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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. 

 

Nu we kunnen terugkijken op het jaar 2015 zijn we ontzettend blij en dankbaar, dat we als bestuur 

en organisatie hebben bewezen ook bij tegenwind overeind te kunnen blijven. 

Ooit vooral met bevlogenheid van start gegaan – en daar is niets mis mee – hebben we in 2015 de 

slag gemaakt naar een professioneel bestuur met heldere afspraken over ieders takenpakket binnen 

de stichting.  

Als bestuur kregen we ook voor het eerst te maken met tegenslagen in Congo. De problemen met de 

bank in 2014-2015, waardoor onze partner L’Abri d’ Esperance in financieel zwaar weer terecht 

kwam, bleken achteraf hun weerslag te hebben op het functioneren van het bestuur van AE. 

Bouwmeester Andre Niati verliet het bestuur van AE en daarmee verloren wij ons aanspreekpunt 

met betrekking tot de bouwplannen. 

Dan blijkt de afstand tussen Nederland en DR Congo toch wel heel erg groot, want eigenlijk zijn dit 

soort kwetsbare problemen in Congo alleen te bespreken van aangezicht tot aangezicht. Tijdens de 

reizen in maart en augustus 2015 zijn er nu contacten gelegd met een lokale aannemer, die al bij het 

project betrokken was en hij is bereid om het werk van Andre Niati over te nemen. 

 

In dit jaarverslag kunt u verder lezen hoe de stichting WEM-NL werkt, waarmee we bezig zijn 

geweest in 2015 en hoe wij dit jaar fondsen hebben geworven. Ook kijken we vooruit naar 2016: 

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, vrijwilligers, 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. 

1.1 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. 

1.2 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 



 

1.3 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 

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. 

 

1.4 Speerpunten 2015 

Het eerste kwartaal van het jaar is het bestuur met volle inzet bezig geweest om: 

a. De financiën 2014 en de begroting 2015 op de rails te zetten; 

b. De voorbereidingen voor het uitzenden van een bouwteam in de zomer van 2015; 

c. Het zoeken naar een oplossing voor de bouwimpasse in Congo; 

d. Het versterken van de samenwerking tussen het bestuur en de werkgroepen. 

 

We konden het eerste kwartaal met een goed gevoel afsluiten en publiceerden het Jaarverslag 2014 

en de Financiële verantwoording 2014. 

Het bouwteam 2015, dat voor het merendeel werd gevormd door jongeren uit Noordwijk en 

omgeving, was ondertussen vol enthousiasme bezig met hun fondsenwerving.  

In de loop van het tweede kwartaal werd duidelijk, dat het vlottrekken van de bouwimpasse een 

groter probleem was, dan voorzien.  

In het derde kwartaal konden we terugkijken op een geslaagde bouwreis. Weliswaar is de school nog 

steeds niet afgebouwd, maar het lijkt erop, dat – gestimuleerd door onze aanwezigheid - de mensen 

van AE het karwei weer op kunnen pakken. 

Het hele jaar zijn we als bestuur zoveel mogelijk betrokken geweest bij acties in Capelle a.d. IJssel en 

Noordwijk; als deelnemer of als toeschouwer lieten we blijken, dat we blij zijn met alle aandacht voor 

het project. Overdonderd waren we door de tussenstand van de acties van de PKN Noordwijk. 

De werkgroepen WEM-Capelle en WEM-Noordwijk zijn erg belangrijk om het project 

naamsbekendheid en een gezicht te geven. 

In het vierde kwartaal moesten we helaas constateren, dat de bestuurlijke en financiële situatie in 

Congo toch nog niet voldoende op orde was om door te gaan met de bouw van de school en de 

boerderijtjes. Met het bestuur van AE is overeengekomen, dat er nu eerst een financiële 

verantwoording moet worden ingediend. Op basis van dit verslag zullen wij onze koers voor 2016 

bepalen. 
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2. PROJECTEN 2015 
 

 

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 Muanda 2015 

 

In het vierde kwartaal van 2014 is er een bouwteam gevormd, dat in 2015 verder zou gaan bouwen 

aan de school.  

Aan de deelnemers werd gevraagd om naast de reiskosten ook een bedrag aan sponsorgeld op te 

halen, zodat er weer iets extra’s kon worden gedaan voor de kinderen van het weeshuis. Met groot 

enthousiasme zijn alle leden aan de slag gegaan en natuurlijk lukte het de ene keer beter dan de 

andere, maar uiteindelijk hebben alle deelnemers het streefbedrag van € 2100 gehaald. Vanuit de 

kas van WEM-Nederland is daar een aanvulling van € 300 per deelnemer bij gedaan. 
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Tijdens de setup reis in maart 2015 bleek de vorig jaar geïntroduceerde Angolese stichting Triangle 

Afrique  vertrokken te zijn. Ook de gedoneerde zaden waren meegenomen. Hun inmenging had ook 

nog voor onrust gezorgd onder de medewerkers van AE, waardoor een van de moeders het project 

had verlaten. Gelukkig was er door dominee Nkudulu snel voorzien in een lieve tweede moeder voor 

de kinderen van het eerste huis, zodat zij daar weinig van hebben gemerkt. 

Over het vertrek van de Angolese stichting is overigens niet lang getreurd in Muanda. Dominee 

Nkudulu heeft een uitstekende kracht gevonden, die het agrarische deel van het project probeert op 

te starten. Hij stimuleert de kinderen om te werken in hun eigen tuintjes en beheert de 

bananenbomen en pindastruiken, die al eerder zijn geplant. 

De schaal van het project vraagt echter om veel meer mankracht. Met de bouw van de twee 

boerderijtjes op de landbouwgrond (en mogelijk nog een derde boerderijtje) hopen we ook dit deel 

van het project van de grond te krijgen. 

 

In 2014 waren afspraken gemaakt over de revitalisering van de bakkerij en de verbouwing van het 

voormalige sentinelhuis tot deels bakkerswinkel en deels kantoorruimte voor AE. Nog onder leiding 

van bouwmeester Andre Niati was deze klus al aardig geklaard toen het bouwteam arriveerde. 

Omdat in de voorbereiding, door het vertrek van Andre Niati,  zaken niet waren geregeld,  ging het 

bouwteam dan ook eerst aan de slag met de afwerking van de oven en het huisje. Ook werd een 

flinke inspanning geleverd door de vloer van de klaslokalen op hoogte te brengen, zodat de vloer zou 

kunnen worden gestort. De muren van de klaslokalen waren voor de komst van het bouwteam al 

opgetrokken tot op dakhoogte. 

 

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. 

 

Het bouwteam kreeg ook te maken met een triest moment, dat door niemand was voorzien. Op een 

dag stond er opeens een auto bij het kinderhuis en er werden drie zusje opgeëist door verre familie. 

Het begrip “familie” reikt in Congo veel verder, dan zoals wij het kennen in Nederland. 

De drie zusjes verbleven al enige tijd in AE en waren aangemeld door een dominee uit Boma, die 

geen familieverband had kunnen vinden. 

Huilend werden de drie meisjes in de auto gestopt en de impact op de achtergebleven kinderen, op 

de moeders en iedereen die er bij aanwezig was, was enorm. Tot op de dag van vandaag hebben we 

geen idee hoe het nu met de meisjes is en dat is ontzettend moeilijk. 

 

Er zijn vriendschappen voor het leven ontstaan. Bij het afscheid was iedereen dan ook erg ontdaan 

en vastbesloten om terug te komen naar Muanda. Het maakte deze reis dan ook wel weer heel 

bijzonder. 
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2.3 Deelproject zonnepanelen 

 

Natuurlijk staat bij de ontwikkeling van het project duurzaamheid hoog in ons vaandel. De lampen op 

batterijen, de houtskoolvuurtjes om op te koken, wat zouden we het graag allemaal uitbannen. Maar 

voor alles is een tijd! 

Dankzij een gift van de Ichthusgemeente uit Noordwijk konden we echter wel in een klap een begin 

maken met het installeren van zonnepanelen op de huizen. Het eerste zonnepaneel is geplaatst op 

het hoofdgebouw, het Mama Ans House. 

De werkgroep WEM-Capelle is gestart met acties om voldoende geld op te halen voor een 

zonnepaneel op een familiehuis. Dankzij een gift is ook de aanschaf van zonnepanelen op familiehuis 

twee en het nog te bouwen familiehuis drie gewaarborgd. 

 

2.4 Deelproject bussen 

 

Tijdens de reis in maart werden Simon en Jozien ook geïnformeerd over –opnieuw- problemen met 

de douane met betrekking tot de invoer van de twee Ford-bussen. De douane had een bus in beslag 

genomen, omdat er niet voldoende invoerrechten zouden zijn betaald. De bus stond in Boma. Simon 

is er met ds. Nkudulu naar toe gegaan om de bus los te kopen. 

Daarna zijn er plannen besproken om de bussen ook in te gaan zetten als taxi en er zo geld mee te 

verdienen. We hopen heel erg, dat deze plannen ten uitvoer worden gebracht. 

Helaas is kort daarna de versnellingsbak van een van de bussen kapot gegaan. Het is moeilijk om in 

Congo aan onderdelen te komen en we proberen nu de onderdelen in Nederland te kopen en op een 

volgende reis mee te nemen naar Congo. 

 

2.5 Deelproject waterpompen 

 

Op het terrein van AE zijn inmiddels drie waterputten handmatig gegraven: een put bij het Mama 

Ans House, een put bij de familiehuisjes en een put bij de school. Dankzij een schenking van een 

Nederlands echtpaar konden we een offerte laten uitbrengen voor het installeren van twee 

handpompen op de putten bij het MAH en de familiehuizen. 

In augustus 2015 kwam het materiaal vanuit Kinshasa aan in Muanda en ging men aan de slag. De 

eerste put gaf al direct schoon water, maar de put bij het familiehuis gaf problemen, waardoor de 

pomp niet naar behoren kon functioneren. 

Uit berichten, die wij mondjesmaat ontvangen uit Muanda, lijkt het of nu ook de pomp, die wel 

water gaf, ook niet meer werkt. We hebben opdracht gegeven om er een installateur naar te laten 

kijken en we hopen, dat de beide pompen goed gaan functioneren, zodat de kinderen niet meer zo 

vaak ziek zullen zijn door het drinken van verontreinigd water. 

 

2.6 Deelproject bakkerij/kantoor 

 

Tijdens het verblijf van het bouwteam zijn de bakkerij en de oven onder handen genomen. De oven 

werd voorzien van nieuw voegwerk en een deugdelijk afdak, de bakkerij werd schoongemaakt en 

geschilderd. De bakker kreeg zijn instructies en materiaal om mee te bakken werd ingekocht. Op de 

laatste dag van het verblijf van het team werd de bakkerij officieel geopend. De buurt was hierbij 

vertegenwoordigd en de verwachting is, dat de afzet van brood in de komende jaren zal kunnen 

groeien. De bakker heeft er in ieder geval veel zin in. De renovatie van de oven werd gesponsord 

vanuit Nederland. 
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2.7 Deelproject Muanda 2016 

 

Vlak voor de zomer hebben we onze donateurs en sponsoren uitgenodigd om mee te gaan op een 

korte kennismakingsreis in april/mei 2016. Er werd over het algemeen enthousiast gereageerd. Toen 

de plannen voor de reis meer algemeen bekend werden, kregen van jongeren, die al eerder mee 

waren geweest naar het project, het verzoek of ook zij mee mochten. 

Daar de intentie van de reis in eerste instantie alleen een sponsorreis zou zijn, hebben we dit verzoek 

eerst in overweging genomen en overlegd met mogelijke deelnemers. 

Toen duidelijk werd, dat iedereen het de jongeren van harte gunde om weer naar Congo te gaan om 

te bouwen, werd er vanaf dat moment gewerkt met twee programma’s: 

- Een kennismakingsprogramma voor de meereizende bestuursleden van WEM-NL en de 

donateurs 

- Een bouwreis voor de jongeren volgens het beproefde recept met niet alleen bouwen, maar 

ook kinderwerk en cultuur snuiven. 

Van alle deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 1500. 

 

Hoe het project er voor de jongeren precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Zolang er geen 

duidelijkheid is over de besteding van het al overgemaakte geld, ligt de bouw voorlopig stil. We 

hopen, dat het bestuur van AE ons op korte termijn van de benodigde informatie zal voorzien, zodat 

het vertrouwen in elkaar opnieuw kan worden uitgesproken en we eindelijk de school kunnen 

afbouwen en in 2016 in gebruik kunnen nemen. 
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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. 

Bouwteamlid Jordy ging langs op basisschool De Branding in Swifterband en organiseerde met de 

leerlingen een statiegeldactie. De kinderen waren erg geraakt door het verhaal van de kinderen in 

Muanda en gingen enthousiast aan de slag om flessen in te zamelen. De actie bracht ook nog eens 

een aardig bedrag op! 

Daarnaast waren we, zowel in Capelle als in Noordwijk aanwezig  op zendingsavonden, markten en 

braderieën. Ook werden er acties gevoerd met medewerking van lokale ondernemers. 

In alle presentaties rondom de bouw van de school is de ondersteuning door Wilde Ganzen 

uitgebreid aan bod gekomen. 

3.3 Media 

De meeste acties werden dit jaar in Noordwijk gehouden en het bleek, dat men daar uitstekende 

contacten heeft met de lokale media. Zowel in de lokale kranten als bij de lokale omroep was men 

een graag gezien gast. Ook hier werd vaak verteld over de steun, die WEM krijgt van Wilde Ganzen. 

Op Facebook zijn WEM-NL, WEM-Capelle en WEM-Noordwijk actief bezig om het project te 

promoten. 

3.4 Website 

Vanaf de start van de werkgroep WEM-Capelle hebben we het verhaal van Whispering Eagle 

Ministries en ons project ook op het internet gepubliceerd op onze eigen website: www.wem-nl.eu. 

De site is door de jaren een goed communicatiemiddel geweest, maar voldoet niet meer aan de eisen 

van deze tijd. In het vierde kwartaal van 2015 zijn we gestart met het maken van een nieuwe 

website. De nieuwe huisstijl wordt doorgevoerd en de mogelijkheid om filmpjes en foto’s te plaatsen 

wordt verbeterd. We prijzen ons gelukkig dat we in eigen kring de creativiteit en de kennis hebben 

gevonden om ons hierbij te helpen (en dat ook nog als vrijwilliger!). 

We streven er naar om de nieuwe website in het eerste kwartaal van 2016 klaar te hebben. 
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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 2016 zullen weer veeleisend zijn. Toch achten wij als kleine stichting onszelf in 

staat om: 

1. De school verder af te bouwen 

2. De bouw van het derde familiehuis aan te besteden 

3. Twee zonnepanelen te installeren 

4. De waterputten werkend te hebben 

5. De tweede bus weer rijdend 

6. De bakkerij weer operationeel 

7. Te starten met de aanleg van een speeltuintje op het terrein van AE 

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 2016 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. 

We hopen, dat we de samenwerking met Wilde Ganzen voor dit project kunnen voortzetten. 

 

In 2016 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 en tweede boerderijtje zijn klaar en vanuit AE zal een geschikte kandidaat worden gezocht 

om er te gaan wonen en het landbouwproject uit te breiden. 

De bakkerij werkt en zal brood leveren voor de familiehuizen en de omgeving. 
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