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1 Vooruitkijken 
 

 

Beste mensen,  

 

Stichting Congo droomt van een betere toekomst in Congo waar de bevolking toegang heeft 

tot kwalitatieve basisvoorzieningen, werk, school en zorg. Met haar projecten op het gebied 

van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en tienermoeders investeert Stichting Congo in de 

verbetering van de leefomstandigheden van kinderen, jongeren en vrouwen in Congo. Door 

deze projecten leren ze om producten te verkopen en hebben ze zelf voldoende te eten.  

Dit geeft hen een beter toekomstperspectief. 

 

De projecten van Stichting Congo worden volledig gerund door Congolezen. Hun mening telt 

bij elk proces en er is regelmatig overleg met onze zusterorganisatie in Congo (FCK). FCK is 

onze lokale antenne bij elke beslissing.  

De rol van Stichting Congo in Nederland is om geld in te zamelen om de projecten in Congo te 

kunnen realiseren. 

 

Het is uiterst belangrijk dat Stichting Congo verder gaat met het helpen van vrouwen, mannen 

en jongeren zodat zij zich kunnen redden in de huidige wereld. 

 

De basis is gelegd, maar structurele verandering vraagt tijd. Bovendien zijn de behoeften in de 

regio waar we werken enorm en is Congo nog steeds een kwetsbaar land. De positieve 

ervaringen van de afgelopen jaren doen ons echter geloven in de kracht van de verbondenheid 

van de mensen en ontwikkeling hiervan. Wij geloven dat dialoog helpt, juist op plekken waar 

mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. 

 

Samen bouwen wij aan een wereld waarin iedereen wordt gezien en gehoord. 

 

In een groep kan je meer. Daarom hebben wij uw steun hard nodig!  

Samen geraken we veel verder dan alleen. 

 

BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE IN 2018. 

 

Meppel, februari 2019 

 

 

Stichting Congo 

Guy Okamba  
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2 Projecten van Stichting Congo 

 

2.1 Onderwijs 
 

Stichting Congo maakt zich sterk voor goed onderwijs voor kansarme kinderen. Door het 

bieden van zowel financiële als materiële hulp krijgen kinderen meer mogelijkheden om voor 

zichzelf een betere toekomst op te bouwen.  

 

Toegang tot onderwijs op kwalitatief goede scholen en training en begeleiding voor 

kleuterscholen. Extra activiteiten, leuk en leerzaam, in een veilige omgeving, na schooltijd en 

in de schoolvakanties. Ons ultieme doel is dat kinderen en jongeren in de arme wijken 

opgroeien zonder armoede en zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige, zelfverzekerde en 

sociale volwassenen. 

 

Op dit moment profiteren lang niet alle kinderen in Congo in gelijke mate van het 

onderwijssysteem. Er zijn nog veel scholen met slecht opgeleide leerkrachten en klaslokalen 

zitten te vol. Door een beter basisonderwijs heeft een kind meer kans op een goede start.  

Die start is helaas voor veel kinderen niet vanzelfsprekend.  

 

Help ons om via kwalitatief goed onderwijs een verschil te kunnen blijven maken voor de 

kinderen in Congo. 

 

 
Klaslokalen zitten te vol.  
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2.2 Gezondheidszorg 
 

Gezondheid is een mensenrecht, dat al sinds 1946 is opgenomen in de 

beginselverklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie en sinds 1948 in de Universele 

verklaring van de Rechten van de Mens. Gezondheid is ook een van de duurzame 

ontwikkelingsdoelen en een centraal onderdeel van sociale bescherming. 

Toch blijft een degelijke gezondheidszorg voor te veel mensen een onbereikbaar goed. Wie de 

hoge kosten voor gezondheidszorg niet kan betalen, dreigt in armoede terecht te komen.  

 
We ondersteunen het gezondheidscentrum door het te voorzien van medisch materiaal zoals 

een echoapparaat, een microscoop, een stethoscoop, thermometers, scharen, pincetten, een 

instrumentenkit en ook van de meest noodzakelijke medicijnen.  

In het gezondheidscentrum vervult de verpleegkundige in feite de rol van huisarts. Een 

Congolese verpleegkundige heeft echter niet voldoende kennis om voor iedere aandoening de 

juiste diagnose te stellen. 

Concreet willen we dat het gezondheidscentrum met de beschikbare middelen meer patiënten 

kan helpen. 

 

Een goede gezondheidszorg voor iedereen vereist ook betaalbare geneesmiddelen voor 

iedereen. Gezondheid is geen koopwaar, en hoort daarom niet thuis in vrijhandelsverdragen, 

die commerciële belangen vooropstellen. 

Gezondheid is het grootste geschenk wat we elkaar kunnen geven.  

 

 
Gezondheidscentrum 

 

2.3 Landbouw 
De meest belangrijke levensfactor voor de ontwikkeling in Congo is de landbouw. Dit is tevens 

de oudste overlevingsmethode ter wereld. Niet-gouvernementele organisaties leveren door 

landbouwprojecten een grote bijdrage aan het voorkomen van honger en armoede.  

Ook ons project met betrekking tot landbouw en veeteelt is vitaal van belang voor de 

preventie van honger en armoede in Congo. Veel mensen in Congo leven van slechts 1 dollar 

per dag! 

 

Stichting Congo helpt vrouwen in het dorp Kimpoko met een kleinschalig landbouw- en 

veeteeltproject. De vrouwen hebben een belangrijke rol in het terugdringen van armoede.  

Met de opbrengst van landbouw en veeteelt kunnen ze hun gezin onderhouden en hun 

kinderen naar school sturen. Het genereren van inkomen via dit soort activiteiten geeft 

zekerheid voor een zelfstandig bestaan. Vaak is er maar een relatief kleine investering nodig 

om van start te gaan. 
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Ons doel is om de arme bevolking te helpen, financieel onafhankelijk te maken en 

zelfstandig te worden door het verbouwen van cassave, bananen, ananas, mango en 

papaja. Stichting Congo heeft hiervoor in het verleden eigen grondgebied verworven. 

Het uiteindelijke doel is om dit project financieel onafhankelijk te maken.  

 

Wanneer we samenwerken is alles mogelijk en jij kunt ons daarbij helpen!  

 

2.4  Tienermoeders  
Congo telt het hoogste aantal tienermoeders ter wereld. Meisjes worden snel thuisgehouden 

van school omdat ouders het schoolgeld (studiekosten) niet kunnen betalen en wanneer deze 

jonge meisjes ook nog eens zwanger raken, worden ze vaak verstoten.  

 

Veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar zijn op jonge leeftijd moeder geworden.  

Een aantal van hen is daardoor niet naar school geweest of heeft het onderwijs moeten 

afbreken. Deze jonge moeders hebben daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Deze 

moeders willen we ondersteunen bij de opvoeding en het budgetteren en de kans geven om 

een beroepsopleiding te volgen.  

De naaiopleiding is daarbij cruciaal: die zorgt voor een inkomen, waardoor de meisjes en hun 

kind(eren) uit de structurele armoede kunnen geraken. Ze leren met geld omgaan, kostprijzen 

en verkoopprijzen te berekenen.  

De eerste groep jonge moeders zal een naaiopleiding van minimaal zes maanden volgen en 

vervolgens bijvoorbeeld op bestelling uniformen en kleding maken. 

 
Stichting Congo heeft een opleidingsproject opgezet, om het toekomstperspectief van deze 

jonge moeders te verbeteren. Het doel is een duurzaam netwerk op te bouwen van naaiateliers 

en verkooppunten waar de gemaakte kleding wordt verkocht. Uiteindelijk is het de ambitie om 

een kledinglabel op te zetten dat in de winkels en ook online te koop zal zijn. 

Zo kunnen de jonge vrouwen voorzien in het levensonderhoud van henzelf en hun gezin. 

De hoop is dat deze jonge vrouwen een rolmodel zullen zijn voor andere tienermoeders. 

 

 
Atelier in aanbouw 
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2.5 Kindsponsoring  
 

Het is mogelijk om via Stichting Congo een kind financieel te adopteren. Stichting 

Congo zorgt er dan voor dat een kind een opleiding kan volgen. 

Investeer samen met ons in de toekomst van een kind. Want ieder kind verdient een kans om 

de armoede te ontgroeien. Samen maken we het verschil voor kinderen en jongeren in arme 

wijken in Congo. Onderwijs is daarvoor de sleutel.  

Wilt u helpen het verschil te maken? Sponsor een kind en geef kansarme kinderen een betere 

toekomst. Voor meer info, stuur een e-mail naar info@stichtingcongo.nl. 

 

 

2.6 Huisvesting  
In Congo leven veel kinderen op straat en veel van hen gaan niet naar school. Ze hebben hun 

ouders verloren door ziekte of een ongeluk en staan er alleen voor. Zij verdienen het om 

beschermd te worden.  

Met het helpen van een kind tonen we liefde en barmhartigheid. We zorgen ervoor dat het kind 

zijn of haar eenzaamheid vergeet en geven het zelfvertrouwen om op eigen benen te leren 

staan.  

  

Stichting Congo wil helpen bij de educatie, de ontwikkeling en opvoeding van deze kinderen. 

Met onze projecten proberen we in zo veel mogelijk basisbehoeften als onderdak, voedsel en 

onderwijs te voorzien.  

 

Het wegvegen van hun tranen en het delen van hun pijn is een humanitaire plicht. hoe ze ook 

zijn, groot, verstandig, sterk, altijd hebben ze onze bescherming en onze hulp nodig. Om dit te 

verwezenlijken kunnen we niet alleen. 

 

 

2.7 Jeugd en sport  
Dit project is een sportproject dat investeert in kansarme kinderen in Kinshasa en andere 

delen van het land door voetbaltraining voor jongens en meisjes. Doelstelling is om de 

kinderen door middel van voetbal persoonlijke vaardigheden aan te leren om hun problemen 

aan te kunnen. Voetbal wordt ingezet als middel voor de kinderen om zichzelf te leren uiten, 

zich te concentreren op een doel, samen te werken en een goed voorbeeld te zijn in hun 

omgeving. 

Jeugd en sport 
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De kinderen die willen meedoen met het sportproject moeten aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld trouw op de trainingen verschijnen en 

aanleg hebben voor voetbal. Ook worden er huisbezoeken afgelegd, zodat de 

ontwikkeling van het kind op alle fronten, in de sport, thuis en op school gewaarborgd is.  

De leeftijd van de kinderen varieert van 6 tot 17 jaar. De trainingen vinden plaats na schooltijd 

en in de weekenden. In de zomervakantie (juli - augustus) worden voetbaltoernooien en 

wedstrijden georganiseerd. 

 

Talentvolle jongeren kunnen zich zo ontwikkelen! Jonge mensen kunnen plezier hebben en de 

ellende even vergeten. 

Stichting Congo zorgt elk jaar voor een goede sportieve uitstraling voor de jeugd. Jongens en 

meisjes maken wij blij met sportkleding en voetbalschoenen en natuurlijk een voetbal. En dat 

kunnen we doen dankzij u! 

 

 

3 Projectauto in Congo 
 

De wegeninfrastructuur in Congo verkeert in een erbarmelijke staat. Bij het uitvoeren van onze 

projecten in Congo is goed vervoer dan ook een absolute noodzaak! Denk hierbij aan het 

transport van goederen en personen van en naar de werkplek. 

 

Wij zijn daarom dringend op zoek naar sponsoren die ons kunnen helpen met de aanschaf van 

een tweedehands Jeep 4x4 diesel. Hopelijk wilt u een handje helpen om ons werk in Congo op 

een verantwoorde wijze voort te zetten.  

Kijk op website bij “vervoer” voor nadere informatie.  
 

 

4 Transparantie 
 

Transparantie betekent voor Stichting Congo streven naar een eerlijke en open communicatie 

over ons werk. Dus niet alleen over successen, maar ook over wat er mis ging en over 

leermomenten en verbeterpunten.  

 

 

5 Wie zijn wij? 
Betrokken mensen met een passie voor Congo. 

Wij willen onze passie voor Congo graag delen met anderen mensen en hopen dat onze 

inspirerende ervaring in Congo kan leiden tot blijvende betrokkenheid.  

In onze werkwijze en processen staan onze kernwaarden integriteit, betrokkenheid, kwaliteit 

en verantwoordelijkheid centraal. 

 

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.
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6 Jaarrekening 2018 
 

6.1 Balans en exploitatierekening 

 

6.1.1 Balans per 31 december 2018 

 

     31-dec-18 

      

      

 Activa  

      

      

 Materiële vaste activa   

Rekeningen  

0811 Computer  

0719 Vervoermiddel  

      

- 

      

 Vlottende activa   

Rekeningen  

Liquide middelen 15 

Sparen 4 

      

 Totaal Activa 19 

      

      

 Passiva   

Rekeningen  

Vermogen 19 

      

      

      

 

Totaal Passiva 19 
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6.1.2 Exploitatierekening 

 

 

 Baten  € 

Rekeningen   

Giften 5.084  

Sponsoren 51.998  

 Akties/ Activiteiten 578  

Saldo per 1 jan. 2017 117  

 Totaal baten 57.778  

     

 Lasten  €  

Rekeningen   

 Project kosten landbouw  21.339  

 Project kosten tienermoeder 23.562  

 Project kosten kippenfarm 250  

 Project kosten jeugd en sport 4.000  

 Project kosten onderwijs 2.268  

Kindsponsor 812  

Kantoorartikelen 924  

Telefoonkosten 660  

Diversen 375  

Onderhoud auto voor Congo 1.200  

Reis/verblijfkosten 1.564  

Rentekosten 809 € 

     

     

     

 Totaal lasten 57.763 57.763 

     

 Reserves  15 

 

 

6.2 Toelichting behorende bij de jaarrekening 2018 
 

6.2.1 Algemeen 

 

Activiteiten van de stichting 

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

gezondheidszorg in Congo. 

 

Financering en continuïteit 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. 

 

6.2.2 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. 
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6.2.3 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. 

 

 

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 social media 

 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. 

 

 

     
 

 


