
Alle kinderen van CREROEA dragen een heel zware rugzak mee en hebben 
in hun jonge leven al heel veel mee gemaakt. Om die dappere kinderen een 
gezicht te geven, interviewden we Michel Mayemba (27). Hij woont sinds 
zijn 14de in het weeshuis en is vandaag een gediplomeerd advocaat.

Michel, kan je ons iets vertellen 
over jouw eerste veertien levensjaren?

Heel graag! Ik ben geboren als enig kind in een 
katholiek gezin in Lukula. Mijn ouders zijn beide 
vermoord net voor mijn achtste verjaardag. Zij 
werden overvallen en gedood door een muiten-
de bende toen zij aan het werk waren in het 
woud van Mayumbe. Al hun bezittingen werden 
na hun dood verdeeld door de familie van mijn 
vader, mijn moeder was een weeskind. Geen en-
kel familielid bekommerde zich om mij en nie-
mand was bereid mijn schoolgeld te betalen. De 
volgende twee jaar kon ik niet meer naar school 
en leefde ik op straat. Ik werkte overdag als pak-
jesdrager op de plaatselijke markt van Lukula en 
verdiende hiermee net genoeg om in leven te 
blijven en sliep op een stuk karton onder de 
marktkraampjes. Ik geraakte bevriend met ou-
dere straatkinderen. Zij deden regelmatig klusjes 
voor de postmeester, papa Jean, een oude man 
van 52. Hij stelde mij voor om in ruil voor een 
slaapplekje in zijn huis elke dag te koken voor 
zijn personeel. Overdag leefde ik nog steeds op 
straat.

Een Belgische zuster, Isabelle, van de congrega-
tie H. Vincentius à Paolo in Lukula, sprak mij op 
een dag aan op de markt. Zij vroeg mij om elke 
morgen met haar te komen bidden aan de grot 
van hun klooster. Voordien ging ik samen met 
mijn ouders elke week naar de zondagmis maar 
straatkinderen werden niet toegelaten in de kerk 
van Lukula… Dankzij zuster Isabelle (God hebbe 
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haar ziel) veranderde mijn leven en zij zorgde er-
voor dat ik opnieuw naar school kon. Na haar 
overlijden – ik was toen 10 jaar – belandde ik 
terug op straat. De congregatie liet mij helemaal 
vallen, dit betekende geen slaapplaats, geen 
eten, opnieuw stond ik er moederziel alleen voor.

Een plaatselijke rijkswachter sloeg af en toe een 
praatje met mij. Ik begon kleine klusjes voor hem 
te doen en in ruil gaf hij mij te eten en betaalde 
mijn schoolgeld. Maar zijn vrouw ging hier niet 
mee akkoord en wilde niet dat haar man zijn 
geld “verspilde” aan een armoedig straatkind. Zij 
begon mij te beschuldigen van hekserij (overlij-
den van mijn beide ouders, zuster Isabelle,…) en 
begon dit rond te bazuinen in heel het dorp, en 
het ergst van al, op mijn school. Iedereen begon 
mij te mijden, niemand wilde nog een woord 
met mij wisselen, laat staan mij helpen. Opnieuw 
moest ik mijn studies stopzetten. Ik verschool 
mij in de bossen van Lukula en leefde van de 
knollen en gewassen die ik daar vond. Ik pro-
beerde regelmatig het graf van mijn ouders te 
bezoeken om er te bidden. Op een dag – ik was 
aan het einde van mijn krachten – smeekte ik 
mijn ouders om mij een teken te geven. Als bij 
wonder ontmoette ik de dag nadien een man uit 
Boma. Hij vertelde mij over een weeshuis waar 
een jonge priester en zijn vrouw, zelf kinderloos, 
zich ontfermden over wezen en straatkinderen. 

Hij vertelde mij ook over een Belgische missie-
zuster, Charlotte, die slechts op 60 km – en dus 
veel dichterbij – opvang gaf aan weeskinderen. 
Maar de zusters weigerden mij. Ik had ondertus-
sen een wonde opgelopen aan mijn linkerbeen. 
Mijn been geraakte zwaar geïnfecteerd en de 
wonde begon vreselijk te stinken. Om die reden 
weigerden zij mij te helpen. Daarom besloot ik 
mijn kans te wagen in het weeshuis in Boma. Ze-
ven dagen en nachten was ik onderweg, te voet. 
Onderweg bedelde ik maar ik ving overal bot en 
kreeg enkel slagen en liep nog meer verwondin-
gen op. Iedereen joeg mij weg, dacht dat ik een 
gek was en zo zag ik er toen ook uit: vies, vuil 
met gerafelde kleren en een stinkend been.

Helemaal uitgeput bereikte ik de grote haven-
stad Boma. Daar waren veel straatkinderen. Die 
hebben zich onmiddellijk over mij ontfermd en 
mij naar het huis van père Antoine gebracht. Een 
hele nieuwe wereld ging daar voor mij open. 
Père Antoine en zijn vrouw Hannie hebben mij 
heel liefdevol ontvangen in hun huis, gaven mij 
te eten en verzorgden mijn ontstoken been. Zij 
stelden mij in eerste instantie geen vragen, dat 
deden zij pas later toen ik na enkele weken beet-
je bij beetje herstelde. De andere weeskinderen 
die bij hen woonden – 12 op dat ogenblik – 
waren heel lief voor mij. Maar vooral mama Han-
nie troostte mij iedere keer als ik het moeilijk had 



en vertroetelde mij als een echte moeder. Vanaf 
toen woonde ik in weeshuis CREROEA samen 
met mijn broers en zusters. Na enkele weken kon 
ik terug lachen want dat was ik verleerd. Een jaar 
lang gaf père Antoine mij thuisonderwijs. Hij zei 
dat ik heel intelligent was en snel leerde. In 2003 
– ik was toen 15 jaar – hernam ik mijn middel-
bare studies in een privéschool in Boma en ik be-
haalde meteen goede resultaten. Maar toen be-
gon de ellende in het weeshuis…

Wij woonden in een huis in het stadscentrum. Na 
enkele vermaningen van zijn kerkoversten werd 
père Antoine geëxcommuniceerd als parochie-
priester en werden wij – midden in de nacht - 
met zʼn allen letterlijk uit het huis gegooid door 
de kerk omdat Antoine en Hannie zich ontferm-
den over behekste en HIV-besmette en dus 
“door God verlaten” kinderen. Ook bij de lokale 
overheid kreeg hij op dat ogenblik geen gehoor, 
noch steun; wezen en straatkinderen leveren 
geen politieke stemmen op… Door zijn engage-

ment geraakte hij als pastoor geïsoleerd van en 
verlaten door zijn eigen kerkgemeenschap.

Met de hulp van een bevriend Duits echtpaar dat 
enkele jaren werkte voor de katholieke kerk in 
Boma – dokter Bernard Romhildt en zijn vrouw 
Ursula, een apotheker – kunnen zij dan een ter-
rein kopen op 6 km van het stadscentrum. Met 
de hulp van deze vrienden en via hen met finan-
ciële steun van de Duitse ambassade in Boma, 
bouwen ze hier twee lokalen. Het Duitse dok-
tersechtpaar geeft gratis medische zorg aan de 
zieke kinderen van 2004 tot 2006, daarna keren 
zij terug naar Duitsland. Vanaf toen kregen wij 
het heel moeilijk. Maar in de bijbel staat Psalm 
23…”God geeft kracht naar kruis”.

Wat betekent CREROEA voor jou?

Ik heb mijn leven terug gevonden in centrum 
CREROEA. Père Antoine en mama Hannie heb-
ben mij onmiddellijk aanvaard en behandeld als 



hun eigen zoon. Antoine heeft een sociaal on-
derzoek gestart en heeft ervoor gezorgd dat ik 
hersteld werd in mijn rechten. Geen woorden 
kunnen beschrijven hoe belangrijk deze mensen 
zijn voor mij, het is alsof mijn ouders zijn terug-
gekeerd uit de dood. In centrum CREROEA heb 
ik Jezus ontmoet en ondervonden dat Gods gra-
tie bestaat. Père Antoine heeft ons geleerd dat 
bidden goed en belangrijk is maar dat sociaal 
engagement, het zorgen voor de zwakken, de 
armen en de zieken, niet enkel met woorden 
maar met daden nog veel belangrijker is en sim-
pelweg onze christelijke plicht.

Antoine en Hannie hebben mij aangeraden om 
mijn verleden te vergeten en vergiffenis te schen-
ken aan iedereen die mij kwaad heeft berokkend, 
want God ziet mij duidelijk heel graag.

Vandaag ben ik, dankzij de financiële steun van 
Zaba Kina vzw nuttig voor onze maatschappij. Ik 
heb mij kunnen ontwikkelen als mens op een 
manier die ik nooit voor mogelijk heb gehouden, 
slechts 15 jaar geleden toen ik mij moest ver-
schuilen in de bossen van Lukula omdat ik be-
schuldigd werd van hekserij.

Vandaag werk ik voor de gemeenschap als advo-
caat, ik kom op voor de straatkinderen, de kwets-
baren, de verschoppelingen, mensen zonder 
middelen van bestaan, net zoals “mijn ouders”. 
Dit blijf ik volhouden tot aan mijn dood.

Hoe maakte je  kennis met Zaba Kina vzw?

Op 7 juli 2007 hebben we de mensen van Zaba 
Kina voor het eerst ontmoet. Deze datum ver-
geet ik nooit! 

In die tijd kwam er niemand op bezoek in het 
weeshuis, wij leefden als pariaʼs in de savanne 
van Boma. 67 kinderen woonden er toen. Wij 
waren heel erg onder de indruk, 15 witte men-
sen, duidelijk geëmotioneerd en echt geïnteres-
seerd in onze problemen, hebben urenlang met 
ons gepraat. Zij hadden ook enkele dozen met 
kleding en medicatie meegebracht. Op dat 
ogenblik was onze situatie heel precair. Er waren 
verschillende HIV-besmette kinderen en ieder-
een was ondervoed. Wij krijgen geen enkele 
steun en bewerkten enkele velden om in leven te 
blijven. Antoine en Hannie hadden enkele weken 

daarvoor aan de oudste kinderen gezegd dat de 
situatie onhoudbaar werd en dat zij vreesden dat 
ze de kinderen terug op straat moesten sturen. 
Chris en Zacharie, samen met de ganse groep, 
hebben toen beloofd dat ze, eens terug in Bel-
gië, zouden bespreken wat ze voor ons konden 
doen. Dankuwel papa Zacharie, Chris en alle Za-
bakiniens!

Hoe verloopt de samenwerking 
tussen CREROEA en Zaba Kina vzw?

Onze samenwerking verloopt perfect. Sinds de-
cember 2007 ondersteunt Zaba Kina de kinderen 
van CREROEA en betalen zij alle schoolkosten, 
gezondheidszorg, installeerden zij waterleiding 
en elektriciteit. Deze investeringen hebben niet 
alleen de levensomstandigheden van de kinde-
ren van CREROEA verbeterd maar van de ganse 
arme bevolking hier. Begin dit jaar zijn we ge-
start met een ambitieus plan. Ex-wezen van 
CREROEA, ikzelf en mijn broer Dady die dankzij 
de steun van Zaba Kina vandaag dokter in de ge-
neeskunde is, leiden een grote campagne, sa-
men met de plaatselijke overheid, rond familie-
planning. Hiermee willen we het hoge sterftecijfer 
van vrouwen en kinderen terugdringen en de 
armoede bestrijden. Tegelijkertijd bouwen wij 
een polikliniek met materniteit in het weeshuis 
om ook arme mensen toegang te geven tot goe-
de gezondheidszorg, die vandaag onbetaalbaar 



is in de staats-, laat staan in de privéziekenhui-
zen.

Welke rol speelt Zaba Kina vzw 
in de ontwikkeling van CREROEA 
en meer specifiek voor jou persoonlijk?

Zonder Zaba Kina zou CREROEA vandaag niet 
meer bestaan. Dankzij hun steun kunnen onze 
kinderen allemaal naar school, is de jeugdcrimi-
naliteit in Boma sterk gedaald, krijgen verstoten 
heksenkinderen een thuis. Ze kunnen naar school 
en worden begeleid op psychologisch, moreel, 
medisch, materieel, financieel vlak. Ze krijgen 
hun gevoel van eigenwaarde terug en ze kunnen 
zich nuttig maken. Dankzij Zaba Kina is het kin-
dersterftecijfer in het weeshuis maar ook in de 
stad Boma enorm gedaald.

Welk is volgens jou het meest cruciale aspect 
van jullie samenwerking met Zaba Kina vzw?

Wees- en straatkinderen ontbreekt het aan een 
eigen identiteit en een eigen stem en ik weet 
waarover ik spreek. Chronische armoede, onvei-
ligheid, machtsongelijkheid en schadelijke tradi-
tionele gebruiken liggen vaak ten grondslag aan 
geweld tegen en uitbuiting van kinderen. Kinde-
ren een stem geven is uiterst moeilijk maar ook 
uiterst noodzakelijk. Wij leren de kinderen en 
volwassenen over de rechten van kinderen en 
ondersteunen hen bij het claimen ervan. Kinde-
ren kunnen pas groeien en zich ontwikkelen als 
ze zich veilig voelen. Kinderen horen niet te wer-
ken maar naar school te gaan. Ze horen niet 
bang te zijn in hun huis, omgeving of op school. 
Kinderen horen kind te zijn en als het enigszins 
kan bij hun familie te wonen.

De voorbije 15 jaar verbleven meer dan 700 kin-
deren in centrum CREROEA, de meeste van hen 
keerden uiteindelijk terug naar hun familie. 
Dankzij Zaba Kina vzw, dat mijn academische 
studies heeft betaald tussen 2008 en 2012 ben ik 
vandaag advocaat. Ik spendeer al mijn vrije tijd 
in het weeshuis, doe sociaal onderzoek naar hun 
afkomst en families, verdedig de kinderen die in 
aanraking kwamen met het gerecht en onder-
steun hen op juridisch vlak. Ik doe al het moge-
lijke om kinderen terug te laten keren naar hun 
biologische familie of soms naar een Congolees 
gastgezin. In noodsituaties beschermen we kin-
deren door zo snel mogelijk weer routine te 
brengen in de chaos en een veilige plek te creë-
ren. 

Een kind dat veilig is, heeft de ruimte om te dro-
men over een toekomst. Een kind dat zich onvei-
lig voelt, kan alleen maar dromen van veiligheid.

Welke zijn jouw toekomstdromen, 
voor jezelf, voor CREROEA?

Ik ben vastbesloten om mij zolang ik leef in te 
zetten voor CREROEA. Ik wil net zoals Antoine en 
Hannie mijn leven wijden aan de verstotelingen. 
Ik hoop dat wij op middellange termijn, via in-
komsten van onze school en de polikliniek, hele-
maal zelf kunnen instaan voor de financiering 
van CREROEA. Mocht het nodig zijn, dan sta ik 
volledig klaar om deze zware, maar belangrijke 
taak over te nemen. Op langere termijn hoop ik 
dat wij ook zelf een modern, nog beter uitgerust 
weeshuis kunnen bouwen.

Persoonlijk zou ik graag nog een derde cyclus 
van 18 maanden magistratuur volgen en mij ver-
der ontwikkelen en bekwamen in mijn vakge-
bied. Mijn droom is om gerechtsmagistraat of 
zelfs rechter te worden, dan pas zou ik echt iets 
kunnen veranderen aan het lot van de armen en 
onderdrukten. Voorlopig moet ik deze droom 
uitstellen omdat ik niet over voldoende midde-
len beschik.

Nu werk ik aan een boek “Leven als wees in Con-
go, een zonde, een vloek of een straf van God”.

Boma, D.R.Congo – oktober 2015
© Zaba Kina vzw & Creroea asbl



Zaba Kina vzw maakte sinds haar oprichting 
in 2002 al een hele evolutie mee. Initieel op-
gericht als socio-culturele vereniging van 
“oude” en “nieuwe” Belgen, organiseerden wij 
vooral interculturele ontmoetingen in ver-
schillende domeinen zoals muziek, dans, the-
ater, gastronomie, film. In 2004 kwam er een 
extra dimensie bij en sindsdien ondersteunen 
wij een microlandbouwproject in Kimpese, 
Congo. 

Tijdens een werkbezoek aan Kimpese met 
een groep vrijwilligers kwamen we “toevallig” 
terecht in het wees- en opvangtehuis CRE-
ROEA in Boma. Hun toestand was zo schrij-
nend dat we voltallig besloten om hier in Bel-
gië nog een tandje bij te steken. Vanaf 
december 2007 werken wij ook samen met 
onze Congolese partner asbl Creroea en in-
vesteren wij in onderwijs, drinkbaar water en 
gezondheidszorg. 

Vandaag wonen hier 128 kinderen tussen 0 
en 20 jaar. Sinds 1997 geven pastoor Antoine 
Pambu Lutete en zijn echtgenote Hannie 
Umba Lelo –  zelf kinderloos – sociale, medi-
sche, psychologische hulp aan wezen, verla-
ten straatkinderen, zieke en gehandicapte 
kinderen, hiv-besmette en heksenkinderen. 
Alle kinderen noemen hen mama en papa en 
vinden in centrum CREROEA een warme en 
liefdevolle thuis in afwachting van een defini-
tieve oplossing. 

Onderwijs is niet gratis in Congo. Vanaf de-
cember 2007 betaalt Zaba Kina vzw – puttend 
uit 100 % vrijwilligerswerk hier in België – het 
schoolgeld van alle kinderen die verblijven in 

het centrum CREROEA. Alle kinderen gaan 
naar school en volgen basis-, middelbaar-, 
hoger technisch en zelfs universitair onder-
wijs. Een 50-tal jongeren studeerden onder-
tussen af en behaalden een diploma: elektrie-
kers, schrijnwerkers, auto-mekaniekers, IT, 
naaisters, een advocaat, twee agronomen, 
twee leerkrachten, een econoom, twee dok-
ters. 

In 2010 bouwden wij een volledige basis-
school in het weeshuis. Vandaag telt deze 
school 578 leerlingen. Alle arme kinderen uit 
de omgeving zijn hier ook welkom. Zaba Kina 
vzw betaalt elke maand de zeven Congolese 
leerkrachten en een pedagogisch directeur. In 
september 2015 startten zij met een 1ste jaar 
middelbaar onderwijs in het weeshuis.

Antoine en Hannie staan in voor de prakti-
sche werking van het weeshuis samen met de 
oudste kinderen en met de hulp van enkele 
vrijwilligers. Zij doen dit volledig op vrijwillige 
basis, in het algemeen belang van de kinde-
ren/jongeren en de plaatselijke bevolking. 
Dankzij hun sociaal engagement en met onze 
financiële en morele steun realiseerden zij de 
voorbije zeven jaar een spectaculaire vooruit-
gang.

Onderwijs geeft kinderen toekomst. CRE-
ROEA wil de sociale en economische weer-
baarheid van deze kinderen/ jongeren ver-
sterken en hen begeleiden in hun terugkeer 
naar de samenlevering.

Nog meer info? 
Surf naar www.zabakina.be

De projecten van Zaba Kina

ONDERWIJS GEEFT KINDEREN TOEKOMST

Als je mensen ontwikkelt, 
ontwikkel je een maatschappij 

en bestrijd je armoede.


