De Hulp aan Congo in het jaar 2012
In april 2011 is Justin 3 weken in Congo geweest en heeft daar de l’Ordre opgericht en dit is met
statuten vastgelegd. Samen met de leden van de l’Ordre is toen al gekeken naar projecten die wij
mogelijk kunnen ondersteunen en financieren.
In de daarop volgende maanden hebben we een project gekozen en die aan het begin van 2012
bekend gemaakt.
Het betreft het aanschaffen van leermiddelen en schoolmeubilair.
Voor de leermiddelen denken we € 1000,-- nodig te hebben en voor het kopen en laten
vervaardigen van schoolmeubilair circa € 2000,--.
Justin heeft over deze keuze regelmatig contact gehad met de leden van de l’Ordre.
Eerst waren er grotere plannen, zoals het verbouwen van een school.
Maar we hebben bewust gekozen voor een kleinschalige aanpak.
Als deze kleine projecten goed verlopen en als het aantal donateurs toeneemt, dan kunnen we
alsnog grotere projecten overwegen.
Justin heeft een Congolese achterban die hem steunt. Zij hebben een deel bijgedragen aan Justins
reis en aan de kosten voor het oprichten van de l’Odre.
In januari hebben zij € 100,- aan contant geld gegeven voor de leermiddelen.
Daarna hebben we die € 100,- aangevuld met € 500,- overgemaakt, en dat is besteed aan
leermiddelen voor de school in Kinshasa. In augustus hebben we nog eens € 500,- overgemaakt, en
dat voor leermiddelen voor de school in Maluku.
Ook aan het verschepen van kleding heeft deze groep € 100,- bijgedragen. In november zijn 3 grote
balen kleding verscheept, wat € 250,- en € 100,- heeft gekost.
Op de website zijn foto’s te vinden van de hier boven beschreven acties.
Om meer bekendheid te geven aan het werk van de HaC en om donateurs te werven is er een
muziekavond georganiseerd en zijn er mensen uitgenodigd om samen Congolees te eten bij Justin en
Martine aan huis. Ook hiervan zijn verslagen en foto’s te vinden op de website.
Aan het organiseren van de muziekavond waren kosten verbonden, die gedekt konden worden door
een gift van € 150,- van de Congolese achterban en door de opbrengst van die avond. Aan die avond
hebben we € 44,50 overgehouden.
De website is kosteloos door Pieter van Dieren gemaakt. Het resultaat ziet er goed uit, waardoor
velen ons werk kunnen volgen en kunnen terugkijken naar hoe het begon.
Aan het einde van 2012 is er bijna € 800,- in kas. Omdat Justin van plan om binnenkort op eigen
kosten naar Congo te gaan en daar met de leden van de l’Ordre verdere plannen te bespreken,
hebben we besloten om pas weer geld te geven als die plannen uitgewerkt zijn.
We mogen terugzien op een gezegend jaar ,waarin concrete plannen gerealiseerd konden worden,
waarin het aantal donateurs is toegenomen en waarin we al verdere plannen mochten maken voor
het komende jaar. Deo Volente en onder Gods zegen.
Ook in het komende jaar rekenen op uw gebed en uw steun.
Het bestuur van de stichting HaC:
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Inkomsten
Saldo 1-1-2012
Donaties
Giften
Opbrengst muziekavond
Totaal

Uitgaven
576,14
890,00
675,00
44,50
2.185,64

L’Ordre
Transport kleding
Bankkosten
Kosten Kamer van Koophandel
Saldo 31-12-2012

1.000,00
250,00
129,38
24,08
782,18
2.185,64

