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• De RvB werd uitgebreid met drie nieuwe leden : 

Agnes Verhesen (penningmeester), Karel 

Mangelschots en Paul Quaethoven. Welkom en

vooral dankjewel voor jullie gedreven, vrijwillige 

inzet! 

• In samenwerking met productiehuis Jaagbaar 

wordt er een reportage gemaakt over counseling 

en geestelijke gezondheidszorg in Oeganda met 

de focus op de dagelijkse werking van Munnange 

counseling centre. De reportage zal later dit jaar 

te zien zijn op ondermeer Vranckx! 

• Vanaf 2018 zijn er fiscale attesten voor giften van 

40€ en meer. Dit dankzij een 

samenwerkingsovereenkomst met Congodorpen. 

Meer informatie verderop in deze nieuwsbrief. 

•Wij wensen jullie oprecht alle goeds en vooral 

een streepje lichtheid en veel vleugjes vrede! 

Heel erg dankjewel voor jullie niet aflatende 

steun… wij gaan er dagelijks keihard mee aan de 

slag! 

Bij het begin van dit nieuwe jaar staan wij voor 

boeiende uitdagingen en spannende avonturen, 

Munnange is in volle beweging en we gaan 

razendsnel. 

Enkele belangrijke weetjes op een rij : 

• Onze wandeling & kaas-en wijnavond heeft een 

mooi bedrag opgeleverd, waarvoor nogmaals 

hartelijk dank aan alle aanwezigen. 

• Het team in Oeganda werd uitgebreid : Jamilah 

Nantale is coördinator, Demi Nansubuga en 

Grace Nakimbugwe zijn halftijds counselor en 

Ashiraf Lutaaya fulltime counselor. Een 

enthousiast team boordevol plannen en ideeën 

om de dagelijkse werking nog steviger te 

verankeren! 

• We nemen afscheid van Micheal Nsamba. Hij 

was een loyale counsellor bij Munnange, we 

hebben samen heel mooie momenten beleefd. 

We willen Micheal bedanken voor zijn jarenlange 

inzet en wensen hem dan ook veel succes in zijn 

volgende uitdaging! 
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Vzw Munnange heeft reeds tweemaal, helaas 

zonder succes, een aanvraag ingediend om fiscale 

attesten te mogen uitreiken. Daarom hebben we 

recent contact opgenomen met vzw 

Congodorpen. Congodorpen is een Belgische NGO 

die zich reeds meer dan 40 jaar inzet voor de 

ontwikkeling van verschillende bevolkingsgroepen 

in de Democratische Republiek Congo. Als 

erkende NGO kan vzw Congodorpen fiscale 

attesten uitreiken voor andere vzw’s waarmee ze 

een inhoudelijke, thematische of persoonlijke 

band hebben. 

Aangezien er duidelijk overeenkomsten zijn met 

de visie van Munnange, heeft Congodorpen zich 

ertoe verbonden fiscale attesten af te leveren voor 

de stortingen die gedaan worden voor Munnange. 

Vzw Congodorpen rekent hiervoor een 

administratieve kost aan. Na aftrek van deze kost 

zal het bedrag van uw schenking uitsluitend 

gebruikt worden voor de werking van Munnange. 

Vzw Congodorpen zal steeds de vrijheid, de eigen 

werking en het eigen beheer van Munnange 

respecteren. 

Fiscale attesten

Aangezien er duidelijk 
overeenkomsten zijn met 
de visie van Munnange, 
heeft Congodorpen zich 
ertoe verbonden fiscale 
attesten af te leveren voor
Munnange.  

Een gift van minstens € 40 per jaar geeft recht 

op een fiscaal attest. 

Indien u in de toekomst een fiscaal attest 

wenst te ontvangen, verzoeken we u te storten 

op de gezamenlijke rekening Congodorpen BE 

44 0689 0853 2945 met mededeling 

MUNNANGE. 

Indien U geen fiscaal attest wil, kan u nog 

steeds rechtstreeks op de rekening van 

Munnange BE91 3630 9240 5876 betalen.

Wij hopen dat U deze nieuwe ontwikkeling 

binnen Munnange kan appreciëren en rekenen 

ook in de toekomst op uw onverminderde 

steun! 

JANUARI  2018   |  JAARGANG  7   |  NUMMER  1 MUNNANGE



Studenten 

Toen ik zag staan dat het opnemen van een project in het buitenland een optie 

was, heb ik geen moment getwijfeld en ik besloot deze hopelijk onvergetelijke 

ervaring met beide handen aan te nemen. De visie en werking van Munnange 

sluiten goed aan bij mijn studierichting en hoe ik in het leven sta. Men kan in het 

counsellingcentrum terecht met vragen omtrent alcoholverslaving, drugmisbruik, 

geweld, stress enzovoort. Deze onderwerpen sluiten perfect aan bij mijn richting 

Toegepaste Psychologie. Ik ben op vlak van reizen en nieuwe culturen ontdekken 

zeer openminded. Ik probeer telkens te begrijpen waarom mensen nu precies 

andere gewoontes, gebruiken en tradities hebben. Ik vind het super dat 

Munnange werkt vanuit de visie om de aanwezige krachten en protectieve 

factoren te versterken i.p.v. zich alleen maar te focussen op datgene dat slecht 

gaat. Ik verwacht dat wij van Munnange de kans zullen krijgen om ons eigen 

referentiekaderaan te vullen met de kennis van een andere cultuur, dat wij leren 

meedraaien in het werkveld,dat we nieuwe ervaringen mogen opdoen, nieuwe 

manieren van werken kunnen leren enzovoort. Kortom hoop ik dat dit alles een 

onvergetelijke en prachtige stage mag worden waarvan ik de herinneringen voor 

de rest van mijn leven zal koesteren." 

Hallo, ik ben een studente toegepaste psychologie uit Izegem. Ik heb drie

oudere broers, wat al een groot avontuur is, maar voor mijn studies wou ik

graag mijn grenzen wat verleggen. Daarom ging ik op zoek naar een project

in het buitenland dat mij aansprak. Ik zette mijn zinnen op het counseling

centrum in Entebbe, Oeganda van VZW Munnange.  De visie van VZW

Munnange spreekt mij ongelooflijk aan en ik zie er een grote uitdaging in om

4 maanden in dit avontuur te stappen. Ik hoop dat ik samen met Pauline iets

kan verwezenlijken dat van blijvende aard is en dat onze hulp een

meerwaarde zal zijn voor het centrum. Ik ben razend benieuwd hoe er wordt

omgegaan met psychologische aspecten in een land als Oeganda. Ik ben

ervan overtuigd dat ik van hen ook zeer veel zal kunnen leren en dat ik naar

huis zal gaan met een rugzak vol verhalen, ervaringen en emoties. 
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Dit jaar vertrekken er weer twee 

nieuwe studenten van VIVES 

Hogeschool in Kortrijk richting 

Oeganda.  Pauline en Lynn-Marie 

zijn beide derdejaarsstudenten 

Toegepaste Psychologie en we 

wensen ze heel veel succes toe!  

Pauline Verstraeten

Lynn-Marie Lambrecht



MUNNANGE

Vrijwilligers Doordat documenten over 2 kantoren verspreid 

lagen, was het niet altijd gemakkelijk iets snel 

terug te vinden. Na een grondige opruimactie en 

het opzetten van een klassement wordt het 

werken in de toekomst efficiënter. 

Karel was de laatste 10 jaren van zijn loopbaan 

betrokken bij de opleiding van leraren en had 

ervaring opgebouwd als counselor. Het bleek 

echter moeilijk om in dit verband een project van 

korte duur op te stellen. 

Op vraag van Maika is hij de praktische toer 

opgegaan, vooral het kantoor van Jamilah 

‘schreeuwde’ om een opknapbeurt!  Na het 

opruimen werden de muren afgewassen en 

geschilderd. We stonden even te kijken van de 

gekozen kleur, wel héél groen, maar uiteindelijk 

was het resultaat prachtig. 

Tijdens onze reis naar Tanzania in 2016 leerden 

we Maika kennen als een enthousiaste, gedreven 

ambassadrice van het Munnange- project in 

Oeganda. 

We waren geïnteresseerd en vroegen ons af of 

we een steentje konden bijdragen. 

Al snel waren we betrokken bij de 

administratieve opvolging van de bank- en 

kasverrichtingen. We creëerden een aantal 

werkdocumenten, met als doel meer 

transparantie te brengen in de financiële 

werking van Munnange. 

Ondertussen hadden we besloten dit jaar ons 

verlof in Oeganda door te brengen. We wilden dit 

liefst koppelen aan een periode van ‘werken’ voor 

Munnange. 

We zijn dan op zoek gegaan hoe onze 

professionele ervaring aansloot bij de eventuele 

behoeften van Munnange. 
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Ook in 2017 vertrokken heel wat 

enthousiaste vrijwilligers richting 

Oeganda. Hier volgen enkele 

getuigenissen.

Karel en Agnes - oktober 2017

Aangezien de vloerbekleding die naam echt niet 

meer waardig was, werd er ook een mooi vast 

tapijt gelegd. Na enig zoeken vonden we een 

exemplaar met de juiste afmeting en een kleur 

die volledig paste bij het meubilair. 

Wij hebben veel plezier beleefd tijdens het 

werken en we bedanken Jamilah en Micheal voor 

de vriendelijke ontvangst. 

Voor Agnes was het snel duidelijk dat zij zich op 

de administratie zou concentreren. Na een korte 

training kan Jamilah nu in de toekomst ook de 

nieuwe werkdocumenten voor de opvolging van 

de kasverrichtingen gebruiken.  



Omdat ik “teveel” betaald verlof had dit jaar 

besliste ik om naar Oeganda te gaan. In de eerste 

plaats om als vrijwilliger te werken maar ik heb 

ook genoten van toerist zijn! 

Ik wou met al  mijn zintuigen ervaren uit welke 

kleuren de wereld van de counselors daar bestaat. 

Naast de obligatoire prikjes en de optionele 

malariapillen bereidde ik me voor door bladzijden 

te verslinden: plaatselijke romans, journalistieke 

werken, therapie-in-andere-culturen-handboeken 

en reisgidsen en –verhalen. Ook al was mijn 

voorbereiding zorgvuldig, de cultuurschok was 

onvermijdelijk. 

Met beperkte middelen zo veel als mogelijk 

waarmaken is een realiteit van de sociale sector in 

België. In Oeganda is het een waar avontuur.. 

Gehuld in een fluorescerend groen poloshirt met 

op de rugzijde de boodschap ‘Get Your Own 

Counselor’ en met grote ogen rolde ik van de ene 

ervaring in de andere. Een missionarissloep naar 

een net niet door god verlaten eiland om Hiv- 

testings te begeleiden. Het paradijselijke uitzicht 

verbloemde de +95% besmettingsgraad.  Een 

ambulance en een trio partytenten vormden een 

ziekenhuis op verplaatsing. De wachtruimtes 

waren rijen tuinstoelen, met het eerlijke 

beurtwachtsysteem van telkens een stoel dichter 

plaats te nemen tot als je de dokter, tandarts of 

counselor bereikte.  Een kansarme wijk bevragen 

over de actuele noden. Geen enkele van de 

bevraagden klaagde over keuzestress. 

Een minicampagne ‘Addiction Awareness Month’ 

leverde als mooiste resultaat een speelse student 

op die navroeg of ‘verslaving soms een probleem 

had, want de laatste keer dat hij verslaving 

tegenkwam, zag ze er best gezond uit.’ 

Ik leerde dat een Hiv-test soms een lakmoesproef 

van een relatie kan zijn, dat hekserij wel eens 

persoonlijkheidsproblemen kan verklaren en dat 

alcohol, ja, alcohol, ook armoede doet vergeten. 

Er is werk aan de winkel. Het moment dat de 

gemiddelde Oegandees teveel betaald verlof heeft 

en als vrijwilliger in België komt meedraaien mag 

er snel komen. 

Ook al was mijn 
voorbereiding zorgvuldig, 
de cultuurschok was 
onvermijdelijk. 
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Floriaan - September 2017

Veel van wat ik in België als vanzelfsprekende 

basisvoorzieningen beschouwde zijn in zwart 

Afrika een vaak ontbrekende luxe. Een over de 

bedoeling van het gesprek geïnformeerde cliënt? 

Een doorverwijsbrief als een cliënt voor jou zit? 

Een gesloten deur tijdens de sessies? Soms was er 

zelfs geen dak, laat staan een deur. Een Sociaal 

Huis waar mensen met geldproblemen terecht 

kunnen?  



WE WENSEN JULLIE  
EEN FANTASTISCH 
2018
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