
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

KERSTMIS 
 
We nemen de tijd om samen  
met onze vrienden uit Goma te bidden. 

We hopen dat Kerstmis ons de kracht van de liefde  

zal brengen die we overal in de wereld zullen kunnen zaaien 
 
 
 

Dit jaar zijn Patricia, Ann en Jean-François in februari naar Goma getrokken om er onze contacten  

met alle vrienden van het Centrum te onderhouden en samen met hen de workshops van de para-

patiënten te dynamiseren, (bv: bijlessen voor leerlingen en studenten), nascholing voor pediatrische 

kinesisten te geven en helpen bij het vinden van een bron van inkomsten voor ex-patiënten. 

 

 Schoolondersteuning  

 
 

Nascholing voor de 
kinesisten. Er zijn veel 
kinderen met een 
motorische handicap. 

 

Kaarten maken met 
gedroogde 
bananenbladeren 

Het driewieler atelier in 
het Centrum. 

 
 

 

Van 23 oktober tot 27 november zijn drie leden van 
Umoja, Patricia, Jean-François en Pascal 

 terug ter plaatse gegaan  
 

SOLIDARITEIT, CONTACTEN en VERGADERINGEN, 
VERDEDIGING van de armen en kwetsbaren. 

  
foto:  de directie van het Centrum, de dokter en onze  

Umoja vrienden. 

KERSTMIS, 
LICHT, HOOP op VREDE 

met de MAAGD DER 
ARMEN 

UMOJA vzw 
 

Zalig 
Kerstfeest 

 

&  
 

Gelukkig 
Nieuwjaar 

 
 

SHIRIKA LA 
UMOJA 

& 
DE BROEDERS 

VAN LIEFDE 

 



 

foto :  de met planken gebouwde huisjes in Bethanie, niet ver van het Centrum, waar enkele  
ex-patiënten verblijven en van nazorg kunnen genieten. 
 

Spijtig genoeg is de laatste maanden de onveiligheid van de 
armste families toegenomen. Para- en tetrapatiënten worden 
van het terrein weggejaagd ten gevolge :  hebzucht en egoïsme 
van een enkeling …  
 
Jean- François heeft al zijn energie gebruikt om  
het voort-
bestaan van 
Bethanie 
veilig te 
stellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De 140km Goma 2023 
De volgende editie van de 140 km fietsen wordt op 3 
juni gereden. Fracarita-Gent en de Umoja vrienden 
die mensen met een handicap willen helpen, zullen 
samen op een aangename en sympathieke manier al 
de km fietsen. 
 
 

 
Voor al onze projecten voor GOMA, en ondanks de crisis, laten over de grenzen heen elkaar steunen. 
 
WIJ DANKEN U HIERVOOR 

 

Onze UMOJA ploeg: Voorzitter: Nora Vansamillette, Louis en Geneviève Martin–Jaumotte, Pater Georges 

Martin, Pierre, Pascal , Jean en Matthieu Martin, Bruno Eliat, Patricia Tonglet-Ernst, Benoît (penningmeester) en 
Myriam De Boeck-Goetghebuer, Jean-François en Ann Biernaux-Legrand, Joseph Verbist.   
Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden. Wenst u geen communicatie meer van ons te krijgen, 
stuur dan een email naar asbl.umoja@gmail.com  

 
www.umoja.be  
Onze website met enkele videos. Zie: “année 2022”  
 

• Ofwel op de UMOJA bankrekening, zonder fiscal attest  
IBAN : BE27 0014 3464 7073  BIC : GEBABEBB    Mededeling: voor GOMA 

• Ofwel op de bankrekening van Fracarita Belgium, met fiscaal attest vanaf 40€   
IBAN : BE51 4459 6281 2162  BIC : KREDBEBB -  Mededeling: voor GOMA   
tout virement chez Fracarita avant le 31/12 vous donnera une déduction fiscale de 45% 

mailto:asbl.umoja@gmail.com
http://www.umoja.be/

