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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 kin-
deren 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. 
 
“Never a dull moment” in ontwikkelingssamenwerking: oftewel aan uitdagingen geen 
gebrek en dat geldt ook voor ons project in Muanda. Het wordt gelukkig geen relaas 
over de dingen die tegen zitten, maar over alle dingen, die goed gaan. We laten ons 
wel eens ontmoedigen als de zaken niet gaan, zoals wij ze hadden gepland, maar als je 
later terugkijkt, en dat doen we in dit jaarverslag, dan zie je dat alles toch op zijn 
pootjes terecht is gekomen en we ons eigenlijk veel minder zorgen hadden hoeven ma-
ken.  
Communicatie tussen alle betrokken partijen is in dit project van cruciaal belang. We 
zitten nu eenmaal niet bij elkaar om de hoek! De driehoek US, Congo, Nederland is een 
uitdaging op zich! Maar ook daar is een slag in gemaakt en we hebben allemaal het ge-
voel op de goede weg te zijn. 
In Muanda komen we op het punt, dat we verder gaan toewerken naar verzelfstandi-
ging van het project. Het overdragen van het eigenaarschap is een nieuwe uitdaging, 
maar het is onze verwachting, dat het ambitieuze bestuur van AE daar zeker in zal 
gaan slagen.  
 
Dankbaar zijn we ook voor de toenemende belangstelling vanuit het bedrijfsleven om 
mee te denken en te doen. Onze deelname aan een project van de Hogeschool Rotter-
dam en Omstreken, dat zal worden afgerond in 2017, heeft daar zeker toe bijgedra-
gen.  
 
In dit jaarverslag kunt u verder lezen hoe de stichting WEM-NL werkt, waarmee we be-
zig zijn geweest in 2016 en hoe wij dit jaar fondsen hebben geworven. Ook kijken we 
vooruit naar 2017: 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 
Irene van der Spek 
Joost van Tienhoven 
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 ORGANISATIE 

1.1 Doelstelling  

Weeskinderen en verlaten kinderen hebben in de Democratische Republiek Congo (ver-
der: 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 voor-
ziening 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 moge-
lijkheid te scheppen voor het opgroeien in een liefdevolle thuissituatie en hen te hel-
pen 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 in-
stantie het project kleinschalig wordt opgebouwd en wanneer de doelgroep overzichte-
lijk 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 moge-
lijk 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 aan-
dacht 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 onder-
wijsmogelijkheden 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 voor-
lichting 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 ven-
nootschapsbelasting. 
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1.5 Speerpunten 2016 

Het eerste kwartaal van het jaar is het bestuur met volle inzet bezig geweest om de 
volgende deelprojecten te begeleiden of op te zetten: 
 
In Muanda: 

a. Afbouw van de school/ ontwikkelen microkrediet voor de exploitatie van het 
eerste schooljaar 

b. Reparatie FORD-bussen 
c. Inventarisatie functioneren waterpompen 
d. Verkrijgen vrijstelling invoerrechten voor AE 
e. Wijziging statuten i.v.m. toetreden James tot bestuur  
f. Revitalisatie bakkerij/ ontwikkelen microkrediet voor de exploitatie 
g. Afbouw kantoorruimte in voormalig sentinelhuis 
h. Inventarisatie gevolgen vertrek André Niati>functioneren nieuwe aannemer 

Blaisse 
i. Installatie zonnepanelen op de twee familiehuizen 
j. Operatie en revalidatie dominee Nkudulu 
k. Begroting huis nummer drie 

 
In Nederland:  

a. Overleg met AE en WEM-US over afbouw 1ste boerderij en afwikkeling financiën 
b. Verbeteren communicatie AE/WEM-NL/WEM-US 
c. Contacten met WEM-Noordwijk over voortgang acties 
d. Opstarten samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Omstreken 
e. Werven nieuwe bestuursleden> contact met Menno ter Metz 
f. Voorbereiden reis Bouwteam 2016 in april/mei 2016 
g. Afsluiten 2015 met Jaarverslag en Financieel verslag 
h. Ontwikkelen visie WEM-NL/ bijstellen meerjarenbeleidsplan 2013-2018 

 
Een lange lijst met taken, die we onszelf hadden gesteld. Maar aan het einde van het 
eerste kwartaal konden we constateren, dat de meeste zaken in gang waren gezet. 
Het tweede kwartaal stond in het teken van de reis naar Congo. Een enthousiaste 
groep mensen reisde naar Muanda. Het team werd deels gevormd door bestuursleden 
en een enthousiaste donateur en deels door een groep jongeren, die graag weer aan de 
slag wilde op het project of – in het geval van Menno ter Metz -  om kennis te maken 
met het project om na te gaan of hier zijn toekomst voor de komende jaren zou lig-
gen. 
De aanwezigheid van het enthousiaste bouwteam zorgde weer vol veel reuring. Kin-
deren en staf van AE waren duidelijk blij met alle aandacht, het samen spelen, bidden 
en bouwen. Ook de banden tussen het bestuur van WEM-NL en AE werden aangehaald. 
Maar ook werden er zakelijke gesprekken gevoerd over de voortgang van het project. 
In het derde kwartaal was het zaak om alle opgedane ervaringen vast te leggen in be-
leid voor de toekomst. De samenwerking met teamlid Menno ter Metz leidde helaas 
niet tot een verdere inzet voor het project. Maar teamlid Jordy van Leeuwen liet we-
ten zich graag in te gaan zetten voor WEM-NL. 
Het vierde kwartaal werd het voor het bestuur nogal hectisch toen ons project door de 
Hogeschool Rotterdam en Omstreken werd toegewezen aan een enthousiaste groep 
studentes. Hun opdracht was een evenement voor WEM te gaan organiseren om het 
project meer bekendheid te geven en daarnaast ook geld op te halen voor het project. 
Op verzoek van het bestuur nam oud-bestuurslid Onno Rugenbrink de uitdaging aan om 
dit project namens WEM te gaan begeleiden. 
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Zorgen waar er ook in Muanda, toen duidelijk werd dat ten gevolge van een val domi-
nee Nkudulu zijn heup had gebroken. Voor goede medische zorg moest hij naar Kins-
hasa. Vanuit Nederland en Amerika zijn acties gevoerd om de behandeling in Kinshasa 
te financieren. Daarna zal nog een lange periode van revalidatie aanbreken. 
Ook werden in Noodwijk de acties van de PKN-gemeenten afgerond. Uit de enthousi-
aste signalen werd ons wel duidelijk, dat het streefbedrag was gehaald, maar we 
moesten tot januari 2017 wachten op de bekendmaking van het uiteindelijke resultaat. 
Aan het einde van het jaar mochten we vaststellen goed op koers te liggen. Het bouw-
team 2017 was al weer druk bezig met fondsenwerving en de financiële positie van 
WEM-NL was solide, zodat we vol vertrouwen door kunnen gaan met de verdere uitvoe-
ring van het meerjarenbeleidsplan. 
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 Projecten 2016 

2.1 Voorgeschiedenis 

In de periode 2009 – 2013 is, dankzij enkele grote donaties uit Nederland, de grond ge-
kocht, waarop nu het project wordt gebouwd. Vanuit de Verenigde Staten, waar de 
partnerorganisatie Whispering Eagle Ministries (WEM-US) is gevestigd, zijn fondsen be-
schikbaar gesteld voor de bouw van het hoofdgebouw (Mama Ans House, naar de op-
richtster 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 fa-
miliehuis en doet nu dienst als logeerhuis voor de verschillende bouwteams, die jaar-
lijks afreizen naar de DR Congo. Daarnaast is in 2014 besloten, dat dominee Samuel 
Nkudulu (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 geno-
men. De eerste twaalf kinderen en twee 'moeders' (vrouwen uit de gemeenschap, die 
een training hebben gevolgd voor de opvang van weeskinderen) vinden daar nu onder-
dak en de kinderen gaan naar de lokale school. Het tweede familiehuis is in 2013 afge-
bouwd en in het voorjaar van 2014 hebben de volgende twaalf kinderen en een ouder-
paar 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 pro-
ject, zo werd door het bestuur benadrukt. 
In het vierde kwartaal van 2013 werd een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen om fi-
nanciële ondersteuning te vragen voor de bouw van de eerste fase van een school, be-
staande 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. 
In het vierde kwartaal van 2014 is er een bouwteam gevormd, dat in 2015 verder zou 
gaan bouwen aan de school. Tijdens het verblijf in Muanda is vooral veel tijd besteed 
aan het op hoogte brengen van de vloeren in de lokalen. Een hele klus, omdat de loka-
len trapsgewijs zijn gebouwd en er eerst ook flink wat onkruid moest worden verwij-
derd. Verder heeft dit bouwteam zich op deelprojecten moeten richten door gebrek-
kige voorbereiding in Muanda. 
 
Tijdens de voorbereiding van de reis in 2016 is uitputtend van gedachten gewisseld met 
WEM-US hoe we dit probleem: het gebrek aan communicatie en het verkrijgen van de 
juiste informatie, zouden kunnen benaderen. 
Het verblijf van het bestuur in Muanda en de ontspannen gesprekken op de veranda, 
hebben geleid tot een sterke verbetering van de communicatie. Met name de jongere 
generatie bestuursleden zorgt voor updates via de mail of FB. Maar ook dominee 
Nkudulu draagt zijn steentje bij. Op ons verzoek werden alle berichten met elkaar ge-
deeld, maar dit bleek al gauw te leiden tot misverstanden. In de zomer van 2016 werd 
besloten om terug te keren tot het oude systeem, waarin Simon Baars als aanspreek-
punt voor AE blijft functioneren en daarna de informatie deelt met het bestuur en 
WEM-US. 
Na de val van dominee Nkudulu ontstond er even een impasse in de berichtgeving. We 
blijven echter vertrouwen houden in het bestuur van AE. 
Uitzondering op de regel is Eva Kudulu, directrice van de school, die trouw maandelijks 
haar verslagen rapporteert aan Simon om zo haar financiële positie te onderbouwen. 
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2.2 Deelproject Muanda 2016 

In de tweede helft van 2015 was het plan gegroeid om in 2016 met bestuursleden en 
donateurs af te reizen naar Muanda. Toen dit voornemen bekend werd gemaakt, meld-
den zich enkele donateurs aan, maar oud-bouwteamleden gaven aan mee te willen om 
nog wat klussen af te maken. Zo ontstonden er eigenlijk twee groepen voor één reis: 
een spannende combinatie, maar daar deinzen we als WEM-ers niet voor terug! 
De jeugdige bouwteamleden gingen voortvarend aan de slag om hun reissom van € 
1500 bij elkaar te krijgen: bloemschikken, verkoop van rollades, het kwam allemaal 
weer voorbij en met goed resultaat: het hele team slaagde in de opdracht om het 
sponsorbedrag bijeen te brengen. 
Tijdens de projectvoorbereiding maakten we de volgende kluslijst: afbouwen school, 
repareren waterpompen, bouw schommelinstallatie, afwerken kantoorruimte en op-
starten bakkerij. 
Voor het bestuur lag er vooral een uitdaging om het gesprek aan te gaan met het be-
stuur van AE rond vraagstukken als eigenaarschap en organisatie (o.a. het indienen van 
goede en sluitende begrotingen en het regelmatig verantwoorden van de besteedde 
bedragen). 
Uiteindelijk kunnen we terugkijken op een zeer nuttige reis. 
De bouwteamleden hebben een berg werk verzet met als grootste beloning de la-
chende gezichten van “onze kinderen” op de schommel. Volgens een bezoekende abt: 
de enige schommel in DR Congo! 
De kennismaking tussen het bestuur van WEM-NL en AE was ook leerzaam en nuttig. 
Leerzaam, omdat we zelf konden ervaren in welk spanningsveld het bestuur van AE 
zich moet bewegen; nuttig, omdat een aantal zaken nu eenmaal beter te bespreken 
zijn in elkaars aanwezigheid. Helaas werden we wel geconfronteerd met een forse fi-
nanciële tegenvaller, veroorzaakt door een in 2014 (ten tijde van de bancaire proble-
men) aangegane lening. Deze lening was wel bij ons bekend, maar gerangschikt onder 
de verantwoordelijkheid van WEM-US. Echter er bleek $2000 te zijn geleend als extra 
vergoeding voor de douane voor de inklaring van de bussen. Deze lening bleek tijdens 
een bezoek aan de bank rentedragend met een jaarpercentage van 50%, dus nu opgelo-
pen tot meer dan $ 4000. Omdat dit nieuws pas bekend werd een dag voor ons vertrek 
uit Congo, konden we helaas niet ter plekke de schuld aflossen om verder oplopende 
kosten te voorkomen, maar bij terugkomst in Nederland heeft de penningmeester dit 
bedrag direct overgemaakt, waarmee verdere schade voor WEM is voorkomen. Van 
onze zijde is benadrukt, dat er nooit meer geld mag worden geleend. 
Ook is er gesproken over de voortgang in het verkrijgen van een vrijstelling van invoer-
rechten voor AE, zodat zij zonder extra kosten goederen kunnen importeren. Dominee 
Nkudulu is hier al sinds 2014 mee bezig, maar tot op heden zonder succes. Er is inmid-
dels een nieuwe advocaat met de zaak bezig, die een betaling verwacht van $ 4000. In 
overleg met WEM-US besluiten we dit bedrag te splitsen, omdat de vrijstelling voor 
beide stichtingen van belang is. De status van de aanvraag is nog niet duidelijk. De ad-
vocaat is overigens ook belast met de wijziging van de statuten van AE vanwege de 
toetreding van James Matondo tot het bestuur van AE. 
Voor het bestuur geldt, dat er pittige gesprekken zijn geweest, maar dat er uiteinde-
lijk in harmonie kon worden afgesloten.  

2.3 Deelproject zonnepanelen 

In 2015 is op het Mama Ans house een zonnepaneel geplaatst. Dit bleek in april 2016 
nog goed te functioneren, alleen laadde de batterij onvoldoende op. De installateur, 
mr. Armand is benaderd om hier naar te kijken. Hij heeft een nieuwe batterij ge-
plaatst. 
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Dankzij een gift van een gemeentelid van de HWS in Capelle en de opbrengst van de 
acties van WEM-Capelle was er voldoende budget om op beide familiehuisjes ook zon-
nepanelen te laten installeren. Tijdens ons verblijf in Muanda werd elektricien mr. Ar-
mand uitgenodigd een offerte uit te brengen. Ook een ander bedrijf werd in de gele-
genheid gesteld een offerte uit te brengen. Uiteindelijk werd de opdracht aan mr. Ar-
mand gegund, omdat zijn offerte het meest compleet was. Ook is hij al de leverancier 
van het paneel op het Mama Ans house en daarmee konden de garanties  in handen van 
één persoon blijven. 
Binnen enkele dagen had hij samen met zijn personeel de klus geklaard. Onze beloning 
was het gejuich van de kinderen toen ’s avonds voor het eerst de lampen in hun huizen 
aanfloepten: voor het eerst niet in het pikkedonker naar je bed! Voor ons zo normaal, 
maar in Congo een luxe. 

2.4 Deelproject bussen 

De FORD-bussen, die we in 2014 hebben verscheept naar Congo, blijken de slechte 
staat van de wegen en de voortdurende overbelasting door de gebruikers niet te door-
staan. In de winter van 2015-2016 kregen we al bericht, dat tenminste een bus (voor 
de tweede keer) niet meer kon rijden. Wat het technische mankement was, werd ons 
niet duidelijk. Men dacht aan de brandstofpomp. Al eerder, in 2015, was de versnel-
lingsbak kapot gegaan en gerepareerd. 
Bij aankomst in Muanda stonden beide bussen echter op ons te wachten op het vlieg-
veld. Het bleek, dat van een bus dus weer de versnellingsbak deels stuk was (alleen de 
2e versnelling was nog beschikbaar). Tijdens ons verblijf gingen van de nog goed rij-
dende bus de remmen kapot en daarop hebben we het besluit genomen om de bus te 
repareren met onderdelen van de niet-rijdende bus. Afgesproken werd om reserve-on-
derdelen te bestellen in Kinshasa. De kosten zijn voor rekening van WEM-NL. 
Hopelijk rijden na de reparaties beide bussen weer. 

2.5 Deelproject waterpompen 

Op het projectterrein zijn de in de loop der tijd drie waterputten gegraven: bij het 
Mama Ans house, het eerste familiehuis en bij de school. Op de eerste twee putten 
zijn mechanische handpompen geïnstalleerd. De put bij de school is wel gegraven, 
maar nog niet in gebruik. 
Kort na het vertrek van het bouwteam 2015 kregen we bericht uit Congo, dat de wa-
terputten geen water meer gaven. Niet duidelijk werd, wat er aan de hand was. Bij 
aankomst van het bouwteam 2016 was er nog niets aan gedaan. Na inspectie bleken 
beide pompen vol zand te zitten. De put bij het Mama Ans house bevatte nog 6 meter 
water; de put bij de familiehuisjes stond droog en was verzand. 
Twee bouwteamleden maakten van de reparatie van de putten “hun project” en aan 
het einde van de week werkte de put bij het Mama Ans house weer. Er werd een 
nieuwe afdekplaat gestort op de dag van vertrek. De put bij de familiehuisjes werd af-
gedekt. 
In 2017 zal opnieuw moeten worden bekeken hoe het met de putten en de pompen is. 
Ook de put bij de school moet dan worden nagekeken. 

2.6 Deelproject bakkerij/kantoorruimte 

Bij aanvang van het project in 2008 was het huis voor de sentinel (de bewaker) één van 
de eerste bouwsels. Nadat de bewaker een eigen huis voor zijn familie had gebouwd, 
stond het huisje leeg. Naast het huisje stond ook vanaf het begin een met houtskool 
gestookte oven met als doel een bakkerij op te zetten. 
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Vanaf 2014 heeft WEM-NL de revitalisering van de bakkerij op de projectlijst staan. In 
2015 heeft het bouwteam nog een nieuw dak boven de oven gemaakt en het metsel-
werk laten bijwerken. 
Helaas is de oven weer uit gebruik gegaan na vertrek van het bouwteam. Volgens pro-
jectleider James Matondo ligt de oorzaak in de smaak van het brood. Inmiddels maken 
de meeste bakkerijen in Muanda gebruik van een stalen oven, waardoor de geur van 
het houtskool minder in het brood trekt. 
De verbouwing van de helft van het sentinelhuis tot bakkerij is wel voltooid. 
Voor de aanschaf van een stalen oven is $ 750 nodig en ook moet dan de wand van de 
gemetselde oven worden aangepast. Het werk van 2015 wordt daarmee te niet gedaan, 
maar er is dan wel uitzicht op een werkende bakkerij en daarmee een mogelijkheid om 
geld te verdienen. 
We besluiten de bakkerij nog een keer opnieuw op te starten en wachten de begroting 
van AE af. Wel stellen we alvast, dat de opstartfase van de bakkerij alleen kan worden 
gefinancierd als microkrediet. AE stemt hiermee in. Over de voorwaarden moet nog 
verder worden gesproken. 
 
Voor de aanpassing van de andere helft van het huisje tot kantoorruimte is ook geld 
beschikbaar gesteld, maar bij onze komst in april 2016 was er niet veel aan gebeurd. 
Wel waren er deuren en muren geplaatst en een toiletruimte aangebouwd, maar ver-
der was het binnen een rommeltje. 
We hebben gezorgd, dat de ruimte goed is afgesloten en benadrukt, dat de ruimte 
moet worden afgebouwd. 

2.7 Deelproject school 

Na vertrek van het bouwteam 2015 waren we in de veronderstelling, dat er voortva-
rend doorgebouwd zou zijn aan de school. Helaas bleek dat niet zo te zijn. Er was al-
leen een steenlaag gemetseld tot aan de dakrand.  
Tijdens de eerste vergadering met het bestuur van AE en na overleg met de aannemer, 
is men gelukkig voortvarend aan de slag gegaan. Het probleem m.b.t. de niet betaalde 
bouwkosten, waardoor de bouw was stilgelegd, hebben we in Congolese handen gela-
ten. 
Verder maakten we kennis met de beoogd directrice van de school, Eva Kudulu. Zij 
presenteerde een goed onderbouwd plan van aanpak voor de opstartfase met een fi-
nanciële verantwoording voor de aanschaf van inrichting en schoolmaterialen. 
Wij hebben haar gefeliciteerd met haar benoeming en onze hulp toegezegd voor de fi-
nanciering van de opstartfase van de school. Dit krediet mag worden gebruikt voor de 
aanschaf van materialen en het betalen van de salarissen van de leerkrachten. Eva ver-
wacht het eerste schooljaar financiële ondersteuning nodig te hebben. Vanaf het 
tweede schooljaar verwacht zij reserves op te kunnen gaan bouwen. Een concrete af-
spraak over de aflossing van het krediet is nog niet gemaakt. 
Bij ons vertrek uit Muanda was de school afgebouwd. Het resterende werk betrof: de 
bouw van de toiletunits, het stucwerk, deuren en traliewerk. 
We werden aansluitend wekelijks op de hoogte gehouden over de vorderingen van de 
afbouw en de inrichting van de school en op de streefdatum kon de school feestelijk 
worden geopend met de prachtige naam: Complexe Scolaire Esperance Nkudulu ofwel, 
de school van de hoop. 
Bij de school waren op 1 september 128 leerlingen ingeschreven. Met 120 leerlingen 
zou het resultaat al positief zijn, dus het lijkt er op, dat we dit deelproject geslaagd 
kunnen afsluiten. 
We zijn dankbaar, dat onze partner Wilde Ganzen al die tijd het vertrouwen in ons 
heeft gehouden. 
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2.8 Deelproject Muanda 2017 

In de zomer van 2016 werd het bestuur benaderd door jongeren uit de Hervormde 
Wijkgemeente Schollevaar en oud-bouwteamleden met het verzoek om een bouwteam-
reis 2017 te organiseren. In eerste instantie hebben we daar terughoudend op gerea-
geerd vanwege de instabiele politieke situatie in Congo. Vanuit Muanda kregen we ech-
ter geruststellende berichten en daarop hebben we een kick-off bijeenkomst georgani-
seerd voor alle belangstellenden.  
Doel  van de reis zal worden het bouwen van het derde familiehuis en daarnaast repa-
ratiewerk aan bestaande bebouwing, zoals het verstevigen van het plateau waar het 
Mama Ans house op is gebouwd. Door erosie dreigt de fundering bloot te komen liggen 
en daarmee komt de stabiliteit van het huis in gevaar. Vandaar de plannen om een ex-
tra muur te bouwen en het weggespoelde zandpakket weer aan te vullen. Ook moet er 
worden gekeken naar de waterputten en worden geïnventariseerd wat de mogelijkhe-
den zijn om de verschillende terreinen van AE beter met elkaar te verbinden. De kers 
op de taart wordt het uitbreiden van de speeltoestellen. Vanuit Noordwijk wordt actie 
gevoerd door een jongetje om geld op te halen voor een wipwap, dus die moet er ze-
ker komen! 
De bouwreis wordt verder ingevuld met cultuur en avontuur, zoals ook tijdens eerdere 
reizen georganiseerd. 
Van de bouwteamleden wordt een bijdrage gevraagd van € 2500. Dit bedrag is geba-
seerd op de verwachte hogere reis- en verblijfkosten. 
Aan het bestuur van AE wordt een begroting gevraagd voor de bouw van het derde fa-
miliehuis. Het doorgaan van de bouw zal deels afhangen van de opbrengst van de ac-
ties in Noordwijk en de sponsorbijdragen van de teamleden. We hebben er echter ver-
trouwen in, dat de benodigde gelden binnen zullen komen. 

2.9 WEM-Noordwijk 

De PKN gemeenten in Noordwijk hebben het project van WEM in Congo voor een peri-
ode van drie jaar gekozen als diaconaal actiedoel. Vanaf de start in 2014 zijn er vele 
acties gevoerd en ook is er jaarlijks een vast bedrag gestort vanuit de diaconie. Het 
bestuur van WEM-NL is zoveel als mogelijk aanwezig geweest bij acties en er is nauw 
contact onderhouden met de diaconie van de PKN in Noordwijk. Het enthousiasme van 
de mensen in Noordwijk was en is hartverwarmend. Eind 2016 liep de samenwerking af 
en afgesproken is, dat WEM-NL in januari 2017 de uiteindelijke opbrengst van drie jaar 
activiteiten officieel krijgt overhandigd. 
We zijn heel erg dankbaar, dat we in Noordwijk zoveel vrienden hebben gekregen, die 
vanuit hun hart zich met ziel en zaligheid hebben ingezet voor WEM en daarmee voor 
de kinderen in Congo. We hebben al toegezegd aan de PKN Noordwijk, dat van de op-
brengst van de acties in ieder geval het derde familiehuis zal worden gebouwd. 
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 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 on-
der 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. Het project van WEM-NL is ook aangemeld 
bij de Hogeschool Rotterdam en Omstreken (HRO). Studenten van de school moeten in 
het kader van hun opleiding een evenement organiseren om een project meer naams-
bekendheid te geven en om geld op te halen voor het goede doel. Een team van zes 
studentes heeft ons project uitgekozen om een evenement voor te organiseren. Het 
plan is om begin 2017 een rally: Rijden voor Congo, te organiseren. Vanuit WEM is oud-
bestuurslid Onno Rugenbrink hier voor gevraagd als projectleider en aanspreekpunt. 
Daarnaast waren we, zowel in Capelle als in Noordwijk aanwezig  op zendingsavonden, 
markten en braderieën. Ook werden er acties gevoerd met medewerking van lokale on-
dernemers. 

Verder hebben de bouwteamleden voor het bouwteam 2017 acties gevoerd of plannen 
gemaakt voor acties in 2017. Al met al blijft WEM-NL zo goed in het nieuws.  

In alle presentaties rondom de bouw van de school is de ondersteuning door Wilde Gan-
zen 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 pro-
ject 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 web-
site: 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 mo-
gelijkheid 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!). 
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Het streven was om de nieuwe website in het eerste kwartaal van 2016 te lanceren, 
maar dat is wat later in het jaar geworden. Geduld wordt echter beloond: WEM-NL be-
schikt nu over een mooi vorm gegeven website en ook is alle informatie weer eens on-
der de loep genomen en waar nodig geactualiseerd. 
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 BELEID 

 
In 2016 hanteren we hetzelfde beleid met betrekking tot onze organisatie, projecten, 
voorlichting en administratie als gevoerd sinds het tweede kwartaal 2013. Het beleids-
plan, dat wij bij oprichting hebben opgesteld blijft van kracht met de kanttekening dat 
het project zich soms sneller ontwikkelt en langs onverwachte wegen, waardoor deel-
plannen soms verschuiven in de planning. 
 
De financiën voor 2017 zullen weer veeleisend zijn. Toch achten wij als kleine stichting 
onszelf in staat om: 

1. De school te ondersteunen bij de uitbreiding en exploitatie (middels een micro-
krediet) 

2. De bouw van het derde familiehuis aan te besteden 
3. De waterputten werkend te hebben 
4. De tweede bus weer rijdend 
5. De bakkerij weer operationeel te hebben en het kantoor af te bouwen 
6. De erosie rond het Mamma Ans  House op te lossen 
7. Initiatieven voor verduurzaming van het project te ondersteunen 
8. Ook in 2017 een bouwteam uit te zenden naar Muanda 

 
De financiële middelen voor al deze plannen zijn grotendeels al opgehaald en gereser-
veerd voor de verschillende deelprojecten. Een deel komt hopelijk binnen dankzij de 
te organiseren acties van het Bouwteam 2017. 

 
Wij zijn er ons van bewust, dat wij als klein particulier initiatief in 2017 en daarna niet 
zonder steun kunnen van fondsen, zoals Wilde Ganzen, om onze ambities waar te ma-
ken. Ook zal er meer moeten worden ingezet op fondsenwerving bij het bedrijfsleven, 
naast de sponsoracties, die al worden gevoerd door de plaatselijke werkgroepen. Met 
de organisatie van de rally hopen we hier een start mee te maken. 
 
In 2017 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 fondsenwerving voor de bouw 
van tweede fase van de school, die we in 2019 met vier lokalen hopen uit te kunnen 
breiden, zodat er voor alle klassen een heel dagprogramma kan worden gedraaid. We 
hopen, dat we de samenwerking met Wilde Ganzen voor dit project kunnen voortzet-
ten. 
 
De bakkerij werkt en zal brood leveren voor de familiehuizen en de omgeving. Ook zal 
het kantoor, in hetzelfde gebouw ondergebracht, operationeel zijn. 
 
Met het bouwteam 2017 reist ook een teamlid mee, dat met name zal kijken naar de 
mogelijkheden om water te verzamelen en op te slaan. Gedacht wordt aan het maken 
van bassins bij de school en bij de boerderijtjes, zodat het opgevangen water kan wor-
den gebruikt voor het doorspoelen van toiletten (bij de school) en het irrigeren van het 
land (bij de boerderijtjes). Zijn voorstellen zullen worden geïmplementeerd in ons 
meerjarenbeleidsplan of – indien er fondsen zijn – al deels worden uitgevoerd in 2017. 


