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1 Over Stichting Congo
1.1

Doelstelling

Kansarme en zwakkere kinderen en volwassenen in de Democratische Republiek Congo
helpen om zich te ontwikkelen en zelfstandig staande te houden dan wel te overleven in
de maatschappij door het – zonder winstoogmerk – bieden van voorzieningen op het
gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw.
1.2

Visie

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. De Stichting doet dit vanuit
haar humanitaire overtuiging waarbij ras, geloof of politieke kleur geen rol speelt. Op
deze manier draagt Stichting Congo haar steentje bij aan een betere toekomst.
1.2

Werkgebied

De Stichting is gestart met projecten in de hoofdstad Kinshasa en omgeving:
 Onderwijs in de deelgemeente Ngaba
 Een gezondheidscentrum in Livulu, gelegen in de deelgemeente Lemba
Landbouw in het dorp Kimpoko, deelgemeente N’Sele.

2 Projecten









Projecten zijn gebaseerd op lokale initiatieven.
Projecten richten zich op directe verbetering van de levensomstandigheden en/of
toekomstmogelijkheden van een kansarme bevolkingsgroep of kansarme regio.
Projecten dragen bij aan het realiseren van de millenniumdoelstellingen. Dat zijn
acht internationale VN-afspraken. In 2000 hebben 189 landen afgesproken om
voor 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede,
onderwijs, gezondheid en milieu. Inmiddels zijn millenniumdoelstellingen verlengd
naar 2030.
Projecten hebben de potentie om zich op termijn tot autonome, onafhankelijke
organisaties te ontwikkelen.
Projecten hebben in potentie een voorbeeldfunctie met regionale uitstraling.
Doelgroep en lokale bevolking zijn betrokken bij de ontwikkeling van het project en
dragen hieraan bij.
Projecten stimuleren de onderlinge samenwerking en zelfredzaamheid van de
lokale bevolking.

Stichting Congo richt zich voornamelijk op drie werkterreinen:
 onderwijs: de insteek is om bestaande opleidingen te voorzien van adequate
faciliteiten. Stichting Congo richt zich niet op het organiseren/oprichten van
nieuwe scholen maar op het ondersteunen van bestaande opleidingsinstituten met
materialen en faciliteiten.
Om voor steun van de stichting in aanmerking te komen moet de opleiding lokale
(kansarme) jeugd toekomstmogelijkheden bieden. Ook moet de bestaande
instelling in staat zijn adequaat onderwijs te organiseren en de continuïteit
hiervan te garanderen.
 gezondheid: het opstarten van een gezondheidscentrum in de deelgemeente
Lemba. Het gezondheidscentrum zal op termijn dienen als een EHBO-post en als
trainings- en voorlichtingscentrum voor kwetsbare groepen.
 landbouw: in 2012 heeft Stichting Congo 4 ha landbouwgrond gekocht in het dorp
Kimpoko, deelgemeente N’Sele, Kinshasa. Uit gesprekken met de plaatselijke
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bevolking blijkt dat het goed mogelijk is om in dit dorp de grond te exploiteren
voor kleinschalige land- en tuinbouwbedrijven, veehouderijen en viskweekvijvers.
Het doel is zowel educatie als het genereren van voedsel en inkomen, zolang het
vanuit de mensen zelf komt.
Stichting Congo wil waar dat noodzakelijk en mogelijk is projecten van micro- naar
macroniveau brengen. Om deze stappen te kunnen zetten heeft Stichting Congo een
meerjarenbeleidsplan 2016 – 2020 opgesteld. Om dit plan uit te kunnen voeren, is steun
nodig van derden. Financiële en technische ondersteuning door sponsors en andere
instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is hierbij noodzakelijk.

3 Werkwijze
Stichting Congo bestaat uitsluitend uit vrijwilligers om er voor te zorgen dat zo veel
mogelijk geld daadwerkelijk ten goede komt aan degenen die hulp nodig hebben.
Bij de toekenning van een kostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding neemt het
bestuur de regels in acht, zoals die hiervoor door de Belastingdienst zijn opgesteld.
Stichting Congo heeft een vrijwilligersprotocol opgesteld.
Om de doelstelling te verwezenlijken wordt tijdens de haalbaarheidsbepaling en de
voorbereiding van projecten altijd in eerste instantie gekeken naar beschikbaarheid en
prijzen van benodigde materialen ter plaatse. De FCK1 kan ter plaatse onderzoek doen op
haalbaarheid. Materialen worden zo veel mogelijk gekocht in de Democratische Republiek
Congo en de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd door plaatselijke
ondernemers. Indien producten of materialen ter plaatse niet verkrijgbaar zijn terwijl er
deze wel noodzakelijk zijn, zal Stichting Congo onderzoeken hoe levering van deze
materialen het meest efficiënt gecontinueerd kan worden. Indien materialen of producten
geïmporteerd worden, moeten daarvoor wel transportkosten gereserveerd worden.
Het bestuur van Stichting Congo heeft wekelijks contact met de FCK in Congo.
Momenteel worden de projecten eenmaal per jaar bezocht.
Het bevorderen van bewustwording van de problematiek in de Democratische Republiek
Congo is een van de pijlers voor de werving van fondsen en vrijwilligers.
Methodes die wij gebruiken zijn:
 bezoek, voorlichting en acties op scholen;
 bezoek, voorlichting en acties in kerkgemeenschappen;
 deelname aan kerstmarkten, festivals en multiculturele activiteiten;
 website;
 folders, informatiemateriaal;
 nieuwsbrieven;
 jaarverslag;
 het zoeken naar vaste sponsoren en donateurs;
 het benaderen van bedrijven met verzoek tot sponsoring of andere vormen van
medewerking.

1

De “Fondation Congo Kinshasa” (FCK) is gevestigd in Kinshasa en staat onder leiding van een
ondervoorzitter. De ondervoorzitter communiceert rechtstreeks met het bestuur van Stichting Congo
Nederland. Hij geeft leiding aan het coördinatieteam van de FCK en begeleidt de verschillende
projectmanagers.
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4 Financiën
Voor Stichting Congo geldt dat de organisatie- en administratiekosten zo laag mogelijk
moeten blijven zodat ontvangen schenkingen en donaties zo veel mogelijk ten goede
komen aan de projecten waarvoor zij gegeven zijn. Daarom wordt er uitsluitend met
vrijwilligers gewerkt en wordt steeds gekeken hoe zo efficiënt mogelijk gewerkt kan
worden. Ook voor de organisatiekosten worden zo veel mogelijk sponsors gezocht.
De medewerkers in Congo ontvangen een (kleine) vergoeding vanuit de stichting en hun
kosten worden vergoed. In alle andere gevallen bepaalt het bestuur van de stichting in
welke gevallen kosten van vrijwilligers worden vergoed. Stichting Congo zoekt naar
financiering om de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden in Congo te kunnen
garanderen.

Begroting/planning
In onze landbouwbegroting is voor 2015 € 10.118,05 begroot. Dit bedrag kunnen we
doortrekken naar 2020. Doen we dit evenzo met onderwijs en gezondheid.

5 Vermogen
Stichting Congo streeft ernaar om te werken middels fondsenwerving. In de komende vijf
jaar zal hier zo veel mogelijk aandacht aan worden besteed.
Deelname aan markten en festiviteiten vergt veel voorbereiding en tijd maar biedt goede
mogelijkheden een breder publiek te bereiken en persoonlijk contact te krijgen met
geïnteresseerden. De vrijwilligers werkgroep stelt voor de komende vijf jaar een kalender
op en bekijkt op welke wijze deelname gestructureerd georganiseerd kan worden.
Voorlichting aan scholen zal onveranderd worden voorgezet. Tevens zal uitgebreid
gebruik worden gemaakt van de moderne communicatiemiddelen. Om berichtgeving en
informatievoorziening rond activiteiten te structureren en een beter rendement uit de
multimediale mogelijkheden te halen is het noodzakelijk een draaiboek media op te
stellen. De werkgroep zal zich hier de komende tijd mee bezighouden.

6 Planning
Jaarlijks worden op 1 juni de plannen voor het lopende jaar vastgesteld. Uiteraard
worden de plannen opgesteld naar aanleiding van de opgestelde begroting. De prioriteit
ligt bij de landbouw.

7 Verantwoording
Uiterlijk 1 juli verschijnt het jaarverslag van het voorgaande jaar, waarin verantwoording
wordt afgelegd over de bestedingen aan de lopende projecten.

8 Organisatiestructuur
Stichting Congo is opgericht op 27 februari 2007 in Meppel en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 04085440. Het fiscaal nummer is
8176.87.178. Stichting Congo is een particulier initiatief. Zij werkt samen met de
“Fondation Congo Kinshasa” (FCK), een stichting die op lokaal niveau de uitwerking van
de projecten verzorgt. Voor ons projectplan is de FCK een onmisbare connectie naar de
lokale bevolking.
Het stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Daarnaast is er een werkgroep voor de verschillende werkzaamheden zoals
projectvoorbereiding, website, nieuwsbrief, jaarverslag, fondswerving en subsidieaanvragen.
Samenvatting beleidsplan 2016-2020

5

9 Communicatie
Informatie omtrent de voortgang en ontwikkeling van onze projecten zullen op de website
van Stichting Congo worden gepubliceerd, www.stichtingcongo.com. Deze informatie zal
bestaan uit updates, teksten en nieuwsberichten, alsmede foto- en videomateriaal. Op de
website zijn tevens acties te vinden zijn waarmee de stichting gesteund kan worden. Via
een contact- en bestelformulier kunnen er mails gestuurd worden. De stichting heeft ook
een e-mailadres, info@stichtingcongo.nl, waar men berichten, vragen en verzoeken
rechtstreeks naar toe kan sturen.

10 Tot slot
Stichting Congo wil de huidige groei in haar activiteiten gestructureerd en efficiënt
voortzetten en daar waar mogelijk projecten ook in groter verband realiseren: van micronaar macroniveau. Door gerichte samenwerking en nauwlettende afstemming van
ondersteuning op de lokale behoeften kunnen projecten van levensomstandigheden de
plaatselijke bevolking in staat stellen zelf aan hun toekomst te werken.
Om de continuïteit van de organisatie en de projecten te garanderen en optimaliseren
werkt Stichting Congo zowel in Nederland als in Congo aan de effectiviteit van de eigen
organisatie en structurele samenwerkingsverbanden met ondersteunende organisaties.
Uitbreiding van vrijwilligers voor plannen op onderdelen is zeer gewenst.

11 Contactgegevens
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
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