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Terugblik 2020 
We kijken met blijdschap en dankbaarheid terug op 2020. Wereldwijd zijn er in dit jaar voor 

iedereen onverwachtse- en grote veranderingen geweest door de COVID19-pandemie. In maart 

bereikt corona de hoofdstad Kinshasa en eind maart ook Goma, er volgde een lockdown en alle 

scholen en trainingen werden gesloten. Hierdoor moest Basisschool de Hoop een tijdlang dicht, 

ook het Esther Project sloot noodgedwongen haar deuren, de jeugdgevangenis was in die tijd 

ook niet bereikbaar voor evangelisatie. 

Eind januari gingen Lars & Anne met hun meiden terug naar Congo nadat ze een aantal weken in 

Nederland waren geweest voor o.a. fondswerving. Terug in Congo gingen zij met frisse moed 

weer aan de slag. Na een heftige gebeurtenis begin februari had Anne eind februari een 

instorting, dit leidde tot een ongeplande terugreis (op medische grond) naar Nederland. Lees 

hierover meer onder het kopje De Wolfswinkels in Nederland.  

We hebben dit jaar wederom goed samengewerkt met Nouvelle Communaute d’Esperance (NCE) 

en hebben daar mooie resultaten van gezien.  

Daarnaast kondigen we met blijdschap aan dat we een nieuw samenwerkingsverband zijn gestart 

met Un Jour Nouveau (UJN) a.k.a. Africa New Day. Meer informatie over deze organisatie is te 

vinden op hun website Africa New Day. Samen met hen zijn we dit jaar een voedselprogramma 

gestart voor straatkinderen in Goma. Hier kwamen vanaf juni aanvankelijk drie en later vier keer 

per week minstens vijftig kinderen voor een maaltijd en psychosociale hulp naartoe. 

Ondanks alle noodgedwongen aanpassingen door de pandemie is er een prachtig nieuw project 

gestart voor de straatkinderen in Goma en is er een marathon gelopen in Nederland die een 

prachtig bedrag heeft opgebracht. Dit geld zal gebruikt gaan worden voor de volgende stap om 

straatkinderen te helpen: een rehabilitatie huis. 
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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 moesten opbouwen. 

Basisonderwijs betalen of kunnen betalen voor hun kinderen is in veel gevallen niet mogelijk of 

geen prioriteit met alle noden die er zijn. 

Doordat we deze school ondersteunen met salaris voor vier van hun leraren, kunnen zij doen waar 

zij het beste in zijn: goed kwaliteitsonderwijs leveren aan hun leerlingen.  

Basisschool de Hoop heeft dit jaar 350-400 studenten kunnen voorzien in gratis basisonderwijs 

van goede kwaliteit. Door de lockdown kwam de school voor een enorme uitdaging te staan. 

Opnieuw hebben we gezien hoe veerkrachtig de Congolese bevolking is: er werden wekelijks 

huiswerk pakketten uitgedeeld en het huiswerk van de vorige week werd nagekeken. Ook kregen 

leerlingen elke week in kleine groepjes nog extra begeleiding met hun huiswerk. Door de 

ondersteuning van een collega konden er ook voedselpakketten uitgedeeld worden voor deze 

gezinnen. Al met al zijn we enorm trots dat de school zijn naam recht heeft gedaan: ze brachten 

dit jaar Hoop in moeilijke tijden!  

Een school in Nederland verwelkomde ons als goed doel voor hun kerstmarkt 2019. Hierdoor 

konden we dit jaar een extra gift doen om de nodige nieuwe schoolbanken te laten maken! 
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Het Esther Project  

In maart is de zesde training van het Esther Project afgerond! Voor het eerst werd er een bijdrage 

van zo’n 2,5 euro per maand gevraagd aan de studenten. Dit is een haalbaar bedrag en erg 

goedkoop vergeleken met vergelijkbare trainingen. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat de 

studenten hierdoor meer waarde hechten aan hun lessen. Ook zorgt het ervoor dat het project 

financieel zelfstandiger is geworden. 

Zeven maanden kregen de vrouwen les. De studenten hebben zich ingezet en hun talenten 

ontwikkeld. Deze inzet is niet niks, als je bedenkt dat velen daarnaast hun gezin moeten 

onderhouden en een huishouden draaien. Bedenk je maar eens dat je gerust een paar uur per 

week bezig bent om de was met de hand te doen… en oja het water voor de was moet je eerst 

nog met bidons halen en naar huis dragen. Dat is de dagelijkse realiteit van deze vrouwen. 

Daarom zijn we zo trots dat maar liefst vijfentwintig studenten zijn geslaagd. Ze hebben een 

naaimachine gekregen om hun eigen business op te zetten! Door de lockdown die in April volgde 

kon er lange tijd geen nieuwe training gestart worden. Uiteindelijk is er in September een nieuwe 

training gestart. In deze training werd Charmante, een alumni van het Esther Project, voor het 

eerst volwaardig docent. Wat een geweldige ontwikkeling!   

Foto’s: een aantal geslaagde studenten  

Een aantal tastbare ontwikkelingen kort op een rijtje:  
- Zesde training van het Esther Project  afgerond met vijfentwintig geslaagde studenten. 
- Vijfentwintig naaimachines zijn gedoneerd aan de geslaagde studenten! 
- Drie naaimachines zijn gedoneerd aan een project dat zich tevens inzet om kwetsbare vrouwen 

naaivaardigheden aan te leren. 
- De zevende training is in september van start gegaan. 
- Een alumni van het Esther Project is na een opleidingstraject nu een nieuwe docent. 
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Het voedselprogramma voor straatkinderen in Goma 

Door de Covid-19 pandemie ging ook Goma een tijd lang in lockdown. Tijdens deze lockdown 

werd het steeds duidelijker dat de straatkinderen heftig te lijden hadden onder de 

omstandigheden. Met bijna geen mens op straat waren er geen klusjes te doen en gaf bijna 

niemand hen wat eten uit barmhartigheid. Terwijl Lars en Anne in Nederland waren heeft Lars 

samen met collega’s van UJN uit Goma dit project in het leven geblazen om de kinderen de 

nodige hulp te verlenen. In juli is dit project van start gegaan. Wekelijks kregen zo’n vijftig tot 

zeventig kinderen aanvankelijk drie keer per week een maaltijd, later werd dit uitgebreid naar vier 

keer per week. Naast de maaltijd kregen zij psychosociale hulp om hen te helpen hun leven te 

veranderen daardoor besloten een aantal kinderen zelf om terug te gaan naar hun familie en/of 

gezin. Bij deze herenigingen boden wij tevens een ondersteunende rol om dit proces te 

begeleiden. 

De volgende stap die we nemen om de straatkinderen in Goma te helpen is een rehabilitatie huis 

voor hen oprichten waar ze o.a. vakscholing en alfabetisering zullen krijgen. We zijn eind dit jaar 

begonnen met de inkopen voor het huis zoals meubels, pannen, potten etc. Ook hebben we een 

geschikt huis gevonden om te huren. Begin 2021 zal het Rehabilitatie Huis van start gaan.  
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Community centrum in Masisi 

Het community centrum in Mukohwa is uitgebouwd tot een kerk waar wekelijks lokale gelovigen 

samenkomen. De partner organisatie Nouvelle Communaute d’Esperance (NCE) heeft 

verschillende reizen vanuit Goma gemaakt en ze hebben er mooie initiatieven gestart, er zijn 

naaimachines door hen gedoneerd waardoor er nu ook naailessen gegeven kunnen worden. 

Stichting Hoop & Toekomst heeft besloten om dit project volledig in de handen van NCE te laten. 

We hebben het volste vertrouwen dat zij in Mukohwa nog veel mooie ontwikkelingen zullen 

maken en zijn blij dat wij hier in de loop der tijd aan hebben kunnen meebouwen. Natuurlijk 

blijven wij de ontwikkelingen op een afstandje volgen aangezien we nog nauw met NCE 

samenwerken aan andere projecten. 

 

Foto’s: Li. Lars gaat op de motor naar Masisi, Mi. onderweg naar Masisi, Re. Het community centrum Mukohwa (Masisi) 
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Jeugdgevangenis in Goma 

De centrale gevangenis van Goma heeft een jeugdafdeling waar voornamelijk jongens 

opgesloten zitten. Er is een klein binnenplein, een aantal lokalen die als klaslokaal functioneren 

een slaapzaal, met name bij de jongens zijn de slaap-faciliteiten nog verre van wat het zijn moet. 

Deze jongens en meiden 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. 

Elke week gaan Emmanuel en Lars naar de jeugdgevangenis om een boodschap van hoop met 

hen te delen. Ze delen het evangelie met praktische toepassingen voor de jongeren om hen  te 

inspireren hun leven te beteren. Naast het onderwijs voorzien we ook in een simpel Congolees 

ontbijt: de Congolese oliebol oftewel beignet. Er werden ook Bijbels uitgedeeld zodat de 

gevangenen onderling de Bijbel kunnen bestuderen en aan elkaar kunnen voorlezen. 

Door de lockdown was het vanaf april t/m augustus niet mogelijk om er heen te gaan. Ook waren 

zowel Lars als Emmanuel geruime tijd in het buitenland. Toen Lars en Anne in november 

terugkwamen werd het eerste bezoek aan de gevangenis dus gevierd met een extra voedsel 

donatie aan de jeugdafdeling.  

Met de kerst hebben we een er een speciale feestdag van kunnen maken door extra eten te 

geven en ook kleren te doneren. De jongeren hadden een grote glimlach op hun gezicht, omdat 

ze ondanks dat ze gevangen waren toch nog een feestelijke dag hadden met extra lekker eten en 

een cadeau.  

Foto: Deze jongeren zijn gedoopt in de jeugdgevangenis, nadien wordt er voor ze gebeden. 
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De Wolfswinkels in Nederland door een burn-out, Covid-19 en een marathon… 

Eind januari vertrokken de Wolfswinkels vanuit Nederland weer terug naar Congo. Ze waren drie 

maanden in Nederland geweest om enkele fundraising activiteiten te doen en de feestdagen met 

hun families door te brengen. Met nieuwe ideeën en nieuwe energie keerden zij terug naar huis. 

Begin februari werden zij s’nachts wakker van een paar harde knallen, de stroomstabilisator stond 

in brand en veroorzaakte enorm veel rook in huis. Er was hoge voltage stroom binnen gekomen. 

Ze konden gelukkig via het balkon het huis uitklimmen met hulp van de buren. De 

stroomstabilisator was uit zichzelf uitgegaan en er was verder geen brand meer in huis. Dit 

incident had veel stress veroorzaakt m.n. bij Anne. Eind februari werd ze opgenomen in het 

ziekenhuis in Goma met klachten die op hartklachten leken. Die week terwijl Anne opgenomen 

lag werd besloten in overleg met de verzekering dat ze beter af zou zijn in een ziekenhuis in 

Nederland om hartklachten te constateren of uit te sluiten. Zo landde de Wolfswinkels ongepland 

op 28 februari in Nederland. Zij zouden 27 maart weer terugvliegen als Anne haar gezondheid dat 

toe zou laten. Helaas ging alles toen anders, omdat Corona in grote mate Nederland en andere 

delen van de wereld had bereikt. Ook Congo sloot haar grenzen daarom eind maart in de hoop 

Corona zo buiten de deur te houden. Bij Anne werd geconstateerd dat ze te kampen had met een 

burn-out door meerdere traumatische gebeurtenissen in de afgelopen jaren in Congo. Uiteindelijk 

is dit een goede periode geweest voor het herstel van Anne.  

De kinderen gingen naar een Nederlandse school, maakte veel vriendinnetjes en konden ook 

lekker veel tijd doorbrengen met de opa’s en oma’s waar ze enorm van genoten hebben!  

Lars had gepland om in mei in Kigali een marathon te rennen om geld op te halen voor de start 

van een rehabilitatie huis voor straatkinderen in Goma. De marathon in Kigali werd afgelast door 

corona en zo werd het plan gewijzigd om zelf een marathon te organiseren en die op 
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Nederlandse bodem te rennen. Lars en Matthijs (de penningmeester) gingen zodoende op 9 

Oktober om 8:00 uur van start. Ze hebben hiermee maar liefst €15.038,50 opgehaald! 

Ook is er dit jaar gevlogd om de betrokkenheid te behouden en vergroten ga naar ons YouTube 

kanaal voor leuke videos om te zien hoe het leven en werk in Congo is! 

Het jaar na alle lockdowns, er is nog veel onzeker over hoe de covid-pandemie zich gaat 

ontwikkelen in 2021. Hoe dan ook hebben we goede hoop dat we door onze projecten veel 

kwetsbare kinderen en hun gezinnen kunnen helpen om positiever en krachtiger in het leven te 

staan. 

Speciale dank aan… 
Namens Lars & Anne en het hele bestuur van Stichting Hoop & Toekomst willen we alle trouwe 

maandelijkse partners hartelijk bedanken. Zonder jullie vertrouwen en steun konden we het 

verschil niet maken in de levens van veel kostbare mensen!  

We danken ook Mystery Church in Hilversum en Motion Church in Utrecht voor hun trouwe steun 

het afgelopen jaar, samen kunnen we een impact maken! Last but not least willen we iedereen 

bedanken die een éénmalige donatie heeft gedaan het afgelopen jaar. 

Foto: De vulkaan Nyiragongo die zo’n 15km van Goma ligt. De foto is vanaf het eiland Tchegera genomen. 
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Vooruitblik 2021 

Basisschool de Hoop 
Voor basisschool de Hoop willen we onze maandelijkse steun wat verhogen. De leraren en 

leraressen werken hard en verdienen relatief weinig. We hopen daardoor op zijn minst een kleine 

salarisverhoging mogelijk te maken. Aan de andere kant zullen we hen stimuleren om ook op 

lokaal niveau inkomsten te genereren. Mugunga is een plek die in ontwikkeling is en economisch 

gezien is er ook groei geweest de afgelopen jaren. Er ontstaan meer lokale midden- en 

kleinbedrijfjes en er worden mooiere huizen gebouwd. Daarentegen worstelen er ook nog veel 

gezinnen om rond te komen. Al met al denken we wel dat het mogelijk is om een kleine 

maandelijkse bijdrage te vragen per kind, zoals een dollar per maand. We hopen dat dit opgepikt 

wordt door het bestuur van de school. Wij zijn een partner-organisatie en het uiteindelijke beleid 

ligt dus in de handen van onze lokale partner. Daar zijn we trots op, omdat wij de ondersteunende 

rol bieden en de Congolezen in de leiderschapsrol zitten zoals het hoort in hun eigen land.  

Esther Project 
We zien natuurlijk uit naar het verdere verloop en een succesvolle afronding van deze zevende EP 

training! Daarnaast zullen we kijken hoe we op de lange termijn de self-sustainability kunnen 

vergroten en tegelijkertijd nog steeds de doelgroep goed in ogen houden. We willen kwetsbare 

vrouwen kunnen bereiken die weinig te besteden hebben. In overleg met NCE zullen we hier 

nieuwe plannen voor maken die we in 2021 bekend hopen te maken… 

Straatkinderen in Goma 
We willen deze kinderen op de lange termijn helpen om hun leven te veranderen. Hiervoor zullen 

we het komende jaar het rehabilitatie huis starten voor zo’n twaalf kinderen. Dat zal een plek zijn 

waar ze zich thuis voelen en wennen aan een gestructureerd leven. Ze zullen er uitgedaagd 

worden om hun talenten te ontwikkelen en een goede basis van lezen, schrijven en rekenen 

meekrijgen. 

Jeugdgevangenis in Goma 
Het komende jaar zullen we doorgaan met het delen van hoop in de jeugdgevangenis dmv 

inspirerende boodschappen. Ook zullen we op aanvraag op een praktische manier inspringen als 

er noden zijn zoals te weinig eten of een gebrek aan benodigdheden. Aangezien er gelukkig 

steeds stabieler gewone scholing plaatsvind, lijkt vakscholing geen goede optie voor deze 

setting. 
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Algemene presentatie 
We zijn dankbaar dat we een groeiend netwerk van betrokkenen hebben! We hopen dat 

ook het komende jaar dit zal doorgroeien en zullen ons blijven inzetten om d.m.v. vlogs 

over het werk van Stichting Hoop en Toekomst en het leven van Lars & Anne een reëel 

beeld te schetsen. Zo willen we dus het alledaagse werk en leven in Goma en omstreken 

(Oost-Congo) toegankelijk maken. Op deze manier willen we hoopvolle verhalen vanuit 

Oost-Congo delen.  

Ook zullen Lars & Anne een paar weken naar Nederland reizen om contact te 

onderhouden, fondswerving te doen en hun netwerk te vergroten. Hiermee hopen we 

een grotere slagkracht te krijgen om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en 

inspireren! 

 

Foto: Het straatleven in een typische (buiten)wijk van Goma. 
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Financieel verslag 

1. Balans per 31 december 2020 

31-dec-20 31-dec-19 31-dec-18

€ € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 35.251 15.802 12.804

Totaal activa 35.251  15.802 12.804

31-dec-20 31-dec-19 31-dec-18

€ € €

PASSIVA

Eigen vermogen 35.251 15.802 12.804

Totaal Passiva 35.251 15.802 12.804
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2. Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019 2018

€ €

BATEN

Giften 90.614 73.729 51.240

Som der baten 90.614 73.729 51.240

LASTEN

Kosten Oeganda 855 625 300

Congo 69.957 69.692 43.003

Algemene kosten                              353 414 258

Som der lasten 71.165 70.731 43.561

Saldo baten en 
lasten 19.449 2.998 7.679
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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 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-20 31-dec-19 31-dec-18

€ € €

Bankrekeningen 35.251 15.802 12.804

Totaal liquide middelen 35.251 15.802 12.804

31-dec-20 31-dec-19 31-dec-18

€ € €

Kapitaal 35.251 15.802 12.804

Totaal kapitaal 35.251 15.802 12.804
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4.  Toelichting op de staat van baten en lasten 

4.1 Baten 

Giften 

4.2 Lasten 

Algemene kosten

Oeganda 

2020 2019 2018

€ € €

Giften 90.614 73.729 51.240

Totaal giften 90.614 73.729 51.240

2020 2019 2018

€ € €

Bank 258 234 155

Werving 71

Hosting & Website 95 109 95

Totaal algemene kosten 353 414 250

2020 2019 2018

€ € €

Schoolgeld 855 625 300

Totaal Oeganda 855 625 300
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Congo 

2020 2019 2018

€ € €

Levensonderhoud 25.392,76 24.033 22.959

Rehabilitatiehuis 12.110,34

Visums, verblijf- en reiskosten 2.908,55 8.404 3.316

Huurkosten 7.452,00 7.900 6.459

Verzekeringen 5.188,15 4.616 4.544

Esther Project 2.341,55 2.041 306

Schoolgeld studenten 1.572,75 5.227 150

Basisschool de Hoop 5.188,50

Prison ministry 401,40

Voedselprogramma voor 
straatkinderen

990,00

Extra huisvesting NL ivm ziekte 3.993,75

Ziektekosten 993,74

Community projecten Congo 1.423,00 6.850 3.269

Noodhulp en microfinanciering 
derden

2.251

Gebouw Masisi 8.100 2.000

Totaal Congo 69.957 69.672 43.003
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