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Terugblik 2018 
We kijken met blijdschap en dankbaarheid terug op 2018: 
dit jaar is er gefocust op het versterken van de verschillende projecten die al draaide zoals 
Basisschool de Hoop, het Esther project en het versterken van de relaties in het dorp Mukohwa (in 
het gebied van Masisi). Daarnaast is er een evangelisatie project in de jeugdgevangenis van 
Goma van start gegaan, waar 60-100 jongeren wekelijks het evangelie horen en een klein ontbijt 
krijgen. Empowerment door educatie, skills-training, social business en evangelisatie zijn de grote 
woorden van dit afgelopen jaar. 

Basisschool de Hoop 
Deze kleine basisschool bevindt zich in Mugunga, een gebied zo’n 12 km vanaf het centrum van 
Goma. Mugunga is een plek met heel wat geschiedenis. Na de genocide, die plaatsvond in 
Rwanda 1994 van 7 april t/m 15 juli, kwam er een vluchtelingenstroom opgang richting Oost-
Congo (vooral Goma en Bukavu). Zo ontstond er in Mugunga een enorm vluchtelingenkamp van 
niet alleen vluchtelingen uit Rwanda, maar later ook van IDP (Internally Displaced People). Pas in 
2015 zijn de meeste vluchtelingen uit Rwanda teruggegaan naar hun land van herkomst. Ook zijn 
er mensen blijven wonen die in Mugunga hun bestaan sindsdien opbouwen. Dit zijn dus veelal 
gezinnen die voorheen vluchteling waren en hun bestaan vanaf nul moeten opbouwen. 
Basisonderwijs betalen of kunnen betalen voor hun kinderen is in veel gevallen niet mogelijk of 
geen prioriteit.  
Basisschool de Hoop heeft kunnen voorzien in gratis basisonderwijs. Dit jaar verzorgde de 
basisschool voor 400 studenten goed basisonderwijs. Lars gaf hier wekelijks Engelse les. 

Naast basisschool de Hoop, ondersteunen we ook kinderen en jongeren die naar andere scholen 
gaan. Zo hebben we dit jaar vijf kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen helpen met 
basisonderwijs. Drie jongeren met middelbaar onderwijs en één jongvolwassene met een 
universitaire onderwijs. De kinderen en jeugd van nu zijn de toekomst en investeren in goed 
onderwijs legt het fundament voor der rest van hun leven. 
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Het Esther Project (EP) 
Er is een grote stap gemaakt: een eigen gebouw voor het Esther Project! Dit gebouw is 
grotendeels gefinanceerd door de verkoop van de spullen die vrouwen van het EP gemaakt 
hebben. Een enorme prestatie, niet alleen zijn deze vrouwen zelf uit armoede gekomen door 
nieuwe vaardigheden te leren en hun talenten te ontwikkelen, ze hebben er zelfs de financiering 
van een eigen gebouw mee weten te realiseren. De trots bij de vrouwen is terecht groot! Dit jaar 
is de vierde EP training en (de tweede training in het nieuwe gebouw, dat zich in Mugunga 
bevindt). Alle toekomstige trainingen van het EP in Goma zullen hier ook gehouden worden. 
Strategisch gezien is dit een mooie stap, omdat het EP zich zo dichter bij haar doelgroep bevindt: 
jonge en kwetsbare vrouwen / moeders.  

  
Anne heeft zich ingezet om samen met de Congolese docenten de training in goede banen te 
leiden. Dat was een flinke uitdaging, want een grotere ruimte door het nieuwe gebouw en de 
nieuwe locatie zorgde voor vijf keer zoveel studenten als de voorgaande training (6 vorige training 
naar 35 om precies te zijn). Ook zijn er nieuwe producten ontwikkeld om in Nederland verkocht te 
worden.  

Een aantal tastbare ontwikkelingen kort op een rijtje:  
- Een eigen “Esther Project" gebouw 
- Vijf naaimachines zijn gedoneerd aan het Esther Project 
- 32 vrouwen en drie mannen volgden de training  
- Het Esther Project verkocht dit jaar voor ongeveer €4.330 aan producten 
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Community centrum in Masisi 
Vanaf Oktober 2017 t/m April 2018 is er geïnvesteerd en gewerkt aan het huidige community 
center in Mukohwa voltooid. Het is nu in de staat dat het gebruikt wordt als gast- en samenkomst-
verblijf in Mukohwa. Dit zorgt ervoor dat de volgende fase in ons werk in Masisi aangebroken is: 
meer trips maken om de relaties te versterken.  

Hierin willen we het onderlinge contact van voorgangers versterken zodat zij samen hun krachten 
kunnen bundelen om het evangelie te delen met de mensen om hen heen en zich samen zullen 
gaan inzetten om praktische problemen in het dorp op te gaan lossen. Op den duur is de visie 
om ook hier een EP te starten en hopelijk nog meer mooie initiatieven die werk creëren zodat de 
spiraal van armoede doorbroken wordt. 

Jeugdgevangenis in Goma 
De centrale gevangenis van Goma heeft een jeugdafdeling waar voornamelijk jongens 
opgesloten zitten. Vorig jaar is het deel van het gebouw waar de jeugd zit deels afgebrand, 
waardoor de jongens zijn verhuisd naar een deel van de gevangenis waar ze minder buitenruimte 
hebben en de riolering letterlijk openligt omdat de grond op bepaalde stukken kapot is.  
Deze jongens die qua leeftijd tussen de 12 - 20 jaar zijn zitten opgesloten voor weken tot 
maanden. Sommigen hebben ernstige misdrijven gepleegd en anderen zijn vals beschuldigd wat 
uiterst gemakkelijks gaat door het slechte functioneren van politie en justitie. Elke week op vrijdag 
gaan Emmanuel en Lars naar de jeugdgevangenis om een boodschap van hoop met deze 
jongens te delen. Het evangelie wordt met hen gedeeld met daarin verweven lessen om hun 
leven op een betere manier op te pakken. 
Naast het onderwijs voorzien we ook in een simpel Congolees ontbijt: de Congolese oliebol 
oftewel beignet. 
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Fundraising activiteiten in Nederland 
Vanaf September 2018 zijn Lars en Anne Wolfswinkel met hun kinderen naar Nederland gekomen 
om daar het jaar af te sluiten. Zij hebben enkele fundraising activiteiten gedaan, zoals het houden 
van een sponsoravond, presentaties bij thuisgroepen van een betrokken kerk, presentatie op een 
MBO-school. Het investeren in nieuwe contacten voor toekomstige fundraising.  
Het effect hiervan was op de korte termijn te zien in een stijging van éénmalige giften alsook een 
stijging in de mensen die besloten om maandelijkse sponsor te worden. 
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Vooruitblik 2019 
In en rondom Goma lopen er prachtige projecten, deze vereisen ook het komende jaar de nodige 
aandacht. In elk project is het ons doel om samen met Congolese leiders deze projecten naar een 
hoger niveau van kwaliteit en impact te tillen.  

Basisschool de Hoop 
Voor basisschool de Hoop zullen we op zoek gaan naar meer financiële steun aangezien de 
fondsen voor deze school nog onvoldoende zijn. Op de lange termijn zoeken we naar een vorm 
voor lokale financiering (deels of indien mogelijk geheel). Bij het runnen van de school komen 
hoge kosten kijken voor onze relatief kleine stichting. Dit is een uitdaging waar we ons graag voor 
inzetten zodat 300-400 studenten kwaliteitsbasisonderwijs zullen ontvangen. 

Esther Project 
In het Esther Project zal er tijd en geld geïnvesteerd worden in het trainen van een nieuwe docent 
die zelf in Mugunga woont. Dit vergroot de lokale draagkracht van het EP voor de komende 
trainingen. 

Masisi 
 Nu het community centrum in Mukohwa voltooid is, kijken we er naar uit om daar meer reizen 
naartoe te maken om op die manier relaties te versterken met de lokale bevolking.  We willen een 
groep van mensen vormen en inspireren om de problemen zoveel mogelijk op lokaal niveau 
samen te gaan oplossen. Op den duur is de visie om ook hier een EP te starten en hopelijk nog 
meer mooie initiatieven die werk creëren zodat de spiraal van armoede doorbroken wordt. 
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Jeugdgevangenis in Goma 
Het komende jaar zullen we doorgaan met het delen van hoop in de jeugdgevangenis 
dmv inspirerende boodschappen. Op den duur willen we kijken hoe we op een praktische 
manier korte vakscholing kunnen bieden. Op die manier kunnen de gevangenen een 
vaardigheid leren waar ze geld mee kunnen verdienen als ze weer vrij zijn. 

Straatkinderen in Goma 
Ook is er de visie om een kleinschalig project op te zetten waarmee straatkinderen 
bereikt zullen worden. Het doel is om hen kansen en tools te bieden om te kunnen 
rehabiliteren en opnieuw naar school te gaan of een vakopleiding te gaan volgen. Dit jaar 
zullen we ons verdiepen in wat dat zal betekenen en hopelijk al kunnen starten met het 
project. 

Algemene presentatie 
In het komende jaar zullen we stappen maken naar professionalisering in presentatie van 
de werkzaamheden. Ook zullen we ons richten op het versterken van de betrokkenheid 
met de huidige sponsoren als zowel een uitbreiding van ons netwerk. Dit zal terug te zien 
zijn in een vernieuwing en verbetering van de website, het up to date houden van de 
social media kanalen en last but not least zal er gevlogd gaan worden. Door middel van 
filmpjes over het werk van Stichting Hoop en Toekomst en het leven van Lars & Anne 
Wolfswinkel zullen geïnteresseerden een reëel beeld krijgen van het alledaagse werk en 
leven in Goma en omstreken (Oost-Congo). Op deze manier willen we "het ver van mijn 
bed show” gevoel doorbreken. 
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1. Balans per 31 december 2018 

 

31-
dec-18 31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 12.804 5.124 4.122 3.860

Totaal activa 12.804 5.124 4.122 3.860

31-
dec-18 31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15

PASSIVA

Eigen vermogen 12.804 5.124 4.122 3.860

Totaal Passiva 12.804 5.124 4.122 3.860
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2. Staat van baten en lasten over 2018 

 

2018 2017 2016 2015

€ € € €

BATEN

Giften 51.240 39.996 40.041 9.572

Som der baten 51.240 39.996 40.041 9.572

LASTEN

Kosten Oeganda
              

300 
             890           1.940           4.052 

Noodhulp Tanzania
                    

-   
 -   -            1.110 

Congo
          

43.003 
        37.857         37.093              300 

Algemene kosten              258              255              740              770 

Som der lasten         43.561         39.001         39.773           6.232 

Saldo baten en lasten           
7.679 995 267 3.340
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3. Toelichting op de balans 
3.1 Activa 
Liquide middelen 

De specificatie is als volgt: 

3.2 Passiva 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat louter uit kapitaal: 

Toelichting 
De stijging van het kapitaal komt door een positief saldo van baten en lasten die volledig aan het kapitaal 

ten gunste is gekomen.  

 

31-dec-18 31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15

€ € € €

Bankrekeningen 12.804 5.124 4.122 3.860

Totaal liquide 
middelen

12.804 5.124
4.122 3.860

31-dec-18 31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15

€ € €

Kapitaal
12.804 5.124           

4.122 
          

3.860 

Totaal liquide 
middelen

12.804 5.124           
4.122 

          
3.860 
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4.  Toelichting op de staat van baten en lasten 
4.1 Baten 
Giften 

4.2 Lasten 
Oeganda 

 

2018 2017 2016 2015

€ € € €

Giften 51.240 39.996         38.841           9.572 

Totaal giften 51.240 39.996 40.041 
          

 9.572 

Oeganda 2018 2017 2016 2015

€ € € €

Dagelijkse benodigdheden 1100

Gas water Elektra

Huurkosten 952

Ondersteuning Derrick

Schoolgeld 300 890 1940 2000

Totaal Oeganda 300 890 1.940 4.052
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Congo 

 

2018 2017 2016 2015

€ € € €

Levensonderhoud
          
22.959 

        
14.510 

        
13.806 

Visums, verblijf- en reiskosten
            
3.316 

          
5.050 

          
4.730 

             
300 

Verhuizing
          

3.345 

Huurkosten
            
6.459 

          
7.560 

          
3.860 

Verzekeringen
            
4.544 

          
3.772 

          
1.492 

Esther project
               
306 

             
780 

               
40 

Schoolgeld Sarah & Estimque
               
150 

             
560 

             
590 

Opstartkosten Congo en 
Talenschool

        
10.369 

Community projecten Congo
            
3.269 

          
2.280 

          
2.006 

Noodhulp en microfinanciering 
derden

             
200 

Gebouw Masisi
            
2.000 

Totaal Congo 43.003 37.857 37.093 300
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Algemene kosten 

2018 2017 2016 2015

€ € €

Bank 
               
155 

160 146 178

Drukkosten en marketing 183 136

Hosting & Website
                  
95 

95 212 454

Totaal algemene kosten 250 255 541 770
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