
Doelstelling Stichting Luanda Jinja
Onze stichting is opgericht in 1996 en steunt kleinschalige projecten in de hele 
wereld, waar missionarissen van Mill Hill direct bij betrokken zijn. Daarnaast steunen 
wij de opleiding voor missionarissen in de congregatie van Mill Hill in Kenia en Uganda 
en krijgen steun van o.a. Wilde Ganzen, Cordaid en NCDO. 

www.luandajinja.nl 
Wereldwijd is het werk van onze stichting te volgen. Kijk op www.luanda-
jinja.nl en u bent actueel op de hoogte van allerlei projecten, waaraan we 
onze medewerking hebben toegezegd. Natuurlijk leest u over onze doel-
stellingen en onze wervingsacties om geld binnen te krijgen voor de onder-
steuning van kleinschalige projecten - waar missionarissen van Mill Hill 
direct bij betrokken zijn - in de hele wereld. 
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Voorwoord
In 2017 heeft de Stichting Luanda Jinja wederom diverse 
projecten kunnen ondersteunen ! En dat kan alleen maar 
met Uw hulp. Ook voor 2018 blijven we daarbij een beroep 
op U doen.
In deze nieuwsbrief wederom veel foto’s. Die spreken 
vooral aan daar waar het gaat om verantwoording van onze 
fondsenwerving maar vooral van de besteding van onze 
middelen.
In onze Nieuwsbrief 31 hebben we uitgebreid stil gestaan 
bij de gevangenen en hun dagelijks programma. Hoe gaat 
het nu ?
“Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe” (Mattheus 
25:36).
“Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen 
gevangen zat” (Brief aan de Hebreeën 13:3)
De Martyrs of Uganda Catholic Church heeft een extra taak 
op zich genomen: de steun aan de gevangenen van de 
Groenpunt prison in Sasolburg (in het diocees Kroonstad, 
Zuid-Afrika). De gevangenen werden spiritueel in de steek 
gelaten en de bisschop van het diocees Kroonstad is dan 
ook blij dat Fr. Antony Ndang Ndicha MHM naar de gevan-

genen toe gaat om hen een hart onder de riem te steken.
De Groenpunt prison biedt de gevangenen opleidingen, 
sport en recreatie, culturele en correctieprogramma’s en 
spirituele programma’s. De gevangenis was gebouwd om 
1193 gevangenen onder te brengen maar er zitten nu maar 
liefst 2767 gevangenen. U leest hierover in deze nieuws-
brief.
En dan is daar de voortgang van het pleisterproject in India,  
met veel inzet van de eigen bevolking. De huisjes kunnen er 
weer jaren tegen.
En wat was men blij met de fietsen en de pc’s ! Die kwamen 
erg gelegen.
En dan is daar de realisatie van het gezondheidscentrum. 
Met de middelen die de Stichting Luanda Jinja ter beschik-
king stelde kon weer een deel afgebouwd worden. 
Kortom met de inzet van de verkregen middelen hebben we 
in 2017 weer veel bereikt. Dat hopen we met U samen ook 
in 2018 te continueren !
We wensen U en Uwen een zalige jaarwisseling , een zalig 
kerstfeest en een gezonde start van 2018.

De redactie

Op weg naar 2018 
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Gevangenis apostolaat 
Groenpunt Correction Centre

“As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I 

knew if I didn’t leave my bitterness and hatred behind, I’d still be in prison.” 

Nelson Mandela

Toen ik de poort van de gevangenis uitliep, op weg naar mijn vrijheid, wist 

ik dat als ik mijn bitterheid en haat niet achter me zou laten, dat ik dan nog 

steeds gevangen zou zijn” Nelson Mandela.

23rd September 2017

Stichting Luanda Jinja Foundation
In September 2016 kregen wij € 2.500 van Stichting 
Luanda Jinja voor het apostolaat van de gevangenis van 
Groenpunt. Het is een initiatief om deuren te openen 
richting vrijheid  zodat de gevangenen bitterheid en haat 
achter zich kunnen laten.
Statistieken uit 2017 tonen aan dat er 161.984 gevangenen 
in Zuid-Afrikaanse gevangenissen zitten, waarvan 44. 236 
in voorlopige hechtenis, 111.142 veroordeelden en uitein-
delijk zitten er 4185 gevangenen in de gevangenis omdat 
ze geen borg kunnen betalen. Elke maand worden 23.000 
gevangenen ontslagen uit de gevangenis en worden er 
25.000 mensen gevangen gezet. Het werk van het aposto-
laat is erg belangrijk en bestaat voornamelijk uit spirituele 
zorg en steun.

Het doel van het apostolaat is spiritueel en gericht op 
rehabilitatie en succesvolle reintegratie in de samen-
leving.  Ons katholieke pastoraat organiseert samen 
met vrijwilligers allerlei activiteiten waaronder missen, 
spirituele ondersteuning, psychische hulp en maatschap-
pelijke workshops. Voor deze activiteiten zijn materialen 
aangeschaft zoals gebedsboeken, zangbundels, nove-
nenboeken en rozenkransen. Stichting Luanda Jinja heeft 
ons hiermee geholpen. Vele gevangenen kregen weer een 
positieve levenshouding en hoop op de toekomst. De 
gebedsboeken worden ook ingezet in liturgiegroepen en 
zo steunen de gevangenen zichzelf en elkaar. Ze krijgen 

een betere band met zichzelf, met de andere gevangenen, 
hun familieleden en zelfs met hun slachtofffers.

Twee maanden geleden hebben wij een workshop gege-
ven om pijnlijke herinneringen bij gevangenen te ver-
werken. Ik heb met de gevangenen gesproken over de 
prachtige woorden van Paus Fransciscus en zal met deze 
woorden eindigen.
Paus Franciscus herinnert ons eraan dat wij, als Christenen, 
bruggen van dialogen zouden moeten bouwen en geen 
muren van wrok. Waarom zien wij de ander niet meer als 
onze broeder en zuster? Bouwen wij muren en gevange-
nissen in plaats van bruggen ? Waarom zit er haat en angst 
in onze harten? De Paus zegt dat de situaties en mensen 
kunnen veranderen. Zorg dat je de eerste bent die goed 
is voor de ander. Laat het kwaad niet groeien maar verde-
dig het kwaad met het goede, zegt de Paus. We kunnen 
tegen het kwaad vechten zelfs met hele kleine tekenen 
van goedheid. De Paus vervolgt: ik benut mijn tijd en mijn 
talenten om de wereld radicaal te veranderen. Hoe donker 
de omstandigheden ook zijn, we kunnen positief blijven. 
Door samen te werken, kunnen we de obstakels wegwer-
ken. We worden door Paus Franciscus aangemoedigd: 
heb de moed om tegen de stroom op te zwemmen en heb 
de moed om gelukkig te zijn. “Have the courage to swim 
against the tide. Have the courage to be happy.”

Fr Anthony Ndang Ndichia mhm, 
Catholic Chaplain at Groenpunt prison, South Africa
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3Gevangenen in gebed met elkaar!

De onderdrukten zullen opstaan

Het was smoorheet toen ik hartje zomer in juni 1979 voor het 
eerst naar India kwam naar Nagwa Basti en kennis maakte 
met de mensen. Ik schrok. De wijk zag er troosteloos uit.  Het 
was een jaar na een alles verwoestende overstroming van de 
Ganges. De mensen die het meemaakten praten er nu  nog 
over. Het water sleurde de hutten waar ze woonden mee. De 
enkele lemen onderkomens smolten in het water. Een paar 
met mos overgroeide muren stonden nog overeind. Met wat 
ze ook vonden hadden de mensen krakkemikkige krotten 
gebouwd van rottende oude planken, verroeste stukken  golf-
plaat, jutezakken en plastic. Nagwa Basti was een verloren, 
in de steek gelaten krottenwijk. Op de grond lag stinkend 
afval. Vliegen zoemden er omheen. Kinderen speelden er. 
Een krakende handpomp zorgde voor een beetje water. Er 
was geen toilet, geen riolering, geen bestrating, geen school, 
geen gezondheidszorg. Ergens stonden een paar verroeste  
rikshaw  wrakken. De meeste mannen waren rikshaw-taxi 

fietsers. Vrouwen met babies aan de borst staarden voor zich 
uit. Wat de mensen in Nagwa Basti nog het meest misten  was 
hoop. 

Hoe moest Nagwa Basti verder?
De overheid liet zich niet zien. Een bezorgde leider:  “We heb-
ben dringend een dak boven ons hoofd nodig. Onze vrouwen 
en kinderen zijn ziek. Hoe komen we aan een beter onder-
komen? We helpen mee zoveel we kunnen”. Bij mijn vertrek 
naar India had ik van vrienden in Nederland een fonds cadeau 
gekregen waar zij en anderen aan zouden blijven bijdragen. 
Ze noemden het ‘Benaresfonds’.  Het is inmiddels een stich-
ting geworden. 
Kwam dit fonds  juist op tijd voor de Nagwa Basti  bewoners? 
Samen met mijn leraar Hindi en anderen gingen we te rade bij 
een advokaat die Nagwa Basti een warm hart toedroeg. Ook 
een Indiase monnik die de Basti goed kende vroeg ik om raad.

Veel dank aan de Stichting Luanda Jinja  voor de  bijdrage in 2016 van Euro 
10.000,- om woningen te pleisteren in de wijk  Nagwa Basti  aan de rivier 
de Ganges in Benares, India. In die wijk wonen uitsluitend Dalits. Dalits zijn 
de laagste kasten en de kastelozen, de vroegere ‘onaanraakbaren’. De naam 
betekent ‘onderdrukt, gebroken’.        
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De belangrijkste vraag
De mensen in Nagwa Basti wonen opeengepakt op een klein 
stuk grond. Was de grond van hen?  Woonden ze er niet 
als squatters, illegaal?  Een Housing Project zou verloren 
moeite en geld betekenen.  Navraag  bij de gemeente  
wees uit dat het stuk grond aan de Nagwa Basti inwoners 
toebehoorde. Ze waren er nooit verjaagd. We bedongen  
dat met een Housing Project elk onderkomen een huis-
nummer kreeg en dat de Nagwa Basti inwoners op de 
kiezerslijst kwamen te staan. Daarmee werden zij volwaar-
dige Indiase staatsburgers.
Gedurende een bijeenkomst van alle inwoners  werd 
besloten de krotten op te ruimen. Het Benaresfonds zou 
microcredieten verlenen, de helft van de kosten van een 
kleine stenen woning. De andere helft zou worden betaald 
door de inwoners zelf, hoe  moeilijk dat ook zijn zou. Hun   
inkomen was gering.  Dat is nog zo.  Voor het eerst zag  ik 
een lach op de gezichten van de vrouwen. Ze veerden op, 
omhelsden elkaar.   

Pleisteren 
De bouw van nieuwe onderkomens  heeft meer dan twin-
tig jaar geduurd. De mensen bleven werken en sparen, 
hoe dan ook, om hun microcredieten  te krijgen en terug 
te betalen. Indertijd had het Benaresfonds onvoldoende 
middelen  voor cement om de onderkomens te pleisteren. 
Na zoveel jaren begonnen ze te verslechteren.  Sommigen 
waren al in verval.  De Stichting Benaresfonds zocht 
sinds een aantal jaren naar sponsors om de woningen 
in Nagwa Basti te redden.  Het opknappen en pleisteren 
van 130 onderkomens  vergt tijd. Nu, eind augustus  2017 
zijn  82 onderkomens klaar. Met de volgende 17 zijn de 
mensen bezig.  De bewoners betalen zelf de arbeid. Het 
Benaresfonds levert de bouwmaterialen.

De aanzienlijke bijdrage van de Stichting Luanda Jinja 
aan het pleisterproject van de Dalits in  Nagwa Basti zorgt 
voor duurzame veiligere woningen, hoe klein ook. Maar er 
is meer.  De solidariteit van de Stichting legt een helende 
pleister op een wonde die Dalits in India nog steeds pijn 
doet: discriminatie en uitsluiting.

Frans Baartmans MHM

Het pleisterproject vordert met eenieders inzet.
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Dank jullie wel! 
Er wordt dankbaar 
gebruik gemaakt 
van de verstrekte 
spullen
Beste vrienden,
Kerst groeten en vredeswensen aan de Stichting en alle 
donateurs vanuit de Mill-Hill kommuniteit van het vor-
mings centrum voor filosofie studenten in Jinja Oeganda.
Jarenlang heeft de Stichting zich ingezet voor de vorming 
van toekomstige Mill-Hill missionarissen afkomstig uit 
Oeganda, Kenya en Congo.

Ook dit jaar weer heeft de Stichting heel positief gerea-
geerd op een aanvraag ter waarde van 4.200 Euro’s  voor 
8 fietsen, 6 computors en een groot TV scherm voor onze 
26 Mill-Hill studenten in Jinja, 10 afkomstig uit Congo, 10 
uit Oeganda en 6 uit Kenya.
Elk weekend trekken allen er op uit om in de naaste omge-
ving zieken te bezoeken, kristen kommuniteiten te anime-
ren en gebedsdiensten te leiden in dorpen en scholen, 
jeugd groepen te inspireren etc. De fiets is hierbij een heel 
dankbaar vervoermiddel.
Computers zijn onmisbaar voor de studie van filosofie, 
sociale wetenschappen en spiritualiteit.
Het grote TV beeldscherm is een kostbare aanwinst om op 
de hoogte te blijven over wat er zich dagelijks afspeelt in 
de wereld en een mooi hulpmiddel om inspirerende films 
te kunnen vertonen.

Wij zijn de Stichting en donateurs zeer dankbaar voor 
deze belangrijke bijdrage aan de vorming van onze jonge 
studenten die zich voorbereiden op een uitdagende taak 
om in de  toekomst uit te trekken over de hele wereld 
om te helpen  bruggen te bouwen en vrede te stichten in 
een diep verdeelde wereld, geinspireerd door de Blijde 
Boodschap van Kristus.
Namens ons allen hier in Jinja van harte een gezegend 
Kerstfeest toegewenst en een vredig 2018 met heel veel 
dank voor de ontvangen steun!!

Fr.Wijnand Huijs
Rector  
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Groeten en de beste wensen van Fr Yesudas.
Allereerst hartelijk dank voor al uw hulp tot nu toe voor 
de projecten die u heeft toegekend voor het Mill Hill 
Formation House voor Karunapuram. Ik heb het rapport al 
naar onze minister van Financiën, Jos Boerkamp, gestuurd 
en op zijn beurt zou hij u het rapport toezenden.
Nu word ik overgeplaatst naar een missiestation, een mis-
sieparochie in Mill Hill (Prema Seva ashram, missie van de 
Heilige Hartkerk, Nellikuduru). Ik ben hier om een school 
en hostel te runnen voor de arme en gemarginaliseerde 
kinderen van de Lambada-stam.
We hebben ongeveer 350 kinderen en meestal wees- en 
half weeskinderen, zowel in een hostel als op school. Dus 
verzoek ik u om twee waterputten/pompen te regelen voor 
zowel jongens als meisjes, want ze zitten ver van elkaar.
Ik ben je bij voorbaat dankbaar voor je vriendelijke consi-
deratie en hopelijk wachtend om spoedig van je te horen.
Fr Yesudas Nayak, Mission Directies ; Mill Hill Missionaries
En uiteraard kon het Bestuur van de Stichting Luanda Jinja 
een bijdrage leveren.
Een bijdrage leveren voor de beide scholen voor meisjes 
en jongens.

Waterpompen zijn 
werkelijk een uit-
komst
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Colofon

Bestuur Stichting Support Group Luanda Jinja
Voorzitter Ton Hermus
Secretaris Geert Akkermans
Penningmeester Theo van der Heijden
Leden Peter van der Bruggen,
 Caroline Evers,
 Ton Lebbink
Adviesraad Fons Eppink MHM, 
 Ko Klaver MHM,
 Martien van Leeuwen MHM, 
 

Nieuwsbrief
Eindredactie Ton Lebbink
Vormgeving Bureau Bruschinski, Tilburg
Logo SintLucas, Boxtel
Fotografie de meeste foto’s aangeleverd 
 door missionarissen van Mill Hill, 
 andere foto’s vrij van rechten.
Productie Drukkerij Tielen, Boxtel

Deze nieuwsbrief is een product van onze stichting 
in samenwerking met Francy Bruschinski van Bureau 
Bruschinski en drukkerij Tielen tot stand gekomen. 
Hartelijk dank!
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De bouw van het gezondheids-
centrum
Brief van Stan Bondoko, 
31 maart 2017

Beste vrienden,
Hartelijk dank voor jullie donatie van € 8000. Met dat geld heb ik het dak van het gezond-
heidscentrum kunnen laten bouwen en cement kunnen kopen. 
Ik zal jullie vertellen tegen welke problemen we hier in de Congo dagelijks aanlopen.
Door slecht beleid in ons land leven erg veel mensen in armoede en ellende.  Velen 
eten geen drie maaltijden per dag. Door slechte voeding hebben de mensen te weinig 
weerstand tegen ziektes en infecties. Arme mensen hebben geen geld voor medische 
behandelingen in de klinieken of hebben geen geld om naar de grote stad als Kinshasa of 
Lubumbashi te reizen om zich te laten behandelen. Velen sterven aan ziektes die eenvou-
dig behandeld hadden kunnen worden.
Vandaar de behoefte om een gezondheidscentrum te bouwen. Ik was diep geraakt toen 
ik een jonge moeder trof die vertelde dat haar zoontje was gestorven. Hij zou het gered 
hebben als hij op tijd behandeld was. Vele mensen sterven hier onnodig omdat er niet op 
tijd behandeling is of omdat er geen medicatie beschikbaar is. 
De liefde voor God en het voorbeeld van Christus die de zieken genas (Lucas 4:38-40) 
motiveerde me om iets te doen voor de arme mensen maar ik kan dit niet alleen. Vandaar 
dat ik de hulp inroep van de Stichting Luanda Jinja. Ik hoop dat jullie ons kunnen helpen 
om het centrum verder af te bouwen.

Met vriendelijke groeten, Stan Bondoko

Het gezondheidscen-
trum in wording.
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