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Bijzondere tijden!
2020 was een bijzonder jaar, niet alleen met belemmeringen door
het Corona virus, maar ook met weer nieuwe ontwikkelingen
doordat ons weer nieuwe kansen geboden zijn.
Zo is dit jaar eindelijk één van onze grote wensen in vervulling
gegaan: een tractor voor landbouwproject Véronique.
Ook werden we blij verrast door het aanbod van een ambulance
voor gezondheidscentrum OMECO.
Beide ontwikkelingen geven Stichting Bambale weer nieuwe
mogelijkheden voor de toekomst.
Ook de school CS Bambale ziet vol vertrouwen de toekomst
tegemoet. Met nieuwe docenten, een nieuwe directrice en veel
nieuwe leerlingen. Dit alles hebben we te danken aan de hulp van
u allen. Hartelijk dank daarvoor!

Complexe Scolaire Bambale
Onlangs is de omheining voor CS Bambale helemaal
voltooid met een mooi hek aan de voorzijde.
De ingang van de school heeft een afsluitbare poort, met
een kleine deur voor de leerlingen.
Het ziet er niet alleen prachtig uit, maar bevorderd ook
de veiligheid voor het gebouw en de leerlingen. De
omheining zorgt er tevens voor dat het schoolplein niet
meer onder water loopt tijdens de hevige tropische
regenbuien.

Zelfs de salarissen konden niet geheel doorbetaald
worden en de docenten moesten op een andere manier
proberen wat geld te verdienen.
Gelukkig kon met de start van het nieuwe schooljaar het
salaris toch in gedeelten betaald worden door hulp van
één van onze trouwe donateurs (Stichting S.R. te B).
Ondanks de late betaling van het salaris, zijn alle
docenten toch trouw aan de school gebleven en vol
goede moed het nieuwe schooljaar in gegaan. Door de
moeilijke omstandigheden begon leerjaar 2020-2021 pas
in de maand oktober met de lessen. Om te starten
ontvingen we vanuit de onderwijsinspectie wat
desinfectiemiddelen en een extra waterdispenser om de
handen vaker te kunnen wassen.

Voor de naaiopleiding mochten we vorig jaar al enkele
naaimachines van een aantal particulieren ontvangen,
maar dankzij de hulp van het Wereldhuis Eindhoven
beschikken we nu over nog veel meer machines.
Een aantal machines is reeds verzonden naar Congo
om de eerste leerlingen praktijkles te kunnen geven.
Omdat we naast handnaaimachines ook elektrische
machines willen gaan gebruiken, is de aanleg van
elektriciteit naar de school van groot belang.
Onlangs werden de elektriciteitspalen reeds aangekocht
en geplaatst, zodat binnen niet al te lange tijd de kabels
verbonden kunnen worden met de school.

Het Coronavirus heeft ook voor CS Bambale veel
gevolgen gehad. Van april tot en met augustus was de
school gesloten. Dit heeft niet alleen veel betekend voor
de leerlingen, maar ook voor de docenten. Zij konden al
die maanden niet werken en doordat er ook geen
lesgeld betaald werd, stagneerden alle inkomsten.

Naast patroontekenen en naaien krijgen de leerlingen
van de opleiding ook onderwijs in de reguliere vakken
zoals talen en wiskunde.
In een later stadium willen we eveneens een opleiding
aanbieden voor leerlingen die meer op de praktijk gericht
zijn, zodat ook deze groep een kans krijgt het vak te
leren.

De middelbare school van CS Bambale heeft voor de
lessen Engels en natuur- en scheikunde nieuwe
docenten aangesteld. Zij zijn jong en enthousiast en
willen graag meedenken in het beleid van de school om
de kwaliteit van de lessen nog beter te maken.
Ook kregen we hiervoor extra boeken via Edukans.
Het is al aan de leerlingen te merken dat zij door de
nieuwe docent Engels leren deze taal toe te passen.
Zelfs tijdens de pauze en thuis oefenen zij de taal met
elkaar.
Om nieuwe leerlingen te werven voor het schooljaar
2020 – 2021 maakte de school een prachtig
promotiefilmpje, ingesproken door het schoolhoofd. Dit is
op de regionale televisie te zien geweest en heeft weer
voldoende nieuwe leerlingen naar de school gebracht.
De basisschool heeft nu 262 leerlingen en de
middelbare school 47.

Ze kregen hierbij ook een net schooluniform, schoenen
en de benodigde boeken en schriften Wij willen haar
hiervoor heel erg bedanken.

Aandacht voor de meisjes
Veel meisjes in Congo lopen de kans jong en ongehuwd
moeder te worden. CS Bambale wil daarom ook een rol
spelen in het voorlichten van ouders en kinderen om het
aantal tienerzwangerschappen terug te dringen.
Het doel is om tijdens een aantal ouderbijeenkomsten de
ouders te informeren over het belang van onderwijs voor
zowel jongens als meisjes. Het verzorgen van een basis
voor een betere toekomst.
Toch komt het nog vaak voor dat meisje op te jonge
leeftijd ongewenst zwanger worden, omdat zij door een
oudere jongen overgehaald worden intiem met hen te
zijn. Door gebrek aan kennis en voorlichting weten de
meisjes èn de jongens niet hoe groot de kans is op
zwangerschap en wat de gevolgen daarvan zijn. Vaak
komt de zorg van een baby dan terecht op het meisje
omdat de verwekker uit beeld verdwijnt. Ook op
CS Bambale is dit het afgelopen jaar weer een keer
voorgekomen op de middelbare school.
Stichting Bambale wil ouders informeren over het belang
van goede voorlichting aan de leerlingen. Ook het
respect van de jongens naar de meisjes moet geleerd
worden, waarbij de weerbaarheid van de meisjes
vergroot wordt. Ouders spelen hierin een belangrijke rol.

Blij met de boeken en kleding

Ndunda in een nieuw schooluniform

De vrouw als basiskracht
Het team van CS Bambale is versterkt met een nieuwe
directrice voor de basisschool: Anne Marie Menga
Mandasi. Deze ervaren kracht was voorheen hoofd op
een andere basisschool en neemt de plaats in van de
vorige directeur, die nu aan het hoofd staat van de
middelbare school van CS Bambale.

Ndunda links in de deuropening, met haar broertjes en zusjes.

Als extra wil Stichting Bambale talentvolle meisje
stimuleren om hun school af te maken. Ook wanneer
ouders niet voldoende geld hebben om zowel hun zonen
als hun dochters naar school te laten gaan.
Onlangs dreigden nog twee zeer begaafde meisjes te
stoppen met school wegens gebrek aan geld, waaronder
leerlinge Ndunda. Gelukkig vonden wij een gulle
Eindhovense mevrouw bereid om het schoolgeld voor
deze twee meisjes te betalen.

De nieuwe directrice.

De docenten geven aan dat de nieuwe directrice
enthousiast is en open staat voor vernieuwing. Onder
haar leiding zijn al diverse positieve veranderingen
ingevoerd en andere wegen ingeslagen. Het team geeft
aan dat zij veel duidelijkheid naar de ouders, leraren en
leerlingen schept, wat de communicatie verbeterd.

Het coördinatieteam van F.D.S.B. in Congo wordt Sinds
4 jaar versterkt door Carelie Ket Wakaka. Naast haar
werk voor Stichting Bambale zorgt deze jonge vrouw
voor de vijf kinderen van haar samengestelde gezin.

De betrokkenheid van deze sterke vrouwen bij onze
projecten, stelt een goed voorbeeld voor de meisjes die
onderwijs volgen op CS Bambale. Zij laten zien dat je als
vrouw heel goed een volwaardig beroep kunt uitoefenen
en je eigen geld kunt verdienen. Dit motiveert ook de
ouders en de meisjes om gemotiveerd bezig te zijn met
hun opleiding en deze geheel af te ronden.

Begin 2019 beviel zij van haar jongste telg een gezonde
zoon. Het duurde wat langer voor zij na de bevalling
weer aan de slag kon voor onze organisatie, maar sinds
begin 2020 is zij weer helemaal terug in het
coördinatieteam, waar zij de zorg heeft voor de werving
van leerlingen voor de school, het bezoeken van
projecten en het voeren van de administratie.
Voor het laatste heeft zij het afgelopen jaar versterking
gekregen van Merveille Lombo. Naast haar werk als
docent ICT en wiskunde op een middelbare school,
verzorgt zij ook de administratie van F.D.S.B. Verder
heeft Stichting Bambale haar voorgedragen om
computerles te geven aan docenten, die betrokken zijn
bij het PAAQE project i.s.m. Edukans en het Leger des
Heils.

Leerlingencommitée

Het gebruik van deze moderne communicatiemiddelen
heeft de begeleiding van onze projecten en de
uitwisseling van informatie hierover de laatste jaren sterk
verbeterd. Hiermee kan gebruik gemaakt worden van
moderne software en kunnen foto’s over uit te voeren
werkzaamheden snel gedeeld worden. Deze twee jonge
en gemotiveerde vrouwen vormen samen met de
administratieve kracht van CS Bambale een belangrijke
basis voor het beheer van onze projecten in Congo.

Tractor
Eindelijk is het dan zo ver, Stichting Bambale heeft een
tractor!
Dankzij de ondersteuning in de vorm van een krediet
kon afgelopen zomer de grote wens van Project
Véronique vervult worden in de vorm van een eigen
tractor.

De tractor heeft ook een bijbehorende aanhanger.
De medewerkers leren plannen, combineren en
optimaliseren om het beste resultaat te behalen. Daar
komt veel bij kijken: registratie van het aantal gebruikte
uren, verbruikte brandstof, onderhoudsprotocol,
bewerkte aantal hectaren, logistiek combineren van de
locaties etc. etc.
Na intensief vooronderzoek en overleg met het bestuur
hebben twee particuliere kredietverstrekkers ons hierbij
geholpen. Afgelopen voorjaar, maart 2020 ontving
Stichting Bambale de ondersteuning voor project
Véronique, in de vorm van een krediet van € 50.000.
Met het geld kochten we een tractor met eg, ploeg en
aanhanger. Met de opbrengsten uit de verhuur van de
tractor wordt de terugbetaling van het krediet voldaan.
Hiervoor is een termijn van vier jaar afgesproken.
De uitbraak van het Coronavirus heeft wel wat vertraging
voor de aanschaf van de tractor opgeleverd, maar in
augustus kon deze dan toch eindelijk te werk worden
gesteld.
Daarvoor moesten we de nodige vergunningen,
verzekeringen en onderhoudscontracten voor de
garantie regelen.

Inmiddels leert het team onder leiding van het bestuur in
Nederland steeds efficiënter werken en ontwikkelen de
medewerkers hun vaardigheden steeds verder. Hierdoor
verbeteren ook de inkomsten uit de verhuur.
Voor de vrouwen van Project Véronique in Ntadi,
betekent de tractor een verlichting in de zware
werkzaamheden. Voortaan hoeven zij niet alles meer
met de hand te doen, maar winnen zij tijd en energie
door inzet van de tractor. Hierdoor kan een grotere
oppervlakte bewerkt worden en kunnen de opbrengsten
verhoogd worden.

Ambulance
In het voorjaar werd Stichting Bambale verrast door
Stichting Wensambulance Brabant. Zij stelden voor het
gezondheidscentrum OMECO in Kisantu een nog zeer
goede ambulance beschikbaar.

Ook moest de mogelijkheid voor vooronderzoek van de
te bewerken terreinen gerealiseerd worden. Hiervoor is
het nodig dat een medewerker vooraf de te ontginnen
terreinen nameet en inspecteert voor bewerking. Dit om
een juiste prijsopgave te kunnen doen en om te
voorkomen dat de tractor naar onbegaanbare en
onveilige plaatsen wordt gestuurd. De aanschaf van een
motor was hiervoor noodzakelijk.
De inspectie van de terreinen ligt in handen van Adriën
Kibangu, onze vaste agronoom voor project Véronique.
Verder zijn er, naast een vaste chauffeur nog drie
personen betrokken bij het beheer en de administratie
rondom de tractor.

Gezondheidscentrum OMECO is een klein ziekenhuis in
het plaatsje Inkisi-Kisantu, in de provincie Kongo
Central. Het plaatsje heeft bijna 300.000 inwoners.
Het ziekenhuis heeft 30 bedden en het heeft 12
verpleegkundigen, 2 verloskundigen en één arts in
dienst.
Naast de inwoners van Kisantu, bedient het ziekenhuis
ook vele inwoners uit omliggende dorpen.
Het gaat hier om zo’n 21.000 personen tot op een
afstand van zo’n 15 tot 20 km. in de omgeving.
Een aantal jaren geleden, dreigde het ziekenhuis
gesloten te worden, vanwege de slechte staat waarin het
verkeerde.

Dankzij de ondersteuning van Stichting Bambale, kon
het gehele ziekenhuis gerenoveerd worden. De stichting
werd hierin bijgestaan door o.a. Wilde Ganzen.
Door de verbeterde situatie, krijgt het ziekenhuis nu ook
overheidsondersteuning en is het betrokken bij
gezondheidsprogramma’s m.b.t. H.I.V.,
malariabestrijding en inentingsprogramma’s voor
kinderen. Sinds de renovatie kunnen ook
bloedtransfusies in het ziekenhuis gedaan worden,
waarmee al vele levens gered zijn.

Het ziekenhuis werkt samen met een groot algemeen
ziekenhuis: Hopital St. Luc de Kisantu.
Wanneer bij patiënten die door OMECO behandelt
worden complicaties optreden of wanneer er grote
ingrepen nodig zijn, worden zij doorverwezen naar St.
Luc.

Omdat er geen enkele ambulance in de gehele regio
voorhanden is, zal de ambulance een belangrijke functie
voor Kisantu (220.000 inw.) en de omliggende dorpen
vervullen.
We hebben hierbij een mooie brancard en een AED
eenheid kunnen aanschaffen, zodat de uitrusting
completer is. Om de ambulance naar Congo te
verschepen is een flink bedrag nodig om dit te
bekostigen. We kregen hierbij al wat hulp van een
particuliere donateur en van het bedrijf Boss Machinery
in Veldhoven. Boss Machinery zorgt er ook voor dat de
ambulance helemaal klaar voor verzending gemaakt
wordt en dat de benodigde papieren daarvoor helemaal
in orde zijn. Wij willen het bedrijf daarvoor heel erg
bedanken.

Ondersteuning en samenwerking
Ook stichting Bambale heeft hinder ondervonden van de
Coronacrisis. Hierdoor zijn vele traditionele activiteiten
en festiviteiten waar we altijd uitgenodigd werden, niet
doorgegaan. Geen braderieën en markten, geen
sponsoractiviteiten, geen bezoeken aan scholen.
Alles werd afgezegd.
Ook grote subsidie verlenende instanties konden niet
altijd nog iets voor ons betekenen.
Gelukkig kregen we in Stichting het Wereldhuis
Eindhoven wel een goede sponsor erbij en ook met
Wilde Ganzen werken we nog steeds samen.
Verder worden we nog maandelijks ondersteund door
een aantal trouwe donateurs, zodat we onze projecten
kunnen blijven continueren. Alle beetjes helpen: kleine
beetjes: groot gevolg.
Hierbij willen we alle donateurs en sponsors weer heel
hartelijk danken voor het vertrouwen en de
ondersteuning van het afgelopen jaar.

Hartelijk dank voor uw hulp!

Timmeratelier
Vorig schooljaar (2019 – 2020) hebben 7 leerlingen van
onze opleiding de studie afgerond. Door het Coronavirus
hebben we echter de certificaten nog niet kunnen
uitreiken. Voor deze leerlingen komt er te zijner tijd nog
een diploma-uitreiking.
Drie leerlingen hebben de opleiding helaas niet kunnen
afsluiten, door verschillende oorzaken, zoals
familieproblemen, te grote afstand van school naar huis
(zij lopen) etc.etc.
Verder was het dit jaar moeilijk voor de leerlingen om
een stageplek te vinden. Dit omdat de economie vrijwel
stil is komen te liggen. De ateliers die in aanmerking
kwamen als stageplek, hadden onvoldoende
werkzaamheden om onze leerlingen goed te kunnen
begeleiden. Daarom zijn de leerlingen die stage zouden
lopen vaker naar het atelier gekomen om extra
praktijklessen te volgen.

Eigenlijk zou in maart gestart worden met de nieuwe
opleiding, maar door de Coronacrisis is dit niet gebeurd,
omdat vanuit de regering alle scholen gesloten waren.
Het nieuwe schooljaar is nu tegelijkertijd met het
reguliere schooljaar in september begonnen. Door
Corona kwam er uitstel naar oktober. De opleiding zal
dan lopen van oktober 2020 tot en met juli 2021.

Deze ontwikkeling komt volgens alle betrokkenen de
opleiding ten goede. Hierdoor kunnen meer leerlingen
aangemeld worden, omdat dit beter aansluit bij de afloop
van de vooropleidingen.

Aanvankelijk waren er dit schooljaar ook 25
aanmeldingen vooraf, waarvan uiteindelijk maar 12
leerlingen gestart zijn. Dit jaar zijn er niet alleen
jongens, maar ook meisjes die de opleiding volgen;
2 van de 12 leerlingen.
De leerlingen volgen theorielessen, praktijklessen met
handgereedschap en praktijklessen met machines.
Hoewel er veel contacten gelegd zijn met verschillende
opdrachtgevers, is daar tot op heden helaas nog niets
van gekomen. Een aantal projecten zijn geannuleerd of
op een laag pitje gezet door economische redenen ten
gevolge van de Corona crisis.

Samenwerking met Wereldhuis Eindhoven
door Thera de Bres.

Bij navraag bij mevrouw Munsters van kringloopwinkel
“Het Wereldhuis” in Eindhoven, bleek dat zij onze
stichting wilde ondersteunen voor onze projecten in
Congo.
Een eerste vereiste was dan wel dat onze stichting ook
een vrijwilliger zou leveren ten behoeve van de
werkzaamheden in de kringloopwinkel. Inmiddels zijn dat
twee personen geworden die namens het bestuur van
Stichting Bambale het Wereldhuis wekelijks een handje
helpen.
Bioly haalt en brengt op zaterdag gegeven en gekochte
goederen bij de mensen en Thera beheert op
dinsdagmiddag de linnenkamer van de winkel.
De winkel is dagelijks open van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdags van 10.00 uur tot 15.00 uur en zondag en
maandag gesloten.

Colofon
Mevrouw Munsters van de kringloopwinkel is erg
enthousiast over de naaiopleiding van Complexe
Scolaire Bambale. Ook alle andere vrijwilligers dragen
onze stichting een warm hart toe. Zij hebben ons al erg
ondersteund met naaimachines en allerlei materialen die
nodig zijn voor de opleiding: garen, scharen, stoffen,
ritsen, etc. etc.
Vorig jaar mochten wij al € 6480,- ontvangen.
Wij zijn hen daar extra dankbaar voor.

Wij hopen nog jaren op een fijne samenwerking met het
“Wereldhuis Eindhoven” aan de Laagstraat in
Eindhoven.
Loop vooral eens een keertje binnen. Elke aankoop
biedt weer meer ondersteuning voor de goede doelen.
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