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1  W oord vooraf 
 

 

“ I t  is in your hands to create a bet ter world for all who live in it .”  
Nelson Mandela 

 

Beste m ensen, 

 

Voor je ligt  het  jaarverslag van 2017 van St icht ing Congo. Hierin brengen we je graag op 

hoogte van de ontwikkelingen die onze projecten gedurende dit  jaar doorgem aakt  hebben. 
 

De Congolese staat  bli j kt  steeds m inder relevant in het  dagelijkse leven van de Congolese 

bevolking. De overheid wil of kan haar rol van ondersteunde regulator niet  opnem en. Daar 

tegenover staat  dat  investeren voor Congo niet  hip of vanzelfsprekend is. De interesse voor 
Congo neem t af.  

 

St icht ing Congo heeft  zich vanaf het  eerste m om ent bewust gericht  op de m ogelij kheden, de 

potent ie en de posit iviteit ;  niet  om dat  we onszelf blindstaren op opt im ism e en daarin de 
m oeili j kheden ontwijken, m aar om dat  we ervan overtuigd zijn dat  dit  het  enige is waarm ee je 

doelen kunt bereiken. Zo ook in 2018. 

 

I n dit  jaarverslag doen we verslag van de act iviteiten van St icht ing Congo in 2017. De lopende 
projecten kom en aan bod, de hoogtepunten m aar ook zeker teleurstellingen worden 

besproken, en tot  slot  werpen we een blik op de toekom st . 

 

St icht ing Congo droom t  van een betere toekom st  in Congo, waar de bevolking toegang heeft  

tot  kwalitat ieve basisvoorzieningen, werk, school, zorg en waar elk gezin een basisinkom en 
kan verdienen uit  landbouw. Waar kinderen degelijk  onderwijs krijgen en waar een goede 

gezondheidszorg is. 

 

Het  is voor hun belangrij k , zo niet  de enige hoop op een m eer m enswaardige toekom st . 
Daarom  dank ik u uit  naam van St icht ing Congo van harte voor uw bli jvende interesse en voor 

uw bijdrage. Sam en kunnen we m eer.  

 

Dank voor alle steun in 2017! 
 

 

Doneer talent , geld of een eigen act ie! Steun ons! 

 

 
 

Meppel, februari 2018  

 

 
St icht ing Congo  

Guy Okam ba
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2  Op w eg naar zelfredzaam heid 
 

De projecten van St icht ing Congo worden volledig gerund door Congolezen. Met  onze 

projecten Tienerm oeders en Voedsel en inkom en (varkensproject )  hopen wij  inkom sten te 
genereren. Hierm ee komt  onze doelstelling van zelfredzaamheid steeds dichterbij .  

Regelm at ig wordt  overgelegd m et FCK, onze zusterorganisat ie in Congo. Vanzelfsprekend gaan 

deze besprekingen, zoals in iedere organisat ie het  geval is, gepaard m et m eningsverschillen en 

m iscom m unicat ie. Echter worden deze overleggen niet  afgesloten voordat  er com prom issen 
gevonden zijn.  

 

Het  afgelopen jaar stond in het  teken van investering. Som s is het  echter ook goed om  te 

verbeteren wat  er al is, en op deze m anier huidige projecten sterk genoeg te m aken om op de 
duur op eigen benen te kunnen staan. De St icht ing bevindt  zich nam elijk  in de fase van 

verdieping, verbetering en reflect ie. Zo is St icht ing Congo begonnen m et de bouw van het  

naaiatelier en is een start  gem aakt m et  voedsel en inkom en (varkensproject ) . 

 

Duurzaam heid en zelfredzaam heid zijn twee termen die onlosm akelijk  verbonden zijn m et 
ontwikkelingssam enwerking. Door m iddel van de in het  volgende hoofdstuk genoem de 

zelfredzaam heidsprojecten probeert  St icht ing Congo te investeren in de toekomst . 

 

3  Projecten van St icht ing Congo 

3.1 Tienermoeders 

 

Het  was een roerige t i jd bij  het  naaiatelier:  in de m aand decem ber 2017 ( t i jdens kerst  en oud 
en nieuw)  werden bouwm aterialen gestolen. De bouwvakkers bleken helaas niet  te vert rouwen 

Dit  was voor ons een financieel dieptepunt . Ontslag van de bouwvakkers was het  gevolg.  

Helaas heeft  het  project  hierdoor enige vert raging opgelopen. 

 
I n het  kader van verdieping en verbetering hebben we andere m ensen aangenom en. Sinds 

hun kom st is er vooruitgang geboekt . Het  gaat  erg goed m et het  t ienerm oedersproject  en wij  

zijn volop aan het  plannen voor dit  jaar.  

Het  naaiatelier m oet  nog een eigen ingang m et  buitendeur krijgen. De elekt riciteit  is 

aangelegd. Het  plafond is klaar en er zijn duurzam e golfplaten voor het  dak gebruikt . 
Het  team dat  nu aan de bouw werkt  is goed en gem ot iveerd en denkt  met  ons m ee. 

We hopen met  dit  project  een posit ieve prikkel te kunnen geven aan de jonge t ienerm oeders, 

een prikkel die kan zorgen voor een posit ieve ontwikkeling in hun verdere leven. 

 

3.2 Landbouw 

 

Congo is één van de arm ste landen van Afrika. Jarenlang slecht  bestuur hebben het  land 

volledig in laten storten. De polit ieke vrijheden zijn zeer beperkt . 

Jouw steun m aakt het  m ogelij k  dat  kwetsbare m aar ondernemende Congolesen ZELF hun 
arm oede overwinnen. Het Landbouwproject  is van vitaal belang voor de prevent ie van honger 

en arm oede. Sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat  deze mensen een sleutelrol kunnen  

spelen in het  overwinnen van honger en arm oede. En daarom  werken wij  m et hen sam en.  
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3.2.1 Aanpak  

Het  project  heeft  als doel het  verbeteren van de levensom standigheden van 

plat telands-gezinnen in het  dorp Kim poko.  
 

Het  Varkensproject  is voor de vrouwen en bet reft  het  houden en fokken van varkens en 

hygiëne en voeding. Zij  gaan intensieve t raining en begeleiding krijgen bij  het  verzorgen en 

fokken van het  varken. Daarnaast  verkrijgen de vrouwen door de verkoop van de producten 
een eigen inkom en. Met  dit  geld kunnen zij  m edische rekeningen en het  schoolgeld van de 

kinderen betalen. 

 

De eerste geselecteerde vrouwen overleggen m et  FCK wie de volgende groep van vrouwen is 
die een varken kunnen krijgen. Het  eerste varken wordt  teruggeven aan FCK, waardoor FCK 

dit  varken weer door kan geven aan een nieuwe deelnem er. Wordt  een varken niet  goed 

onderhouden dan heeft  FCK het recht  het  varken weg te halen en het  bij  iem and anders onder 

te brengen. Het  vlees en de ext ra biggen zullen verkocht worden voor een betaalbare prij s. 
 

Vanuit  een andere benadering worden de families ondersteund voor een aanzienli jke 

verbetering in hun levensom standigheden. Zo heeft  m en niet  alleen voldoende te eten, m aar 

kunnen ze producten ook verkopen.  

3.2.2 Focuspunten  

 landbouwm aterialen  

 t raining  

 versterken posit ie van de vrouw 

 verbeteren voeding en inkom en  
Helpt  u ons helpen? 
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3.3 Onderwij s  

 

Zowel op het  vlak van toegang tot  onderwijs als de kwaliteit  ervan zijn er belangrij ke 
problem en, zoals  

 een grote bevolkingsgroei  

 veel kinderen die buiten het  schoolsysteem  vallen  

 gebrek aan m aterialen  

 de vreem de taal (Frans)   
 de hoge kosten voor de gezinnen  

 verouderde lesprogram m a ‘s 

 onvoldoende gekwalificeerde leraren  

 te lage salarissen  
 de financiering van het  onderwijs 

En dit  zijn nog m aar enkele van de uitdagingen van het  onderwijs. 

 

Om  deze redenen investeert  St icht ing Congo in de volgende onderwijsprojecten:  
 Onderhoud van een bestaand schoolgebouw of bijdragen aan bijvoorbeeld nieuwe sanitaire 

voorzieningen. 

 Meubilair, lesm ateriaal, zoals com puters, laptops.  

 Het  bet rekken van de com munity bij  het  beheer van scholen en bij  cofinanciering van het  
schoolgebouw. 

 Kindsponsoring ( financiële adopt ie van een kind) . 

 

 
 

 

3.4  Huisvest ing  

 

Helaas kan St icht ing Congo tot  nu toe niet  veel doen 

voor het  huisvest ingsproject , m aar we hopen dat  we een 

een sponsor kunnen vinden om hun een goede toekom st 

te kunnen geven.  
Voor dit  project  is nog geen financiering gevonden. 
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3.5 Gezondheidszorg  

 

I n 2017 hebben wij  opnieuw verbandm ateriaal, inst rum enten en uniform en m eegebracht  voor 
een plaatseli j k gezondheidscent rum . Ze waren er ontzet tend bli j  m ee. Het geeft  een posit ieve 

boost  aan hun zelfredzaam heid.  

De onderzoekruim ten m oeten opgeknapt  worden om  nog beter zieke m ensen te kunnen helpen 

en verzorgen. Ook is een m icroscoop nodig om nog sneller en beter de diagnose vast  te 

kunnen stellen.  
 

Gezondheidszorg in Congo ram pzalig. Het  belangrijkste ziekenhuis in Congo heeft  aan alles 

tekort . De gezondheidszorg in de Congo is nog even slecht  als t i jdens de burgeroorlog aan het  

begin van dit  decennium . Malaria, diarree en infect ies zijn te genezen, m aar in Congo doden ze  
aan de lopende band. Veel m ensen in het  land hebben onvoldoende toegang to m edische hulp. 

 

Het  is vooral de bit tere arm oede die m ensenlevens kost , hoge kosten voor behandelingen en 

geneesmiddelen. Een probleem  dat m et  die precaire financiële situat ie sam enhangt , is het  lage 
salaris van gezondheidswerkers. 

 

 
 

3.6 Jeugd en sport   

De jeugd, jongens en meisjes, hebben we bli j  gem aakt m et  sportkleding en schoenen en 

natuurli jk  een voetbal. Ze hebben er alles voor over om  de schoenen te passen, zelfs m et 

krom m e tenen. Het  verdelen gebeurt  door de m ensen van FCK. Die zorgen ervoor dat  iedereen 

sportk leding, sokken en schoenen krijgt  en niet  meer dan dat . Er zijn zoveel kinderen die niets 
hebben, dit  is voor hen een droom  die waar wordt .

 Jaarverslag 2017 7 



 

4  Vervoer in Kinshasa 
 

Tijdens het  verbli j f in Congo is vervoer een absolute noodzaak voor het  verwezenlij ken van ons 

werk. Wij  bli j ven dan ook op zoek naar sponsoren die ons kunnen helpen m et de aanschaf van 
een tweedehands Jeep 4x4 diesel. Hopelij k kunt  u een handje helpen om ons werk in Congo 

voort  te zet ten. De Jeep die we nu nog hebben heeft  voortdurend reparat ies nodig, dit  kost  

geld. Dit  geld willen we liever aan de projecten besteden, m aar zonder Jeep lukt  dat  niet  

We vervoeren er regelm at ig m aterialen en goederen m ee die we voor het  desbet reffende 
project  nodig hebben.

 

5  Koers 2 0 1 8  
 

St icht ing Congo bli j f t  kiezen voor geïntegreerde ontwikkeling in Congo en dit  vanuit  én ten 

voordele van init iat ieven aan de basis. 
 Waar de bevolking act ief deelneem t aan de dynamiek socio-economisch, landbouw. 

 Waar jongeren toegang hebben tot  een kwalitat ieve basisopleiding. 

 Waar kwalitat ieve basisgezondheidszorg beschikbaar is tegen aanvaardbare kosten. 

Ook nu, met  onze blik op duurzaamheid en zelfvoorziening, speelt  deze projecten een grote 
rol. We zien veel potent ie bij  deze projecten en we zijn ervan overtuigd dat  deze projecten 

zeer ten goede zullen kom en van bevolking, en zij  zichzelf op deze m anier verder ontwikkelen. 

 

6  W ie zijn w ij? 
 

6.1 De werkgroep 

 

I n Nederland zorgt  de werkgroep ervoor dat  de m issie en doelstelling van St icht ing Congo 

bekend wordt  onder het  Nederlandse publiek. Alle funct ies worden vervuld naast  banen en 

andere bezigheden. I eder vanuit  zijn of haar eigen achtergrond, m aar allem aal m et  dezelfde 

passie voor St icht ing Congo. Naast  deze werkgroep zijn er vele m ensen op vrijwillige basis 
regelm at ig of eenm alig act ief voor St icht ing Congo.  

 

Ontwikkelingssam enwerking leeft !  Wij  zijn m ensen m et een passie voor Dem ocrat ische 

Republiek Congo (DRC) . St icht ing Congo wordt  bestuurd en geleid door m ensen die een 
realist isch beeld van de wereld hebben:  een posit ief beeld. Want wij  geloven dat  je zo pas echt  

het  verschil kunt  m aken. 

 

6.2 Kernwaarden 

 
St icht ing Congo is een kleinschalige organisat ie, zowel in Nederland als in Congo. hierdoor 

verloopt  de com municat ie direct  en kunnen wij  vasthouden aan onze kernwaarden:  

 Posit iviteit  

 Zelfredzaam heid  
 Kleinschaligheid en t ransparant ie 

 Lokaal gericht
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7.1 Balans en exploitat ierekening 

7.1.1 Balans per 31 decem ber 2017 

 
     3 1 - dec- 1 7  

      

      

 Act iva  
      

      

 Mater iële vaste act iva    

Rekeningen  
0811 Com puter  

0719 Vervoermiddel  

      

-  
      

 Vlot t ende act iva    

Rekeningen  

Liquide m iddelen 117 

Sparen 4 
      

 Totaal Act iva  1 2 2  

      

      
 Passiva    

Rekeningen  

Verm ogen 122 

      
      

      

 

Totaal Passiva  1 2 2  
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7.1.2 Exploitat ierekening 

 

 
 Baten  € 

Rekeningen   

Giften 76.329  

Sponsoren 4.435  
 Akt ies/  Act iviteiten 2.698  

Saldo per 1 jan. 2017 120  

 Totaal baten 8 3 .5 8 2   

     
 Lasten  €  

Rekeningen   

 Project  kosten jeugd +  sport  3.178  

 Project  kosten landbouw 21.341  
 Project  kosten onderwijs 6.187  

 Project  kosten gezondheidszorg 3.065  

 Project  kosten t ienerm oeder 37.205  

Project  kosten Huisvest ing 2.147  

Accountant  kosten 250  
Kantoorart ikelen 155  

Presentat ie/ website & akt ie 1.101  

Onderhoud auto voor congo 5.847  

Reis/ verbli j fkosten 2.693  
Rentekosten 291 € 

     

     

     

 Totaal lasten 8 3 .4 5 9  8 3 .4 5 9  

     

 Reserves  1 2 2  

 

 

7.2 Toelicht ing behorende bij  de jaarrekening 2017 

 

7.2.1 Algem een 

 

Act iv iteiten van de st icht ing 

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

gezondheidszorg in Congo. 

 

Financering en cont inuïteit  van de St icht ing en zijn act iv iteiten 

De St icht ing is voor zijn act iviteiten en cont inuïteit  volledig afhankelijk  van sponsoring, 

fondsen, subsidies en bijdragen van deelnem ers. Zij  heeft  geen eigen com m erciële act iviteiten. 

 

7.2.2 Grondslagen voor de waardering van de act iva en passiva 

 

Liquide m iddelen 

De liquide m iddelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Kort lopende schulden 

De kort lopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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7.2.3 Grondslagen voor de bepaling van het  resultaat  

 

Baten 

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

in voorgaande jaren t ransitorisch zijn opgenom en. 

 

Lasten 

De op de exploitat ie drukkende kosten zijn de feiteli jk  in het  jaar betaalde bedragen alsmede 

de nog te betalen bedragen voor zover deze niet  in voorgaande jaren t ransitorisch zijn 

opgenom en. 

 

8  Contactgegevens  
 

Meer weten over het  werk van St icht ing Congo, of op de hoogte bli j ven van nieuwe updates en 
verhalen? Dit  kan op verschillende m anieren:  

• Volg ons via social media 

• Schrij f je in voor de nieuwsbrief 

• Bezoek onze website 
• Doneer geld, t i jd of een eigen act ie. 

 

 

St icht ing Congo 

Aelbert  Cuypst raat  10  

7944 CL Meppel 

 

T:  + 31(6)59048601 of 
T:  + 31(6)51706339 

 

I :  www.st icht ingcongo.com  

E:  info@st icht ingcongo.nl 

 
I BAN:  NL03RABO0115059849 

BI C:  RABONL2U 

 

KvK:  04085440 
Fiscaal numm er:  8176.87.178 

 

St icht ing Congo heeft  de ANBI -status  
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