk voor hun gezondheid zorgen. In
werkelijkheid zijn deze mensen vaak bang voor alles, bang van zichzelf. Ze durven niets
vragen. Zelfs niet naar de arts omdat ze het gevoel hebben dat ze niets zijn en dat de
arts ze terug zal sturen naar hun lage leven.» Het doel van de bijeenkomsten is deze
vrouwen vervolgens te leiden naar programma’s voor toegang tot medische zorg,
waaronder via Artsen zonder Grenzen.
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3. Maria Concepcion Badillo,
verantwoordelijke van AMANE gebaseerd in Rabat in Marokko.
Dit is een vereniging die werkt om het bewustzijn en het pleidooi te vergroten
voor kinderen in straatsituaties (meer dan 14.000 kinderen volgens de autoriteiten!) om hen te beschermen tegen de risico’s die zich op straat voordoen,
en om geweld en gevaren voor hen te voorkomen zoals: drugs, geweld en ook
seksuele uitbuiting. Maria Concepcion is ervan overtuigd dat het noodzakelijk is
om alle sociale en publieke actoren die kinderen ontmoeten op te leiden, zodat
ze vaardigheden op het gebied van detectie en adequaat beleid ontwikkelen.
Daartoe werkt zij aan de ontwikkeling van een nationaal systeem voor kinderbescherming. Het project beschermt meer dan 1.000 kinderen tussen 7 en 18 jaar
door hen op te leiden en hun bewustzijn te vergroten zodat ze zichzelf kunnen
beschermen.
4. Christian Vanden Plas te Lubefu
in het centrum van de Democratische Republiek van Congo.
Deze regio heeft ernstige problemen met geweld en het plaatselijke weeshuis
kan niet voldoen aan de opvang van al de kinderen die zich in de straten of in de
diamantmijnen bevinden. Deze kinderen hebben hun ouders verloren als gevolg
van conflicten tussen groepen of ze worden in de steek gelaten of zelfs afgewezen vanwege de extreme armoede waarin ze leven. Bovendien werden vele
vrouwen verkracht en gaven het leven aan kinderen met hiv/aids. Deze regio
bevindt zich in een enclave en ontvangt geen hulp nog van internationale organisaties nog van de regering. Een initiatief startte om een weeshuis op te bouwen en deze kinderen een begeleiding aan te bieden (gezondheidszorg, school,
psychosociale ondersteuning, enz.) om hen te integreren in de maatschappij en
hen zo een levenshoop te geven.
De VZW Partnership Mission Lubefu heeft als doel om rond het weeshuis
diverse activiteiten te ontwikkelen (agro-ecologische boerderij, beroepsopleidingscentrum, gezondheidspost, etc.) om de autonomie en voedselzekerheid
van het centrum te garanderen. Deze activiteiten moeten geïntegreerd worden
om de duurzaamheid van het project te garanderen en het autonoom te maken.
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5. De school Topmark,
van Pastor Joshua Adegbola in Nigeria.
Dit project ligt aan de rand van
Lagos, waar geen stromend water is
en waar het onderwijs verwaarloosd
is. Er waren geen openbare scholen in de buurt en de privé scholen
waren te duur. Pastor Adegbola en
zijn vrouw besloten toen een school
te bouwen en te financieren voor
deze kansarme kinderen. In 2013
waren negen leerlingen ingeschreven, twee jaar later waren er meer
dan tachtig. Het gebouw was niet
bestand voor deze snelle stijging en daarom waren dringende herstellingswerken nodig. Deze zijn al aan de gang. Ze hebben alleen wat hulp nodig om het
te voltooien en de kinderen te blijven helpen een opleiding te krijgen en hun
creativiteit te ontwikkelen. Ze onderwijzen ook muziek, tuinieren en verstrekken
basisinformatie over het fokken van dieren.
Ten slotte is het laatste doel het onderwijzen van waarden zoals liefde, dienstbaarheid, zelfontkenning en discipline, een boodschap die Zuster Emmanuelle in
het bijzonder zou hebben gewaardeerd.
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Nieuws van de projecten
D .R. van Congo
Juka Utante
De naailessen voor jonge meisjes konden hervat worden. Het tempo werd zelfs versneld, zodat de start voor de groep die al ingeschreven is voor de training van 2021
niet zal moeten uitgesteld worden. De cursussen zijn verspreid over 3 locaties: Eén
training wordt ter plaatse gegeven in het centrum van Mbuji Mayi, de tweede op
30 km van Mbuji Mayi op de weg naar Mwene Ditu en de derde op 80 km van
Mbuji Mayi, nog steeds op de weg naar Mwene Ditu. De leerlingen kregen aanvankelijk alle informatie over het respect van de barrière-acties en elk draagt een
masker gedurende de lessen.
Ondertussen konden we een distributie van voedsel- en hygiënekits
financieren voor de pleeggezinnen
van 210 wezen, ondersteund in hun
opleiding door de vereniging.

Solidarité Khiengé
Het administratieve gebouw van de school (lerarenkamer enz.), dat bedreigd was
met instorting, werd geslopen en volledig herbouwt. Hiermee wordt de betrokkenheid van deze prachtige vzw vereniging ten opzichte van dit dorp in Congo,
met de volledige renovatie van de school alsook van het gezondheidscentrum,
tot een goed einde gebracht.
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Soutenons-nous
In oktober van dit jaar bezochten de leden uit België ter plaatse dit project.
Dit bezoek heeft geholpen het project nieuw leven in te blazen en de nieuwe
trainingscyclus te starten. De technische ondersteuning wordt geboden door
een vrouw, Sarah, die haar team al heeft gelanceerd op verschillende projecten:
De oprichting van de aubergine kiemkast, het planten van maniok stekken, etc.
Naast de opleiding van de landbouwers van Nsele, om op een dag tot zelffinanciering te kunnen komen, is Soutenons-nous vzw ook betrokken bij het opzetten
van een aantal duurzame structuren op het gebied van de fokkerij: Varkens, geiten, eenden, etc. En nu, in november, hebben ze een nieuw nest van 8 biggen
mogen verwelkomen!
Oser La Vie
De 47 gesteunde kinderen kregen het nodige om een
nieuw schooljaar te kunnen starten!
Maar daarvoor kon elk pleegezin genieten van voedsel en
hygiënekits, om zichzelf te beschermen tegen de epidemie.

Népal
Meer dan 5 ton rijst, hygiëneproducten en « dignity kits » voor vrouwen
werden verdeeld tussen de kinderen
in straatsituaties en tussen de meest
kwetsbare gezinnen.

De teams zijn nog altijd op zoek naar de beste wijze om
de kinderen te ondersteunen, en dit ondanks het sluiten
van de scholen.
Regelmatige thuisbezoeken van CPCS leerkrachten en verpleegkundigen om te zorgen voor de gezondheid en veiligheid van de kinderen.
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Egypte
FACE for Children in Need
Dozen met basisvoedingsmiddelen (rijst, linzen, olie, suiker, enz.) worden elke
maand uitgedeeld, evenals hygiënekits (hygiëneproducten, alcoholische gel,
maskers, zepen, toiletpapier). De teams werden ook gereorganiseerd om massale besmetting te voorkomen.
Lekaa
Bezoeken en hulp aan het eiland El Warak konden worden hervat, uiteraard met
inachtneming van alle noodzakelijke sanitaire maatregelen.

Zuid Soudan
Helaas hebben de verschrikkelijke
overstromingen ernstige gevolgen
gehad. Met de vernietiging van de
toekomstige oogst zal voedsel moeten worden gekocht, terwijl het Holy
Trinity Peace Village zelfvoorzienend
was geworden. Er is ook een dringende noodzaak om beschadigde
gebouwen, evenals wegen en bruggen te herstellen. Alleen voor het
herstel van bruggen (één voor voetgangers, één voor toegang per jeep) is het budget 80.000 €.
Om efficiënt te kunnen werken aan de noodhulp komen de verschillende partners (Belgen, Noren, Amerikanen, Nederlanders en Duitsers) via de huidige communicatiemiddelen bijeen en zoeken zij naar gecoördineerde antwoorden op de
vele uitdagingen die deze natuurramp met zich meebrengt.
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Initiatieven
van de Fondsenwerving
Ride, Climb & Fly Challenge
Wanneer twee avonturiers hun talenten en hun waanzin combineren, geeft dit
de Ride, Climb & Fly!
Luc Steens, een Belgische ultra-trailer, stelde zichzelf een grote uitdaging.
Thomas de Dorlodot, avonturier
en professionele paraglider, besloot
zich bij hem aan te sluiten. Kunt u
zich voorstellen dat u in 4 dagen
van de grote markt van Brussel naar
Chamonix moet fietsen, dan de
beklimming van de Mont Blanc moet
aanpakken en uiteindelijk moet neerdalen door paragliding. Deze buitengewone uitdaging, zonder CO2voetafdruk en volledige autonomie,
vond eind september plaats!
Luc, initiatiefnemer van het project, had besloten bij deze gelegenheid gesponsord te worden, ten gunste van onze vereniging.
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Dit prachtig initiatief stelde ons in staat om ons bekend te maken bij een breder publiek, dankzij de media-aandacht die het heeft gegenereerd (artikelen in
de DH, vers l’Avenir, Outdoor magazine, in live op radio RCF en Vivacité, etc.).
Maar ook om meer dan 13.000 € te verzamelen! Het verzamelde geld is volledig
gewijd aan het project Face in Caïro, en helpt kinderen in straatsituaties terug
naar school te gaan of een beroepsopleiding te volgen.
Deze buitengewone uitdaging was geen eenvoudige formaliteit: De eerste dag
fietsen ging goed, maar de volgende twee dagen kregen ze te maken met een
vrij sterke wind. De laatste dag, toen ze de Jura overstaken om Chamonix te
bereiken, was de moeilijkste: Sneeuw, doorweekte weg…
Het was in hypothermie en op een zeer laat uur dat onze avonturiers het bekende
station van de Alpen, aan de voet van het dak van Europa, bereikten. Ik had het
genoegen hen, als verantwoordelijke van de Vrienden van Zuster Emmanuelle,
te verrassen door op deze laatste dag aanwezig te zijn om hen aan te moedigen
op verschillende plaatsen langs de weg. En eerlijk gezegd het heeft moed gekost
om de laatste 200 km onder deze ongelooflijke omstandigheden af te maken!

Aankomst van Luc en Thomas in Chamonix,
kletsnat en bevroren!
De zware sneeuwval van
de laatste dagen liet hen
niet toe de volgende dag de
beklimming van de Mont
Blanc aan te pakken. Een
Belgische vriend, die niet ver
van Chamonix woont, was zo
vriendelijk om ons te herbergen, totdat een weervenster
hen in staat stelde een poging
te doen voor de beklimming.
Ondanks
veel
sneeuw
(niemand had de top sinds
10 dagen bereikt en er was
dus geen enkel spoor meer),
en moeilijk te onderhandelen
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ijs, gingen ze verder om de top bereiken (“voor de kinderen,” zei Luc voordat ze
het laatste stuk aanvielen).
Aankomst op de top van de Mont Blanc, ondanks de moeilijkheden van de
beklimming!
De omstandigheden in de
bergen veranderen snel, en
de wind begon steeds meer
te stijgen, wat niet overeenstemt met een gemakkelijke start van een tweezit
paraglider! Vooral omdat ze,
voor ze het laatste deel van
de beklimming aanpakten,
zich hadden moeten ontlasten van de vluchtuitrusting
(ongeveer twintig kilo te dragen).
Maar Tom, als professioneel paraglider, liet ons weten dat ze zouden proberen
op te stijgen.
Wat een opluchting en vreugde voor de enkele Belgische vrienden die in het station aanwezig waren toen we een klein puntje daarboven in de lucht zagen! De
geïmproviseerde start was dus geslaagd, en een vlucht van 45 minuten bracht ze
terug tot ons, op de “vaste grond”!
Een volbrachte missie dus, met een aaneenschakeling van fietsen, klimmen en
de terugvlucht, maar ook met een uitwendige communicatie die toegelaten
heeft een sportieve passie, een gekke uitdaging, en het benadrukken van de
ondersteunde projecten te combineren!
Wanneer Luc gefeliciteerd wordt, antwoordt hij elke keer “ik heb niets bijzonders
gedaan, het is het dagelijkse werk met deze kinderen in Caïro die buitengewoon is”!
Je kunt veel video’s van deze gekke dagen vinden op onze Facebook-pagina, en
op ons youtube-kanaal.
Sindsdien werden we aangesproken door veel mensen, die de toewijding van
onze avonturiers, zoals die van zuster Emmanuelle, bewonderd hebben. Ze vroegen zich af: “Ben ik niet in staat om een uitdaging aan te gaan, wat kan ik doen
om u te helpen?”
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DO IT ! for children
Ieder van ons kan zich mobiliseren voor een doel; Zuster Emmanuelle heeft
zichzelf uitzonderlijk toegewijd en Luc en Thomas hebben elkaar op hun eigen
manier overtroffen voor de kinderen in de wereld.
Ook jij bent in staat om op je eigen manier voor kinderen in de wereld te handelen:

Hoe?
You like to walk, just walk !
Je stapt graag, het is een van je favoriete hobby’s, met een paar vrienden vorm
je een groep, je stelt een doel van 20km, 40 km of meer en je wordt gesponsord
om het onderwijs van kinderen in Nepal, Egypte, Congo, … te ondersteunen.
Het kan ook georganiseerd worden in de schoolomgeving, jeugdbeweging,
catechismusgroep, etc. DO IT ! for children
You like to run, just run! Je loopt graag, organiseer je uitdaging rond de race!

You like to ride, just ride! U houdt van fietsen, organiseer een fietsuitdaging!
You like to cook and organize party, just have fun! U organiseert graag diners
of feestjes. Wanneer de gezondheidscrisis achter ons zal liggen, organiseer een
diner, uw gasten kunnen in plaats van bloemen of chocolade mee te brengen om
u te bedanken, een bedrag van de waarde van hun geschenk, in een spaarpotje
steken om het onderwijs van kinderen in de wereld te ondersteunen.
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You like Christmas, but how to help children? Met Kerstmis zijn er te veel
cadeaus onder de kerstboom, en we willen graag aan de anderen denken, denk
aan een klein geschenk te geven aan een kind in de wereld door zijn schoolspullen of zijn schooljaar te financieren! Onze eigen kinderen zijn gevoelig voor dit
gebaar, vooral tijdens deze periode!

We zullen alle praktische informatie van DO IT ! for children communiceren op
onze facebook pagina alsook getuigenissen van reeds uitgevoerde initiatieven!
Jij kunt ook iets doen! So DO IT ! for children
Bij voorbaat DANK.
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De Vrienden van Zuster Emmanuelle
43 Liefdadigheidstraat, 1210 Brussel
Tel: +32 (0) 483 303 809
IBAN : BE60 0682 4878 9970
info@soeuremmanuelle.be
www.soeuremmanuelle.be
facebook.com/lesamisdesoeuremmanuelle
instagram/amissoeuremmanuelle

