
Uw gift heeft 
veel mogelijk 
gemaakt

2017

In 130 landen 
 zijn de Pauselijke Missiewerken (waar Missio deel van uitmaakt) actief

2.187
Abonnees Kerk Wereldwijd

9.878
Geregistreerde donateurs

15,4%
Percentage kosten ten opzichte 
baten eigen fondsenwerving

95%
Percentage besteed aan doelstelling

Het resultaat
van MISSIO in 2017

€139.985,-
Kerkcollecte missiezondag

€29.388,-
Kerkcollecte wereld-
missiedag van de kinderen

€247.558,-
Totale opbrengst wereldmissiemaand

WERELDMISSIEMAAND 
BURKINA FASO:

€ 841.827,-
            Totaal aan inkomsten uit eigen fondsenwerving

€174.313,- 

 Opbrengsten uit kerkcollectes   

€461.399,- 
 Opbrengsten uit donaties en giften

€206.115,-           

 Opbrengsten uit nalatenschappen

Opbrengsten uit fondsenwerving

Website & digitale nieuwsbrief

4.970             

Unieke bezoekers www.missio.nl

23.563
Unieke bezoekers www.missiokids.nl

± 2000
Geadresseerden digitale nieuwsbrief

€78.185,- 
Donateurs via Missio Berichten

Bijdrage van MISSIO Nederland aan de 
Pauselijke Missiewerken te Rome

€626.747,-
          Geloofsverbreiding

€427.004,-
          St. Petrus Apostelwerk

€113.995,-
          Kinderfonds



Beste lezers, 

Graag wil ik alle donateurs en sympathisanten van harte danken voor hun steun en betrokkenheid bij MISSIO 
Pauselijke Missiewerken in het afgelopen jaar. In deze beknopte samenvatting van het jaarverslag over 2017 
kunt u lezen wat MISSIO dankzij u heeft kunnen doen. 

Door financiële steun helpt MISSIO de Kerk in de derde wereld op te bouwen en verder te ontwikkelen. Vanuit 
een solide basis kan de Kerk daar ter plaatse zelf de nood lenigen. Het is werk van de lange adem. Het gaat 
om investeren in de mensen die de geloofsgemeenschappen vormen en kunnen dragen. Zo ondersteunt 
MISSIO onder meer de opleiding van het kerkelijk kader, zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers.

MISSIO Pauselijke Missiewerken blijft uw gebed en 
uw financiële steun nodig hebben in de toekomst. 
Alleen met uw hulp kunnen we bouwen aan onze 
wereldkerk, dichtbij en ver weg. Mogen onze 
medegelovigen in Afrika en Azië op u blijven rekenen?

Met vriendelijke groet,

namens het MISSIO-team,
Eduard Kimman S.J., Nationaal Directeur

Opbrengsten Fondsenwerving
MISSIO ontvangt inkomsten uit: kerkcollectes, donaties en giften, nalatenschappen  

In 2017 heeft MISSIO in totaal €€ 841.827,- aan inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen. Ten opzichte van het jaar 
daarvoor is dat een daling van € 789.414,-. Deze daling betreft vooral de opbrengst uit nalatenschappen en in mindere mate 
de opbrengst van de kerkcollectes, donaties en giften.

De inkomsten uit de kerkcollectes bestaan uit de wereldkerkbijdrage die door de zelatrices persoonlijk bij de mensen 
wordt opgehaald en de kerkcollecte op Missiezondag en op Wereldmissiedag van de Kinderen. Opbrengst van de 
collectes: €€ 174.313,-.

De opbrengst van de donaties en giften bedroeg in totaal: €€ 461.399,-. Vijf maal per jaar voert MISSIO een gerichte actie 
naar haar donateurs toe waarin ze vraagt om financiële bijdragen voor haar werk. In de donateurskrant MISSIO Berichten, 
die naar alle donateurs verstuurd wordt, wordt beschreven waarvoor de benodigde gelden bestemd zijn. Een speciale 
vorm van donaties zijn de studiebijdragen voor een priesterstudent in Afrika en Azië. Deze groep donateurs steunt een 
priesterstudent tijdens zijn vierjarige theologiestudie tot aan zijn wijding. 

Uit nalatenschappen ontving MISSIO € 206.115,-

Het donateursbestand van MISSIO neemt af. In 2017 hebben bijna 400 mensen hun donateurschap beëindigd. In 2017 had 
MISSIO in totaal 9.878 geregistreerde donateurs. 

Besteding van de gelden

MISSIO werkt met een klein team van in totaal 2,2 fte en een 
nationaal directeur die geen salaris ontvangt. Daardoor zijn 
onze bureaukosten erg laag. Dat betekent concreet dat van 
elke gedoneerde euro 95% besteed wordt aan de doelstelling 
van MISSIO.
Ook de kosten van de eigen fondsenwerving ten opzichte van 
de baten uit eigen fondsenwerving zijn laag, slechts 15,4%.

In 2017 heeft MISSIO bijgedragen aan ondersteuning van 
seminaries en opleidingen van novicen in India, Indonesië, 
Sri Lanka, Rwanda, Zambia, Kameroen en Burkina Faso.
Verder is er subsidie verstrekt aan bisdommen in Mali, 
Centraal-Afrikaanse Republiek en de Filippijnen, onder meer 
voor het bouwen van kerken, kapellen en parochiecentra. 
Tevens heeft MISSIO diverse projecten ten behoeve van 
kinderen in Nigeria, Zambia, de Filippijnen en Mali 
ondersteund.

MISSIO ontvangt geregeld verzoeken voor financiële 
ondersteuning. Vanwege de internationale samenwerking kan 
MISSIO slechts incidenteel op deze verzoeken ingaan. In 2017 
waren dat onder andere een project voor studiebijdragen voor 
voormalig kindsoldaten in Dungu, D.R. Congo (€ 5.000,-) en 
een project voor voeding voor kinderen in het primair onderwijs 
in Juba, Zuid-Soedan (€ 8.000,-).

Solidariteitsfonds van de Wereldkerk

MISSIO Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk, die 
in meer dan 130 landen vertegenwoordigd zijn. Met de wereldwijde kerkcollecte op Missiezondag op de voorlaatste 
zondag van oktober en met vele andere acties dragen katholieken over de hele wereld bij aan het missiewerk. 

Gezamenlijke beslissing over besteding
Eén keer per jaar is er in Rome een bijeenkomst van alle Nationaal Directeuren. Daar wordt gezamenlijk besloten hoe 
de ingezamelde gelden verdeeld worden over de hulpaanvragen van de plaatselijke bisschoppen uit de hele wereld. 
MISSIO ondersteunt langdurige projecten en investeert in de opleiding van mensen, de opbouw en het onderhoud 
van de noodzakelijke infrastructuren van parochies en bisdommen.

Bijdrage van MISSIO Nederland over 2017

Geloofsverbreiding   € 626.747,–
St. Petrus Apostelwerk   € 427.004,–
Kinderfonds    € 113.995,–

De totale afdracht via de Pauselijke Missiewerken te Rome aan de bisdommen en parochies in de derde wereld 
bedraagt  € 1.167.746,-. Dit betekent een stijging van ruim € 50.000,- ten opzichte van 2016. De financiële bijdrage 
van MISSIO Nederland is minder dan 1% van de wereldwijde bestedingen.

Wereldmissiemaand 2017 Burkina Faso: 
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord

Met die titel besteedde MISSIO in de Wereldmissiemaand aandacht aan de katholieke kerk in Burkina Faso. Op de 
jaarlijkse ontmoetingsdag in Utrecht vertelde Vincent Goulmy, vicaris voor missiezaken van het bisdom Roermond 
over dit Afrikaanse land.
 
Er zijn diverse materialen verspreid voor Missiezondag 22 oktober en voor Wereldmissiedag van de kinderen op 8 oktober: een 
poster, een informatiefolder, een kinderkrant, een spaarzakje voor de kinderen, een bladwijzer en suggesties voor de liturgie.

Kerk Wereldwijd

In 2017 is Kerk Wereldwijd zes keer in print verschenen en daarnaast 
vier keer als e-paper online. De nummers 1 (januari/februari), 
2 (maart/april), 5 (september/oktober) en 6 (november/december) 
waren in hun geheel op de website van MISSIO te lezen. 

Voor het tijdschrift werkt MISSIO samen met de uitgever van het blad 
Kontinente van MISSIO Aken. Het aantal abonnees bedraagt per 31 
december 2.187. Dit verslagjaar hebben 178 mensen hun abonnement 
beëindigd. Het aantal nieuwe abonnees bedroeg 22. De oplage van Kerk 
Wereldwijd in 2017 liep uiteen van 2.600 tot 4.900 exemplaren. 

Dit verslagjaar is Kerk Wereldwijd vier keer meegestuurd met het blad 
Jezuïeten. Het doel hiervan is een bredere verspreiding en grotere 
naamsbekendheid. 
 

Websites

De beide websites van MISSIO mogen zich verheugen in 
een groot aantal bezoekers. De algemene website 
(www.missio.nl) noteerde 6.574 zogeheten sessies van 
4.970 gebruikers. Er is sprake van een piek in oktober. 
Deze aantallen betekenen een stijging ten opzichte van 
het jaar ervoor.
MISSIO heeft ook een website speciaal voor kinderen 
(www.missiokids.nl). Hier is sprake van 26.764 sessies 
van 23.563 gebruikers. Ten opzichte van het vorige jaar 
betekent dit een afname van het aantal gebruikers. 

Digitale Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief van MISSIO wordt naar ongeveer 
2.000 adressen verstuurd. In 2017 is de nieuwsbrief 
9 keer verschenen, in januari, maart, mei, juni, juli, 
september (2x), oktober en december. 

Contactgegevens
IBAN NL93 INGB 0000 0087 25
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Postbus 93140

2509 AC  Den Haag

T 070 – 304 74 44

E missio@missio.nl

F 070 – 381 83 55

www.missio.nl

www.missiokids.nl

Het volledige jaarverslag 2017 en de volledige 
jaarrekening 2017 zijn te vinden op onze website   
www.missio.nl.

Foto’s © H. Schwarzbach; 
V. Goulmy; Servizio Fotografico de “L’O.R.”; 
Missio / N. Zwart
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Rekeningnummer 

NL65 INGB 0000 0015 66Missio is het solidariteitsfonds 

van katholieken wereldwijd

Geef voor 
Burkina Faso

www.missio.nl 

    wordt altijd 
 beantwoord

      oprecht  
    hart  
Een OKTOBER 2017

Opbrengst en besteding

Kerkcollecte Missiezondag:   € 139.985,–
Kerkcollecte Wereldmissiedag van de Kinderen:   € 29.388,–
Donateurs via de Missio Berichten:  € 78.185,–

In totaal is de opbrengst:  € 247.558,–

De opbrengst van de Wereldmissiemaand is gedaald ten 
opzichte van het jaar daarvoor. Zowel de kerkcollecte van 
Missiezondag als ook de bijdragen van onze donateurs 
via de Missio Berichten, zijn lager. De kerkcollecte van de 
Wereldmissiedag van de kinderen is nagenoeg gelijk gebleven.

Een deel van de opbrengst is besteed aan de opvang van 
meisjes die gevlucht zijn voor een gedwongen huwelijk, voor 
de opvang van oudere vrouwen die beschuldigd worden 
van hekserij en voor een project om jongeren uit de illegale 
goudmijnbouw te halen.

Uw gift 
heeft veel 
mogelijk 
gemaakt
jaarbeeld 2017
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      Indonesië

Het katholieke 

Flores
De bevolking van het Indonesische eiland Flores is grotendeels 

katholiek. Dat mag bijzonder heten in wat met 225 miljoen 

moslims het grootste islamitische land ter wereld is. Het eiland 

heeft ook nog eens een enorm groot aantal roepingen voor het 

priesterschap en het religieuze leven.

Aan het seminarie St. Petrus van het bisdom Maumere studeren 

momenteel 961 studenten, 834 van hen zijn priesterkandidaten. 

Het seminarie werd in 1955 opgericht door missionarissen 

van Steyl, maar leidt nu bijna uitsluitend diocesane priesters op. 

In de afgelopen 60 jaar groeide het stevig door. 

De studenten worden op zijn vroegst op 27-jarige leeftijd tot 

priester gewijd. Naast fi losofi sche en theologische vakken 

kent de opleiding ook een spiritueel jaar ter verdieping van 

het gebedsleven van de student. Ook een pastoraal stagejaar 

maakt deel uit van de opleiding. De seminaristen assisteren 

pastores en doen op deze manier ervaring op in het pastoraat.

De meeste seminaristen komen uit kinderrijke gezinnen. 

“Mijn ouders moedigen mij aan. Ze zijn er trots op dat een van 

hun zonen priester wil worden”, vertelt Patrick Le, een 27-jarige 

seminarist. Vanzelfsprekend is dat niet, omdat door armoede 

vaak alle handen in het gezin nodig zijn om in het levensonder-

houd te kunnen voorzien.

De vele roepingen vormen behalve een reden tot vreugde en 

dankbaarheid, natuurlijk ook een uitdaging. Want om al deze 

studenten te kunnen laten studeren is veel geld nodig. 

Met donaties, opoffering en Gods genade kan het seminarie 

zijn kosten dekken. Helpt u mee?Roepingenzondag 

Wereldwijd
Steun de toekomstige 

priesters in onze wereldkerk 

met uw fi nanciële bijdrage.

Geef voor priesterstudenten:

MISSIO Roepingenzondag

Iban: NL89 INGB 0000 0055 96

te Den Haag

Steun de toekomstige 

priesters in onze wereldkerk 

met uw fi nanciële bijdrage.

Geef voor priesterstudenten:

MISSIO Roepingenzondag

Iban: NL89 INGB 0000 0055 96

te Den Haag

      Rwanda

Kleinseminarie 

Saint Kizito de Zaza

Het kleinseminarie van het bisdom Kibungo in Rwanda ontving fi nanciële ondersteuning van 

Missio Nederland. De rector, abbé Gaëtan Kayitana schreef ons een uitgebreide brief om ons, 

en daarmee u als donateurs, te bedanken.

Het kleinseminarie Saint Kizito de Zaza staat aan 

de vooravond van zijn gouden jubileum in 2018. 

Sinds de oprichting van het seminarie in 1968 zijn 

er al meer dan honderd priesters opgeleid. Ook het 

kader in de samenleving heeft hier zijn opleiding 

genoten. De middelbare school voldoet aan alle 

eisen van het ministerie van onderwijs en biedt 

bovendien lessen in Latijn, fi losofi e en godsdienst. 

Vorig jaar had het kleinseminarie 305 seminaristen. 

Zo’n grote groep vraagt improvisatie wat betreft 

de beschikbare ruimtes en sportvelden. Gelukkig 

krijgt men fi nanciële steun. Niet alleen van Missio, 

maar bijvoorbeeld ook van de vereniging van oud-

leerlingen van het seminarie. Die zorgt ervoor dat er 

binnenkort een basketbalveld aangelegd kan worden. 

Dat men bij de vorming en opleiding tot geestelijke 

ook met heel aardse zaken te doen krijgt, blijkt wel 

uit wat de rector schrijft over de koeienstal. Er worden 

koeien, schapen en varkens gehouden op het terrein 

van het seminarie. Maar de koeienstal ligt precies 

bij de ingang van het seminarieterrein. Dat zorgt voor 

minder aangename situaties, zoals de rector zachtjes 

uitdrukt. Met de fi nanciële steun kan men nu de 

koeienstal gaan verplaatsen.

Nodig € 8.000
Geef aan MISSIO
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Kinderen in 
Zuid-Soedan
Komt er ooit vrede in het door oorlog en confl icten 
geteisterde Zuid-Soedan? Als buitenlandse bemiddelaars 
het opgeven en geen geld meer steken in het 
vredesoverleg, dan is de situatie met recht dramatisch te 
noemen.

Blijven hopen en geloven
Toch zijn er mensen die de hoop niet opgeven. De zusters 
van de Daughters of Mary Immaculate, DMI (Dochters 
van Maria Onbevlekt) zijn al sinds 2012 in Zuid-Soedan 
aanwezig, onder de bezielende leiding van zuster Viji, 
een goede bekende van Missio. Het is hun missie om 
de meest kwetsbare mensen, mensen die overal buiten 
vallen, de allerarmsten, en in het bijzonder vrouwen en 
kinderen bij te staan en hun levens te verbeteren.

Zuid-Soedan

Vrede 
begint klein
Gemeenschapsscholen
De zusters DMI geloven erin dat het 
uiteengevallen Zuid-Soedan opnieuw 
opgebouwd kan worden. Dat moet volgens 
hen onder andere gebeuren door het 
verbeteren van onderwijs. De zusters 
beginnen helemaal bij het begin: de 
kinderen. Ze investeren in kinderen, die 
immers het meest lijden door de oorlog 
in hun land en tegelijkertijd de toekomst 
van het land vormen. Daar zaaien de 
zusters de zaadjes van de toekomstige 
vrede. Ze hebben daartoe zogeheten 
gemeenschapsscholen opgericht.

Zuster Viji: “Wij zijn ervan overtuigd dat 
onderwijs de sleutel is voor de toekomst van 
de kinderen. Op de gemeenschapsscholen 
leren zij naast kennis en vaardigheden 
ook het vreedzaam met elkaar 
samenleven.” Er wordt nu gestart met twee 

gemeenschapsscholen in de gebieden 
Rock City en Mangaten. Er leven in dit 
gebied verschillende bevolkingsgroepen die 
proberen te overleven met behulp van wat 
veeteelt en landbouw. Er zijn geen scholen, 
dus de meeste kinderen groeien op als 
analfabeet.

Het hele dorp doet mee
Voordat de zusters zo’n project starten 
praten ze veel met de dorpsoudsten, met 
vrijwilligers en kerkmensen om zo precies de 
noden te kunnen bepalen en te zorgen dat 
het project ook in de toekomst voortgezet 
kan worden. Zuster Viji: “Als we willen dat 
de kinderen leren, dan moeten we eerst het 
probleem van de ondervoeding aanpakken.” 
Daarom willen ze de 200 kinderen die in 
deze gebieden de gemeenschapsscholen 
bezoeken drie keer per week een voedzame 
maaltijd bieden. Er zullen plaatselijke 

mensen worden aangesteld om te koken 
en het eten wordt gekocht bij de plaatselijke 
boeren. Het zijn niet alleen de kinderen, 
de directe doelgroep, die er profi jt van 
hebben. Het waaiert uit naar de hele 
dorpsgemeenschap.

Vrede in Zuid-Soedan begint heel klein en 
eenvoudig met een voedzame maaltijd en 
onderwijs voor de kinderen die de toekomst 
vormen van dit verscheurde land. Zuster Viji 
vraagt onze steun voor deze 200 kinderen. 
Helpt u mee?

vormen van dit verscheurde land. Zuster Viji 
vraagt onze steun voor deze 200 kinderen. 

Bestuur, Nationaal Directeur en medewerkers van MISSIO Pauselijke Missiewerken 
wensen u een Zalig Kerstmis en een Gezegend 2018.

Bestuur, Nationaal Directeur en medewerkers van MISSIO Pauselijke Missiewerken 
wensen u een Zalig Kerstmis 

Sinds kort is MISSIO ook te vinden op 
Facebook, neem eens een kijkje: 
www.facebook.com/missionederland

Missio104 Missioberichten dec_2017_B.indd   1 14-11-17   14:17

Honderdduizenden priesters, diakens, broeders, 

paters en zusters alsook miljoenen geëngageerde 

gelovigen maken onze kerk wereldwijd tot het 

grootste netwerk van solidariteit. Overal waar nood 

is, oorlog woedt of rampen gebeuren, waar armoede 

heerst: de kerk is al ter plekke en helpt – en ze blijft.

Solidariteit betekent: iedereen draagt bij

MISSIO / Pauselijke Missiewerken is actief in meer dan 

130 landen. Jaarlijks komen de directeuren bij elkaar in Rome. 

Tijdens die bijeenkomsten wordt bepaald hoe het geld dat door al 

die 130 landen is ingezameld, verdeeld wordt over de bisdommen 

en parochies in de derde wereld. Bijzonder is wel dat niet alleen 

de gelovigen in de zogeheten rijke westerse landen geld doneren. 

Ook de gelovigen in Afrika en Azië dragen naar vermogen bij. 

Solidariteit betekent: men ontvangt naar behoefte

Elk van de ongeveer 1100 zogeheten missiebisdommen krijgt 

jaarlijks een vaste subsidie voor het pastorale werk. Sommige 

bisdommen zijn hier volledig van afhankelijk en zouden hun 

pastorale en diaconale zorg zonder de subsidie van MISSIO niet 

meer kunnen doen. Niemand wordt bevoordeeld. Iedereen krijgt 

naar behoefte. Zo kan voorkomen worden dat de allerarmste 

parochies zonder fi nanciële steun zouden blijven, omdat ze geen 

directe relaties met bijvoorbeeld parochies in Europa hebben.

Ook mag elk van die 1100 bisdommen per jaar vijf aanvragen 

indienen voor bijzondere subsidies. 

Het geld wordt besteed aan onder andere: opleiding van 

catechisten, bouw en reparatie van kerken en kapellen, 

religieuze communiteiten, media, opbouw van parochies, 

noodhulp.

Bijdragen 

aan het solidariteitsfonds, 

per continent in procenten

Verdeeld 

vanuit het solidariteitsfonds, 

per continent in procenten

• Afrika 

• Azië  

• Oceanië

• Amerika  

• Europa

1%6%4%40%
49%

56%

2%
5%

3%

34%

[Bron: Propaganda Fide, 2010/2011]

Help mee aan dit 

wereldwijde netwerk 

van solidariteit  

Geef aan MISSIO

Solidariteitsfonds 

van de Wereldkerk

Hoe het solidariteitsfonds van MISSIO werkt, is te zien in de 

grafi ek. De ingekomen gelden per continent worden vergeleken 

met de bestede gelden per continent. Ook het fi nancieel 

zwakkere Afrika draagt zijn deel bij, maar ontvangt de grootste 

ondersteuning.

368.520

Lekenmissionarissen

3.264.768

Catechisten

44.566
Diakens

5.158
Ziekenhuizen

612
Lepracentra

15.679
Huizen voor ouderen, 

verpleeghuizen en huizen 

voor gehandicapten

9.492
Weeshuizen

12.637
Kinderopvangcentra

73.580 

Kleuterscholen

46.339 

Voortgezet onderwijs

1.272.281.000

Katholieke gelovigen

96.283 

Basisscholen

415.792

Priesters

682.729

Zusters

54.559
Broeders

Dit wereldwijde katholieke netwerk is 

de basis waarop MISSIO kan bouwen. 

De hulp komt direct bij de mensen die 

het het meeste nodig hebben.
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berichten28e jaargang • nr. 3 • Juni 2017 Zuster Angélique 
Dungu is een stoffi g dorp in het noordoosten van de Democra-tische Republiek Congo. Het is een onveilig gebied, vlakbij de grens met Zuid-Soedan en Oeganda. Geregeld vinden er overval-len, moorden en ontvoeringen plaats door het rebellenleger van het LRA (Lord’s Resistance Army). Hier woont zuster Angélique Namaika, in het dorp dat ze ‘Village d’Espoir’ noemt, dorp van de hoop. 

Hier vangt de zuster voormalige kindsoldaten, weeskinderen en vondelingen op. Het weeshuis is niet meer dan een barak van golfplaten op een lemen grond. ’s Avonds klappen ze hier de bamboebedden uit, waarop de kinderen vaak twee aan twee sla-pen. Het is zo smal dat men er nauwelijks doorheen kan lopen. Zuster Angélique slaapt in een piepkleine afgescheiden ruimte. Als een van ‘haar’ kinderen huilt, staat ze op, soms tien keer per 
nacht. “Als ik verwaarloosde kinderen zie, heb ik medelijden. We 
nemen ze op, ook als we geen plaats hebben”, zegt ze. 
Eindelijk naar school
Eén van die kinderen is Aimée. Zij vertelt: “We wilden juist aard-noten gaan oogsten. Mijn vader hebben ze doodgeslagen, ons hebben ze geboeid en gedwongen met hen mee te gaan.” Aimée 
was tien jaar oud, haar broertjes acht en twaalf toen rebellen van het uit Oeganda afkomstige LRA hen ontvoerden. Dagenlang 
moesten de kinderen marcheren, geweren sjouwen of baby’s van 
andere vrouwen dragen. “Als ze dachten dat we wilden vluchten, werden we afgeranseld”, zegt Aimée. Op een dag heeft ze de vlucht toch gewaagd. Van haar broertjes hadden de rebellen haar 
al lang gescheiden.
Sinds een jaar woont Aimée nu bij zuster Angélique Namaika in Dungu. Hier voelt ze zich veilig, hier kan ze eindelijk naar school. 
“Zuster Angélique is als een moeder voor mij”, zegt ze, “de anderen zijn als broers en zussen”.

Entreebewijs voor een normaal levenZuster Angélique zou nu graag 43 voormalige kindsoldaten naar school laten gaan of een vak laten leren. In het reïntegratiecen-trum dat de religieuze heeft opgebouwd, krijgen de getraumati-seerde kinderen geestelijke bijstand. De scholing is hun entree-bewijs om naar een normaal leven terug te keren. Ze geeft hun de kans om op eigen benen te staan.

Met uw fi nanciële steun kunnen de beschermelingen van zuster Angélique de verschrikkelijke gebeurtenissen verwerken, 
naar school gaan en een vak te leren. Met uw hulp krijgen de kinderen de kans om weer te leven. Helpt u mee?

Het dorp 
van de hoop
Democratische Republiek Congo
Democratische Republiek Congo

kinderen de kans om weer te leven. Helpt u mee?

Nodig  
€ 5.000

Zuster 
Angélique Namaika: 

“Als ik een mens zie, die lijdt of in nood is,  zie ik Jezus voor mij.”


