
 
     
                            

Onderwerp: Bedankt voor uw projectondersteuning 

Beste donateurs, 

Begin 2022 wil onze congregatie u bedanken voor de hulp die u ons in 2021 heeft 
gegeven. Het heeft ons in staat gesteld om veel mensen te helpen en op te leiden. 

In het Gitega-project in Burundi werden 1.070 mensen opgeleid om Moringa-gewas 
te planten en Artemisia te kweken. Artemisia wordt gebruikt om malaria te 
voorkomen en te genezen en Moringa verbetert de voeding en herbebossing van het  
milieu. Op drie scholen werd een flinke hoeveelheid Artemisia gekweekt en geoogst 

740 Studenten uit verschillende etnische groepen, religies, sociale klassen en uit 
verschillende heuvels van Burundi hebben geprofiteerd van onderwijs en training in 
menselijke en christelijke waarden, via het projectprogramma: “Liefde van God voor 
elke persoon en voor de mensheid”.  
 



In het opleidingscentrum van Salomé zijn verschillende activiteiten uitgevoerd: 
lesgeven in naaien en borduren, Engelse lessen, wiskunde, computertraining... Jonge 
vrouwen hebben vaardigheden verworven waarmee ze hun leven in eigen hand 
kunnen nemen en hun toekomst kunnen organiseren. 

 Er werd een huis gebouwd voor een gezin met een laag inkomen waarvan de leden 
aan verschillende gevaren werden blootgesteld. De kinderen zijn ingeschreven op 

school. 

Via het project "One Tree per Family" planten moslims en christenen bomen in 
Nouakchott (Mauretanie). 

 

 

Veel kinderen hebben kunnen 
profiteren van financiering voor hun 



studie en schoolondersteunende activiteiten in: La Marsa-Tunesië, Nouakchott-
Mauritanië, Nairobi-Kenia, Arusha-Tanzania, Kinshasa-DR Congo en Gitega-
Burundi. 

 

In de centra van 
Tikondane, Malawi en ORPER in Kinshasa (DR Congo) werden kinderen die op 
straat leven opgevangen, dankzij de samenwerking en de hulp die ze kregen. 
 

In Madrid/Spanje heeft de Karibu Association, vrienden van het Afrikaanse volk, 
een opleidingsproject voor de integratie van immigranten uit Sub-Sahara Afrika. Ze 
organiseerden verschillende activiteiten, waaronder pre-work training. Dit omvat: 
alfabetisering en Spaans leren, gezondheidsworkshops, basiscomputer, zelfrespect en 
sociale vaardigheden. 83 studenten namen deel. Beroepsopleidingen werden ook 
gegeven via cursussen in gastvrijheid en gezondheidszorg. 26 studenten namen deel. 
Er zijn ook ondersteunende activiteiten voor vrouwelijke ondernemers gelanceerd, 
via kleine subsidies voor zelfstandig ondernemerschap, met name in de Afrikaanse 
ambachtssector. 
Dankzij uw hulp hebben inkomstengenererende activiteiten, uitgevoerd in groepen 
of individueel in Butare, Rwanda, het mogelijk gemaakt om in de dagelijkse 
behoeften van gezinnen of individuen te voorzien.  
 



Jonge vrouwen waren in staat om hun dromen te verwezenlijken en materieel 
onafhankelijk te worden. Hier zijn drie voorbeelden: 

Marie Rose, moeder van 3 kinderen en 3 maanden zwanger, ondervond 
moeilijkheden in haar huwelijk en had geen land 
om voedsel te verbouwen. Ze moest 2.000 
Burundese frank per maand betalen om in een hut 
met één kamer te wonen, waar het lekte als het 
regende. Door voor anderen groenten te 
verbouwen, kon ze haar eigen kinderen voeden. Ze 
bleef 4 dagen thuis zonder iets te eten als er tijdens 
het droge seizoen geen werk op het land was. In 
plaats van te bedelen, zocht ze andere mensen in 
dezelfde situatie op en nodigde ze uit om samen te 
gaan werken om uit deze situatie te komen. 

Vandaag, na 7 jaar optrekken met anderen, bewerkt 
Marie Rose 2 velden die haar toebehoren. Haar 4 
kinderen gaan allemaal naar de middelbare school. 
De oudste zal dit jaar klaar zijn. Ze vertelde ons 
met een grote glimlach en grote trots: “Nu heb ik in 

mijn huis water en mijn kinderen studeren niet meer bij kaarslicht!” wat betekent dat 
haar huis, gebouwd met de hulp van haar metgezellen, is gecementeerd en verlicht 
met elektriciteit (een paar gloeilampen)! 

De 18-jarige Françoise, een lief en goed opgeleid meisje, werd bedrogen door een 
man die beweerde met haar te willen trouwen en met 
wie ze enige tijd samenwoonde. Toen ze zwanger 
raakte, maakte de man haar het leven zuur en gaf haar 
het gevoel dat hij haar niet meer wilde. Françoise 
keerde terug naar haar ouders, die ook weinig 
middelen hadden om te overleven. 

Ze waren niet erg blij met haar terugkeer en het 
vooruitzicht van nog een mond te voeden. Ze maakten 
haar duidelijk dat ze thuis geen plek meer had, dat ze 
zich bij haar man moest voegen of ergens anders heen 



moest. 
Nadat ze had leren naaien, slaagde Françoise erin om te leven en haar kind te 
onderhouden. Ze huurde een kleine kamer om in vrede te leven en haar kind het 
trauma van zich ongewenst en afgewezen voelen te besparen. Door naaien te 
combineren met de teelt en verkoop van paddestoelen, groenten en fruit, begon 
Françoise zich op haar gemak te voelen. Heel aardig en zonder wrok kon ze haar 
ouders helpen als ze in nood waren: zo kon ze haar moeder laten behandelen toen ze 
ernstig ziek werd. Haar ouders belden haar toen om zich te verontschuldigen en 
smeekten haar om naar huis te komen. Nu is zij degene die voor haar ouders zorgt 
en harmonie in huis brengt. 

Anne is een extreem verlegen vrouw, die problemen 
had in haar huwelijk; ze werd veracht en leefde in 
droefenis. Thuis waren er alleen maar ruzies. Het bij de  
vereniging komen, redde haar leven. De herinneringen 
aan de "Family of Hope" en de getuigenissen leerden 
haar veel en steunden haar. 

Hier is haar getuigenis: “Onze vereniging heeft echt 
mijn leven gered. Ik zou gek worden of gaan scheiden. 
Mijn man heeft niets mee naar huis genomen. Hij werd 
alleen maar dronken en mishandelde ons. Het was 
ellende. Vandaag weet ik hoe ik moet reageren en hoe ik 
me moet gedragen in het licht van zijn onaanvaardbare 
gedrag. Ik regel nu zelf de behoeften van ons gezin en 
vraag hem niets meer. Het is rust in huis en tussen ons”.  

Wij danken u uit de grond van ons hart dat u onze Congregatie in staat heeft gesteld een 
"draagster van hoop" te zijn in mensonterende situaties en dat u heeft bijgedragen aan het 
voorbereiden van een betere toekomst voor alle mensen in Afrika, die we hebben kunnen 
helpen. 

Namens het Generalaat van de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika in Rome en de 
Missiezusters van Onze Lieve Vrouw in Nederland.  

Boxtel, februari 2022


