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1 Woord vooraf 
 
Stichting Congo is een kleinschalige organisatie met diverse projecten in de Democratische 
Republiek Congo (DRC). Op dit moment lopen er projecten op het gebied van onderwijs, 
landbouw, gezondheid, tienermoeders en jeugd en sport. Stichting Congo zet zich in om juist 
op een kleine schaal de zelfredzaamheid te bevorderen. Dat is de toekomst. 
 
Coop Koetsier Ruinerwold heeft ons afgelopen jaren veel geholpen bij het realiseren van deze 
projecten. 
 
In 2016 is stichting Congo gestart met de bouw van varkensstal. In 2017 zal deze uitgebreid 
worden.  
 
Dhr. Mara is aangesteld als nieuwe medeweker voor het landbouwproject. Hij is vastbesloten 
om het landbouwproject het beste van de omgeving te maken! U begrijpt dat zo’n motivatie 
voor ons de drijfveer vormt om zijn ambitie waar te laten worden. 
Met onze blik op de toekomst streven we ook in 2017 naar verdere verdieping en kwalitatieve 
verbetering van onze projecten.  
 
We zijn hier trots op, omdat wij geloven dat ontwikkelingssamenwerking alleen zinvol kan zijn 
wanneer een project uiteindelijk volledig gedragen kan worden door de lokale bevolking. We 
hebben hiermee in 2016 een start gemaakt en ook in 2017 zullen we ons blijven inzetten om 
dit verder te begeleiden.  
 
Onze ambities zijn hoog. We willen ons er niet bij neerleggen dat nog miljoen mensen 
ondervoed zijn en onder de armoedegrens leven. Alleen samen met de hulp van donateurs, 
kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van dat probleem. 
 
Pas wanneer er in Congo (DRC) mogelijkheden worden gecreëerd om inkomsten te genereren, 
kan een project duurzaam zijn. Ons landbouwproject vraag veel investeringen. Wij proberen 
deze te realiseren door fondswerving vanuit Nederland. 
 
Als ik één ding ervaren heb in Congo (DRC), dan is het de liefde voor ons vak. Wat de risico’s 
ook mogen zijn. 
 
Doneer talent, geld of een eigen actie! Steun ons! 

 
 

 
 
 
 
 
Meppel, januari 2017 
 
 
Stichting Congo 
Guy Okamba 

De ontwikkeling van een volk is het volk zelf. 

Je kunt niet een volk ontwikkelen, 

maar je kunt het wel middelen geven om zichzelf te ontwikkelen. 
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2 Wie zijn wij? 
 
2.1 De werkgroep 
 
In Nederland zorgt de werkgroep ervoor dat de missie en doelstelling van Stichting Congo 
bekend wordt onder het Nederlandse publiek. Alle functies worden vervuld naast banen en 
andere bezigheden. Ieder vanuit zijn of haar eigen achtergrond, maar allemaal met dezelfde 
passie voor Stichting Congo. Naast deze werkgroep zijn er vele mensen op vrijwillige basis 
regelmatig of eenmalig actief voor Stichting Congo.  
 
Ontwikkelingssamenwerking leeft! Wij zijn mensen met een passie voor Democratische 
Republiek Congo (DRC) in Afrika. Stichting Congo wordt bestuurd en geleid door mensen die 
een realistisch beeld van de wereld hebben: een positief beeld. Want wij geloven dat je zo pas 
echt het verschil kunt maken. 
 
2.2 kernwaarden 
 
Stichting Congo is een kleinschalige organisatie, zowel in Nederland als in Congo. hierdoor 
verloopt de communicatie direct en kunnen wij vasthouden aan onze kernwaarden: 
 Positiviteit 
 Zelfredzaamheid  
 Kleinschaligheid en transparantie 
 Lokaal gericht. 
 
 

3 Projecten van Stichting Congo 
 
3.1 Onderwijs 
 
In Congo (DRC) is een gebrek aan onderwijzers. Het beroep van onderwijzer is 
ondergewaardeerd en onderbetaald. Ook is er een tekort aan didactisch materiaal en 
aangepaste leermethodes. 
 
Onderwijs is de sleutel voor economische en persoonlijke ontwikkeling. De aandacht voor het 
project ligt bij de ontwikkeling van kinderen. Onderwijs is hierin essentieel omdat dit een 
schakel biedt naar een zelfredzame toekomst. Om deze redenen investeert Stichting Congo in 
de volgende onderwijsprojecten: 
 Onderhoud van een bestaand schoolgebouw of bijdragen aan bijvoorbeeld nieuwe sanitaire 

voorzieningen. 
 Meubilair, lesmateriaal, zoals computers, laptops.  
 Het betrekken van de community bij het beheer van scholen en bij cofinanciering van het 

schoolgebouw. 
 Kindsponsoring (financiële adoptie van een kind). 
 
Onderwijs is de gemeenschappelijke 
factor binnen de projecten van Stichting 
Congo. Zo is het mogelijk om via 
Stichting Congo een kind financieel te 
adopteren. Stichting Congo zorgt er dan 
voor dat een kind een opleiding kan 
volgen. 
De kosten bedragen voor het basis- en 
voortgezet onderwijs € 230 tot € 300 
per jaar, per kind. Beroepsonderwijs 
kost € 300 tot €500 per jaar per 
student. Deze studiekosten zijn variabel 
en afhankelijk van welke studie er 
gevolgd wordt. 

 

Maak de studie van een kind mogelijk. 
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3.2 Duurzaamheidsproject landbouw 
 
In 2016 zijn we volledig bezig geweest met het landbouwproject. Eerst hebben we de 
visvijvers leeggepompt en met emmers het water eruit gehaald. De bedoeling hiervan is dat 
we de bodem kunnen schoonmaken en rotte planten kunnen weghalen, zodat er nog meer 
vissen komen. De volgende dag was de visvijver weer volgelopen met water. Dit was een 
ontzettende tegenvaller. We zijn nu aan het bekijken wat we het beste kunnen doen. Er zitten 
grote vissen in, maar we willen meer. Een goede waterpomp is dringend nodig. 

  

   

 
 

Ook zijn we begonnen met het bouwen van een varkensstal. We hebben nu vier hokken maar 
er moeten nog vier hokken bij, dan kunnen we starten met de varkens en hebben we ruimte 
voor de biggen.  
De boer die op het land woont en alles in de gaten houdt, werkt hard. Er is opnieuw cassave 
en groente geoogst en verkocht op de markt. Van dat geld is een tractor gehuurd om een deel 
van het land om te ploegen, zodat er opnieuw cassave gepoot kan worden. 
Landbouw is vaak de enige mogelijkheid om een beter bestaan op te bouwen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat Congolese mensen met de juiste kennis en middelen zelf in staat zijn om 
voldoende voedsel te produceren en een inkomen te genereren. Dát is waar we voor gaan. 
 
 
3.3. Naaiatelier tienermoeders 
 
Er is in 2016 in Kinshasa een stuk grond gekocht dat gebruikt kan worden voor het project 
tienermoeders, waar we een naaiatelier en een klein kantoor voor FCK kunnen bouwen. 
 
Stichting Congo zet zich in voor kansarme 
tienermoeders in Congo. Kinderen die 
kinderen krijgen is niet normaal. Meisjes 
weten niet hoe ze voor hun baby moeten 
zorgen. Daardoor zijn hun kindjes vaak 
ziek. Tijdens de bevalling overlijden veel 
tienermoeders of ze breken hun botten. 
Jonge meisjes verdienen een gezonde 
toekomst. Daarom wil stichting Congo deze 
gevaarlijke gewoonte doorbreken, zodat 
meisjes in Congo kunnen opgroeien tot 
sterke volwassen vrouwen en gezonde 
moeders. 
Veel landen proberen hun bevolking aan 
moderne contraceptiva te helpen en de 
nodige informatie en zorg te bieden om 
gezonde en gewenste kinderen op de 
wereld te zetten. 
Stichting Congo wil – als er voldoende  
financiële dekking is – de jonge moeders  
een (korte) beroepsopleiding geven.  

De vijver wordt leeggehaald Cassaveoogst 

Hier komt het naaiatelier en het kantoor van 
FCK. 



 Jaarverslag 2016 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.4 Gezondheidszorg  
 
De huidige gezondheidszorg is voor veel Congolezen onbetaalbaar. Daarnaast zijn er veel 
ziektes waarvoor nauwelijks behandeling mogelijk is. Dit tezamen leidt tot grote kindersterfte, 
een kortere levensverwachting en daardoor ook tot een gebrek aan levensperspectief. 
 

Bijdragen van Stichting Congo voor de 
gezondheidszorg kunnen voor verschillende 
doeleinden worden gebruikt. onze kerndoelen 
zijn: 
 Renovatie van het bestaande 

gezondheidscentrum. 
 Aanschaf van materiaal zoals microscopen, 

bloeddrukapparatuur, thermometer.  
 Geven van informatie en trainingen over 

gezondheid en voeding.  
 Toegang tot basisgezondheidszorg voor de 

armsten. 
 
Specifieke thema's zijn bijvoorbeeld moeder- en 
kindzorg, seksualiteit (zwangerschaps-preventie) 
en HIV/AIDS. 
Hygiëne, gezond drinkwater en schone toiletten voorkomen ziektes en dragen bij aan een 
goede gezondheid. 
 
 
3.5 Zelfredzaamheid  
 
Duurzaamheid en zelfredzaamheid zijn twee termen die onlosmakelijk verbonden zijn met 
ontwikkelingssamenwerking. Door middel van de volgende zelfredzaamheidsprojecten probeert 
Stichting Congo te investeren in de toekomst. 
 Varkensstal  
 Kippenboerderij 
 Visvijvers  
 Naaiatelier  
 Onderwijs  
 
 

Help tienermoeders aan een betere toekomst. 

Bezoek van een arts. 
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4 Communicatie 
 
Realistische beeldvorming met oog voor de positiviteit en directe communicatie met onze 
volgers en donateurs staan hoog in het vaandel bij Stichting Congo. Vooral het veelvuldig 
gebruik van sociale media speelt hierbij een grote rol.  
In 2016 ontwikkelde Stichting Congo een gloednieuwe website. We zijn erg blij met resultaat. 
Overzichtelijk en doelgericht. 
 
 

5 Vervoer in Kinshasa 
 
Tijdens het verblijf in Congo is vervoer een absolute noodzaak voor het verwezenlijken van ons 
werk. Wij blijven dan ook op zoek naar sponsoren die ons kunnen helpen met de aanschaf van 
een tweedehands Jeep 4x4 diesel. Hopelijk kunt u een handje helpen om ons werk in Congo 
voort te zetten. 
 
 

6 Jaarrekening 2016 
 
6.1  Balans en exploitatierekening 
 

A. Balans per 31 december 2016 
 
  
 31-dec-16 
  
  
Activa  
  
  
Materiële vaste activa  
Rekeningen  
0811 Computer  
0719 Vervoermiddel  
  

- - 
Vlottende activa  
Rekeningen  
Liquide middelen 118 
Sparen 2 
  
Totaal Activa 120 
  
  
Passiva  
Rekeningen  
Vermogen 120  
  
  
  
Totaal Passiva 120 
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Exploitatierekening 
 
   
Baten € 
Rekeningen   
Giften 16.830  
Sponsoren 3.690  
Akties/ Activiteiten 8.278  
Saldo per 1 jan. 2016 17  

Totaal baten 28.815  
   
Lasten €  
Rekeningen   
Reis/verblijfkosten 2.000  
Project kosten landbouw 12.657  
Project kosten onderwijs 3.830  
Project kosten gezondheidszorg 5.734  
Accountant kosten 568  
Kantoorartikelen 26  
Presentatie/website & aktie 694  
Auto voorschot 3.000  
Rentekosten 186 € 
   
Totaal lasten 28.695 28.695 
   
Reserves  120 
 
 
6.2 Toelichting behorende bij de jaarrekening 2016 
 

Algemeen 

 

Activiteiten van de stichting 

 

Ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het gebied van landbouw, onderwijs en 

gezondheidszorg in Congo. 

 

Financering en continuiteit van de Stichting en zijn activiteiten 

 

De Stichting is voor zijn activiteiten en continuïteit volledig afhankelijk van sponsoring, 

fondsen, subsidies en bijdragen van deelnemers. Zij heeft geen eigen commerciële activiteiten. 

 

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

 

Baten 

De inkomsten worden vastgesteld op de in het jaar ontvangen bedragen voor zover deze niet 

in voorgaande jaren transitorisch zijn opgenomen. 

 

Lasten 

De op de exploitatie drukkende kosten zijn de feitelijk in het jaar betaalde bedragen alsmede 
de nog te betalen bedragen voor zover deze niet in voorgaande jaren transitorisch zijn 

opgenomen.
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7 Contactgegevens  
 

Meer weten over het werk van Stichting Congo, of op de hoogte blijven van nieuwe updates en 
verhalen? Dit kan op verschillende manieren: 
 Volg ons via Facebook, Youtube en LinkedIn 
 Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
 Bezoek onze website 
 Doneer geld, tijd of een eigen actie. 
 

 

Stichting Congo 

Aelbert Cuypstraat 10  
7944 CL Meppel 
 
T: +31(6)59048601 of 
T: +31(6)51706339 
 
I: www.stichtingcongo.com 
E: info@stichtingcongo.nl 
 
IBAN: NL03RABO0115059849 
BIC: RABONL2U 
 
KvK: 04085440 
Fiscaal nummer: 8176.87.178 
 
Stichting Congo heeft de ANBI-status  
 

   
 


