www.fololovoorcongo.nl
fololo (opfleuren in de Congolese taal Lingala) - een pakkend woord om te omschrijven waarom wij u deze brief sturen

FOLOLO - Creatief voor Congo
basi na basi - bana na bana

iedere geïnteresseerde creatieveling wordt uitgenodigd mee te doen
alle initiatieven zijn welkom!
De Eindhovense Wil van Schaijk zet zich al sinds 1999 in voor hulp aan Congo. In 2007 kwam ze via
vrijwilligerswerk bij het kledingdepot van de Wereld Missiehulp in Antwerpen in het bezit van 30.000
kindergiletjes. De komende jaren worden deze giletjes op creatieve wijze ingezet voor verdere steun aan
een aantal Congolese projecten onder het motto: “basi na basi - bana na bana” (women for women children for children). Met alle niet verkochte versierde gilets worden kinderen in Congo blij gemaakt.
Op dit moment lopen er vijf projecten:
- Blue Animal Home in Kinshasa - opvanghuis voor alleenstaande kindermoeders: een veilige plek, een
school, en werkgelegenheid, zodat men in hun eigen bestaan kan voorzien. Op zaterdag 18 april 2009
zal er tijdens een high tea in restaurant De Karpendonkse Hoeve in Eindhoven een eenmalige veiling
zijn van gilets die opgefleurd zijn door bekende Nederlanders en kunstenaars. De opbrengst van deze
veiling wordt door Wilde Ganzen aangevuld met 80 %.
- Project van Pater Carlos Rommel in Bumba - aanschaf van educatieve materialen voor scholen.
Basisscholen fleuren giletjes op om te verkopen op kerstmarkten, schoolartikelen worden verzameld,
schoon gemaakt, gesorteerd, aangevuld/gekocht en verpakt in koffers.
- Project vluchtelingenopvang van Capucijner Luc Vansina in Goma ( Stichting Memisa via de
internationale organisatie Orde van Malta) - workshops “Fololo voor Congo” voor kinderen. Voor 5 euro
mag een kind een giletje kopen, opfleuren en mee naar huis nemen. Naaimachines, stofjes, garens etc.
worden beschikbaar gesteld.
- Workshops FOLOLO - versier een kindergilet voor Congo o.a. op de Open European Quilt
Championships 2009, Veldhoven - www.oeqc.eu
- Wedstrijd FOLOLO - versier een kindergilet voor Congo voor de Open European Quilt Championships
2010, Veldhoven - www.oeqc.eu
Voor meer informatie:
Wil van Schaijk
Fololo - Creatief voor Congo
Orde van Malta Kinshasa
Stichting Memisa
Wereld Missiehulp
Stichting Blue Animal
Wilde Ganzen

wil@fololovoorcongo.nl
www.fololovoorcongo.nl
www.orderofmalta.org
www.memisa.be
www.wmhelp.be
www.blueanimal.nl
www.wildeganzen.nl

Projecten worden gesponsord door: Holland Art Gallery, Eindhoven; Restaurant De Karpendonkse Hoeve,
Eindhoven; Fa. de Greef, Stiphout; Patchwork Promotions, Leende
Met dank aan: Rieneke Stroeken (HAG), Ingrid van Eeghem (Karpendonkse Hoeve), Tecla Staffleu, Nona
Berhitu, Jeanne Koole, Mirjam Pet-Jacobs, VVV Eindhoven

