
PROJECT “LOVE CONGO 2010” 
 

STICHTING EL SHADDAI - KINSHASA 
 

Schoolgeld voor Congolese kinderen! 
 

Investeer in de 

jonge Congolese 
generatie en geef 

hen een kans om uit 
de armoede te 

geraken. 
 
In bepaalde streken van DR 

Congo gaat 60-70% van de 

kinderen niet naar school! 

Veel ouders kunnen het 

schoolgeld niet (meer) betalen vanwege hun lage 

inkomsten of wegens werkloosheid. Veel van deze 

kinderen komen dan op straat terecht of belanden in 

bendes. Veel leerkrachten verlaten ook het onderwijs omdat ze van hun lage loon 

niet kunnen leven. Het nationale onderwijsbudget in Congo is gemiddeld 2% van 

het BNP (in de meeste westerse landen tot 35%). 

Stichting El Shaddai (o.l.v. Colin Nzolantima) richt zich vooral tot kansarme 

kinderen, wezen en gehandicapten. Ze heeft sinds 1991 al voor ongeveer 7000 

kinderen een verschil gemaakt. Ze 

werkt voornamelijk in Kinshasa, maar ook in andere 

provincies in Congo. 

El Shaddai is een christelijke organisatie die zeer goed 

bekend staat en werkt als partner met het Ministerie van 

Sociale Zaken, Ontwikkeling en Landbouw. 

Naast gratis scholing verstrekt ze ook medische 

verzorging en hulp aan de kinderen en hun ouders, doet 

aan alfabetisering onder volwassenen, en sensibilisering 

en voorlichting via conferenties en radio en TV.  

 
Houd een speciale collecte op zondag 27 juni, of geef een gift tussen 500 en 1000 €! 
 

De einddatum van deze inzamelactie is 15 november; uiterlijk 20 november zal een bankcheque 

officieel overhandigd worden. 

Bankrekeningnummer: “Prayer Belgium”, 979-6353088-78 (met vermelding “Love Congo 2010”). 

 

Website: www.elshaddai.be (operationeel vanaf juni) 

 
Organisatie: “Verzoeningscomité Congo-België” (Philip 

Quarles van Ufford, Ignace Demaerel , Lynn Nwagbara-

Badcock, Henry Ekutshu, Nestor Kamuanga, Bruno Van de 

Vliet) 

 
Inlichtingen: Philip Quarles van Ufford, 055/303925; Ignace Demaerel, 02/2452512; E-mail: 

pray4belgium@scarlet.be (mail ons voor een uitgebreide beschrijving over El Shaddai) 

Is dit niet het vasten dat ik verkies…: je 
brood delen met de hongerige, onderdak 
bieden aan armen zonder huis, iemand 
kleden die naakt rondloopt, je bekommeren 
om je medemensen? 

Dan breekt je licht door als de dageraad, je 
zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid 
gaat voor je uit, de majesteit van 
de H E E R  vormt je achterhoede. 

Jesaja 58:6-8 

Wij roepen op tot 

de grootst mogelijke liefdesgave voor Congo! 
Ons streefdoel: met de Belgische christenen 250.000 € bij elkaar brengen! 

 

http://www.elshaddai.be/
mailto:pray4belgium@scarlet.be

