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Terugblik 2021 
We kijken met blijdschap en dankbaarheid terug op 2021. Het was net als in 2020 een jaar met 

een aantal onverwachtse wendingen. In Februari en Maart moesten de scholen helaas weer dicht 

vanwege een covid-lockdown in de provincie Noord-Kivu.  

Tot overmaat van ramp, een natuurramp, barstte op de avond van zaterdag 22 mei, vulkaan de 

Nyiragongo uit. De Nyiragongo ligt zo’n 15 km ten noorden van het centrum van Goma. De lava 

heeft zeventien dorpen ten noorden van Goma verwoest en een buitenwijk was ook overstroomd 

door de lava. Gelukkig is het stadscentrum gespaard gebleven. Hierna was er natuurlijk veel 

noodhulp nodig, hier hebben we ook een steentje aan kunnen bijdragen. 

Er zijn ook een hoop mooie ontwikkelingen geweest. Samen met Un Jour Nouveau (UJN) a.k.a. 

Africa New Day, hebben we een droom werkelijkheid zien worden…  

Op 11 januari 2021 is het Rehabilitatie Huis voor straatkinderen opgericht!  

Al jaren waren we op zoek naar hoe we straatkinderen het beste kunnen helpen om het 

straatleven uit te stappen en een nieuwe start te maken. Vorig jaar zijn we gestart met het 

voedselprogramma, maar er was meer nodig, een vervolgstap om de levens van deze kostbare 

kinderen op een krachtige manier blijvend te veranderen. Het Rehabilitatie Huis is daar het 

antwoord op. Hier wonen vijftien jongens die een jaar lang bezig gaan met persoonlijke 

ontwikkeling, traumaverwerking en doelen stellen voor de toekomst.  

Daarnaast hebben we het voedselprogramma niet alleen draaiende kunnen houden, maar in de 

loop van het jaar zelfs uitgebreid van vier tot vijf dagen per week.  

Van September t/m half November waren er fondsenwerving activiteiten in Nederland. Er zijn een 

aantal Stories from Congo avonden gehouden waarin het werk belicht werd.  

Hierdoor is er o.a. vrijgevig gegeven voor een nieuw gebouw voor het Esther Project, een mooie 

stap die we in de vooruitblik voor 2022 toelichten! 

Samen met Nouvelle Communaute de L’Esperance (NCE) hebben we ons ingezet voor 

Basisschool de Hoop waar ruim 350 kinderen kwaliteitsbasisonderwijs krijgen. 

Door middel van het Esther Project zijn kwetsbare vrouwen toegerust om te kunnen naaien en 

kunnen ze met hun nieuwe vaardigheid een inkomen verdienen. Het Esther Project is ook nog 

eens klaar voor een nieuwe stap die we eind 2021 begin 2022 gaan realiseren! 

Wil je zien hoe ons werk er in het echt uitziet? Klik hier om een promofilm te zien van alle 

verschillende projecten 
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https://africanewday.org/
https://youtu.be/_nVwr2gqUSQ


Basisschool de Hoop 
Basisschool de Hoop is een school die zijn leerlingen kwaliteitsbasisonderwijs geeft. Dit biedt 

stabiliteit en hoop temidden van een vaak onzeker bestaan. 

De school bevindt zich namelijk in Mugunga, een gebied zo’n 12 km van Goma. Mugunga is een 

plek met veel geschiedenis. Na de genocide, die plaatsvond in Rwanda 1994 van 7 april t/m 15 

juli, kwam er een vluchtelingenstroom op gang 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 binnenlandse vluchtelingen (=IDP Internally Displaced People). Pas in 2015 zijn 

de meeste vluchtelingen uit Rwanda teruggegaan naar hun land. Van de velen IDPs die in 

Mugunga vluchteling waren hebben sommigen zich uiteindelijk daar gevestigd. Dit zijn dus veelal 

gezinnen die hun bestaan vanaf nul moesten opbouwen. Basisonderwijs kunnen betalen voor hun 

kinderen is in veel gevallen niet mogelijk of geen prioriteit met alle noden die er zijn. Er is veel 

ontwikkeling, maar criminaliteit en gewelddadige demonstraties zijn vaak aan de orde van de 

dag. Bijna elke nacht worden bewoners wakker van geweerschoten vanwege bijvoorbeeld een 

inbraak in de omgeving.  

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

waar zij het beste in zijn; kwaliteitsonderwijs leveren aan hun leerlingen. Basisschool de Hoop 

heeft dit jaar 385 studenten kunnen voorzien in gratis basisonderwijs van goede kwaliteit.  

   

Foto li.: De leraren poseren voor de school.                                                        Foto re.: Lerares Chance geeft les 
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Dit jaar kwam de school voor twee grote uitdagingen te staan. Nog een nationale lockdown in 

februari-maart vanwege covid-19 gevolgd door een vulkaanuitbarsting van de Nyiragongo eind 

mei, waardoor de scholen wekenlang gestopt werden. Het huiswerk systeem wat vorig jaar tijdens 

de lockdown is bedacht werd weer in werking gesteld. Door het hele jaar heen hebben we gezien 

hoe de docenten zich hebben ingezet voor het onderwijs van deze geweldige kinderen. 

Onderwijs is en blijft een van de meest krachtige sleutels om de cirkel van armoede te 

doorbreken! 

Wil je deze kinderen zien spelen en springen tijdens de pauze? Klik hier voor de vlog. 
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https://youtu.be/azvpULLC0Ek


Het Esther Project  
Het Esther project is een naaischool voor kwetsbare vrouwen die weinig tot geen inkomen 

verdienen en over het algemeen weinig scholing hebben ontvangen. Sporadisch is er ook een 

man die de training volgt.  

      In zeven maanden leren de studenten patroontekenen, meten en kledingstukken naaien. Na 

de training krijgen de geslaagde studenten een diploma en een naaimachine. Dat helpt ze om 

hun eigen inkomen te kunnen verdienen.  

Eind maart is de zevende training van het Esther Project afgerond! Sinds vorig jaar werd er zo’n 

2,5 euro per maand gevraagd per student. Dit is een haalbaar bedrag voor de meeste studenten 

en helpt het project op den duur financieel zelfstandiger te worden. Als studenten erg hun best 

doen, maar dit geld simpelweg niet kunnen opbrengen, worden ze niet weggestuurd. Dat is een 

echte uitzondering in dit land, normaal geldt, hoe goed je ook je best doet zonder het lesgeld te 

betalen kom je er niet in. 

In juni is de de achtste training van het Esther Project gestart, deze training werd in december 

afgerond. Dit is de eerste training waar 100% van de examenkandidaten geslaagd zijn, dus 23 van 

de 23! 

De studenten hebben zich ingezet en hun talenten ontwikkeld. Deze inzet is niet niks, als je  je 

bedenkt dat velen daarnaast hun gezin moeten verzorgen 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. Koken 

gebeurd op houtskool en neemt dus ook aardig wat tijd in beslag. Dat is de dagelijkse realiteit 

van deze vrouwen. Daarom zijn we zo trots op alle (geslaagde) studenten. Ze hebben een 

naaimachine gekregen om hun eigen business op te zetten!   
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Een aantal tastbare ontwikkelingen op een rijtje:  
- Zevende training is eind maart afgerond met vijfentwintig geslaagde studenten. 
- Achtste training van het Esther Project is gestart in juni en in december afgerond met 

drieëntwintig geslaagde studenten. 
- Er zijn in totaal 48 naaimachines gedoneerd aan de geslaagde studenten! Twintig machines 

vanuit Hoop & Toekomst en de rest vanuit onze partnerorganisatie NCE. 
- Een alumni van het Esther Project is na een opleidingstraject mee gaan draaien als stagiaire 

docent bij de 8e training. 

Ben je benieuwd hoe het eraan toegaat bij zo’n examen van het Esther Project? Klik hier om er 

een vlog over te kijken. 
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https://youtu.be/vVw6fjCuORc


Het Tumaini voedselprogramma voor straatkinderen in Goma 
In Goma leven er naar schatting ruim 1000 kinderen op straat. Dit is slechts een schatting en er 

zijn geen officiële cijfers bekend, met een stad van ongeveer twee miljoen inwoners, is het 

waarschijnlijk dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. De factoren die een push creëren om op 

straat te gaan leven zijn variërend van vluchten voor rebellengroepen, ontsnappen aan de 

armoede van het gezin of het dorpsleven tot misbruik/mishandeling binnen het gezin 

ontvluchten.         

De hoop dat er op straat betere omstandigheden of werk is voor deze kinderen zijn lokt hen. De 

realiteit is dat het straatleven hard is en er onderling veel gevochten wordt om te overleven, zo 

komen de kinderen in groepen terecht waar sprake is van middelenmisbruik en criminaliteit.   

     Tumaini betekend Hoop in het Swahili en het Voedselprogramma (VP) bestaat om deze 

kinderen weer hoop te geven voor een betere toekomst.  

      Maandag t/m vrijdag komen de kinderen van 11.00-15.00uur. Ze krijgen een maaltijd, basis 

medische zorg en psychosociale ondersteuning. Ook worden er leuke activiteiten met hen 

gedaan, zoals danslessen, spelletjes en sport activiteiten. De nadruk ligt erop dat we de het hart 

en verstand van de kinderen veranderen door liefde en de boodschap dat ze waardevol zijn en 

het straatleven geen goed bestaan voor hen is. Velen van hen vertellen dat ze door het onderwijs 

wat ze krijgen bij het VP stoppen met middelengebruik zoals, lijm snuiven, alcohol, wiet roken en 

of zelfs benzine drinken! Een aantal van hen heeft zelfs besloten om weer terug te gaan en bij hun 

familie te gaan wonen! 

Foto li.: li. Cosma en re. zijn broer Jeremie                                Foto re.: Jeremie li., Cosma re.  
Beide foto’s zijn rond Juli 2021 genomen bij het voedselprogramma toen ze nog bij hun moeder woonden. 

     In 2020 was het VP gestart als opstap naar het Rehabilitatie Huis (RH). Toen het RH echter in 

het leven werd geroepen leek het ons niet goed om te stoppen met het VP. We hebben het zelfs 

uitgebreid naar vijf dagen per week, in de hoop dat we voldoende fondsen zullen ontvangen om 

er voor deze kinderen te kunnen zijn.  
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Eerst was het VP bij de school van Un Jour Nouveau die in de namiddag de ruimte bood om in de 

cafetaria samen te komen en onze activiteiten te doen. Uiteindelijk was dit niet meer mogelijk 

door een enorme toename van leerlingen in de start van het schooljaar 2021-2022.  

     Na even zoeken hebben we een klein terrein gevonden met een simpel houten huis, wat we 

nu huren om daar het VP te houden. Dit geeft ons de ruimte om de activiteiten nog meer vorm te 

geven naar de behoefte van de kinderen in plaats van twee uur per dag, zijn de kinderen nu zo’n 

vijf uur per dag welkom. Door het jaar heen bleek meerdere malen hoe kwetsbaar deze kinderen 

zijn en hoe onzeker hun bestaan is. Één van de kinderen die regelmatig kwam, overleed na 

aangereden te zijn s’avonds op straat. Dit laat ons inzien hoe hard het nodig is dat we tijd 

aandacht en liefde in deze kinderen investeren, zodat ze ondanks alles nog goed terecht zullen 

komen! 

    Een ontroerend verhaal is ook dat van Jeremie en Cosma. Als broertjes waren zij één van de 

jongste deelnemers van het VP. Ze hadden al een ongezonde thuissituatie, maar toen hun moeder 

ineens verdwenen was, kwamen ze echt op straat terecht. We voelden ons genoodzaakt hen op te 

vangen in het RH. Vanaf November wonen ze daar en maken ze een mooie ontwikkeling door. 

Het is niet duidelijk of we hen kunnen herenigen met familie, maar wel kunnen we goed voor ze 

zorgen en kijken welke mogelijkheden er in de toekomst zullen zijn voor hen. Dit is een prachtig 

voorbeeld van hoe het VP helpt om vroegtijdig problemen te signaleren en er, waar mogelijk op 

in te kunnen spelen. Klik hier om een vlog te kijken over het Tumaini Voedselprogramma. 

Foto li.: Cosma in het RH november.   Foto midden: Jeremie in het RH november.    Foto re.: Cosma & Jeremie met Lars 
op Tchegera uitje November 
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https://youtu.be/zVWQQpEDyAI


Het Tumaini Rehabilitatie Huis voor straatkinderen 

Op 11 januari is een droom werkelijkheid geworden: een plek waar “straat”kinderen weer kind 

kunnen zijn en hun gezonde ontwikkeling centraal staat in alles wat er gebeurd. In het 

Rehabilitatie Huis (RH) hebben we vijftien jongens opgenomen die daar ong. een jaar wonen. In 

dat jaar ontwikkelen ze zich tot gezonde jongens die weer een waardige plek in de maatschappij 

kunnen innemen.   

Ze hebben deelgenomen aan de volgende activiteiten: 
- Alfabetisering 
- Groeps- en individuele counseling 
- Vaklessen met name houtbewerking en bakken 
- Creatieve therapie 
- Bijbelse lessen 
- Recreatie activiteiten zoals; danslessen, sport en verschillende uitjes 

 Het is geweldig om te zien hoe deze activiteiten samen met een veilige “thuis”basis en 

voldoende eten voor hen een enorm verschil hebben gemaakt.  

Door het jaar heen was te zien hoe de verandering bij elke jongen plaatsvond. Een vechters-  en 

straatmentaliteit moest plaats maken voor een positieve mentaliteit. De jongens begonnen te 

dromen over wie ze later willen worden en zetten daar al de nodige eerste stappen voor. 

Foto: de jongens met begeleider voor het Tumaini Rehabilitatie Huis tijdens de eerste dagen in het huis. 
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In November zijn de jongens een dagje naar Tchegera gegaan een prachtig vulkanisch eiland in 

het Kivu meer. Dit was een enorm hoogtepunt voor hen, waarvoor ze zelfs dansuitvoeringen 

hadden ingestudeerd. Hier is een leuke vlog over gemaakt, klik hier om die te bekijken. 

Half December was het tijd om hen waar mogelijk te herenigen met ouders en of andere 

familieleden. Dit was een grote stap waar we langzaam naartoe hebben gewerkt. Twaalf van de 

vijftien jongens zijn op deze manier met hun familie herenigd. Drie andere jongens wonen nog in 

het RH. We hebben een enorme impact gemaakt in de levens van deze mooie jongens en wat 

een moed en doorzettingsvermogen hebben zij getoond! 

We hebben de visie om op den duur ook een Tumaini huis voor meiden op te richten. Daarvoor 

moeten we eerst de fondsen bijeen zien te krijgen. 

 

Foto: de jongens van het Tumaini Rehabilitatie Huis laten trots hun creaties zien die ze gemaakt hebben bij Art Class. 
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https://youtu.be/fdSlssvxMLM


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. Wil je zelf 

een kijken nemen in de jeugdgevangenis? Klik hier om een vlog erover te bekijken. 

Dit jaar hebben we gezien dat de jongeren zich optrokken aan de woorden van hoop die met hen 

gedeeld werden. We hebben doopdiensten gehouden en 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’s: een feestelijke doopdienst in de jeugdgevangenis in April. 
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https://youtu.be/_nVwr2gqUSQ?t=272


Noodhulp na de vulkaanuitbarsting van de Nyiragongo  
Op de avond van 22 mei barstte de vulkaan de Nyiragongo uit. De lava heeft zeventien dorpen 

ten noorden van Goma verwoest en een buitenwijk was ook overstroomd door de lava. Gelukkig 

is het stadscentrum gespaard gebleven en zelfs het vliegveld, 300 meter voor de lava het 

vliegveld bereikte stopte het.   

De impact op de stad was groot, omdat er een stroomleiding die stroom voorziet aan eenderde 

van de stad was afgesneden. Ook een grote waterleiding was verwoest door de lava en dit alles 

zorgde voor een groot tekort aan water en stroom.  

 

Foto li.: De vulkaan Nyiragongo die zo’n 15km van Goma ligt.       Foto re.: op de avond van de vulkaanuitbarsting (foto 

credit: onbekend) Beide foto’s zijn vanaf het eiland Tchegera genomen.  

Huizen waren verwoest, scholen, klinieken, noem maar op. Duizenden mensen sloegen op de 

vlucht. Niet alleen vanwege de eerste uitbarsting, de dag erna begonnen heftige aardbevingen 

die tot ongeveer 6.2 op de schaal van Richter kwamen. Sommige dagen waren de aardbevingen 

om het kwartier, geleidelijk kwam er meer tijd tussen, dit duurde ruim drie maanden met 

sporadische aardbevingen. Donderdag na de uitbarsting was er nog een dreiging van een tweede 

uitbarsting, dit zorgde voor een tweede massa-evacuatie vanuit Goma naar de omliggende 

plaatsen.  
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Foto’s (foto credit Un Jour Nouveau): water distributie onder de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting in de Nyiragongo 

buurt. 

Goma is de grootste stad in de provincie Noord- Kivu. Dus toen ongeveer een half miljoen 

mensen op de vlucht gingen, was dat naar kleinere dorpen en steden daaromheen, die niet de 

faciliteiten hadden om deze mensen te kunnen opvangen.  

Noodhulp was natuurlijk nodig en in samenwerking met Un Jour Nouveau hebben we ook een 

steentje kunnen bijdragen, door o.a. waterdistributie en noodpakketten uit te delen. Klik hier voor 

de link naar het verslag van Un Jour Nouveau hierover en open dan Bulletin Francais 2021 N38.  

We hebben ook een vlog gemaakt over de vulkaanuitbarsting, klik hier om die te bekijken. 
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http://unjournouveau.org/bulletin-hebdo/#137-137-wpfd-top-p6
http://unjournouveau.org/T%C3%A9l%C3%A9charger/137/bulletins-hebdomadaires/8480/bulletin-francais-2021-n38.pdf
https://youtu.be/S50mNR35wig


Fondsenwerving in Nederland 
September t/m half november zijn er verschillende Stories from Congo avonden gehouden. Door 

de covid-19 maatregelen was het niet mogelijk en of verstandig om een groter evenement te 

organiseren. Dit was een mooie gelegenheid om in een huiskamersfeer tot 10-15 mensen per 

avond te kunnen vertellen over het werk van Stichting Hoop & Toekomst voor een Kind. Het 

waren gezellige avonden waarin de hoogte- en dieptepunten van het jaar werden gedeeld en ook 

werd vooruitgeblikt naar komend jaar. Dit heeft de band met de achterban versterkt en het was 

bemoedigend voor Lars en Anne om te zien hoe hun werk werd ontvangen.  

De plannen voor het Esther Project werden gedeeld: een nieuw gebouw voor het Esther Project! 

Hier werd enthousiast op gereageerd en zo was het benodigde bedrag op een gegeven moment 

binnen! 

Foto’s: een indruk van de Stories from Congo avonden in Nederland 

Een huis in Goma 
De Wolfswinkels waren al een tijd bezig met het zoeken van een koophuis in Goma. Ze hebben 

een lange termijn visie om op zijn minst de komende vijf jaar nog in Goma te wonen. Daarbij 

blijven de huurprijzen stijgen en als huurder heb je een onzeker bestaan in Congo, omdat er geen 

beschermende wet- en regelgeving is voor huurders. Als de huurbaas wil kan hij ineens de huur 

omhoog gooien, of je als huurder vertellen dat je binnen korte tijd een ander huis moet zoeken. 

    Eind december hebben ze een geschikt huis in aanbouw gevonden. In de cijfers hieronder is 

dan ook te zien dat er €25.000,- gegaan is naar de aankoop van een huis. Het gaat hier om de 

aankoop van een huis voor de fam. Wolfswinkel. Deze giften zijn als persoonlijke giften aan de 

familie Wolfswinkel voor dit specifieke doel geschonken door donateurs die van het verlangen 

naar een stabielere thuisbasis afwisten en daar op deze manier aan bij wilden dragen. Er is dus 

geen geld van algemene of specifieke giften voor andere doelen hier aan besteed. 
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Deze specifieke giften zijn via de stichting gelopen, omdat het de doelen van Stichting Hoop & 

Toekomst dient. Dit leggen we hieronder uit aan de hand van een korte opsomming:  
- De aanwezigheid van de familie Wolfswinkel als zendelingen in Goma dient de doelen van de 

stichting en is essentieel voor het succes van de projecten. Zij zijn onze handen en voeten op 

de grond en houden toezicht op de verschillende projecten die namens de stichting worden 

uitgevoerd.  
- Een stabiele thuisbasis voor de familie Wolfswinkel zorgt ervoor dat ze beter kunnen werken in 

een land met veel onzekerheid. Denk hierbij aan politieke onrust, dagen van protest, waar je als 

expat genoodzaakt bent thuis te blijven. 
- Een kantoorkamer in huis, dat tevens uitkomst geeft op dagen van protest. 

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

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 voor hun trouwe steun het afgelopen jaar, zowel 

relationeel als financieel, samen maken we een impact! Last but not least willen we iedereen 

bedanken die een éénmalige donatie heeft gedaan het afgelopen jaar. 

We zijn onze lokale partners Un Jour Nouveau en Nouvelle Communauté de l'Esperance enorm 

dankbaar voor de vruchtbare samenwerking. Samen staan we sterk of zoals ze zeggen in het 

Swahili Umoja ni nguvu! 
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Vooruitblik 2022 
Wat een stappen hebben we mogen maken in 2021. Een jaar met veel onzekerheden en 

doorzetten, maar toch ook van groei, veranderde levens en mooie activiteiten in de verschillende 

projecten. In 2022 hopen we dat er meer stabiliteit is om verder te investeren in de levens van 

kwetsbare kinderen. We hebben de visie om te gaan fondsenwerven voor het Tumaini Huis, zodat 

we een eigen stuk land met een huis en verschillende faciliteiten kunnen bouwen. Dit zal wellicht 

even duren voordat het gerealiseerd kan worden, maar we gaan in 2022 beginnen met het zoeken 

naar mogelijkheden hiervoor.  

Voor alle andere projecten zullen we ons ook blijven inzetten, zodat kwetsbare kinderen zich 

kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige jongvolwassenen.  

Wil je meer zien van ons werk en leven in Congo? Kijk dan even op ons YouTube kanaal 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via info@hoopentoekomst.nl 

 

Foto: De provinciale weg in Goma. 
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Financieel verslag 

1. Balans per 31 december 2021 

31-dec-21
31-

dec-20
31-

dec-19
31-

dec-18

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 44.356 35.250 15.802 12.804

Totaal activa 44.356
35.250

  15.802 12.804

31-dec-21
31-

dec-20
31-

dec-19
31-

dec-18

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen 44.356 35.250 15.802 12.804

Totaal passiva 44.356 35.250  15.802 12.804
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2. Staat van baten en lasten over 2021 

2021 2020 2019 2018

€ € € €

BATEN

Giften 130.739 90.614 73.729 51.240

Som der baten 130.739 90.614 73.729 51.240

LASTEN

Kosten Oeganda 0 855 625 300

Congo 120.604 69.957 69.692 43.003

Algemene kosten 1.029 353 414 258

Som der lasten 121.633 71.165 70.731 43.561

Saldo baten en lasten 9.106 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 

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-21
31-

dec-20
31-

dec-19
31-

dec-18

€ € € €

Bankrekeningen 44.356 35.250 15.802 12.804

Totaal liquide middelen 44.356 35.250 15.802 12.804

Het eigen vermogen bestaat uit kapitaal:

31-dec-21
31-

dec-20
31-

dec-19
31-

dec-18

€ € €

Kapitaal 44.356 35.250 15.804 12.804

Totaal kapitaal 44.356 35.250 15.804 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 

2021 2020 2019 2018

€ € € €

Giften 130.739 90.614 73.729 51.240

Totaal giften 130.739 90.614 73.729 51.240

2021 2020 2019 2018

€ € € €

Bank 406 258 234 155

Werving 529 71

Hosting & Website 95 95 109 95

Totaal algemene kosten 1030 353 414 250

2021 2020 2019 2018

€ € € €

Schoolgeld 0 855 625 300

Totaal Oeganda 0 855 625 300
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Congo 

2021 2020 2019 2018

€ € € €

Levensonderhoud             25.713   25.393   24.033   22.959 

Rehabilitatiehuis & voedselprogramma             27.518   13.100 

Aankoop huis             25.000 - - -

Visums, verblijf- en reiskosten              9.066     2.909     8.404 3.316 

Huurkosten               6.992  7.452     7.900    6.459 

Verzekeringen              4.520    5.189    4.616     4.544 

Esther project              4.346     2.342     2.041        306 

School de hoop               4.346     5.189 

Noodhulp na vulkaanuitbarsting              3.750 

Algemeen 2.632

Schoolgeld studenten               2.081    1.573    5.227        150 

Prison Ministry              1.203        401 

Ziektekosten                  580        994 

Community projecten Congo               2.857     1.423     6.850     3.269 

Noodhulp en microfinanciering derden    2.251 

Gebouw Masisi     8.100     2.000 

Extra huisvesting NL ivm ziekte     3.994 

Totaal Congo            
120.604 

      
44.564 

      
45.389 

      
18.044 
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