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VOORWOORD
In Muanda, een plaats in het westen van de Democratische Republiek Congo (DR Congo), wordt
gebouwd aan een voorziening voor de opvang van (aids)wezen. De kinderen worden er opgevangen in familiehuizen waar zij in een liefdevolle gezinssituatie kunnen opgroeien. Ook wordt er
voor gezorgd, dat de kinderen naar school gaan en een vakopleiding volgen, zodat zij een kans
krijgen op een goed bestaan.
Stichting WEM-Nederland (WEM-NL) is in maart 2013 opgericht om aan (aids)wezen in de DR
Congo een toekomst te bieden.
Vanaf de oprichting is het bestuur voortvarend aan het werk gegaan met vooral het regelen van
veel praktische zaken en het opbouwen van een netwerk. In 2014 is veel tijd besteed aan het
goed structureren van alle werkzaamheden en dat bleek tijdrovender, dan we hadden ingeschat.
Blij en dankbaar zijn we dan ook, dat het bestuur dit jaar is uitgebreid met twee bestuursleden:
Joost van Tienhoven werd benoemd tot penningmeester, als opvolger van Jan-Willem van Bloois,
en het bestuur werd uitgebreid met een tweede secretaris, Onno Rugenbrink. Met elkaar zijn we
hard aan het werk gegaan om te zorgen voor een verantwoorde verslaglegging en actieve fondsenwerving, zodat WEM-NL een stevig fundament heeft en houdt voor de toekomst. We weten
ons daarbij gesteund door een trouwe groep vrijwilligers, die zich telkens weer belangeloos inzet
voor fondsenwerving en sponsoractiviteiten.
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe de stichting WEM-NL werkt, waarmee we bezig zijn geweest in
2014 en hoe wij dit jaar fondsen hebben geworven. Ook kijken we vooruit naar 2015: weer een
spannend jaar vol (bouw)plannen, maar we weten dat we die alleen maar kunnen uitvoeren als
God met ons meewerkt en Zijn zegen geeft.
We danken al onze donateurs, familie en vrienden en onze partners in Congo en Amerika voor
de bijdragen die wij hebben ontvangen en de mooie ervaringen die we hebben gedeeld.
Bestuur Stichting WEM-Nederland
Simon Baars
Onno Rugenbrink
Irene van der Spek
Joost van Tienhoven
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1.ORGANISATIE
1.1 Doelstelling
Weeskinderen en verlaten kinderen hebben in de Democratische Republiek Congo (verder: DR
Congo) nauwelijks een kans op een goede toekomst. Er wordt naar hen niet omgekeken. In DR
Congo is er voor deze groep geen vangnet beschikbaar, zoals we dat in Nederland wel kennen.
Het dagelijks bestaan van deze kinderen is enkel gericht op overleven.
De stichting WEM-Nederland heeft als doel de bouw mogelijk te maken van een voorziening
voor de opvang van weeskinderen en verlaten kinderen in de stad Muanda in de DR Congo. Het
project omvat onder andere de bouw van familiehuizen om zo de mogelijkheid te scheppen voor
het opgroeien in een liefdevolle thuissituatie en hen te helpen in hun keuze voor onderwijs, vakonderwijs en/of beroepsmogelijkheden.
In Congo is hiertoe in 2007 de stichting (NGO) Abri de l’ Esperance (AE) opgericht met als doel
grond voor het project aan te kopen, de bouw te coördineren en ter plekke leiding te geven aan
het project.

1.2 Visie
Ontwikkelingssamenwerking helpt alleen als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Ten eerste zijn wij van mening dat er meer kan worden bereikt wanneer in eerste instantie het
project kleinschalig wordt opgebouwd en wanneer de doelgroep overzichtelijk is. Rekening houden met de beschikbare mankracht ter plaatse is van groot belang.
Verder is het van groot belang dat de lokale direct betrokkenen zich eigenaar weten en voelen
van het gerealiseerde project. Om dit te bereiken zullen alle ontwikkelingen in nauw overleg met
de lokale stichting worden voorbereid. Het doel is om uiteindelijk een zelfstandig functionerend,
lokaal ontwikkelingsproject te hebben staan.
Tot slot is het noodzakelijk om de lijnen tussen de verschillende partijen zo kort mogelijk te houden, zodat er directe communicatie kan plaats vinden, zowel op nationaal als internationaal niveau.

1.3 Werkwijze
WEM-Nederland probeert om kinderen in kansarme situaties te ondersteunen door aandacht te
besteden aan het helpen scheppen van een thuissituatie, waarin meer tijd en aandacht kan zijn
voor de ontwikkeling van het kind en het ondersteunen van onderwijsmogelijkheden tot het moment dat hij of zij een beroep kan gaan uitoefenen dat hem of haar uitzicht geeft op een betere
toekomst.

1.4 Organisatievorm
Van 2008 tot maart 2013 heeft WEM-NL onder de naam werkgroep WEM-Capelle voorlichting
gegeven over het project in Muanda in de DR Congo, sponsoracties gevoerd en op verschillende
manieren het project onder de aandacht van vooral de inwoners van Capelle aan den IJssel gebracht.
Op 25 maart 2013 is de stichting WEM-Nederland officieel opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57576882
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Ook verkreeg de stichting met ingang van dezelfde datum de door de Belastingdienst toegekende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor het voor donateurs en
sponsoren mogelijk is om hun gift af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Uitbreiding werkgebied en bestuur
In 2013 zijn ook de eerste contacten gelegd met de PKN in Noordwijk. Deze contacten hebben er
toe geleid, dat de PKN Noordwijk zich bereid hebben verklaard om vanaf 1 januari 2014 en voor
een periode van drie jaar het project te ondersteunen. Op 12 januari 2014 werd in de drie kerken, die samen de PKN Noordwijk vormen, de aftrap gegeven voor de acties. Het bestuur van
WEM-Nl bezocht die ochtend de diensten in de Buurtkerk, de Jeroenskerk en de Ichthuskerk om
de aftrap mee te maken. Het enthousiasme dat iedereen uitstraalde was hartverwarmend.
De contacten met de PKN in Berkel en Rodenrijs, die vanaf 2012 het project van WEM voor een
periode van drie jaar financieel ondersteunt, zijn warm en hartelijk.
Ook zijn we blij, dat ons projectvoorstel voor de bouw van een school op het terrein van AE is
goedgekeurd door Wilde Ganzen. Dit betekent voor ons, naast praktische steun, ook een bemoediging om door te gaan met ons werk in Nederland.
In 2014 werd duidelijk, dat het bestuur uitgebreid zou moeten worden. De ambities zijn groot en
daar moet een passende organisatie achter staan. Ook hierin werden we niet teleurgesteld. In
de loop van het jaar traden Joost van Tienhoven en Onno Rugenbrink toe tot het bestuur in respectievelijk de functies van penningmeester en tweede secretaris. We namen afscheid van onze
zeer gewaardeerde penningmeester Jan-Willem van Bloois, die vooral in de oprichtingsfase van
de stichting veel werk heeft verzet.
In het vierde kwartaal is veel tijd besteed aan het inwerken van de nieuwe bestuursleden, het
onderhouden van contacten met sponsors en donateurs en het leggen van nieuwe contacten
met mogelijke donateurs.
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2.PROJECTEN 2014
2.1 Voorgeschiedenis
In de periode 2009 – 2013 is, dankzij enkele grote donaties uit Nederland, de grond gekocht,
waarop nu het project wordt gebouwd. Vanuit de Verenigde Staten, waar de partnerorganisatie
Whispering Eagle Ministries (WEM-US) is gevestigd, zijn fondsen beschikbaar gesteld voor de
bouw van het hoofdgebouw (Mama Ans House, naar de oprichtster van WEM-US); het eerste familiehuis is gefinancierd vanuit de VS. Het tweede familiehuis is gebouwd met de hulp van Nederlands kapitaal.
Het eerste huis is qua omvang te groot gebleken om te kunnen worden gebruikt als familiehuis
en doet nu dienst als logeerhuis voor de verschillende bouwteams, die jaarlijks afreizen naar de
DR Congo. Daarnaast is in 2014 besloten, dat dominee Samuel Nkdulu (voorzitter AE) en zijn gezin tijdelijk in een deel van het huis mogen wonen.
Het eerste familiehuis is in september 2012 officieel opgeleverd en in gebruik genomen. De eerste twaalf kinderen en twee 'moeders' (vrouwen uit de gemeenschap, die een training hebben
gevolgd voor de opvang van weeskinderen) vinden daar nu onderdak en de kinderen gaan naar
de lokale school. Het tweede familiehuis is in 2013 afgebouwd en in het voorjaar van 2014 hebben de volgende twaalf kinderen en een ouderpaar (een kinderloos echtpaar) er hun intrek in
genomen.
Tijdens de verschillende bezoeken in 2013 werd door het bestuur van AE aangegeven, dat er binnen de lokale gemeenschap behoefte was aan een school. De bouw van een voorziening voor de
hele gemeenschap zou ook meer draagvlak creëren voor het project, zo werd door het bestuur
benadrukt.
In het vierde kwartaal van 2013 werd een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen om financiële
ondersteuning te vragen voor de bouw van de eerste fase van een school, bestaande uit: drie
klaslokalen, een lerarenkamer, een toiletunit en een septictank.
Na indringend overleg op het kantoor van Wilde Ganzen in Hilversum, werd begin 2014 het project goedgekeurd en kon worden gestart met fondsenwerving voor de bouw van de school.

2.2 Deelproject Bussen
In het eerste kwartaal van 2014 werd door het bestuur het besluit genomen om ten behoeve
van het bouwteam Muanda 2014 twee personenbussen aan te schaffen en te verschepen naar
Congo. De bussen dienen verder als vervanging van de versleten bus in Muanda en om het vervoer van de kinderen te verzorgen. Aan de Hervormde wijkgemeente Schollevaar en onze vaste
groep donateurs werd gevraagd om hulpgoederen in te zamelen om mee te sturen met de bussen en ook het lokale bedrijfsleven werd actief benaderd voor schenkingen in natura en/of donaties. Aan deze oproepen werd ruimhartig gehoor gegeven.
Het transport van de bussen heeft, met name door onbekendheid met dergelijke processen,
voor de nodige slapeloze nachten gezorgd.
Begin mei gingen de bussen met inhoud op transport, in de verwachting dat deze dan eind juli
door de groep van Muanda 2014 gebruikt zouden kunnen worden. Door vertraging door bij ons
niet bekende oorzaak bij de overslag in Point Noire in Angola werden de bussen pas na vertrek
van de groep geleverd.
Om de bussen het land in te krijgen is een zeer grote inspanning van Samuel Nkudulu en een
brede inschakeling van zijn netwerk noodzakelijk geweest.
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Uiteindelijk kijken we terug op een succesvol verlopen operatie die binnen het gestelde budget
kon worden afgerond.

2.3 Deelproject Muanda 2014
2.3.1 Projectvoorbereiding
In het vierde kwartaal van 2013 is er een bouwteam gevormd, dat in 2014 zou gaan bouwen in
Muanda. Was het doel van dit team aanvankelijk de bouw van het derde familiehuis, door de
vraag vanuit Congo om een school te bouwen, werd het doel voor 2014 gewijzigd naar de bouw
van een school.
Het bouwteam heeft zich enorm ingespannen om het hiervoor benodigde bedrag bij elkaar te
krijgen. Dankzij de ondersteuning vanuit de Hervormde wijkgemeente Schollevaar en enkele
grootschalige acties waaronder de Dominoday op PCB Het Baken en de steun van Wilde Ganzen,
werd het streefbedrag gehaald. Ook de persoonlijke sponsoring werd door alle deelnemers gehaald.
In maart 2014 is Simon Baars afgereisd naar Congo. Enerzijds om het verblijf van het bouwteam
voor te bereiden, anderzijds om de voortgang van het project door te nemen met het bestuur
van AE.
Er zijn concrete afspraken gemaakt over de voorbereidingen van de bouw van de school en de
afbouw van het Mama Ans House. Ook kon worden gemeld, dat er inmiddels voldoende financiën zijn om te starten met de bouw van de eerste boerderij, de aanleg van twee nieuwe waterputten en herstel van de eerste waterput. Verder zijn er toereikende gelden om op alle putten
handpompen te plaatsen. Overigens is er, dankzij een schenking, voldoende in kas om ook een
tweede boerderijtje te kunnen bouwen.
Tijdens het verblijf in Congo werd ook kennis gemaakt met de Angolese organisatie
Triangle Afrique. Deze organisatie is met AE een samenwerkingsverband aangegaan om de landbouwgrond gefaseerd in ontwikkeling te brengen. Met zware machines is al een eerste kavel
bouwrijp gemaakt. Als extraatje is bij de huisjes een kleine moestuin aangelegd, waar de kinderen zelf wat kunnen verbouwen.
2.3.2 Het project
Vanuit het bestuur van AE kwam het verzoek om mee te denken over een nieuwe bestemming
voor het eerste huisje, dat in 2007 is gebouwd: het huis wat bedoeld was voor de bewaker. Dit
huis is nooit gebruikt, maar zou goed dienst kunnen doen als kantoorruimte voor AE en de overige ruimte zou kunnen worden gebruikt voor een bakkerij. De oven voor de bakkerij is al eerder
gebouwd, maar door vertrek van de toenmalige bakker buiten gebruik geraakt. Om het gebouw
een nieuwe bestemming te kunnen geven moet er een aantal bouwkundige aanpassingen worden gedaan.
De hoofdmoot van het project Muanda 2014 bestond uit de werkzaamheden aan het schoolgebouw. Helaas zijn de bouwactiviteiten na het vertrek van de groep niet voortgezet door de financiële problemen (zie hoofdstuk 5). Bij vertrek waren de wanden voor het grootste deel (80%) opgemetseld.
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Van het eerste boerderijtje is door / met de groep de fundering uitgegraven en gemetseld. Ook
hier hebben sindsdien geen bouwactiviteiten plaats gevonden.
Naast bouwen met stenen is door de groep ook geïnvesteerd in het bouwen aan contact met de
omgeving. Door kinderwerk voor alle kinderen van AE en kinderen uit de omgeving kwamen de
kinderen uit de opvang elke dag in contact met kinderen uit het dorp. Ook bij de zondagse
Prayer-meeting waren kinderen uit de buurt aanwezig.
Tot slot was er ook grote waardering voor de inbreng van de groep in diverse kerkdiensten.

2.4 Deelproject Muanda 2015
2.4.1 Projectvoorbereiding
In de tweede helft van 2015 werd het project Muanda 2015 opgestart. Een groep van 15 personen, vooral uit Noordwijk en omgeving, hoopt in de zomer van 2015 de werkzaamheden van de
groep van Muanda 2014 voort te zetten en uit te breiden.
Ook dit jaar is het nodig dat elke deelnemer een bijdrage levert van 2495 euro. Om het project
ook voor jongeren haalbaar te maken is de minimum bijdrage gesteld op 2195 euro. De ontbrekende 300 euro per persoon zal met algemene acties door de groep moeten worden binnengehaald.
In het projectbedrag zijn verwerkt:
 de reiskosten;
 de visa;
 de project voorbereiding kosten, zoals trainingen;
 de huisvesting en levensonderhoud ter plaatse;
 een bijdrage aan de bouwkosten.
Naast deze projectkosten hebben de deelnemers nog kosten voor:
 een paspoort;
 diverse inentingen
 Malaria profylaxe en Deet;
 een klamboe;
 een bijdrage in de kosten voor het kinderwerk.
We verwachten dat de deelnemers er in slagen om via individuele en gezamenlijke acties het benodigde geld bijeen te krijgen.
Na afloop van de reis zijn ze allemaal een ervaring rijker die zij kunnen delen met leeftijdsgenoten.
2.4.2 Het project
Wat er precies gaat gebeuren is momenteel nog niet bekend, dat wordt bekeken in een projectvoorbereidingsbezoek in het voorjaar van 2015.
Na afloop van de reis zijn ze allemaal een ervaring rijker die zij kunnen delen met leeftijdsgenoten.
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3.VOORLICHTING EN PUBLICITEIT
3.1 Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven hebben een centrale rol in de informatie voorziening rondom de Stichting
WEM-Nederland. In principe verschijnen zij tweemaandelijks en worden dan per mail verzonden
aan ca 140 adressen. Daarnaast wordt een uitgeprinte versie in onder andere de Ontmoetingskerk uitgedeeld. Alle nieuwsbrieven worden ook via de site van de stichting aangeboden.

3.2 Presentaties
Om voldoende inkomsten te werven voor ons project en om draagvlak te creëren voor toekomstige projecten, hebben wij in Nederland, voornamelijk in het Westen, veel voorlichting gegeven
en acties gehouden. Scholen werden actief benaderd. Op de Herenwegschool in Wassenaar
wordt vanaf het schooljaar 2013 - 2014 voor een periode van twee jaar geld ingezameld voor het
project en ook op PCB De Notenbalk in Zwijndrecht is in juni hartverwarmend actie gevoerd. De
leerlingen van PCB Het Baken hebben zich vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie ingezet voor het project. Bij de presentaties valt iedere keer weer op hoe kinderen worden geraakt
door de levensverhalen van leeftijdgenootjes in Congo. Deze presentatie is door een deelnemer
van Muanda 2014 uit Maasbracht ook in Limburg gehouden, eveneens gekoppeld aan een fondswervingsactie.
In alle presentaties rondom de bouw van de school is de ondersteuning door Wilde Ganzen uitgebreid aan bod gekomen.

3.3 Kranten
In de aanloop naar Muanda 2014 hebben diverse activiteiten ook de lokale kranten gehaald. Een
Valentijnslunch, bezocht door de wijkwethouder en diner, deelden in de aandacht voor Capelle
als ‘love city’. De bakstenendomino samen met CPB Het Baken scoorde een ruime halve pagina.
Ook bij deze activiteiten werd Wilde Ganzen genoemd en werd de banner opgehangen.

3.4 Huisstijl
Dit jaar is ook een nieuw logo ontwikkeld voor WEM-NL. De vleugels van de adelaar dragen het
project. Een symboliek die aansluit bij onze grondslag. Wij nemen daarmee afscheid van onze
‘Angel Tree’, het logo van WEM-US. We stonden al op eigen benen, maar met de keus voor onze
nieuwe huisstijl, wordt dit nog meer benadrukt.
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4.BELEID
In 2015 hanteren we hetzelfde beleid met betrekking tot onze organisatie, projecten, voorlichting en administratie als gevoerd sinds het tweede kwartaal 2013. Het beleidsplan, dat wij bij oprichting hebben opgesteld blijft van kracht met de kanttekening dat het project zich soms sneller
ontwikkelt en langs onverwachte wegen, waardoor deelplannen soms verschuiven in de planning.
De financiën voor 2015 zullen weer veeleisend zijn. Toch achten wij als kleine stichting onszelf in
staat om
1. de eerste fase van de bouw van een school af te ronden;
2. de bouw van het eerste boerderijtje af te ronden;
3. te starten met de bouw van de tweede boerderijtje en dit af te ronden;
4. te starten met de ombouw tot kantoor en bakkerij van het kleine huis;
5. te starten met de aanleg van een speeltuintje op het terrein van AE;
6. waterpompen te plaatsen op de reeds gegraven putten.
De financiële middelen voor al deze plannen zijn grotendeels al opgehaald en gereserveerd voor
de verschillende deelprojecten.
Wij zijn er ons van bewust, dat wij als klein particulier initiatief in 2015 en daarna niet zonder
steun kunnen van fondsen, zoals Wilde Ganzen, om onze ambities waar te maken. Ook zal er
meer moeten worden ingezet op fondsenwerving bij het bedrijfsleven, naast de sponsoracties,
die al worden gevoerd door de plaatselijke werkgroepen.
Duidelijk is ook, dat we ons bij de fondsenwerving in volgorde van prioriteit zullen richten op de
deelprojecten te beginnen bij de tweede fase van de school. We hebben er vertrouwen in, dat
we het hiervoor benodigde geld, 30.000 euro, bijeen kunnen krijgen door fondsenwerving, sponsoracties en steun van landelijke fondsen. We hopen, dat we de samenwerking met Wilde Ganzen voor dit project kunnen voortzetten.
Ook starten we, in nauwe samenwerking met de PKN Noordwijk, met de fondsenwerving voor
de bouw van het derde familiehuis. We hebben er vertrouwen in, dat we het hiervoor benodigde
geld, 35.000 euro, bijeen kunnen krijgen door fondsenwerving, sponsoracties en steun van landelijke fondsen.
In 2015 wonen er 24 kinderen en vier zorgouders op het project. De eerste fase van de school zal
zijn afgebouwd en er kan worden gestart met lesgeven.
Het eerste boerderijtje is klaar en vanuit AE zal een geschikte kandidaat worden gezocht om er
te gaan wonen en te starten met landbouw.
Voor de aanleg van de brug of dam is nog geen begroting gemaakt, omdat er nog geen duidelijkheid is of er aanvullende vergunningen nodig zijn voor de aanleg van de dam. De rivier is eigendom van de Congolese overheid en van algemeen belang. Zodra hier duidelijkheid over is, kunnen er plannen worden gemaakt en een begroting.
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5.FINANCIEN
5.1 Samenvatting financiën 2014
De eerste helft van het jaar heeft vooral in het teken gestaan van fondsenwerving voor het
bouwteam 2014 en de bouw van de school. Een groot deel van de cashflow in deze periode was
dan ook geoormerkt voor het project Muanda 2014.
Daarnaast is gezocht naar een mogelijke financiering van de verbouwing van het kleine huis. Het
bestuur heeft, namens AE, een aanvraag ingediend voor een microkrediet en deels een schenking voor een bedrag van tezamen: $ 5.350,00 en op dit voorstel is positief gereageerd door de
benaderde partij. In de zomer van 2014 is de bakkerij opgestart; de verbouwing van het huis zal
later worden uitgevoerd, omdat er door problemen met het overmaken van geld naar Congo op
dit moment geen bouwmaterialen kunnen worden gekocht en werk aanbesteed.
In het derde kwartaal werden we geconfronteerd met, zoals eerder al even aangetipt, problemen met het overmaken van geld naar Congo. Dit komt, omdat de bank van AE bepaalde codes
heeft veranderd, waardoor overboekingen niet aankomen en worden geretourneerd. Dit probleem trof niet alleen WEM-NL, maar ook WEM-US. Het directe gevolg van dit probleem was dat
AE niet meer aan zijn betalingsverplichtingen in Congo kon voldoen. De bouw van de school, de
boerderij en de bakkerij/kantoorruimte, kwamen stil te liggen. Grootste probleem was, dat er
ook geen geld was om eten te kopen voor de kinderen. In het vierde kwartaal was dit probleem
nog steeds niet opgelost, ondanks inspanningen van onze bank en inspanningen van ds. Nkudulu
in Congo. Alle fondsen zijn nu gereserveerd op onze bankrekening en op de rekening van Wilde
Ganzen tot er een veilige oplossing is gevonden voor dit probleem. WEM-US koos voor het sturen van geldwissels om in ieder geval te voorzien in de kosten van levensonderhoud van de kinderen en hun verzorgers.

Balans 2014 (samenvatting)
Inkomsten
Algemeen

€ 6.779,81

Uitgaven
Algemeen

Spaar €32.000,00
Bank €
69,11
€ 7.030,03
€20.087,11

Acties
Giften
Persoonlijke bijdragen Muanda

€19.225,32

€ 3.258,86
Bank

€ 179,15

Project Muanda
2014
Reservering
2015

€69.896,93

___________
€85.191,38

€11.856,44
__________
€85.191,38
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