
 
 

                                                                  
2022: het jaar waarin alles langzaam aan weer “gewoon” werd. 
Maar wat is gewoon? Voor Bambale: 25 jaar bijdragen leveren aan 
mooie projecten in Congo. 
Gewoon kan ook zijn dat we niet meer nodig zijn en dat de rijkdom 
van de wereld eerlijk verdeeld wordt over alle landen van onze aarde.  
Toch blijven we, zo lang het nodig is, doorgaan met dit belangrijke 
werk. Om de bevolking van Congo sterk te maken en een goede basis 
voor vooruitgang te bieden. 25 jaar noodzakelijk en mooi werk. 
Nieuwe ideeen voor de toekomst.  
Geen druppel op een gloeiende plaat, maar een druppel die de steen 
uitholt. 
Samen kunnen we ook Congo beter maken. 
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25 jaar Stichting Bambale 
Op 21 augustus 1997 werd Stichting Bambale opgericht, 
alweer 25 jaar geleden. Een prachtige mijlpaal, waar we 
graag even bij stil willen staan.  
Ontstaan uit de drang om iets te doen voor de bevolking 
van Congo, al is het gebaar nog zo klein.  
En zo is het gegaan.  
Het eerste project, was en is, nog steeds kleinschalig: 
landbouwproject Véronique. Voedsel als eerste 
levensbehoefte, dus de mogelijkheid het te verbouwen 
als eerste project. Het is al 25 jaar een stabiel project 
wat weinig ondersteuning nodig heeft. Vrijwel geheel 
gedragen door vrouwen met hier en daar wat hulp van 
een enkele man.  
Daarnaast heeft Stichting Bambale nog een flink aantal 
andere projecten opgezet en ondersteund. Sommigen 
functioneren geheel zelfstandig, anderen hebben zo nu 
en dan nog hulp vanuit Nederland nodig.  
Vele initiatieven werden genomen, het ene succesvoller 
dan het andere. Vaak een lang leven gegund, soms snel 
van de hand gedaan wegens gebrek aan resultaat.  
Toch is de lijst met successen langer en stabieler dan de 
lijst met teleurstellingen.  

 
 
                                                                

De volgende projecten mochten helaas maar kort 
bestaan: 
 

• Vuilophaalproject GEMUS in Kinshasa 

• Maniokmolens in Massikila en Ntadi 

• Renovatie van een pluimveefokkerij in Kisantu 
(al snel overleden de kippen aan een 
besmettelijke ziekte)  

• Winkeltje voor een coöperatie in Kimpemba. 
 
Projecten waar we meer resultaat mee behaalden: 

▪ Complexe Scolaire Bambale in Kisantu: 
basisschool en middelbare school, inmiddels 
uitgebreid met een beroepsopleiding voor 
naaien. Uitgebreid met docentenkamer, 
bibliotheek, sanitair en inmiddels 9 klaslokalen. 
Naast de gebruikelijke lessen worden de 
docenten van de school betrokken bij verdere 
ontwikkeling en verdieping van het 
lesprogramma. Ook wordt er speciale aandacht 
gegeven aan het betrekken van de ouders bij  
de vorderingen van hun kinderen op school. 
Daarnaast levert de school een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de wijk, sinds 
de aanwezigheid van Complexe Scolaire 
Bambale is de wijk enorm gegroeid.  

▪ Gezondheidscentrum OMECO in Kisantu:  
dit kleine ziekenhuisje werd opgezet door een 
betrokken verpleegkundige in Kisantu. Hij was 
van mening dat zoveel mogelijk burgers 
aanspraak moesten kunnen maken op 
gezondheidszorg. Ook mensen die niet meteen 
alle kosten konden betalen werden door hem 
geholpen. Na zijn overlijden is het centrum 
overgenomen door zijn zoon en het is in zeer 
goede handen terechtgekomen. 
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Dankzij de hulp van stichting Bambale is het 
centrum geheel gerenoveerd en daardoor heeft 
men de medische zorg kunnen uitbreiden en 
verbeteren. Het centrum beschikt sinds vorig 
jaar zelfs over een eigen ambulance. Deze werd 
vanuit Nederland verstuurd en afgelopen 
voorjaar in gebruik genomen.  

▪ Timmeratelier in Kinshasa: een bevlogen 
timmerman uit Kinshasa leerde in een klein 
atelier kansarme jongeren het timmer vak. 
Stichting Bambale hielp hem met de bouw van 
een atelier met leslokalen, opslagruimte en 
later, machines. Helaas is de timmerman al jong 
overleden, maar zijn werkzaamheden zijn 
overgenomen door vakkundige docenten en  
het atelier leidt nog steeds jongeren op tot 
timmerman. Zowel jongens als meisjes kunnen 
het vak komen leren.  

▪ Project Véronique: kleinschalig landbouwproject 
voor vrouwen. Al bijna 25 jaar een project waar 
de vrouwen een stukje grond verbouwen voor 
eigen gebruik en verkoop en daarnaast 
bewerken zij gezamenlijk een ander stukje 
grond ten goede van Stichting Bambale.  

▪ Tractorproject in Kisantu: In Kisantu is in 
samenwerking met Project Véronique een 
tractor ingezet ten goede van de leden van 
Project Véronique en voor de verhuur van de 
tractor aan de boeren in de omgeving. Er is  
een groot gebrek aan tractoren, waardoor veel 
boeren te laat de landbouwseizoenen kunnen 
opstarten. Dankzij de inzet van de tractor van 
Stichting Bambale kunnen veel meer boeren in 
de omgeving tijdig geholpen worden om de 
grond te ontginnen.  

▪ Internetcafé in Kisantu: praktijklessen om te 
leren omgaan met de computer voor leerlingen 
van de scholen in de omgeving. 

 
Andere projecten die we realiseerden: 
- Renovatie van klaslokalen t.b.v. de 

verpleegkundigenopleiding in Kisantu 
- Renovatie van het ziekenhuis in Kimpemba 
- Microkredieten voor vrouwen in Kinshasa 
- Aanschaf van een Toyota Hilux voor 

coördinatieteam FDSB in Kinshasa 
- PAAQE project voor Complexe Scolaire Bambale 
- Kleinschalig bijenproject in Ntadi 

 
 
 

Complexe Scolaire Bambale 

Het afgelopen jaar 2022, stond in het teken van de 
afronding van de bouw van drie nieuwe lokalen voor de 
naaiopleiding van Complexe Scolaire Bambale. 
De lokalen zijn gebouwd op een hoger gelegen deel van 
het schoolterrein, waardoor er minder overlast van 
overmatige regen is. De ruime lokalen zijn afgewerkt met 
duurzame materialen.  

 

In alle nieuwe lokalen zijn basisvoorzieningen voor 
elektriciteit aangelegd (leidingen, stopcontacten, fittingen 
voor verlichting) en zodra de school aangesloten is op het 
elektriciteitsnet kunnen deze in gebruik genomen worden.  
De deuren en kozijnen zijn gemaakt van stevig hout en 
goed beveiligd. Van de gebouwde drie lokalen zal er één 
dienstdoen als praktijklokaal voor de naaiopleiding en in 
de andere twee kunnen de reguliere (theorie)lessen 
gevolgd worden.  
Een plaatselijke timmerman in Kisantu is momenteel bezig 
met het vervaardigen van het meubilair (kasten, 
(knip)tafels en stoelen), waarvan een deel al geleverd is. 
Het resterende meubilair volgt binnenkort.  

 

 

 
 



 

 

Al met al een mooi resultaat waar we ontzettend trots op 
mogen zijn. Het was de afgelopen tijd erg moeilijk om aan 
ondersteuning voor onze projecten te komen. We willen 
daarom iedereen die geholpen heeft om de bouw van de 
lokalen te realiseren, heel erg bedanken. Naast een aantal 
particuliere donateurs, kregen we ondersteuning van 
Wereldhuis Eindhoven, Wilde Ganzen, Stichting S.R. te B, 
vastenactie geloofsgemeenschap Augustinus. Zo kunnen 
we weer een grote groep jonge en talentvolle leerlingen 
helpen aan een betere toekomst.  

 

 

 

 

 
 

Werkgelegenheid 
Complexe Scolaire Bambale is het schooljaar 2022-2023 
weer gestart als vanouds. Er zijn geen Corona 
maatregelen meer en alle lessen kunnen weer gewoon 
gegeven worden.  
Dit jaar zijn er met name in de eerste klas erg veel 
aanmeldingen, waardoor er twee klassen gemaakt 
moesten worden. Desondanks is het aantal leerlingen 
per klas nog steeds erg hoog. 
Gelukkig hadden we hiervoor wel de geschikte 
docenten beschikbaar èn bovendien was er een oud-
leerling die als klasse assistent ervaring wilde opdoen bij 
CS Bambale.  
Deze leerling, Tshiela, heeft haar middelbare school, 
richting pedagogiek, twee jaar geleden met goed gevolg 
afgerond op onze school en wil in de toekomst graag 
gaan werken als docent. De school heeft gretig gebruik 
gemaakt van haar kwaliteiten en als werkstudent 
ondersteunt zij de school, tegen geringe vergoeding.  

 
  Tshiela 

Het helpt de docenten in de eerste klas zeer en de 
gemotiveerde Tshiela ook. Naast haar werkzaamheden 
voor de school, volgt zij nog een deeltijdopleiding in de 
avonduren. Met hetgeen zij verdient, kan zij haar studie 
gedeeltelijk betalen.  
Verder geeft Complexe Scolaire Bambale inmiddels 
werkgelegenheid aan zo’n 30 docenten en 
medewerkers. Jaarlijks wisselt er een enkele klas van 
docent, maar voor het overgrote deel geldt dat de 
docenten al voor een lange periode in dienst zijn van de 
school. De directeur van de middelbare school, de heer 
Basamuna, draait al sinds de start van de school in 2007 
mee.  

 
  Nacha     Marianne          Milambo 

Daarnaast zijn administratief medewerkster Nacha, en 
de docente van de eerste klas Marianne, medewerkers 
van het eerste uur. In klas zes krijgen de leerlingen les 
van de heer Milambo die ook al vele jaren aan de school 
verbonden is.                             Justin in de bibliotheek 

 
Justin Nzulu 1 



 

 

Eveneens van grote waarde voor de school, is de heer 
Justin Nzulu. Hij is vanaf het begin betrokken bij de 
school en ondersteunt Nacha bij een aantal 
administratieve taken. Ook coördineert en organiseert 
hij samen met haar en de twee directeuren veel 
overstijgende taken, zoals onderhoud gebouwen  
en communicatie met de ouders. Daarnaast is hij de 
schakel tussen het coördinatieteam van Stichting 
Bambale in Kinshasa en de school. We zijn erg blij  
met hem. 
Natuurlijk kan de school ook niet zonder de heer 
Chrispin, conciërge van het eerste uur.  Trouw waakt hij 
over de gebouwen op het terrein en elke ochtend is hij 
als eerste bij de school om de deuren te openen.  
Aan het eind van de werkdag vertrekt hij pas als alle 
lessen klaar zijn om de deuren en het terrein weer veilig 
af te sluiten.  
Deze stabiele groep medewerkers staat al jaren garant 
voor kwalitatief goed onderwijs en duidelijke 
communicatie naar de ouders en de leerlingen toe.  
Daarmee onderscheidt Complexe Scolaire Bambale zich 
van vele scholen in de omgeving. 

 
Nu de bouw van de lokalen voor de naaiopleiding klaar 
is, kunnen de lokalen in gebruik genomen worden. Eén 
van de lokalen is al in gebruik genomen voor de 
theorielessen van de opleiding.  

 
 

 

Regionale functie 
Doordat de school veel te bieden heeft, is zij door de 
overheid voor de komende examenperiode 
geselecteerd als regionale locatie voor het afnemen  
van eindexamens voor de middelbare school.  
Naast goede docenten zijn er ook goede faciliteiten: 
rustige en ruime lokalen, een veilige omheinde plek en 
schone sanitaire voorzieningen. Ongeveer vijf scholen 
uit de omgeving (± 368 leerlingen) zullen gebruik maken 
van CS Bambale tijdens de examenperiode. Namens de 
overheid worden tijdens de examens surveillanten 
ingezet, die de leerlingen nauwlettend in de gaten 
zullen houden.  
 

PAAQE project 

 
Sinds 2014 is CS Bambale ook deelnemer van het  
PAAQE project. Dit ondersteuningsprogramma voor 
kwaliteitsverbetering in het onderwijs werd geïnitieerd 
door drie organisaties: Turing Foundation, Leger des 
Heils en Edukans. Het project werd uitgevoerd in 
samenwerking met Stichting Bambale en Stichting 
Tosangana, beiden werkzaam voor goede doelen in 
Congo. Het was bedoeld om de zwakke pedagogische 
vaardigheden van leraren te verbeteren en het gebruik 
van traditionele pedagogische methoden te 
ontwikkelen naar methoden die meer van deze tijd zijn 
en betere resultaten geven bij de leerlingen.  
Op 3 december jongstleden hebben de docenten een 
certificaat van deelname hiervan ontvangen.  
 

Er is evalutatierapport van het project gemaakt door 
een externe auditor, waarin de resultaten van het 
project zijn aangegeven.  
De sterke punten van de PAAQE-methode kunnen als 
volgt samengevat worden: het vergemakkelijkt het 
leren en moedigt het zelflerend vermogen aan, het 
moedigt onderlinge samenwerking tussen leerlingen 
aan, bevordert ruimdenkendheid, bevorderd de 
interesse en nieuwsgierigheid van de leerling, verbetert 
uitdrukkingsvaardigheden, ontwikkelt solidariteit tussen 
studenten en maakt het mogelijk ideeën te delen. 
Al deze punten dragen bij aan het ontwikkelen van 
leiderschap en het hebben van meer 
verantwoordelijkheidsgevoel in het leven en in de 
samenleving. Belangrijke vaardigheden die nodig zijn 
om het land verder te ontwikkelen.  
 
 
 



 

 

Seksuele en relationele vorming  
Het komt nog te veel voor dat meisjes in Congo op te 
jonge leeftijd zwanger raken en een kind krijgen.  
Ook op Complexe Scolaire Bambale is dit de afgelopen 
jaren een aantal keer het geval geweest, met name  
in de leeftijdscategorie 14 en 15 jaar.  
Meestal worden deze meisjes door de schoolleiding 
gesommeerd de school te verlaten zonder de opleiding  
af te maken. Echter op initiatief van Stichting Bambale 
nodigt Complexe Scolaire Bambale desbetreffende 
leerlingen nadrukkelijk uit om na de bevalling terug te 
komen naar school en de opleiding af te ronden.  
Gebleken is dat het bij zowel de ouders als bij de 
leerlingen ontbreekt aan goede voorlichting en 
informatie rondom seksuele en relationele vorming.  
Het praten over seks en relatie is in Congo nog steeds 
een taboe, waardoor vrijwel alle jongeren niet weten hoe 
zij ongewenste zwangerschappen kunnen voorkomen. 
Ook door de armoede worden meisjes verleidt door 
oudere jongens om in ruil voor voedsel of kleding 
seksuele omgang te hebben.  
 

 
Complexe Scolaire Bambale wil graag een voorloper zijn 
in dit traject en voorlichting geven aan alle jongens en 
meisjes op school vanaf een bepaalde leeftijd. Om dit te 
kunnen doen, wordt dit eerst met het oudercomité 
besproken. Daarna wordt het onderwerp tijdens een 
ouderbijeenkomst onder de aandacht gebracht.  
De ouders zelf worden dan ook meegenomen in het 
overbrengen van de voorlichting. Ook onder hen heerst 
nog veel onwetendheid hierover.  
Nadat de ouders betrokken en geïnformeerd zijn, kan 
met een goed plan de voorlichting aan de leerlingen 
plaatsvinden. 
De nadruk ligt daarbij niet alleen op de seksuele omgang, 
maar ook op het respectvol omgaan met elkaar in een 
relatie.  

 
 

Ondersteuning 
Hoewel het schoolgeld voor de leerlingen van  
CS Bambale niet erg hoog is, zijn er toch ouders die niet 
voldoende middelen hebben om dit te kunnen betalen. 
Eén van die ouders is de moeder van Ndunda. Zij is 
alleenstaand en heeft de zorg voor 4 kinderen.  Het is 
voor haar moeilijk om al het schoolgeld in haar eentje 
bijeen te brengen. 

 
 

Dochter Ndunda  bleek al snel na aanname op de 
middelbare school een getalenteerd meisje te zijn.  
Toen haar moeder aangaf het schoolgeld niet verder  
te kunnen voldoen moest de schoolleiding helaas 
besluiten Ndunda naar huis te sturen.  
Dit onoverkomelijke feit kwam één van onze 
particuliere donateurs ter ore, waarop deze besloot het 
schoolgeld voor Ndunda te schenken aan Stichting 
Bambale. Het meisje kan daarmee de lessen volgen, 
leermiddelen aanschaffen en een schooluniform kopen.  
Nog steeds haalt zij uitstekende cijfers tijdens 
proefwerken en tijdens de lessen doet ze gemotiveerd 
mee. Zij is één van de betere leerlingen van haar jaar. 
We hopen Ndunda tot aan het eindexamen te kunnen 
steunen, zodat zij later onafhankelijk en zelfstandig kan 
worden. 
Ndunda is een voorbeeld voor andere meisjes die 
Complexe Scolaire Bambale bezoeken en we willen 
graag meer meisjes als haar zo goed mogelijk helpen.  
 
Help ook een leerling en doneer! 
Voor slechts € 12,50 per maand kan één leerling een 
jaar lang onderwijs volgen bij CS Bambale. 
Samen kunnen we meer jonge mensen op weg helpen 
naar zelfstandigheid! 
Maak hiervoor gebruik van het volgende 
rekeningnummer:  
Stichting Bambale NL38 RABO 01700 0366 85 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulance voor OMECO 
Sinds begin 2022 is de ambulance van OMECO 
daadwerkelijk in gebruik genomen. Nadat er het vorig 
jaar wat opstartproblemen waren door reparaties die 
nog voltooit moesten worden, is de auto nu helemaal 
in orde. Om de uitrusting van de ambulance te 
completeren, stuurden we dit voorjaar een zuurstoffles 
met toebehoren naar Congo.  
We vonden er één en met de juiste capaciteit via 
internet. Voor een redelijk bedrag konden we deze 
overnemen van de aanbieder. Bij de verkoper 
aangekomen en na uitleg over de bestemming van de 
zuurstoffles, mochten we deze gratis meenemen. Van 
het uitgespaarde bedrag konden we de benodigde 
disposable zuurstofmaskers kopen. 
 

 
 

Afgelopen zomer, bezochten wij het gezondheids-
centrum OMECO en vernamen we dat de ambulance 
regelmatig voor verschillende doeleinden wordt 
ingezet. Dit is voornamelijk bij vooraf bekende 
evenementen en in samenwerking met andere 
ziekenhuizen.  
Het betekent dat er vooral vervoer geregeld wordt 
wanneer een patiënt naar een meer gespecialiseerder 
ziekenhuis overgeplaatst moet worden of wanneer een 
patiënt naar een verder weg gelegen ziekenhuis in 
bijvoorbeeld Kinshasa gebracht moet worden.  
Ook wordt tijdens officiële gelegenheden de 
ambulance ingehuurd als stand-by dienst voor 
bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders in de 
provincie. Hiermee worden structurele inkomsten 
gegenereerd die het ziekenhuis helpen de hoge kosten 
te betalen. Dit geeft het ziekenhuis ruimte om minder 
bedeelde patiënten toch ook te behandelen.  
 

 
 

Behandeld door de dokter van 
gezondheidscentrum OMECO 
Afgelopen zomer bracht ik als bestuurslid een bezoek 
aan gezondheidscentrum OMECO in Kisantu. Eén van de  
goed lopende projecten ondersteund door Stichting 
Bambale. 
Bij het centrum aangekomen was ik erg onder de indruk 
van het gerenoveerde gebouw en de mooie ingang.  
Met mijn camera in de aanslag naderde ik de ingang. 
Vanaf de oprit voor de poort fotografeerde ik de 
binnenplaats. Daar trof ik ook de ambulance die 
Stichting Bambale naar Congo stuurde ten dienste van 
OMECO. Het gele voertuig schitterde in de zon en ik 
voelde als medebestuurslid een golf van trots door me 
heen gaan: dit hadden we met behulp van vele 
vrijwilligers en donateurs toch maar voor elkaar weten 
te krijgen!  
Ik besloot de ambulance vanuit verschillende 
perspectieven op de gevoelige plaat vast te leggen en 
liep langzaam zijwaarts voor de ingang om een goede 
hoek te kiezen. Helaas had ik niet gezien dat daar een 
brede betonnen goot was voor opvang van overtollig 
regenwater tijdens tropische buien. Met één misstap 
viel ik in een tel een meter lager op het beton. Mijn 
medereizigers hielpen mij geschrokken overeind en 
probeerden de “schade” aan mijn lijf in te schatten. Op 
het eerste oog een aantal schaafwonden en zo te zien 
en te voelen niets gebroken.  
Snel werd ik door het verplegend personeel van het 
gezondheidscentrum mee naar binnen genomen, waar 
ik voorzichtig op een stoel in de behandelkamer werd 
neergezet. Bezorgd bekeek men mijn schaafwonden en 
door middel van het stellen van vragen werd gecheckt 
of ik werkelijk geen andere verwondingen had.  
Steriele gazen werden zorgvuldig uit hun verpakking 
gehaald en met uiterste precisie werden mijn wonden 
met ontsmettingsmiddel schoongemaakt.  
Vol medeleven werd er gevraagd of het niet te veel 
prikte en het liefst had men mij volledig met schone 
verbanden en gaasjes willen verbinden. 
Nadat ik hen verzekerd had dat dat echt niet nodig was, 
voegde ik mij weer bij ons reisgezelschap om een 
indrukwekkende rondleiding door het 
gezondheidscentrum te krijgen. Zo ondervond ik zelf 
hoe het is om in het Centre de Santé OMECO behandelt 
te worden.                                                       Gerda Ikele 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Santé OMECO is nog dringend op zoek naar 
een echografie apparaat. Stichting Bambale wil dit graag 
voor het ziekenhuis regelen en hoopt dat we d.m.v. 
bijdragen van goedgezinde donateurs het bedrag 
hiervoor bijeen kunnen krijgen. Het is echter geen 
goedkoop apparaat, de kosten kunnen oplopen tot wel 
€ 2500,- 
Mocht u nog een ziekenhuis weten wat er één 
ongebruikt heeft staan, dan staan wij daar graag voor 
open.  
 

 
 

Tractor 
In 2022 nam de vraag naar de inzet van de tractor toe. 
Meer boeren wisten de weg te vinden naar Stichting 
Bambale. In maart was er zelfs vraag vanuit het iets 
verder gelegen Kwilu Ngongo, om 20 hectaren tegelijk 
te ontginnen. Zoals afgesproken kunnen dergelijke 
verzoeken op die afstand alleen gedaan worden 
wanneer het grote oppervlakten betreft. Dit om het 
onnodig overbruggen van grote afstanden te 
voorkomen.  
 

 
Adriën de agronoom 

 
Na een goede start in het voorjaar, was het in juni 
ontzettend moeilijk om alle opdrachten te kunnen 
uitvoeren. Overmatige regenval maakte de grond 
drassig en zwaar om te ontginnen. Ook het inzaaien van 
de bodem werd hierdoor bemoeilijkt; veel zaaigoed 
spoelde door de regen weg.  
Uiteindelijk verbeterde het weer in augustus toen het 
droge seizoen zijn intrede deed. De werkzaamheden 
konden weer doorgaan zoals gepland en de planning 
liep weer vol.  
 

 

     

Nog steeds worden er handmatig lijsten over de 
ingezette uren en bewerkte hectaren bijgehouden en 
naar ons toe gezonden. Ongeveer om de 400 uur, wordt 
er onderhoud aan de tractor gedaan. Dankzij het 
gebruik van de mobiele telefoon kan er regelmatig 
contact met het coördinatieteam van de tractor worden 
opgenomen. Agronoom Adriën en administratieve 
kracht Justin houden ons op de hoogte van de 
ontwikkelingen.  

 
 

Scootmobielen voor Congo 
Via het Wereldhuis Eindhoven ontvingen we twee 
scootmobielen om naar Congo te sturen. Ze werden 
voor verzending bij een scootmobielspecialist 
nagekeken en in orde gebracht.  
Een gulle gever betaalde de reparatiekosten en 
Bambale zorgde voor verzending. Dankzij deze hulp 
hebben we twee mensen in Congo ontzettend gelukkig 
kunnen maken.  

 
Dankzij de scootmobiel kan hij nu weer naar buiten en 
de school weer bezoeken. Hij maakt een praatje met de 
docenten en leerlingen en begeeft zich weer onder de 
mensen. 

 

De heer Michel Longo 
zat vijf jaar lang thuis 
opgesloten, omdat hij 
door een dwarslaesie 
niet meer kon lopen. 
De school waarvan hij 
ooit medeoprichter 
was, kon hij al die tijd 
niet meer bezoeken. 



 
Timmeratelier  
Een jaar lang stonden de activiteiten van het 
timmeratelier op een laag pitje. We moesten helaas 
erkennen dat het verdienmodel dat we in gedachten 
hadden niet blijkt te werken: De commerciële 
activiteiten van het timmeratelier zouden de 
timmeropleiding moeten gaan financieren. Een gedeelte 
van de kosten die gepaard gaan met het verzorgen van 
de opleiding, zou gedragen gaan worden door de 
inkomsten, dachten wij. Na een aantal jaar zou de 
opleiding volwassen en bekend genoeg zijn om een 
contributie te vragen aan leerlingen.  

 

 
 

Onze doelgroep blijkt helaas nog armer te zijn dan wat 
we in gedachten hadden. Contributie vragen blijkt 
onmogelijk voor de meeste leerlingen die daardoor 
soms lessen moeten missen omdat ze het financieel  
niet aankunnen. Er wordt zelfs aan het timmeratelier 
gevraagd om voor eten zorgen. We zijn dus gedwongen 
om de lessen van de timmeropleiding gratis te geven. 
De economische malaise als gevolg van 
mismanagement en corruptie in het land, verergerd 
mede door de gevolgen van de Covid 19 pandemie. 
Hierdoor zijn de inkomsten de laatste twee jaren zwaar 
tegengevallen.  
Al met al was het niet mogelijk om tijdens het 
schooljaar 2021-2022 lessen te organiseren. 
 

 
Voorgevel timmeratelier 

 
 

 
Hierdoor kreeg zij veel last kreeg van haar armen en van 
verwondingen aan haar voeten. 
Desondanks heeft zij als vrouw met een handicap toch 
kans gezien een eigen naaiopleiding/atelier op te zetten 
voor vrouwen met een lichamelijke beperking.  
De meesten van hen kunnen niet lopen en zijn beperkt 
in hun zelfstandigheid wat betreft vervoer en 
verplaatsing.  

 
 

Eminence is dolgelukkig met de scootmobiel. Ze rijdt 
overal naar toe op haar scootmobiel.  
Automobilisten stoppen met respect voor haar en 
omdat er in Kinshasa geen andere scootmobielen zijn, 
krijgt ze veel bekijks. Ze heeft al meerdere malen 
aangegeven dat dit het mooiste geschenk is wat ze ooit 
gekregen heeft. Ze noemde het zelfs zo dat Stichting 
Bambale haar weer benen gegeven heeft. Ze kan nu 
materialen voor haar atelier gaan kopen op de markt en 
ook kan ze gemakkelijker op bezoek gaan bij familie en 
vrienden, zonder daarvoor anderen te moeten 
lastigvallen.   
We willen iedereen die het mogelijk heeft gemaakt voor 
Michel en Eminence om gebruik te maken van deze 
scootmobielen, heel erg bedanken. Hun leven heeft 
weer meer kwaliteit gekregen en zij hebben hun vrijheid 
en zelfstandigheid weer teruggekregen.  
 

 
 
 
 

Naast de heer Longo, 
hebben we nog 
iemand heel erg 
gelukkig kunnen 
maken.  
Eminence Ngole is 
verlamd aan haar 
benen door polio.  
Normaal gesproken 
bewoog zij zich 
moeizaam voort op 
krukken. 

 



 

 

We hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken, 
zowel in Congo als in Nederland, om een manier te 
vinden waarmee de opleiding toch voortgezet kan 
worden. We zijn tot conclusie gekomen dat we 
momenteel de kosten van de opleiding niet kunnen 
dekken met de inkomsten van het commerciële 
gedeelte van het atelier. 
Gelukkig is stichting S.R. te B bereid om ons te 
ondersteunen door de kosten voor de opleiding te 
voldoen, waardoor we de deze weer kunnen herstarten. 
 

 
De nieuwe groep leerlingen 

 

Sinds oktober is het nieuwe schooljaar weer begonnen. 
Er is een nieuwe docent aangenomen die exclusief voor 
de opleiding beschikbaar is. Deze nieuwe docent heeft 
een HTS-achtige opleiding gedaan en was eerder docent 
bij een andere timmeropleiding.  
Daarnaast had hij zijn eigen timmeratelier. Door de 
economische crisis in Congo kon hij zijn activiteiten niet 
voortzetten en is gedwongen iets anders gaan doen. 
De nieuwe docent wordt bijgestaan door een oud-
leerling die hem in de praktijklessen assisteert. 
Er zijn 13 nieuwe leerlingen gestart, waarvan 1 meisje. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
Colofon 
Bambale Nieuwsbrief is een nieuwsbrief voor 
sponsoren, donateurs en belangstellenden 
KvK nummer: 41094324 
Rabobank:  NL38 RABO 01700 366 85 
Chopinlaan 55 
5653 EV  Eindhoven 
040-2571391 
 
info@stichtingbambale.nl 
www.stichtingbambale.nl 
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