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1 Voorwoord 
 

Het jaar 2019 is omgevlogen en we willen iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen om 

de diverse projecten te kunnen verwezenlijken. Samen staan we sterker en we versterken 

elkaar, en vergeet niet dankbaar te zijn voor wat je hebt en wat je kunt doen. Hieronder leest 

u de stand van zaken van de projecten van Stichting Congo. 

 

Stichting Congo 

Guy Okamba  

 

 

2 Projecten van Stichting Congo 
 

2.1 Voedsel en Inkomen 
 

De varkensstallen zijn druk bezet, het is een flink geknor in de stallen. De biggen zijn goed 

gegroeid. Een deel ervan hebben we gegeven aan vrouwen die een training hebben gevolgd, 

zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Enkele biggen waren ziek en zijn gestorven, 

ondanks het regelmatige bezoek van de dierenarts. 

 

 
 

2.2 Kippenfarm 
 

Met dit project willen wij vrouwen in het dorp Kimpoko helpen met het opzetten van een eigen 

pluimveehouderij. Het houden en fokken van kippen zal hun economische situatie op een 

eenvoudige manier kunnen verbeteren. In juli is daarom gestart met het bouwen van de 

kippenfarm. De kippenschuur staat inmiddels, het werk is alleen nog niet helemaal af. Ook 

hebben we een waterput geslagen voor schoon drinkwater. 
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2.3 Tienermoeders 
 

Het naaiatelier is klaar en de naailessen zijn begonnen. De meisjes zijn erg leergierig 

en enthousiast. Ze zijn blij dat ze deze kans krijgen en ze zien hun toekomst wat positiever in, 

voor zichzelf maar ook voor hun kinderen. Het leren naaien van schooluniformen gaat hun 

goed af, maar ook het maken van gewone kleding zoals een broek of jurk wordt hun geleerd. 

 

 
 

2.4  Onderwijs  
 

We hebben voor een school meer dan 100 schoolbanken laten maken. ‘s Morgens wordt er les 

gegeven aan een lagere school en ‘s middags aan een middelbare school. Van de banken 

wordt dankbaar gebruik gemaakt. De kinderen zijn blij dat ze nu goed kunnen zitten. Ook 

hebben we biologieposters gegeven waarop de kinderen kunnen zien hoe het menselijk 

lichaam en de natuur eruitziet. Hierdoor onthouden ze beter wat ze leren. 

 

 
 

 

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. 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. 
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2.6 Sport en jeugd  
 
Deze groep wordt nooit vergeten. De blijdschap bij het ontvangen van een nieuw t-shirt, 

broek, sokken en voetbalschoenen is altijd een hele happening. Al het andere in hun leven is 

even niet belangrijk. Ze zien er allemaal trots uit als de voetbalwedstrijd begint. Het moeilijke 

voor ons is dat we niet alle kinderen blij kunnen maken, maar we houden ze in onze gedachten 

er komt altijd een volgende keer. 

 

 
 

2.7 Huisvesting  
 

We hebben nog geen sponsor voor het gezin gevonden. Wel wordt een aantal van de kinderen 

financieel gesponsord zodat ze naar school kunnen gaan. Onderwijs is een belangrijke basis 

die hun zal vormen in hun verdere leven. 

 

 
 

2.8 Vervoer in Congo  
 

Het wegennet 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.  

Deze Jeep kunnen we in Congo kopen, dat is stukken voordeliger dan een auto kopen in 

Nederland en die dan verschepen naar Congo.  
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3 Jaarrekening 2019 
 

3.1 Balans en exploitatierekening 

3.1.1 Balans per 31 december 2019 

 

     31-dec-19 

      

      

 Activa  

      

      

 Materiële vaste activa   

Rekeningen  

0811 Computer  

0719 Vervoermiddel  

      

- - 

      

 Vlottende activa   

Rekeningen  

Liquide middelen 464 

Sparen 4 

      

 Totaal Activa 468 

      

      

 Passiva   

Rekeningen  

Vermogen 468 

      

      

      

 

Totaal Passiva 468 
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3.1.2 Exploitatierekening 

 

 Baten  € 

Rekeningen   

Donaties 99.194  

Saldo per 1 jan. 2017 15  

 Totaal baten 99.209  

     

 Lasten  €  

Rekeningen   

 Project kosten Gezondheidscentrum  4.645  

 Project kosten tienermoeder 4.168  

 Project kosten kippenfarm 39.430  

 Project kosten jeugd en sport 3.283  

 Project kosten onderwijs 32.067  

Project kosten Landbouw 9.260  

Kindsponsor 1.360  

Aktie 531  

Telefoonkosten 500  

Website 445  

Reis/verblijfkosten 2.214  

Rentekosten 842  

     

     

     

 Totaal lasten 98.745 98.745 

     

 Reserves  464 

 

3.2 Toelichting behorende bij de jaarrekening 2019 

3.2.1 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. 

3.2.2 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. 

3.2.3 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. 
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4 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. 

 

 

     
 

 


