De Hulp aan Congo in het jaar 2013
In mei 2013 is Justin op eigen kosten op familiebezoek naar Kinshasa geweest, om daarnaast ook de
mensen van de l’Ordre te spreken en verdere plannen uit te werken.
De plannen stemmen we af op wat we aan geldmiddelen ontvangen.
Voor grotere projecten, zoals het bouwen van een schooltje of een kliniek, is de giftenstroom te
schraal en het is de vraag of wij dit op dit moment samen met de l’Ordre kunnen organiseren.
Vooralsnog ondersteunen we kleine projecten.
Zo hebben we twee scholen en een kliniek gesteund, waarvan op de website foto’s te vinden zijn.
Voor de l’Ordre is een printer en een fototoestel aangeschaft, zodat zij kunnen terugrapporteren.
De foto’s laten zien dat we mensen blij maken.
De scholen hebben leermiddelen ontvangen en de kliniek medicijnen.
Als bestuur op afstand hebben wij bij de l’Ordre de vraag neergelegd om zelf met nieuwe kleine
projecten te komen, dan wel na te gaan in hoeverre we de bestaande projecten kunnen uitbreiden.
Justin onderhoudt de contacten met de l’Ordre.
Aan het einde van dit jaar hebben we bijna € 500,00 in kas, waaraan we op de eerste vergadering in
het nieuwe jaar een bestemming hopen te geven.
Om aan het werk meer bekendheid te geven en om donateurs te werven, is er bij Martine en Justine
een Congolees etentje georganiseerd. Het was gezellig en voor herhaling vatbaar. Er waren circa 30
mensen. Het heeft helaas geen nieuwe donateurs opgeleverd.
Om de herkenbaarheid van de stichting te vergroten is een logo ontworpen.
Pieter van Dieren heeft daarin een aandeel gehad.
Het logo gaan we gebruiken op alles wat we versturen.
Het bestuur is uitgebreid met Dirk van Veen, die met name jongeren zal aanspreken om hen voor ons
werk te interesseren.
We mogen terugzien op een gezegend jaar, waarin concrete plannen gerealiseerd konden worden en
waarin we 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:
Tide Buist
Nico Bakker
Justin Lutula
Dirk van Veen

Inkomsten
Saldo 1-1-2013
Donaties
Giften

Totaal

Uitgaven
€ 782,18
€ 765,00
€ 1216,00

€ 2.763,18

L’Ordre
Diverse onkosten
Bankkosten

€ 1.765,87
€ 377,09
€ 144,95

Saldo 31-12-2013

€ 475,27
€ 2.763,18

