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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 opgevan-

gen 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. 

 

In 2017 is veel werk verzet om de voortgang van het project te waarborgen. Er is actief gezocht 

naar nieuwe bestuursleden en in de loop van het jaar hebben we drie nieuwe bestuursleden mo-

gen verwelkomen: Jordy van Leeuwen, Britt van der Plas en Adriaan van Loon. We moesten ech-

ter ook afscheid nemen van Joost van Tienhoven. Gelukkig blijft hij wel betrokken bij het werk 

van WEM, maar meer vanaf de zijkant. 

In Muanda had het bestuur het ook niet makkelijk. Mensen moesten, door de afwezigheid van 

pastor Nkudulu, taken opnieuw verdelen en elkaar daarin leren vertrouwen. Gelukkig klaarde de 

lucht snel op en kon er voortvarend worden gewerkt aan de voorbereidingen en de bouw van 

familiehuis 3. 

Verder zijn er voortdurend zorgen over de op handen zijnde verkiezingen in DR Congo, die tel-

kens worden uitgesteld wat tot veel onrust leidt in het land. 

Ondanks de zorgen, die er natuurlijk altijd zijn, is het mooi om te zien hoe goed het gaat met de 

kinderen. Van schuchtere kindjes, ontplooien ze zich tot vrolijke jongens en meisjes, die katten-

kwaad uithalen, maar ook behulpzaam zijn voor elkaar. Ze doen het goed op school en zijn ge-

zond. Wat is het mooi om daar een kleine bijdrage aan te mogen leveren. 

 

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

weest in 2017 en hoe wij dit jaar fondsen hebben geworven. Ook kijken we vooruit naar 2018: 

weer een spannend jaar vol (bouw)plannen, maar we weten dat we die alleen maar kunnen uit-

voeren 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 ge-

deeld. 

 

 

Bestuur Stichting WEM-Nederland  

Simon Baars 

Jordy van Leeuwen  
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Adriaan van Loon  

Britt van der Plas  

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 (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, vak-

onderwijs 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 hou-

den 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 hou-

den, zodat er directe communicatie kan plaats vinden, zowel op nationaal als internationaal ni-

veau. 

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 mo-

ment 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 ge-

bracht. 
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Op 25 maart 2013 is de stichting WEM-Nederland officieel opgericht en geregistreerd bij de Ka-

mer van Koophandel onder nummer: 57576882 

Ook verkreeg de stichting met ingang van dezelfde datum de door de Belastingdienst toege-

kende 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. 

1.5 Speerpunten 2017 

In Muanda: 

a. Voortgang eerste fase school 

b. Voorbereiding bouw tweede fase school> opstellen begroting 

c. Inventarisatie functioneren waterpompen 

d. Verkrijgen vrijstelling invoerrechten (exoneration) voor AE 

e. Revitalisatie bakkerij/ ontwikkelen microkrediet voor de exploitatie 

f. Reparatie FORD-bussen en daarna verkoop 

g. Bouw huis nummer 3 

h. Adviseren en ondersteunen landbouwproject WEM-US 

 

In Nederland: 

a. Sponsoren werven voor bouw tweede fase school en aanvraag bij WG 

b. Blijven werken aan goede communicatie tussen AE/WEM-NL/WEM-US 

c. Afronden samenwerking met PKN-Noordwijk 

d. Afronden samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Omstreken 

e. Organiseren sponsoracties 

f. Werven nieuwe bestuursleden 

g. Uitzenden Bouwteam 2017 

h. Afsluiten 2016 met Jaarverslag en Financieel verslag 

i. Bouw en installatie van container met zonnepanelen 

j. Verkennen verkrijgen tijdelijke vrijstelling van invoerrechten voor verscheping container 

 

Het eerste kwartaal begon met een groot feest in Noordwijk. Na drie jaar actie voeren kon de 

voorzitter van WEM-Noordwijk de uiteindelijke opbrengst van de acties bekend maken: € 

44.063. Het bedrag is bestemd voor de bouw van het derde familiehuis. 

Ook in januari werd de sponsoractie van Hogeschool Rotterdam en Omstreken uitgevoerd: Rij-

den voor Congo werd een groot succes en voor ons een leerschool als het gaat om het binnenha-

len van sponsoren en donateurs. Uiteindelijk kon WEM € 4.000 bijschrijven op de bankrekening. 

Ook dit bedrag is gelabeld aan de bouw en inrichting van het derde familiehuis. 

Aan het einde van het eerste kwartaal vertrokken Simon en Jozien Baars naar Muanda om de 

vriendschapsbanden aan te halen, zaken te bespreken en voorbereidingen te treffen voor de reis 

van het bouwteam 2017. 
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Het tweede kwartaal betekende hard werken aan acties rond het bouwteam, organiseren van 

verschillende aanvragen en afwikkelen van zaken, die tijdens de reis van de familie Baars ter 

sprake waren gekomen. 

Ondertussen zat men in Muanda ook niet stil! Een bezoek vanuit Nederland of de US is ook voor 

de mensen daar een stimulans om door te gaan en de hoop niet te verliezen. We kregen vaak 

berichten over de voortgang van de voorbereiding voor de bouw van het derde familiehuis en 

ook ging men aan de slag met de revitalisatie van de bakkerij en verbetering van de watervoor-

ziening rond de school. 

In Nederland stond het derde kwartaal vooral in het teken van de reis van het bouwteam. 

De aanwezigheid van het enthousiaste bouwteam in Muanda zorgde weer vol veel reuring. Kin-

deren en staf van AE waren duidelijk blij met alle aandacht, het samen spelen, bidden en bou-

wen. Ook de banden tussen het bestuur van WEM-NL en AE werden aangehaald. Maar ook wer-

den er zakelijke gesprekken gevoerd over de voortgang van het project. 

Mooi was ook, dat jongeren, die de afgelopen jaren zijn mee geweest naar het project, nu aan-

geven betrokken te willen zijn bij het werk van WEM-NL. Uiteindelijk mochten we aan het einde 

van het jaar drie nieuwe bestuursleden verwelkomen! Daar tegenover stond wel het afscheid 

van onze penningmeester, Joost van Tienhoven, maar hij blijft wel beschikbaar voor ondersteu-

ning van de nieuwe penningmeester. 

Door het jaar heen zijn er, dankzij grote inzet van Jordy van Leeuwen, contacten gelegd met 

Eneco, Stebru, CARU containers en de MDB. Deze partijen hebben toegezegd de installatie, voor-

bereiding en verscheping van de container met zonnepanelen op zich te willen nemen. Een 

prachtig gebaar. 

Het vierde kwartaal was vooral een periode van bezinning voor ons als bestuur, maar natuurlijk 

werden er ook stappen gezet voor het jaar 2018. 

Dankzij alle acties en trouwe sponsoren beschikken we over voldoende financiële middelen om 

ons meerjarenbeleidsplan uit te kunnen voeren. 
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 Projecten 2016 

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 fa-

miliehuis is gefinancierd vanuit de VS. Het tweede familiehuis is gebouwd met de hulp van Ne-

derlands kapitaal. Het eerste huis is qua omvang te groot gebleken om te kunnen worden ge-

bruikt als familiehuis 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 genomen. De eer-

ste 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 heb-

ben de volgende twaalf kinderen en een ouderpaar er hun intrek in genomen. Het derde familie-

huis is gebouwd in 2017. 

 

Tijdens de verschillende bezoeken in 2013 werd door het bestuur van AE aangegeven, dat er bin-

nen 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 pro-

ject goedgekeurd en kon worden gestart met fondsenwerving voor de bouw van de school. 

Tot onze grote blijdschap heeft de school met de prachtige naam: Complexe Scolaire Esperance 

Nkudulu ofwel, de school van de hoop, op 1 september 2016 de deuren geopend! 

2.2 Deelproject Muanda 2017 

Na de bescheiden afvaardiging in 2016, leefde nu weer het verlangen om met een volledig 

bouwteam naar Muanda te reizen. In het najaar van 2016 werd een eerste oproep gedaan en al 

snel waren er zestien aanmeldingen binnen. Deels van oud-Congo-gangers, deels van jongeren, 

die enthousiast waren geworden door alle verhalen. 

Dat betekende, dat er al snel weer allerlei sponsoracties werden georganiseerd door de deelne-

mers om de benodigde reissom van € 2.500 bij elkaar te sprokkelen. Natuurlijk was er een olie-

bollen-drive- in, werden er heerlijke rollades verkocht en als klap op de vuurpijl werd er een 

prachtig concert in de Ontmoetingskerk gehouden. Uiteindelijk lukte het iedereen, zij het som-

migen met de hakken over de sloot, om hun sponsorbedrag op te halen. 

Op 9 juli 2017 was er een feestelijke uitzenddienst in de Ontmoetingskerk. Op 15 juli vertrok het 

team vanaf Brussel naar Kinshasa; om vervolgens door te reizen naar Muanda. 
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Direct bij aankomst deelde het team mee in de feestvreugde in verband met de viering van het 

tienjarig bestaan van Abri d’ Esperance, de partnerorganisatie van WEM. Een hoge ambtenaar 

gaf ds. Nkudulu later een enorm compliment, door uit te spreken hoe bijzonder hij het vond, dat 

de 

  

organisatie het al tien jaar volhield in Congo! Voor ons een indrukwekkende getuigenis: God 

werkt nog steeds! 

Maar er moest natuurlijk ook worden gewerkt! Samen met de Congolezen is er gebouwd aan het 

derde familiehuis; zijn er drie noodlokalen voor de school gemaakt; een gat voor de septictank 

gegraven; twee nieuwe schommels en een wipwap gerealiseerd; er is geverfd in de al opgele-

verde lokalen en ook zijn er werkzaamheden uitgevoerd rond het Mama Ans House om de fun-

dering beter te beschermen. 

Het kinderprogramma was een groot succes. Dagelijks kwamen tussen de 80 en 200 kinderen 

naar het veld gerend. Het kinderwerk werd afgesloten met groots feest. 

Ook de cultuur is weer aan bod gekomen. Natuurlijk in de ontmoetingen met de inwoners van 

Muanda, maar er werd ook een bezoek gebracht aan het prachtige mangrovegebied op de grens 

van Congo en Angola en er werden medische hulpgoederen uitgedeeld in lokale ziekenhuizen. 

Vooraf waren er zorgen over de veiligheid van het team, omdat de op handen zijnde verkiezin-

gen al voor wat onrust zorgden in Kinshasa. De lokale overheid heeft echter bijzonder goed toe-

gezien op de veiligheid van het team en op momenten dat dat nodig was, voor extra beveiliging 

gezorgd. 

Op 3 augustus keerde het bouwteam moe, maar voldaan terug in Capelle a.d. IJssel. 

2.3 Deelproject zonnepanelen 

In de afgelopen jaren zijn op de huizen zonnepanelen geplaatst. Dit was een enorme vooruitgang 

voor de kinderen en leiding. Ook werden er flinke aantallen waka-waka’s (oplaadbare lampen op 

zonne-energie) meegenomen en uitgedeeld. Jammer genoeg was er sprake van een zeer wisse-

lende kwaliteit van de batterijen en ook de bedrading was niet van topkwaliteit en lag bovendien 

los boven de plafonds, waardoor allerlei knagende beestjes voor beschadigingen zorgden. Ook 

de waka-waka’s bleken minder valbestendig, dan we hadden gedacht. 

Begin 2017 opperde, tijdens een sponsorgesprek met Jordy van Leeuwen, de commercieel direc-

teur van Stebru, het idee om een stroomvoorziening te ontwikkelen voor ons project. Met name 

op het onderwijs zal het beschikken over elektriciteit een positieve invloed hebben. Op het mo-

ment dat de school voorzien kan worden van elektriciteit, kan er ook in de avonduren les wor-

den gegeven. 

Daarnaast is het een grote wens om de jongeren meer te leren op het gebied van ICT. 

Na het volledig uitdenken en op papier zetten van het idee, besloot Eneco om met ons samen te 

werken en hun expertise op het gebied van duurzaamheid en innovatie hier voor in te zetten. 

Met in het achterhoofd de gedachte, dat de spullen ook getransporteerd moeten worden is er in 

overleg voor gekozen om een 20ft zeecontainer om te bouwen tot stroomvoorziening. Een plug-
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and- play oplossing, waarbij de container in Nederland volledig gereed wordt gemaakt, zodat 

deze in Congo direct kan worden gebruikt. 

Voor het verkrijgen van een container werd een beroep gedaan op CARU containers, een we-

reldspeler op dit gebied, en zij waren bereid om een 20ft zeecontainer beschikbaar te stellen. 

Een werk- en opslagplek werd gevonden bij de MDB in Bergambacht. Dit bedrijf staat ook garant 

voor het transport van de container naar de haven. 

Op 1 november werd de container symbolisch aan het bestuur van WEM-NL overgedragen. 

Zodra onze Congolese partner beschikt over een vrijstelling van invoerrechten (exoneration), zal 

de container worden verscheept. We hopen, dat dit niet zo lang meer op zich laten wachten, 

want wat gunnen we iedereen weer de beschikking over elektriciteit! 

2.4 Deelproject bussen 

De FORD-bussen rijden met wisselend succes. Er wordt erg veel mee gereden en niet altijd even 

correct. Inmiddels, voorjaar 2017, staan de bussen weer stuk. Een monteur heeft berekend, dat 

hij ze voor $2.500 weer rijdend kan krijgen. We besluiten deze investering te doen en tijdens de 

set-up reis van Simon en Jozien zal worden afgesproken, dat er minimaal 1 bus moet worden 

verkocht. Het bestuur van AE verwacht er in Kinshasa nog zo’n $ 4.000 voor te kunnen krijgen. 

Eventueel is het ook een optie om de andere bus ook te verkopen, omdat met de oude Hyundai 

nog kan worden gereden. Verkoop zou dan kunnen na vertrek van het bouwteam 2017. 

2.5 Deelproject waterpompen, waterbassin en watermanagement 

De waterput bij het MA House functioneert nog steeds goed. Ook de pomp werkt nog. 

Bij de school ontstonden problemen met betrekking tot de hygiëne. Een waterput ter plaatse 

was onontbeerlijk. Tijdens het bezoek van Simon en Jozien is direct begonnen met het graven 

van een waterput en het opmetselen van de bodem en wanden. 

Ook is er een plan gemaakt om het regenwater vanaf het dak van de school via een pijplijn op te 

vangen in een waterbassin. Dit water zou dan kunnen worden gebruikt om de toiletten schoon 

te maken. Het water uit de put blijft dan beschikbaar als drinkwater. De aanleg van dit bassin 

werd op de takenlijst van het bouwteam gezet en is ook uitgevoerd. 

Als het gebruik van water uit het bassin een succes is, dan overwegen we om in 2018 of 2019 

ook bij de boerderijtjes bassins te graven. Het water kan dan worden gebruikt voor irrigatie. 

Om het watergebruik van het bouwteam te verminderen, zijn er twee “Lifestraw mission packs” 

aangeschaft en voor alle teamleden een eigen bidon van “Join the pipe”. Het was best spannend 

om het gezuiverde putwater te drinken, maar uiteindelijk vond men het zelfs beter smaken dan 

het flessenwater. Niet allen bespaarden we hiermee flink wat op onze uitgaven, maar ook kwa-

men er 700 plastic flessen minder in het milieu terecht! 

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 
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leeg. Naast het huisje stond ook vanaf het begin een met houtskool gestookte oven met als doel 

een bakkerij op te zetten. 

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 metselwerk laten bijwerken. 

Helaas is de oven weer uit gebruik gegaan na vertrek van het bouwteam. Volgens projectleider 

James Matondo ligt de oorzaak in de smaak van het brood. Inmiddels maken de meeste bakke-

rijen 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. 

We besluiten om nogmaals een poging te doen de bakkerij werkend te krijgen. Met gebruik van 

diverse staalplaten is een stalen oven gemaakt. Deze is in de oude oven geplaatst. Hiervoor 

moest wel een deel van de in 2015 gemetselde muur worden opgeofferd en daarna opnieuw 

worden opgemetseld met speciale stenen. De kosten van deze renovatie worden gedragen door 

WEM. 

De bakkerij gaat ook brood bakken voor de omgeving. Op deze manier wil men de lening, die wij 

hebben verstrekt terug verdienen. Na afbetaling van de lening, komen de netto opbrengsten ten 

goede aan AE, waardoor weer een stapje wordt gezet naar een zelfvoorzienende organisatie. 

  

Voor de aanpassing van de andere helft van het huisje tot kantoorruimte is ook geld beschikbaar 

gesteld, maar in april 2016 was er niet veel aan gebeurd. Wel waren er deuren en muren ge-

plaatst en een toiletruimte aangebouwd, maar verder was het binnen een rommeltje. 

Ook dit jaar is er nog niets aan gedaan. Er moet nog een vloertje worden gestort, riolering inge-

graven en aangesloten op de septictank. Ook moeten er nog wat muurtjes worden opgemetseld. 

Het bouwteam 2017 is hier niet aan toegekomen en bij navraag aan het einde van het jaar bleek 

er nog niets aan te zijn gedaan. 

2.7 Deelproject school 

In september 2016 startte de school met 120 ingeschreven leerlingen. Het schoolgeld bedraagt $ 

20 per leerling. Tijdens gesprekken met Eva Kudulu, de directrice, kwam naar voren, dat dit aan-

tal leerlingen in principe tot een kostendekkende exploitatie zou kunnen leiden. Probleem in 

Congo is echter wel, dat het schoolgeld na afloop van ieder semester wordt afgedragen, terwijl 

de kosten, zoals salarissen, iedere maand moeten worden betaald. 

Om dit startprobleem op te lossen, hebben we afgesproken een overbruggingskrediet te ver-

strekken. Dit krediet wordt toegevoegd aan het al verleende krediet voor de aanschaf van 

schoolmaterialen en inrichting. 

Zoals afgesproken met Eva Kudulu ontvingen wij maandelijks een overzicht van uitgaven en in-

komsten. Aan het einde van het schooljaar bleek er niet voldoende geld te zijn binnengekomen 

om de maandsalarissen van de laatste twee maanden te betalen. WEM-NL heeft ook dit bedrag 

voorgeschoten en vervolgens toegevoegd aan het krediet. 

Met nadruk stellen we in dit jaarverslag, dat we het krediet altijd hebben geschaard onder de 

noemer: “lange termijn investering”. Vanuit het bestuur van AE en het bestuur van de school 

wordt nog altijd uitgegaan van het jaar 2019 als startdatum voor het aflossen van het krediet. 
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Verder bleek dit jaar, dat de school zeer goed bekend staat en steeds meer leerlingen aantrekt. 

Het aantal klaslokalen is onvoldoende. De school barst aan alle kanten uit zijn jasje. 

Vanuit het bestuur van AE en van de school komt de vraag om zo mogelijk vier klaslokalen bij te 

bouwen. De nieuwbouw is niet alleen een oplossing voor de huidige ruimtenood, maar biedt ook 

de kans om te starten met voortgezet onderwijs. Het verdienmodel wordt dan nog gunstiger, 

omdat kinderen uit een gezin, van verschillende leeftijden, allemaal naar dezelfde school kunnen 

en er ook doorstroming is van de lagere school naar het voortgezet onderwijs. 

We zijn erg blij met het doortastende beleid van Eva Kudulu, maar op korte termijn is het niet 

mogelijk om voldoende geld vrij te maken en een aanvraag bij Wilde Ganzen in te dienen. 

Wel worden alvast alle benodigde papieren voor de aanvraag bij Wilde Ganzen ingevuld en 

wordt gevraagd om een begroting voor de bouw van de tweede fase van de school. 

Om het acute probleem op te lossen, krijgt het bouwteam de opdracht mee om drie noodloka-

len te realiseren. Het bouwteam slaagt er in om deze noodlokalen neer te zetten. 

Overigens hebben Eva Kudulu en haar team op eigen initiatief ook een Kindergarden gestart: een 

soort voorschoolse klas. Vlakbij de school is hier een klein paviljoen voor gebouwd. 

We zijn erg dankbaar, dat het schoolproject nog steeds succesvol blijkt te zijn en ook een goede 

uitstraling heeft op het hele project. 

2.8 Familiehuis nummer 3 

Drie jaar geleden is op initiatief van Nel van der Niet in Noordwijk de werkgroep WEM-Noordwijk 

opgericht. De vijf PKN-gemeenten hebben zich vervolgens drie jaar ingezet om geld in te zame-

len voor de bouw van het derde familiehuis. Ook scholen sloten zich bij de acties aan. 

  

Op 8 januari 2017 werd in een feestelijke dienst in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk een che-

que uitgereikt aan het bestuur van WEM-NL met daarop het prachtige bedrag van: € 44.063. 

Dit bedrag was ruim voldoende om de bouw van het derde familiehuis te realiseren. In de zomer 

werd gestart met de bouw en aan het eind van het jaar stond het huis er. Een echtpaar uit de ge-

meente is bereid gevonden om leiding te gaan geven aan de acht kinderen in het huis. In eerste 

instantie zal er een nieuwe groep worden gevormd met kinderen, die al worden opgevangen 

door AE. Het streven is om van 12 kinderen naar acht kinderen per huis te gaan, omdat twaalf 

opgroeiende kinderen eigenlijk te veel zijn voor een ouderpaar. 

We verwachten, dat niet al het ingezamelde geld nodig is om het familiehuis te bouwen. In 2018 

kunnen we de balans opmaken en in overleg met de PKN-Noordwijk een nieuwe bestemming 

voor het restbedrag kiezen. 

We kijken met veel dankbaarheid terug op de goede samenwerking met alle mensen in Noord-

wijk. 
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2.9 Deelproject Muanda 2018 

In 2018 staan we voor de uitdaging om de container met de stroomvoorziening over te brengen 

naar Muanda en aldaar te installeren. Bij het maken van de plannen zijn we echter volkomen af-

hankelijk van de inspanningen van het bestuur van AE om een vrijstelling van importheffingen te 

krijgen. Al vanaf 2014 wordt hier hard aan gewerkt en zijn er meerdere hooggeplaatste ambte-

naren benaderd. Ook zijn de noodzakelijke wijzigingen in de statuten doorgevoerd en zijn James 

Matondo, Len de Zeeuw en Simon Baars officieel toegetreden tot het bestuur van AE. 

In 2016 is een nieuwe advocaat aangetrokken om de benodigde papieren te regelen en we ho-

pen, dat hij voldoende contacten heeft om het werk tot een goed einde te brengen. 

Om op alles voorbereid te zijn en direct te kunnen handelen is een offerte aangevraagd voor de 

verscheping van de container en zijn er mensen benaderd om mee te gaan naar Muanda om de 

container op zijn fundering te zetten en de elektrische aansluitingen te realiseren. Er wordt dit 

keer dus geen bouwteam gestuurd, maar een klein team van experts. 
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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 onder andere de Ontmoetings-

kerk 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 toekom-

stige projecten, hebben wij in Nederland, voornamelijk in het Westen, veel voorlichting gegeven 

en acties gehouden. Het project van WEM-NL werd in 2016 ook aangemeld bij de Hogeschool 

Rotterdam en Omstreken (HRO). Studenten van de school moeten in het kader van hun oplei-

ding een evenement organiseren om een project meer naamsbekendheid 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. Op 21 januari 2017 vond de rally: Rijden voor Congo, plaats. Vanuit WEM is oud- 

bestuurslid Onno Rugenbrink hierbij betrokken geweest als aanspreekpunt voor WEM-NL. 

 

Ook hebben twee actieve WEM-donateurs presentaties gegeven en acties georganiseerd. Zij 

hebben in september 2017, samen met Len en Christine de Zeeuw van WEM-US, het project be-

zocht. 

 

Verder hebben de leden van het bouwteam 2017 vele acties gevoerd. Al met al blijft WEM-NL zo 

goed in het nieuws. 

3.3 Media 

Op Facebook zijn WEM-NL en WEM-Capelle 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 Mi-

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

nl.eu. 

 

In 2016 heeft de website een nieuw jasje gekregen en dit jaar werd er een doneer-button aan 

toegevoegd. Met veel enthousiasme wordt de content actueel gehouden, zodat bezoekers van 

de site iedere keer weer wat nieuws te lezen hebben. 
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 BELEID 

 

In 2017 hanteren we hetzelfde beleid met betrekking tot onze organisatie, projecten, voorlich-

ting en administratie als gevoerd sinds het tweede kwartaal 2013. Het beleidsplan, dat wij bij op-

richting 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 plan-

ning. 

 

De financiën voor 2018 zullen weer veeleisend zijn. Toch achten wij als kleine stichting onszelf in 

staat om: 

een zeecontainer met stroomvoorziening naar Muanda te vervoeren 

een team te sturen om de container te plaatsen en de stroomvoorziening werkend te krijgen 

voldoende fondsen te werven om te starten met de bouw van de tweede fase van de school 

de bakkerij weer operationeel te hebben en het kantoor af te bouwen 

de erosie rond het Mama Ans House op te lossen 

het waterbassin bij de school in bedrijf te hebben en uit te breiden naar de boerderijtjes 

initiatieven voor verduurzaming te ondersteunen 

 

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 2018 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. Met de organisatie van de rally hopen 

we hiermee een start te hebben gemaakt. 

  

In 2018 wonen er 24 kinderen en zes zorgouders op het project. We gaan starten met fondsen-

werving 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 voortzetten. 

De bakkerij werkt en zal brood leveren voor de familiehuizen en de omgeving. Ook zal het kan-

toor, in hetzelfde gebouw ondergebracht, operationeel zijn. 

 

Met het bouwteam 2017 reisde ook een teamlid mee, dat met name heeft gekeken naar de mo-

gelijkheden om water te verzamelen en op te slaan. Op zijn advies is een bassin voor de opvang 
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van regenwater gerealiseerd bij de school, waarmee de toiletten kunnen worden schoonge-

maakt. Als dat werkt, wordt gedacht aan het maken van bassins bij de boerderijtjes, zodat het 

opgevangen water kan worden gebruikt voor het irrigeren van het land. Zijn voorstellen zullen 

worden geïmplementeerd in ons meerjarenbeleidsplan of – indien er fondsen zijn – al deels wor-

den uitgevoerd in 2017 en voortgezet in 2018. 
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 FINANCIËLE SAMENVATTING 

Balans 

 

Het saldo op de gezamenlijke betaal- en spaarrekening op 01-01-2017 bedroeg €32.867,02. Aan-

gezien het saldo op 31-12-2017 €48.332,16 bedroeg is er een stijging van €15.465,14 geweest. 

Dit zal worden verklaard na het presenteren van de resultatenrekening voor het jaar 2017.  

  

Financiële staat WEM 31-12-2017

Saldo betaalrekening 5.332,16€            

Saldo spaarrekening 43.000,00€          

Saldo creditcard -€                      

Kasgeld -€                      

--------------------------------------------------------------------

Totaal saldi 48.332,16€          

 - Reserveringen* 19.674,12€          

--------------------------------------------------------------------

Netto beschikbaar 28.658,04€          

*Reserveringen als volgt gespecificeerd

Bouw 3e huis 19.674,12€          

Gereserveerd voor uitbreiding school. 

Totaal reserveringen 19.674,12€          
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Resultatenrekening 

 

In 2017 is er wederom een groepsreis geweest. Het doel van deze groepsreis was het helpen bij 

de bouw van het derde weeshuis. De kosten voor dit weeshuis zijn bekostigd door een grote gift 

uit de Diaconie van de kerk in Noordwijk. Van deze gift is nog een grote som geld over gebleven, 

in overleg met de kerk in Noordwijk blijft dit geld bij de stichting en zal het gereserveerd staan 

op de balans om de laatste fase van de bouw van het derde weeshuis te bekostigen.   

De inkomsten voor de groepsreis in 2017 bedroegen €31.607,33. Aangezien hier ook al 

€14.605,95 voor was bijgedragen in 2016 waren de totale inkomsten hiervoor €46.231,28. Deze 

inkomsten zijn een mix van particuliere eigen bijdragen aan de groepsreis en giften van bedrij-

ven, stichtingen en kerken. De kosten bedroegen €35.022,23 voor de reis- en verblijfskosten van 

de deelnemers, €4.378,01 voor de bestuursleden welke zijn meegereisd met de groep, €3.811,71 

voor de door de groep gebouwde noodlokalen en €2.151,81 voor plaatselijk gepleegd onder-

houd aan de bakkerij, het Mama Ans House en de overige gebouwen. Hiermee is er vanuit de 

groepsreis 2017 een positief saldo van €849,52 overgebleven, welke is teruggevloeid naar de 

bankrekening van WEM en in de toekomst zal worden gebruikt ten bate van de in de statuten 

beschreven doelen van WEM.  

Resultatenrekening WEM 2017 31-12-2017

Inkomsten

Particulieren 5.477,09€             

Gift diaconie Noordwijk 44.213,00€           

Opbrengst rally rijden bestemd voor 3e huis 4.000,02€             

Particuliere gift voor school 5.350,00€             

Concert Piet Smit 775,00€                 

Giften kerken en stichtingen 1.628,91€             

Boekjes R. van Loon 490,93€                 

Inkomsten groepsreis 2017 31.607,33€           

--------------------------------------------------------------------

Totaal inkomsten 93.542,28€           

Uitgaven

Reparaties 2 auto's 2.353,38€             

Bankkosten 281,35€                 

Overige kosten 389,28€                 

Reiskosten bestuur 4.378,01€             

Reparatie bakkerij 903,75€                 

Bouw 3e huis 24.538,88€           

Microkrediet voor school 5.150,48€             

Overige onderhoud AE 836,36€                 

Bouw noodlokalen school 3.811,71€             

Onderhoud MAH 411,70€                 

Uitgaven groespreis 2017 35.022,23€           

--------------------------------------------------------------------

Totaal uitgaven 78.077,14€           

Saldo 2017 15.465,14€           
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Verder is er een grote particuliere gift voor de school binnen gekomen, welke bijna volledig is ge-

bruikt om de school een micro-krediet te verstrekken (net als is gebeurd in 2016). Dit laatste 

bleek nodig aangezien het exploiteren van de school in de eerste jaren nog moeilijk bleek. Mocht 

dit micro-krediet in de toekomst worden terugbetaald dan zullen deze gelden worden gebruikt 

ten bate van de school zelf.  

Tot slot is er in 2017 in totaal voor €8.371,93 binnen gekomen. Met dit geld is onder andere de 

reparatie van 2 auto’s betaald (€2.353,38) en zijn de algemene kosten ruimschoots gedekt. In 

2017 is er al met al meer geld binnengekomen dan er is uitgegeven, wat mede komt door een 

gunstige euro-dollar koers waardoor de begrote kosten voor het bouwen van het derde wees-

huis een stuk lager uitvielen dan begroot. Het positieve saldo over 2017 bedraagt €15.465,14. 

Het bestuur van WEM is zich er terdege van bewust dat de stichting geen winstoogmerk heeft en 

heeft zichzelf dan ook ten doel gesteld om dit geld in de komende jaren op een verantwoorde 

manier uit te geven ten bate van de in de statuten beschreven doelen. Een eventueel verlies in 

de komende boekjaren zal daarmee dan ook geen probleem vormen.  


