
De zorg voor kinderen met een handicap in 

Kongo kan niet zonder externe steun. Voor 

de kinderen zelf is het hun redding en toe-

komst. De Centres Mpandilu, die pater 

Frans Douwen uit Broechem blijvend ter 

harte gaan vangen ongeveer 450 leerlingen 

per jaar op. 

Eén kind uit de lagere school kost ongeveer 

140 euro per jaar aan schoolkosten en per-

soonlijke uitrusting. 

Eén jongere in de beroepsopleiding 

(secundair) kost zo’n 200 euro per jaar aan 

schoolkosten, schoolmateriaal en persoonlij-

ke uitrusting. 

Elk peterschap draagt in belangrijk mate bij 

tot het lenigen van die kosten. 

Wij onderhouden rechtstreeks contact met 

de scholen in Kongo en volgen de resultaten 

samen op. 

Uw steun maakt 

het verschil 
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De 7 Centres Mpandilu uit de Kasaï-provincie in de 

Democratische Republiek Kongo geven echte hoop 

op een toekomst voor kleuters, lagere schoolkinde-

ren en jongeren in beroepsopleiding. 

De leerlingen hebben allemaal een mentale of audi-

tieve handicap waarvan velen doof zijn. Indien zij niet 

worden opgevangen zijn ze totaal kansloos in hun 

leven. De school geeft hen essentiële kansen en 

verhoogt hun levenskwaliteit. 

In de Centres Mpandilu (hetgeen “Plaatsen van be-

vrijding” betekent) wacht op hen een toegewijde 

equipe van algemeen en gespecialiseerd personeel. 

Naast de gewone schoolkosten, kosten voor de 

uitrusting en onderwijsmiddelen dienen de centra 

ook een deel van het loon van het personeel te beta-

len. Daar komen dan nog de middelen bij die nodig 

zijn voor versterkende voeding van ondervoede 

kinderen en gezondheidskosten.  

Frans Douwen 

Tijdens zijn verblijf in Kongo kreeg 

pater Frans Douwen (Scheutist) de 

verantwoordelijkheid over de 

“dovenschooltjes”. Hij bouwde hen 

verder uit en liet hen bij zijn terugkeer 

achter aan de goede zorgen van zuster 

Christine Muanji, die nog steeds de 

algemene verantwoordelijke van de 

centra is. Pater Frans Douwen kan de schooltjes echter 

niet loslaten en zonder de nodige financiële steun zouden 

de schooltjes ten onder gaan. 

Peter/meterschap 

De financiële crisis betekende een financiële strop voor de 

schooltjes. Daarom werd besloten om het project 

“Leerkansen voor een kind” op te starten.  Er werden 

goede afspraken gemaakt en alle directies van de verschil-

lende centra hebben hun medewerking verleend. 

Door aan personen, die op regelmatige basis steun willen 

geven voor het onderwijs in de schooltjes, het peter/

meterschap te verlenen aan één of meerdere leerlingen, 

willen wij een dubbel doel bereiken: de sponsors via deze 

leerlingen een beetje zicht bieden op de werking van de 

schooltjes en het leven van de kinderen, en voldoende 

middelen trachten in te zamelen voor de verdere uitbouw 

van het onderwijs voor kinderen met een handicap. 

Hoe? 

Peter of meter worden kan op eenvoudige manier: men 

vult het formulier hiernaast in en zendt het naar het secre-

tariaat van de werkgroep Centres Mpandilu. Minstens één 

keer per jaar ontvangen de donateurs informatie van en 

over hun kind en de Centres... Alle info: 0498/75.75.04 

Vul in en wordt peter/meter 

Na ontvangst van deze strook krijgt u meer  

informatie over de kandidaat-kinderen en de Centres 

Mpandilu. Het peterschap wordt effectief na een 

akkoordverklaring waarbij u een permanente op-

dracht (domiciliëring) geeft via uw bank om de Cen-

tres Mpandilu op regelmatige basis te steunen.  

 

Kandidaat peter-meterschap: 

 

Naam + voornaam: ………………………………….. 

 

Adres: ………… ..…………………………………… 

 

Postnummer + plaats: …… …………………………. 

 

G Gelieve mij de nodige informatie te zenden om 

peter/meter te worden van een leerling aan de     

Centres Mpandilu. 

G Ik geef hierbij de toestemming aan mijn bank om 

via mijn rekeningnummer (IBAN-nummer invullen) 

het bedrag van (duid aan): 

G 25 euro per kwartaal 

G 100 euro per jaar 

over te schrijven op rekeningnummer  
BE72 0882 5554 8616 met melding ‘CM Leerkansen’ 

 

Vanaf (datum invullen): …………………………… 

 

Datum en handtekening; 
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Ngalula Nkongolo krijgt 
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leerkansen  

aan een kind ? 

                


