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 VOORWOORD 

Het voorliggende jaarverslag van de Stichting Whispering Eagle Ministries Nederland 
geeft een samenvatting van de activiteiten die in het afgelopen jaar 2019 hebben 
plaats gevonden.  
Na een beschrijving in hoofdstuk 2 van de context van het project en de organisatie, 
wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de activiteiten van 2019 en hun impact op de situatie 
in Muanda.  
Hoofdstuk 4 beschrijft hoe WEM-NL in het afgelopen jaar naar buiten is getreden. In 
Hoofdstuk 5 tenslotte vindt u een samenvatting van het beleid en de speerpunten be-
ginnend in het jaar 2020. 
 
Ook 2019 is een jaar geweest waarin veel is geleerd over de samenwerking met mensen 
in een andere cultuur, met andere regels, gebruiken en uitgesproken, maar vooral niet 
uitgesproken of vastgelegde gebruiken. Het blijft en zal waarschijnlijk blijven, een 
proces van vallen en opstaan. Van fouten maken, vergeven en doorgaan. Van werken 
aan, het vasthouden of hervinden van, vertrouwen. Van falen, maar gelukkig ook van 
successen. Dat de afstand en de soms beperkte mogelijkheden voor communicatie hier 
een cruciale rol in spelen, zal duidelijk zijn.  
 
We danken al onze donateurs, vrijwilligers, familie en vrienden en onze partners in 
Congo en Amerika voor het in ons gestelde vertrouwen, hun gebeden en de bijdragen 
die wij hebben ontvangen en de mooie ervaringen die we hebben gedeeld. 
 
 
Bestuur Stichting WEM-Nederland  
Simon Baars 
Jordy van Leeuwen  
Adriaan van Loon  
Britt van der Plas  
Irene van der Spek  
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 ORGANISATIE 

2.1 Context 

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, waarbij het geestelijk en lichamelijk misbruiken van deze kinderen, ook 
wanneer ze in hun eigen sociale omgeving worden opgevangen, helaas meer regel dan 
uitzondering is. 
In Muanda, een plaats in het westen van de Democratische Republiek van de Congo 
(verder DR Congo), wordt gebouwd aan een voorziening voor de opvang van weeskin-
deren.  
In DR Congo is hiertoe in 2007 de Organisation Non Gouvernemental - humanitaire 
(ONG-h) Abri de l’ Esperance opgericht met als doel grond voor het project aan te ko-
pen, de bouw te coördineren en ter plekke leiding te geven aan het project. 
Voor de (financiële) ondersteuning van dit Congolese initiatief is in de Verenigde sta-
ten in 2007 Whispering Eagle Ministries opgericht.  
 
De kinderen worden er opgevangen in familiehuizen waar zij in een liefdevolle gezins-
situatie kunnen opgroeien. Ook wordt ervoor gezorgd, dat de kinderen naar school 
gaan en een vakopleiding volgen, zodat zij een kans krijgen op een goed bestaan. 
WEM-NL is in maart 2013 opgericht om aan weeskinderen in de DR Congo een toekomst 
te bieden. 

2.2 Doelstelling 

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. 

2.3 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 functionerende voorziening te hebben staan. 
Vanuit deze visie probeert WEM-NL om kinderen in kansarme situaties te ondersteunen 
door een bijdrage te keveren aan scheppen van een thuissituatie, waarin tijd en aan-
dacht kan zijn voor de ontwikkeling van het kind en het ondersteunen van onderwijs-
mogelijkheden tot het moment dat hij of zij een beroep kan gaan uitoefenen dat hem 
of haar uitzicht geeft op een betere toekomst. Op aangeven van AE is hierbij voor wat 
betreft de leeftijd gekozen voor een bovengrens van achttien jaar. 
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2.4 Organisatievorm in Nederland 

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. 

2.5 Verdeling verantwoordelijkheden 

Over de drie partners zijn de taken op hoofdlijnen verdeeld.  

2.5.1 Abri de l’ Esperance (AE) 

AE is als lokale organisatie de eigenaar van het project. Het bestuur bestaat uit 10 per-
sonen. Er is tussen AE, de lokale overheid en de kerken een goede samenwerking. In 
samenspraak met de overheid ter plaatse, wordt bepaald welke kinderen worden ge-
plaatst. De kwaliteit van de geboden opvang van de kinderen ligt in handen van de co-
ordinator en het bestuur van AE. Voor de nu vijfentwintig kinderen zijn drie familiehui-
zen beschikbaar, elk met een ouderpaar wat 24/7 beschikbaar is voor de kinderen. 
De coördinatie van de bouw- en onderhoudsactiviteiten wordt verzorgd door een lid 
van het bestuur van AE. In onderhoud op dit moment zijn de volgende objecten: 

• het Mama Ans Huis, woning voor de coördinator van de stichting en gemeenschaps-
huis; 

• een kantoor, annex bakkerij; 

• drie familiehuizen; 

• twee boerderijtjes, met landbouwgrond; 

• een school; 

• drie gegraven waterputten. 

2.5.2 Whispering Eagle Ministries (WEM-US) 

De financiële ondersteuning van de kinderen en voor een belangrijk deel de overhead 
van de AE-organisatie ligt in handen van WEM-US. Door fondswerving in de USA worden 
voldoende middelen geworven voor voeding, kleding, scholing en medische zorg. Voor 
een belangrijk deel wordt ook in de salarissen van de bestuurders, de ouders en de 
overige medewerkers voorzien door WEM-US. 

2.5.3 Stichting Whispering Eagle Ministries Nederland (WEM-NL) 

WEM-NL is met name in het leven geroepen om AE te ondersteunen in de activiteiten 
rond de bouw en het onderhoud van de diverse genoemde objecten. De inzet is tot nu 
toe dan ook met name projectmatig.  

2.6 Communicatie 

Communicatie is in een samenwerkingsverband essentieel. Gelukkig gaat dit in het al-
gemeen redelijk tot goed. Met onze Congolese partner zijn er regelmatig (technische) 
belemmeringen. Internet ter plaatse is instabiel en is in het voorgaande jaar ook regel-
matig door de regering uit de lucht gehaald om het verspreiden van onwelgevallige in-
formatie te voorkomen. Ook telefoneren lukt niet altijd en is daarnaast erg duur.  
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Met WEM-US, onze partner in de Verenigde Staten, is regelmatig, minimaal eenmaal 
per maand overleg, via Skype. Tijdens deze gesprekken worden allerlei zaken afge-
stemd en worden afspraken gemaakt over de verdeling van steunvragen vanuit AE. 
 
Minimaal eenmaal per jaar vaardigt het bestuur iemand af voor een bezoek aan het 
project. In 2019 vond dit bezoek plaats in juni. Omdat dit een samen met WEM-US ge-
coördineerde reis was, was dit voor het eerst in heel lange tijd dat de besturen va de 
drie samenwerkende stichting bij elkaar waren. Daar Len de Zeeuw van WEM-US en Si-
mon Baars van WEM-NL beiden bestuursleden zijn van AE, was dit voor het eerste in 
lange tijd dat het bestuur van AE de kans had om in zijn geheel samen te komen. 
 
Tijdens deze bestuursreis is er een groot aantal zaken besproken en zijn er concrete 
afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van AE. Gemarkeerde punten waarover be-
sluitvorming heeft plaats gevonden of in het komende jaar plaats moet vinden zijn: 
 

• De toekomst van de oudere kinderen.  
Volgens de statuten van AE en de afspraken met WEM-US, is de kinderondersteu-
ning ingericht tot een leeftijd van maximaal 18 jaar. Daarna worden de jongeren 
geacht op zichzelf te gaan wonen en niet langer onder de zorgen van AE te blijven. 
Voor de oudste jongeren is het nu (bijna) zover. In de afgelopen jaren is hier wel 
over nagedacht, maar zijn er geen besluiten genomen. Besluit is nu om een over-
gangsperiode te gaan inrichten. Hoe dit exact vorm gaat krijgen is onderwerp van 
gesprek. 
 

• De organisatie van AE 
Op het moment ligt, vanaf het begin, de volledige verantwoordelijkheid en de aan-
sturing van AE in handen van de coördinator. Door het groeien van de organisatie is 
deze taak meegegroeid. Met het bestuur zijn afspraken gemaakt om te komen tot 
een evenwichtiger verdeling van de taken, waarbij ook de rest van bestuur beter in 
positie wordt gebracht.  
 

• De veiligheid op het project 
Door de voortgaande verslechtering van de economie komt het vaker voor dat er 
ongewenste bezoekers komen. De georganiseerde bewaking was hiervoor, met 
name door beschikbaarheid en leeftijd van de bewakers, in toenemende mate on-
voldoende. Met het bestuur is besloten dat deze beveiliging moest worden ver-
sterkt. Inmiddels is hiervoor een bedrijf ingezet. Voor de kosten hiervan heeft 
WEM-NL zich garant gesteld. 
 

• Ontwikkeling landbouwgebied 
Het potentieel van de aanwezige landbouwgrond wordt onvoldoende benut. Er zijn 
aanvullende afspraken gemaakt voor de doorontwikkeling van het gebied. Een deel 
van de financiering hiervoor zal vanuit WEM-NL worden verzorgd. 
 

• Voortgang ontheffing invoerrechten (exoneration) 
In tegenstelling tot de eerdere berichtgeving, dat de exoneration een kwestie van 
enkele dagen zou zijn, is deze nog steeds niet afgegeven. In de vergadering is afge-
sproken dat het bestuur van AE zich garant stelt voor het inklaren van de container 
met het energiestation (de container).  
 

• Situatie school 
De regering heeft voor het basisonderwijs op publieke scholen besloten dat hier-
voor niet langer schoolgeld hoeft te worden bepaald. Dit lijkt een kans voor de 
school van AE omdat de leraren, die als gevolg van dit besluit geen salaris meer 
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kregen, ook niet meer werkten. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen is op het mo-
ment dat dit is besproken zeer onzeker.  
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 VERSLAG 2019 

Onderstaande zaken werden in voorgaande jaren gerealiseerd: 
 

• 2013  de bouw van familiehuis 2 

• 2014 – 2016 de bouw van de eerste fase van de school 

• 2015  de aanleg van twee waterputten 

• 2015 – 2016 de bouw van twee boerderijtjes 

• 2016  het transport van twee 10 persoonsbussen 

• 2017 – 2018 de bouw van familiehuis 3 

• 2017  het bouwen en inrichten van drie tijdelijke klaslokalen voor de school 

• 2019  het afmaken en inrichten van twee klassen bij de school 

• 2019  het plaatsen en aansluiten van de container 
 
Hierop gaan we in dit jaarverslag niet verder in. 

3.1 Algemeen organisatie WEM Nederland 

Om de organisatiekosten in Nederland zo laag mogelijk te houden krijgen de bestuurs-
leden, conform de statuten geen vergoeding voor de door hen gemaakte uren. We wor-
den de kosten die ten behoeve van het project worden gemaakt door WEM-NL betaald 
of deze worden gedeclareerd.  
De vaste kosten bestaan uit: 
 

• bankkosten; 

• lidmaatschap Partin; 

• doorlopende project-reisverzekering; 

• reiskosten voor presentaties en vertegenwoordiging (op declaratie); 

• reiskosten bestuursreis. 

3.2 Algemeen organisatie DR Congo 

Naast de directe bouwkosten vergoedt WEM-NL ook nog een aantal indirecte bouwkos-
ten, zoals het salaris van de bouwcoördinator en de beveiligingskosten. De overige or-
ganisatiekosten worden betaald vanuit WEM-US. 

3.3 Onderhoud 

In 2019 werd ondersteuning gegeven voor de werkzaamheden op het gebied van het 
onderhouden van de panden van AE. Her betreft hier veelal beperkt kosten bijvoor-
beeld voor: 
 

• het oplossen van problemen met verstopte rioleringen; 

• het vervangen van dakplaten, door het corrosieve milieu nabij de oceaan en de ma-
tige kwaliteit van het materiaal ontstaan er regelmatig lekkage door gaten in de 
dakplaten; 

• het vervangen van muskietennetten; 

• het aanvullen van door hemelwater ontstane erosie gaten; 

• het repareren van het bamboewerk aan de tijdelijk schooluitbreiding en de kleu-
teropvang; 

• het herstellen van schilderwerk. 
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3.4 Bouwactiviteiten 

3.4.1 School 

In 2018 is op initiatief van een betrokken ondernemer gestart met de uitbreiding van 
de school met twee klaslokalen. Door een bedrijfsongeval en de neergang van de eco-
nomie in de DR Congo, was deze ondernemer helaas niet in staat het project af te ma-
ken. WEM-NL heeft vanuit de reserves en de meerdere meevallers bij de bouw van huis 
drie, het afbouwen en inrichten van deze twee lokalen op zich genomen.  
 
De vraag aan ons als stichting blijft of we willen ondersteunen bij de bouw van nog een 
viertal lokalen. Hierdoor kan het aantal leerlingen en hiermee de inkomsten van de 
school groeien, zodat weer een sluitende businesscase kan ontstaan. 

 
Bij de school is ook een wateropvang aanwezig. Dit jaar is de hemelwaterafvoer van de 
schooldaken aangesloten op deze opvang. De hierdoor ontstane waterbuffer wordt ge-
bruikt voor het schoonhouden van de school. 

3.4.2 Voorbereiding voor het plaatsen van de container met energiestation 

Na de toezegging van het bestuur van AE dat zij zich garant stelden voor het inklaren 
van de container werd het transport van de container gepland voor de tweede helft 
van het jaar. Als voorbereiding op de plaatsing moest er een gewapend betonnen fun-
dering worden aangelegd. Ook werd opdracht gegeven voor het graven van een ca. 
tweehonderdzestig meter lange geul voor de kabels tussen de plaats van de container 
en de school. 

3.4.3 Keukens 

In DR Congo wordt voornamelijk gekookt op houtskool en hout. Dit vindt dus buiten 
plaats. Bij de familiehuizen was het al geruime tijd een vraag of we hier geen over-
dekte voorziening voor konden maken. In 2019 is hiervoor opdracht gegeven en is de 
bouw hiervan begonnen. 

3.4.4 Waterputten 

Bij de boerderijtjes is de watervoorziening al geruime tijd een probleem. Zowel voor 
de bewoners als voor de irrigatie van het land. Het verzoek was om de aanleg van een 
grote ondergrondse watervoorziening in te kunnen richt. Als alternatief hiervoor is ge-
kozen voor de aanleg van (voorlopig) twee waterputten, met de toezegging dit aantal 
eventueel later uit te breiden. 

3.4.5 De container met (onder andere) zonnepanelen 

De in 2017, na een gesprek met de directeur van Stebru, gestarte ontwikkeling van een 
stroomvoorziening voor ons project is in 2019 afgerond met plaatsing van de container 
in Muanda. Naast de eerdere sponsors heeft een scheepvaartbedrijf aangeboden de 
container om niet te verschepen naar Muanda. 
 
Ondanks dat de exoneration nog niet rond was, hebben we als bestuur, met de nodige 
zorgen en reserves, besloten de container te verschepen, hierbij hebben we afgewogen 
dat zelfs wanneer er invoerrechten betaald zouden moeten worden, we dit nog de 
moeite en de investering waard vinden. 
Tijdens het transport kregen we te horen dat een lokale oliemaatschappij zorg wilde 
dragen voor het inklaren van de container en voor het transport over de laatste tien ki-
lometer., 
 
In oktober reisde een kleine groep naar DR Congo om de installatie te voltooien en de 
school en de huisjes van elektriciteit te voorzien. We zijn God, maar ook Stebru, 
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Eneco, MDB, Caru, UAL, Perenco en Schenkelbouw, maar ook alle andere heel erg 
dankbaar. 
 
We zijn er zeker van dat het beschikken over elektriciteit met name op het onderwijs 
een positieve invloed zal hebben, zeker nu ook in de avonduren les kan worden gege-
ven. Daarnaast geeft licht in de familiehuizen de kinderen meer gelegenheid voor huis-
werk, om iets te lezen of gewoon voor de persoonlijke verzorging als tandenpoetsen. 

3.5 Organisatie school 

Door de economische toestand van de DR Congo is het voortbestaan van de school een 
groeiende zorg.  Doordat een belangrijk deel van de ouders het schoolgeld niet kan be-
talen zijn de vooruitzichten op korte termijn niet gunstig. 
 
In 2016 is er bij de start van de school, als overbrugging van de aankoopkosten, een 
langere termijn lening verstrekt. Volgens de kosten-baten berekeningen zou de school 
bij een de geprognotiseerde groei van het aantal leerlingen en stijging van het school-
geld enkele jaren kunnen bouwen aan een financiële buffer. Vanaf ca. 2022 zou kun-
nen worden gestart met het terugbetalen van de lening. Met de huidige neergang van 
de landelijke economie is het vooruitzicht van starten met de aflossing tot nader order 
uitgesteld om zo het voortbestaan van de school en daarmee het aanbod van goed on-
derwijs voor de kinderen van Abri de l’ Esperance en de wijde omgeving voort te kun-
nen zetten. Hiermee kan blijvend worden bijgedragen aan hun ontwikkeling en kunnen 
de vooruitzichten voor hun toekomst substantieel worden verbeterd.  
Hoe hiermee verder te gaan is één van de gesprekspunten in het bestuur. 
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 VOORLICHTING EN PUBLICITEIT 

4.1 Nieuwsbrieven 

De nieuwsbrieven hebben een centrale rol in de informatievoorziening rondom de 
Stichting WEM- Nederland. In principe verschijnen zij tweemaandelijks en worden dan, 
conform de AVG wetgeving, per mail verzonden. Alle nieuwsbrieven worden ook via de 
site van de stichting aangeboden. 

4.2 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. De contacten met de Bilt hebben in het eer-
ste jaar van de acties geleid tot de geweldig opbrengst van ruim € 9.600. Een deel van 
deze opbrengst is in overleg met de school gebruikt voor de inrichting van twee klaslo-
kalen van de school in Muanda. 

4.3 Media 

Op Facebook is WEM-NL actief bezig om het project te promoten. Ook is dit medium 
tijdens de projectverblijven in DR Congo het thuisfront op de hoogte te houden van de 
gang- en stand van zaken.  

4.4 Website 

De website is ondersteunend aan het werk van WEM-NL, waarbij gezegd moet worden 
dat we besloten hebben te gaan investeren in het meer actueel en up to date houden 
van de site. De komende periode zal het bestuur gezamenlijk kijken hoe hier invulling 
aan kan worden geven. 
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 BELEID 

5.1 Algemeen organisatie WEM Nederland 

Diverse ontwikkelingen bij de partnerorganisaties in DR Congo en in USA vragen om be-
zinning op onze positie in het project. Hiervoor zijn contacten gelegd om onder bege-
leiding van een ervaren veranderkundige terug en vooruit te kijken. Dat deze bezinning 
effect gaat hebben op ons functioneren, op de grootte en samenstelling van het be-
stuur, op ons beleidsplan en zelfs op onze statuten is aannemelijk. Het bijstellen van 
het beleidsplan van 2013 stellen we dan ook uit, maar we hopen eind 2020 ook dit ge-
actualiseerd te hebben. 
 
Wat blijft is onze motivatie voor de weeskinderen in de DR Congo, al onze afwegingen 
zullen ten dienste staan aan het consolideren, versterken en zo mogelijk (nodig) uit-
breiden van onze activiteiten. 
 
Met betrekking tot de publiciteit en fondswerving zijn er in 2020 nog geen grote veran-
deringen te verwachten. 

5.2 Algemeen organisatie DR Congo 

We blijven hierbij in nauw overleg met AE om te monitoren hoe de in 2019 ingezette 
veranderingen hun plaats krijgen in de organisatie. Tijdens een geplande bestuursreis 
in het voorjaar zal dit, met de in 2.6 genoemde één van de hoofdpunten van bespre-
king zijn. 

5.3 Onderhoud 

Dit onderdeel is vraag gestuurd en laat zich lastig plannen. Op aangeven van de bouw-
coördinator ter plaatse zullen fondsen ter beschikking worden gesteld voor noodzake-
lijk onderhoud en noodzakelijke reparaties. 

5.4 Bouwactiviteiten 

Er is in 2020 geen bouwproject voorzien. Door de onzekere situatie rondom de school is 
besloten de investering in de uitbreiding van het aantal lokalen tot nader order uit te 
stellen. Ook de bouw van een vierde familiehuis is niet op korte termijn voorzien, ge-
zien het feit dat de sponsoring vanuit WEM-US voor acht extra kinderen op het moment 
niet rond te krijgen is. 
 
De ontwikkeling van het landbouwgebied gaat wel verder, omdat we het belangrijk 
vinden dat het project op termijn zoveel als mogelijk zelfvoorzienend kan worden.  
 
Een verbetering van de watervoorziening voor de huizen van het project is in voorbe-
reiding, maar niet concreet genoeg om te verwachten dat dit in 2020 als in uitvoering 
zal gaan komen. 

5.5 Organisatie school 

De economische ontwikkelingen in de DR Congo zijn niet te voorspellen. Op dit onder-
werp zullen we moeten handelen naar bevind van zaken.  
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 FINANCIEEL JAARVERSLAG WEM 2019 

Ook 2019 is weer een financieel gezond jaar geweest voor WEM-Nederland. Hier zijn 
we God en onze donateurs dankbaar voor. Met dank aan de in eerdere jaren opge-
bouwde financiële sterke positie, aangevuld met een aantal grote giften hebben we in 
2019 op financieel vlak geen problemen ervaren om onze missie uit te voeren. 

6.1 Balans 

De beginbalans op 1 januari 2019 was als volgt: 

Financiële staat WEM 01-01-2019 

  
Saldo betaalrekening  € 15.604,51  

Saldo spaarrekening  € 38.000,00  
--------------------------------------------------------
-- 

Totaal saldi  € 53.604,51  

 - Reserveringen  € 15.768,94  
--------------------------------------------------------
-- 

Netto beschikbaar  € 37.835,56  

 
De reserveringen waren opgebouwd uit een bedrag van €5.644,29 voor de laatste fase 
van de bouw van het derde weeshuis en voor €10.124,65 uit transportkosten voor de 
container met zonnepanelen en reiskosten van het reisteam.   
De eindbalans van 31-12-2019 is als volgt: 
 

Financiële staat WEM 31-12-2019 

    

Saldo betaalrekening  €   7.971,83  

Saldo spaarrekening  € 30.000,39  

Saldo creditcard  €  -3.794,38  

Kasgeld  €       564,12  

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

Totaal saldi  € 34.177,84  

 - Reserveringen*  €   7.423,66  

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

Netto beschikbaar  € 26.754,18  

    

    

*Reserveringen als volgt gespecificeerd 

Actie St Michael school  €   7.423,66  

Gereserveerd voor uitbreiding school.  

    

    

    

Totaal reserveringen  €   7.423,66  

 
Wat opvalt is dat het saldo van de betaal- en spaarrekening gezamenlijk een stuk lager 
is dan in 2018. Dit hangt deels samen met de uitgegeven reserveringen voor de school 
en de zonnepanelen (zie hoofdstukken 2 en 3). Verder is er een reservering opgenomen 
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van €7.423,66 voor een uitbreiding van de school. Deze €7.423,66 is een voortvloeisel 
van de door de St Michaelschool in de Bilt gehouden sponsorloop. In totaal is daarbij 
€9.233,47 opgehaald, waarbij €1.809,81 reeds in de school in Muanda is geïnvesteerd. 
Hierover meer in hoofdstuk 2.  
Verder is het saldo van de creditcard eind 2019 negatief. Dit is inmiddels verholpen en 
heeft geen financiële consequenties voor WEM gehad.  
 
Tot slot lagen de overige inkomsten in 2020 lager dan de overige kosten (zie hoofdstuk 
2).  

6.2 Resultatenrekening 

 

Resultatenrekening WEM 2019 31-12-2019 

    

Inkomsten   

Algemene giften particulieren  €      2.575,60  

Algemene giften overig  €      1.870,02  

Boekje R. van Loon  €         194,00  

Rente spaarrekening  €              0,39  

Actie St Michael school  €      9.233,47  
-------------------------------------------------------------------
- 

Totaal inkomsten  €    13.873,48  

    

Uitgaven   
Projectondersteuning  /  Alge-
meen  €      4.968,88  

Projectondersteuning  /  3e huis  €                  -    

Projectondersteuning  /  School  €    10.555,71  

    

Letter of Exoneration  €      1.178,18  

Reiskosten bestuur  €      1.386,40  

Communicatie  €                  -    

Bankkosten  €         204,00  

Salarissen leraren  €                  -    

Beveiliging weeshuizen  €      1.087,55  

Overige Kosten  €         401,01  
-------------------------------------------------------------------
- 

Totaal uitgaven  €    19.781,72  

    

Saldo 2019  €     -5.908,24  

 
De inkomsten en uitgaven zullen hieronder waar nodig worden toegelicht: 

6.3 Inkomsten 2019 

• Inkomsten giften particulieren 
Er is een kleine groep vaste donateurs die maandelijks een bedrag overmaakt. Hier 
zijn we erg dankbaar voor. Daarnaast maken verschillende particulieren onregelma-
tig een gift over voor het werk van WEM.  
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• Inkomsten giften overig 
Deze bestaan met name uit giften van kerken.  
 

• Boekje R. van Loon 
R. van Loon schenkt een deel van de ontvangen royalty’s over een aantal van zijn 
boekjes aan WEM. 
 

• Actie St Michaelschool 
Zoals in hoofdstuk 1 benoemd heeft de St. Michaelschool in de Bilt een sponsorloop 
voor WEM georganiseerd. Deze inkomsten, €9.233,47, zijn gereserveerd voor de uit-
breiding van de school in Muanda. Een bedrag van €1.809,81 is reeds geïnvesteerd 
in nieuw meubilair.  

6.4 Uitgaven 2019 

• Projectondersteuning algemeen 
Dit zijn diverse kosten ter ondersteuning van het project. Te denken valt aan on-
derhoud van het Mama Ans House, de weeshuizen, de bakkerij en de boerderijtjes. 
Een aantal voorbeelden van kosten zijn matrassen voor €348, groentezaden voor 
€220, muskietennetten €140, het aanleggen van kookplaatsen in de open lucht 
€871, zonnepanelen op het kantoortje €946 en een batterij en omvormer Mama Ans 
House €712. 
 

• Projectondersteuning school 
Deze kostenpost bestaat uit een aantal grote uitgaven, te weten: 

 

• €1529 aan leermiddelen 

• €4825 bouw twee lokalen. Dit is gefinancierd door de reservering die nog open-
stond n.a.v. de gift van de kerk in Noordwijk in 2018.  

• €1431 onderhoud en schilderwerk school 

• €519 aanleg veranda’s en hemelwaterafvoer 

• €403 onderhoud aan het dak 

• €1810 nieuw meubilair gefinancierd door gift St Michaelschool 
 

• Letter of Exoneration 
Al jaren probeert l’Abri de Esperance een zogenaamde ‘letter of exoneration’ te 
krijgen, waarmee WEM-Nederland en WEM-Amerika spullen in Congo mogen invoe-
ren zonder invoerrechten te betalen. Ook dit jaar heeft WEM hierin bijgedragen 
aan de kosten.  
 

• Reiskosten bestuur 
In juni 2019 is de heer S. Baars namens het bestuur van WEM-Nederland naar Mu-
anda afgereisd om het project te inspecteren, de banden aan te halen en allerlei 
zaken te bespreken. De reiskosten hiervoor zijn door WEM-Nederland betaald.  
 

• Beveiliging weeshuizen 
WEM-Nederland heeft in 2019 besloten de kosten voor het beveiligen van de wees-
huizen over te nemen van WEM-Amerika. Dit om WEM-Amerika financieel te ontlas-
ten.  
 

• Overige kosten 
Dit bestaat grotendeels uit onze doorlopende reisverzekering.  
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6.5 Oktoberreis zonnepanelen 

In oktober 2019 is er een groep van 7 personen naar Muanda afgereisd om zonnepane-
len te installeren ten bate van de verlichting van de school en de weeshuizen. De zon-
nepanelen en toebehoren zijn volledig door bedrijven gesponsord en zijn niet opgeno-
men in dit financieel jaarverslag.  
De meeste reiskosten zijn door de deelnemers zelf betaald en wegens deze reden vrij 
summier opgenomen in dit reisverslag. Een uitzondering bedragen de reiskosten van 
het technisch bouwteam uit Nederland, bestaande uit 3 van de 7 personen van deze 
groep. Het bestuur van WEM heeft besloten om 75% van de gemaakte reiskosten van dit 
bouwteam voor rekening van WEM-Nederland te nemen.  
De financiële verslaglegging van deze reis in oktober ten behoeve van het plaatsen van 
zonnepanelen is als volgt: 

 
Het restant van -€80,07 is minimaal en is voor de eigen rekening van WEM-Nederland 
genomen.  

6.6 Conclusies 

In 2019 heeft WEM-Nederland een aantal grote projecten (mede) gefinancierd, te we-
ten de bouw van twee extra klaslokalen en het vervoeren en plaatsen van zonnepane-
len ten bate van de school en de weeshuizen. Het uitvoeren van deze projecten heeft 
er mede voor gezorgd dat de financiële positie van WEM is gedaald van een totale ba-
lans van €53.604,61 naar €34,177,38. Dit lijkt een negatieve ontwikkeling, maar hier 
moeten de nodige kanttekeningen bij worden geplaatst.  
Ten eerste was de financiële positie van €53.604,61 exceptioneel hoog en deze was 
mede te danken aan het feit dat er al veel geld was overgemaakt ten bate van de 
bouw van de twee klaslokalen en van het vervoeren en installeren van de zonnepane-
len. Deze hoge kaspositie vasthouden was dan ook geen doel van de stichting.  
Ten tweede was 2019 vooral een jaar van uitvoeren: het financieren van de geplande 
projecten was namelijk al in de voorgaande jaren gebeurd. Met dank aan de mooie gift 
van de St Michaelschool zijn er toch behoorlijk wat inkomsten binnengekomen, maar in 
2019 lag niet de nadruk op het werven van fondsen.  
Tot slot heeft WEM-Nederland altijd ervaren dat wanneer er geld nodig is om de ge-
maakte plannen uit te voeren dit altijd beschikbaar kwam. God heeft meermaals op 
wonderlijke wijze financieel voorzien. Daarnaast blijken veel mensen WEM een warm 
hart toe te dragen en financieel te ondersteunen wanneer dit nodig is. Wanneer het 
nodig is zal WEM dan ook wederom een beroep doen op haar netwerk. Tegelijkertijd 
ziet het bestuur van WEM er geen noodzaak in om actief fondsen te werven om dit ver-
volgens op de bank te zetten. Wij willen niet vertrouwen op een volle spaarrekening 
(die nog steeds mooi gevuld is) maar op Gods hulp en de vrijgevigheid van mensen om 
ons heen.  

Kosten voor deelnemers zelf: 6.840,66€     

Reiskosten technisch personeel WEM: 3.240,31€     

Kosten transport Container 4.067,66€     

Totale kosten: 14.148,63€  

Eigen bijdrage deelnemers: 4.828,25€     

Afgesproken bijdrage WEM in reiskosten 3.240,31€     

Sponsoring bedrijven voor transport container en reiskosten 6.000,00€     

Totale inkomsten: 14.068,56€  

Restant voor rekening WEM -80,07€         

Oktoberreis 2019 


