Ter gelegenheid van de wereld-dag van grootouders en bejaarden schrijft Paus Franciscus in zijn
omzendbrief: “ Dat de dromen van de ouderen een nieuwe visie bij de jongeren moge teweeg
brengen”
Echt waar, ik droom nog, en heb nog vele plannen en we delen ze met jongeren die dan
meedenken en proberen te realiseren wat eens een droom was…
Zo zijn we begonnen met een nieuw school te bouwen in Menkao, bij de zusters. De school
wordt, een antwoord op een reële nood. En onze dromen worden voor de mensen een visie op
de toekomst. De school, bestuurd door de zusters van de Jacht (ICM), wordt zeker een centrum
waar de opvoeding en de begeleiding van meisjesleerlingen een betere aandacht zullen krijgen…
Met de zusters, die een ervaring hebben in de begeleiding van meisjes, een beetje overal in RD
Congo, slagen wij zeker om een open geest te scheppen in deze nieuwe school, waar jongens en
meisjes, begeleid door evenwichtig gemengd personeel, kansen krijgen om op te groeien naar
een volwaardig volwassenheid.
We rekenen sterk op hulp van de provincie West-Vlaanderen. West-Vlaanderen is een provincie
die openstaat om samen te werken met mensen van het Zuiden en mensen die in Het Zuiden
werken. Zo hebben wij al verschillende keren met succes beroep gedaan op de goedwil van WestVlaanderen. Zonnepanelen en generator voor de ontmoetingszaal van Menkao en laatst nog
hulp voor de bouw van een landbouwschool, nu afgewerkt en functioneel.
De Covid19 zal ons niet tegenhouden. Hoewel we er toch zeker rekening mee moeten houden.
Hier zijn er verschillende gevallen van corona… ook stergevallen. We beschermen ons en vragen
elke dag opnieuw aan de mensen dat ook te doen… nochtans zijn de meesten onvoorzichtig. De
taxi’s zitten overvol, In de bussen staan de mensen recht, opeengestapeld! De markten zijn te
vergelijken met mierennesten, onvermijdelijk botsingen met andere marktbezoekers… Hoe
komt het dat die coronavirus hier niet zo overweldigend is? Volgens de cijfers dalen de
besmettingen weer… zijn de cijfers te vertrouwen?
In de kerk houden wij ons aan de aanbevelingen: temperatuur nemen, handenwassen en
mondmasker verplicht…. Enkel met vijf op een bank en de rest buiten… Vergaderingen, altijd
buiten en dan niet meer dan 20 aanwezigen. Voor sterfgevallen geen kerkdienst met lijk van
overledene… de ceremonies in de lijkhuizen enkel met 20 personen en met 50 maar op kerkhof…
Dez laatste maatregel doet de mensen erg pijn! Geen rouwbijeenkomsten meer aan huis rond
het lichaam van afgestorvene… geen normale kerkdienst niet meer…. Dat is erg!
We zoeken oplossingen met goed verzorgde afscheidsmissen rond foto’s van zij die gestorven
zijn… decor-aanpassingen in de kerk, speciaal onthaal en begeleiding na dienst… We gaan niet
meer naar de lijkhuizen… maar zoeken naar symbolen die tonen dat de kerk (parochie)
aanwezig. Misschien helpt die coronacrisis wel om sommige (nutteloze) uitgaven bij
sterfgevallen te verminderen en de gebruiken te herzien… Zoals de paus schrijft en zegt in zijn
uitspraken over de pandemie “ Het leven na de pandemie moet anders zijn dan voor de ziekte…”
Zoals bij jullie zoeken wij ook naar aangepast pastoraal doen! De kerkgemeenschap wordt elke
dag nieuw en herleeft in alle omstandigheden….
Ik kreeg mijn eerste vaccin (AstraSeneca). In augustus mijn tweede prik. Het staatsbestuur
begint nu ook de vaccinatiecampagne aan te wakkeren… Hopen maar!
We lieten een Facebookpagina maken voor nog meer kontact te hebben met jullie. Zo kunnen
zij die facebook gebruiken de evolutie en de gebeurtenissen goed volgen. Ik probeer zoveel
mogelijk te schrijven… mijn nieuwsbrieven gaan gewoon door natuurlijk. Onderaan kan je de
gegevens voor mijn facebookblad lezen.
Ik ontmoette priester Sylvester Mpia Bokoma, voor hij naar Beronge doorreisde. Veel hebben
wij nog niet gepraat… Hij was volop bezig met aankopen te doen en de verzending van de
goederen voor de school van Beronge te organiseren… Ondertussen is hij al aangekomen. Jullie
lazen het in Kerk en Leven, nieuws van Sint Amandus.
En zo blijven wij bezig in tijden van corona. Denken en dromen van een betere toekomt voor
Congo en zijn mensen… We hebben vertrouwen dat onze dromen werkelijkheid worden. We
stellen onze hoop op het dynamisme van onze actieve bevolking… en wij hopen dat, daar waar

ons de middelen ontbreken, hulp zal komen van de Voorzienigheid… We weten dat de
Voorzienigheid werkt met handen en harten van mensen…
God zegene en beware jullie allemaal.
Toontanghe@yahoo.fr
Facebook: Toon Tanghe, werkzaam in Congo

