Maak voor hen
een wereld van verschil !

Lisanga
Samenwerken in vriendschap

Een stukje geschiedenis
De Zusters Kindsheid Jesu waren 75 jaar actief in de D.R. Congo. Zij hebben zich ingezet
voor onderwijs, gezondheidszorg en vorming. In 2002 keerden de zusters definitief terug
naar Vlaanderen. Hun werk wordt nu verder gezet door de Congolese 'Soeurs de
l'Immaculée Conception (SIC)’ en hun medewerkers.
In 1992 ontstond vanuit de woonzorgcentra van de congregatie Zusters Kindsheid Jesu de
missiewerkgroep Lisanga. Nadien werd een vzw opgericht om de projecten blijvend te
kunnen ondersteunen. 'Lisanga' is Lingala en betekent: samenwerken in vriendschap
De projecten van Lisanga situeren zich in het bisdom Inongo, in de provincie Mai-Ndombe.
De missieposten liggen langs een stroom of aan het meer Mai-Ndombe, 600 km ten
noordoosten van de hoofdstad Kinshasa.

De projecten van Lisanga die ook uw hulp nodig hebben, situeren zich in Inongo, Mushie,
Bokoro,Kutu,Taketa, en Kiri. In Kinshasa ondersteunt Lisanga het ziekenhuis van Lukunga.

De drie pijlers van vzw Lisanga
Onderwijs
Voor 14€ staat u in voor het onderwijs van één leerling!

U ondersteunt de aankoop van didactisch materiaal en de premies van leerkrachten in de
lycea van Bokoro, Kutu, Inongo en Kiri. Voor de kleuterscholen en lagere scholen en in
Inongo, Bokoro en Kutu voorziet u in de aankoop van voeding voor de kinderen. Het
lyceum van Bokoro kent een toenemend succes. Voor het meisjesinternaat financiert u de
aankoop van bedden, draagt u een steentje bij om de school in te richten en te voorzien
van nodig sanitair.

Gezondheidszorg
Voor 40€ helpt u een vrouw veilig haar kind ter wereld brengen!

Naast de ziekenhuizen in Bokoro en Lukunga, ondersteunt u de dispensaria in Taketa,
Inongo en Mushie. Elke dag worden er zieken opgenomen en bevallen er vrouwen. Aan de
dispensaria zijn voedingsprojecten verbonden. Ondervoeding, of beter eenzijdige
voeding, is nog een vaak voorkomend probleem in Congo. De middelen van Lisanga gaan
naar de aankoop van medisch materiaal , medicamenten, voeding en de betaling van
premies voor het personeel. Soms investeert Lisanga in de aanbouw van een klein labo of
in de sanering van een waterput. Ook worden acties ondernomen om zwangere vrouwen
op een menswaardige wijze te begeleiden en om de kosten voor een bevalling en een
keizersnede zo laag mogelijk te houden.

Sociale en logistieke projecten

Voor 40€ maakt u een wereld van verschil voor vele
mensen!

Verschillende sociale en logistieke projecten worden eveneens door uw hulp gedragen.
Door internetverbinding te installeren verbeterde de communicatie met Congo. Lampen
op zonne-energie maken leven en werken makkelijker. Weduwen, die door de
schoonfamilie verstoten werden, worden bijgestaan. Jonge moeders die geen onderwijs
genoten hebben, leren lezen en het huishouden runnen. Jeugdige delinquenten leren de
waarde van vriendschap kennen en leren een beroep dankzij de middelen die wij
ontvangen. Dit is slechts een kleine greep uit de verschillende sociale projecten.

U kan in Congo levens redden!
U kan vzw Lisanga steunen met een gift voor één van de projecten. De bijdragen worden
integraal aan de projecten besteed. Stortingen kunnen op volgend rekeningnummer:
vzw Lisanga
Onze Lieve Vrouwstraat 23
9041 Gent - Oostakker
www.zorg-saam.be/lisanga
IBAN: BE41 4460 2504 2110
BIC: KREDBEBB
Gelieve bij de storting uw naam, voornaam, adres en 'gift' als mededeling te vermelden.
Vzw Lisanga is tot eind 2022 erkend om fiscale attesten uit te schrijven voor giften van
privé personen (vanaf 40 euro/jaar).

