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U merkt het… Vandaag ontvangt u van
ons de allereerste nieuwsbrief van
MUTOTO. De bedoeling is om u
regelmatig te informeren over de
verschillende activiteiten die doorgaan
ten voordele van de straatkinderen in
Congo maar ook om u te vertellen
waarvoor
het
ingezamelde
wordt
gebruikt.
Ken je nog mensen die hier graag van
op de hoogte gehouden worden? Stuur
hun
adres
gerust
door
naar
info@mutoto.be. Volgende keer krijgen
ze dan ook onze nieuwsbrief. Wanneer
je deze brief liever niet meer ontvangt
kan je ons dat ook laten weten via
bovenstaand e-mailadres.

>>

Kwis	
  was	
  een	
  
succes!	
  
Op vrijdag 28 oktober jongstleden ging in
Meerbeek de eerste Mutoto-kwis door. En het
mag gezegd, het was een overdonderend
succes. 44 ploegen kondigden zich bij de start
aan, Frieda van Wijck loodste die hele bende
de hele avond door de meer dan tachtig
vragen en antwoorden. Al snel steeg de
zaaltemperatuur tot een ongekende hoogte…
het spectakel kon beginnen. Een goeie drie uur
later kenden we de winnaars van zowel de kwis
als de bijkomende zuipprijs. De top drie van
beste kwisploegen zag er alsvolgt uit: 1.
Kwisverstand, 2. De trezebezen en 3. Kwis en
Shout. De zuipprijs werd meegenomen door de
eerste ploeg van FC Moorsel.
Graag hadden we via deze weg alle ploegen nogmaals bedanken voor hun
deelname, sportiviteit en enthousiasme. Meer info + foto’s op www.mutoto.be!

aan alle medewerkers, vrijwilligers, helpende handjes,… !
Voor de hulp, de inzet, het volhouden…voor het kousen
onder de voeten weglopen, DANK!
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Mwaka Serge
44 175 Directeur
Urbain Maswapi
44 175 Assistant social
Bea Tanga
35 340 Assistant social
Philippe Nuange
44 175 Assistant social
Andre Subili
27 900 Maître
Credo Musonda
27 900 Maître
Evariste Kayombo
27 900 Maître
Ildephonse Cola
27 900 Maître
Patrick Lunda
23 250 Educateur
Jean Baptiste Lenge
27 900 Maître
Emmanuel Kunda
27 900 Maître
Jean Paul Kemishanga
23 250 Maître
Benoit Tsasa
23 250 Educateur
Pascal Mukendi
23 250 Educateur
Hélène Lusinga
46 500 Secrétaire

In de maand oktober van dit jaar werd de
eerste keer de werking van Bakanja Centre
staande gehouden. Hieronder vindt je de 15
werknemers van het centrum die betaald zijn
met de opbrengst van de fuif op 6 mei 2005.
De prognoses voorspellen dat we ook de
komende maanden een financieel hart onder
de riem gaan kunnen
stoppen van de
Oeuvres Maman Marguerite.

MIJNINDUSTRIE	
  BUIT	
  
KINDEREN	
  UIT	
  

OMM	
  bouwt	
  
nieuw	
  	
  
huis	
  voor	
  
meisjes	
  	
  
van	
  de	
  straat	
  

Vrijwilligers	
  aan	
  
het	
  werk	
  in	
  
Lubumbashi…	
  

Met de medewerking van een
Franse zustercongregatie, “Les
Soeurs de Sainte Ursule”, wordt in
de Katubawijk van Lubumbashi
een nieuw huis voor meisjes van
de straat gebouwd. Op die manier
wordt ook in Lubumbashi iet
sgedaan aan het groeiende
probleem van prostitutie. De
aanpassingen aan het gebouw zijn
volop bezig waardoor de meisjes
binnenkort het huis kunnen
gebruiken.
Daarnaast is er een nieuw huis
aangekocht voor de familiale
opvang van meisjes en de kleinste
jongens van de straat.

In Lubumbashi stromen kinderen uit
verschillende regionen van Congo toe om er
tewerkgesteld te worden in de mijnindustrie.
Om het werk aan te kunnen, schrikken
koppelbazen niet terug om drugs te geven
waardoor de deze jongens zich machtig
voelen en het gevaar in de mijnschachten
onderschatten. Naast jongens worden ook
meisjes naar de mijnen gelokt. Ze zorgen er
tegen een hongerloon voor de was en plas
van de mannelijke werknemers. Bovendien
worden ze er ’s nachts misbruikt. De
liberalisering van de mijnen heeft ervoor
gezorgd dat de staat niet de minste controle
meer heeft over de praktijken die zich
afspelen in deze sector. Niemand is voorlopig
in staat om de uitbuiting een halt toe te
roepen. Wanneer NGO’s de mijnen willen
bezoeken om er de kinderarbeid te
controleren, kan dit enkel na voorafgaande
toestemming van de gezagvoerders. Kortom, wat vandaag in Lubumbashi
dagelijkse kost is, zijn praktijken die wij hier nog kennen uit de Daens-film…
een verhaal uit de 19de eeuw!
Het liberaliseren van mijn ontginningen ontspoord en de autoriteiten weten
niet hoe het in te dijken of onder controle te houden.
Opvallend is ook dat de straatkinderen die zich de laatste maanden
aanmeldden op Bakanja Ville steeds vaker onder invloed stonden van drugs.
Erger nog, als gevolg hiervan hebben zich al een aantal sterfgevallen
voorgedaan.
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Met een vrijwilliger, Jan
Steen, zijn we met de
jongeren van Bakanja Centre
een
toneel
aan
het
voorbereiden dat ze op
18/11/5 in het Frans Cultureel
Centrum zullen opvoeren. Dit
heeft een positieve invloed op
onze gasten, ze krijgen meer
vertrouwen in zichzelf. Waar
ze
vroeger
beschouwd
werden als uitschot van de
maatschappij, zullen ze nu op
de voorgrond mogen staan.

In enkele huizen voor meisjes van de straat
wordt men sinds kort vergezeld door een aantal
kippen op het domein. De bedoeling van dit
nieuwe project is om de meisjes te leren hoe ze
voor dieren moeten zorgen en hoe ze hier ook
hun voordelen kunnen uithalen. De eieren en
het vlees worden immers verkocht in de stad.
Hierdoor krijgen de meisjes de kans om op een
degelijke manier voor inkomsten te zorgen. De
meisjes plukken de vruchten van dit project
vooral op het moment dat ze als huismoeder de
Oeuvres Maman Marguerite verlaten. Ze krijgen
nu de kans om op een eerlijke en veilige manier
de kost
om hun toekomstige
gezin
Mama Annie Devos,
een te verdienen
Onze vrijwilligsters
komen ook
gepensioneerde te onderhouden.
van ver buiten de Belgische
verpleegster, is voor de
grenzen,
sinds
september
derde
maal
hier
hebben we Jitka, een meisje uit
aangekomen en blijft dit
Tsjechië die ons een jaar zal
maal voor 2 jaar, de
komen helpen in de school en
jongens gaan meer
dit vooral voor de parascolaire
naar haar als mama dan
activiteiten. Ook voor de sociale
als verpleegster om
dienst kunnen we rekenen op
over hun probleempjes
een Belgische mevrouw Myriam,
te praten.
die hier opgroeide en die zich
gratis ten dienste stelt om de
integratie van de kinderen in
hun families te bepleiten.

