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1 Voorwoord 
 

Beste mensen, 

 

In dit jaarverslag doen we verslag van de activiteiten van Stichting Congo in 2020. De lopende 

projecten komen aan bod, de hoogtepunten maar ook zeker de teleurstellingen worden 

besproken. 

 

De coronatijd is nog lang niet ten einde en nog heel ver weg in Congo. In Nederland worden de 

eerste mensen inmiddels gevaccineerd en is er sprake van een eerste lichtpuntje. In Congo en 

ook de rest van Afrika zal de coronatijd en de impact daarvan nog veel langer voortduren.  

Zoals vele landen wordt ook Congo economisch en sociaal hard geraakt door de coronacrisis. 

Ons werk voor Stichting Congo gaat door en ook hiervan is het einde nog lang niet in zicht.  

 

Afgelopen zomer zijn we een aantal weken in Congo geweest om de voortgang van onze 

projecten te zien en te kijken wat nodig is om de projecten in deze situatie te kunnen 

voortzetten. We hebben vast kunnen stellen dat, ondanks de corona, onze projecten doorgaan.  

Het doorgaan van de projecten gaat echter niet zonder slag of stoot en vergt naast 

doorzettingsvermogen van alle betrokkenen ook extra financiële middelen. Zo zijn materialen 

aanzienlijk duurder geworden evenals transporten in het binnenland. 

 

We zijn dankbaar voor de mensen die ons hebben geholpen om onze projecten te kunnen 

verwezenlijken. Via deze weg willen we u vragen om ons te blijven ondersteunen, ook in deze 

voor iedereen bijzondere en moeilijke tijd. We rekenen op u! 

 

Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op onze website: www.stichtingcongo.com 

of stuur een e-mail naar: info@stichtingcongo.nl. 

  

Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen in Stichting Congo.  

 

Meppel, februari 2021 

 

 

Stichting Congo 

Guy Okamba 

 

 

http://www.stichtingcongo.com/
mailto:info@stichtingcongo.nl
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2 Projecten van Stichting Congo 
 

2.1 Kippenfarm 
 

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

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

over leermomenten en verbeterpunten.  

 
Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus hebben we een tegenslag met het project 

kippenfarm gehad. Door de in Congo plotseling afgekondigde lockdown van begin maart dit 

jaar hebben de kippen het niet overleefd. Er was niemand om voor de kippen te zorgen, 

iedereen moest thuisblijven en daar proberen te overleven. Er was voor de mensen geen 

andere uitweg of oplossing. 

Alles was afgerond, het gebouw, de hokken, er was een waterput geslagen zodat de kippen 

schoon water kregen, en ook de kippen waren aanwezig. We hebben echter moeten vaststellen 

dat de kippen het niet hebben overleefd en dat daarmee het project stagneert. 

 

Wellicht is dit niet de update die u had verwacht, maar wij vertrouwen op uw begrip dat uw 

gelden op een goede manier worden besteed. 

De accommodatie zal momenteel voor een ander doel gebruikt worden, gezien de situatie 

waarin Congo verkeerd in relatie tot het coronavirus en omdat wij momenteel niet de middelen 

hebben om nieuwe kippen te kopen.  

Het land is weer in een lockdown met een avondklok en het gevolg dat de kippen hiervan weer 

de dupe worden is ons inziens niet dierwaardig. De toekomst zal uitwijzen wanneer wij de 

kippenfarm weer kunnen inrichten voor het doel waarvoor we het hebben gerealiseerd. 
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2.2 Gezondheidszorg 
 

Het is voor onze stichting belangrijk om onze waarden niet uit het oog verliezen. Gelijkheid en 

broederschap staan bij alle grote keuzes en beslissingen centraal.  

In 2020 was de focus op de gezondheidszorg gericht.  

We hebben een gezondheidscentrum in Kinshasa met benodigde apparatuur en middelen 

ondersteund. Dit bestaat uit een echoapparaat, bedden, matrassen, een weegschaal voor 

volwassenen en baby’s en een onderzoektafel voor de behandelkamer van de arts en 

gynaecoloog. Daarnaast hebben we dozen vol met ziekenhuisspullen afgegeven, zoals 

verbandmaterialen en pincetten, scharen en een doos met knuffels voor de kinderafdeling. 
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2.3 Onderwijsproject 
 

Goed onderwijs is de sleutel tot een betere toekomst. Ieder kind verdient een kans om de 

armoede te ontgroeien. Nelson Mandela zei over onderwijs: “Education is the most powerful 

weapon which you can use to change the world”. (L'éducation est l'arme la plus puissante que 

vous pouvez utiliser pour changer le monde).  

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

onderwijssysteem. 

 

De missie van Stichting Congo is leren optimaliseren. Concreet bestaat de hulp uit onderhoud 

van het bestaande schoolgebouw en een bijdrage aan het toiletgebouw en het beschikbaar 

stellen van (digitale) leermiddelen zoals computers en laptops.  

De community wordt betrokken bij het beheer van scholen en de cofinanciering van het 

schoolgebouw. 
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2.4 Kindsponsoring  
 

Het is mogelijk om via Stichting Congo een kind of jongere financieel te steunen, zodat deze 

onderwijs kan volgen. 

U wordt er zelf armer van, maar het kind wordt er rijker van en dat is ons doel. U krijgt er veel 

voor terug. Het kind krijgt een kans om zich te ontwikkelen en daardoor een goede basis te 

leggen voor zijn of haar verdere leven. Ook is het kind hierdoor een moment uit de 

thuissituatie, iets wat bij de armere gezinnen ook weer perspectief biedt voor de algehele 

balans en stabiliteit binnen het gezin. U biedt dus naast het kind ook het gezin een kans. We 

slaan hiermee twee vliegen in één klap. 

Stichting Congo zorgt ervoor dat het kind of jongere een opleiding kan volgen. 

 

Heb je interesse? Of wil je meer weten? 

Stuur dan een e-mail naar info@stichtingcngo.nl en wij nemen contact met je op.  

Wij zijn graag bereid om mondeling toelichting te geven. 

 

mailto:info@stichtingcngo.nl
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2.5 Vervoer in Congo  

 
Bij het uitvoeren van onze projecten in Congo is goed vervoer 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. 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. 

 

 

3 Fiscaal voordeel van uw donatie 

 
Stichting Congo heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn van uw 

belastbaar inkomen. 

 

Stichting Congo nodigt u uit om aan de stichting te doneren zodat wij de activiteiten in Congo 

kunnen blijven ondersteunen. Dit kan door een bedrag over te maken naar rekeningnummer 

IBAN: NL03RABOO115059849 ten name van Stichting Congo. 

 

Tot slot 
Stichting Congo helpt omdat zonder hulp niets is. Doneer talent, geld of een eigen actie!  

Steun ons! 
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4 Jaarrekening 2020 
 

4.1 Balans en exploitatierekening 

4.1.1 Balans per 31 december 2020 

 

     31-dec-20 

      

 Activa  

      

 Materiële vaste activa   

Rekeningen  

0811 Computer  

0719 Vervoermiddel  

      

 Vlottende activa   

Rekeningen  

Liquide middelen 495 

Sparen 4 

      

 Totaal Activa 499 

      

      

 Passiva   

Rekeningen  

Vermogen 499 

      

 

Totaal Passiva 499 

  

4.1.2 Exploitatierekening 

 

 Baten  € 

Rekeningen   

Donaties 59.774  

Saldo per 1 jan. 2020 464  

 Totaal baten 60.238  

     

 Lasten  €  

Rekeningen   

 Project kosten Gezondheidscentrum  23.950  

 Project kosten Covid 19 8.389  

 Project kosten kippenfarm 501  

 Project kosten jeugd en sport 1.030  

 Project kosten onderwijs 15.685  

Kerstpakket actie 4.501  

Studiekosten 1.192  

Telefoonkosten 440  

Website 1.563  

Reis/verblijfkosten 1.466  

Gift goed doel 450  

Overige algemene kosten 576  

     

 Totaal lasten 59.742 59.742 

     

 Reserves  495 
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4.2 Toelichting behorende bij de jaarrekening 2020 

4.2.1 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. 

4.2.2 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. 

4.2.3 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. 

 

 

 

5 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. 

 

 

     
 

 


