De Hulp aan Congo in het jaar 2014
In het begin van 2014 is er een actie gestart om kinderen te voorzien van schoolkleding. Deze actie is
goed verlopen en de resultaten ervan zijn te zien op de website. Daarop staan foto’s van blije
kinderen in hun nieuwe schooltenue.
Ook is bij de oude school een toiletgroep plus douche gerealiseerd. Vanuit hygiënisch oogpunt in en
om de school is dit een hele verbetering. De realisatie van dit project is eveneens te volgen aan de
hand van foto’s.
In mei 2014 meldde Justin dat hij van plan was om een huis te gaan kopen wat tot schoolgebouw
omgebouwd zou kunnen worden. Justin had namelijk in overleg met zijn familie een deel van de
erfenis ontvangen. Daardoor kreeg hij de beschikking over circa € 26.000,-.
Justin had toen al een bepaald huis op het oog.
Inmiddels is er gesproken met de directeur van de oude school en deze heeft aangegeven graag
gebruik te willen maken van dat nieuwe gebouw.
Ook hebben de leden van de L’Ordre een begroting opgesteld voor de verdere afbouw en ombouw
tot school. Dat zou circa € 20.000,- bedragen.
Inmiddels heeft Justin dit huis gekocht en zodra het afgebouwd is tot school, wordt het eigendom
van de stichting waarvan de L’Ordre het bestuur vormt.
Dit huis was nog niet afgebouwd, waardoor de koopprijs vrij laag was. Er was geen water en licht,
geen toiletgroep en douche, en een gedeelte van het dak ontbrak.
Als eerste actie is het dak afgemaakt en is er een toiletgroep met douche gemaakt. Bij dat laatste
hebben leden van de BIMA geholpen.
Als HaC hebben tot nu toe € 270,- in dit gebouw gestoken.
De verdere afbouw zal financieel ook gedragen moeten worden door de Congolezen zelf, terwijl wij
als HaC het aantal donateurs moeten uitbreiden, voordat wij toezeggingen kunnen doen waaruit
verplichtingen volgen. Daarom proberen we meer giften binnen te krijgen en meer donateurs te
werven, voordat we het groene licht geven voor de afbouw van het schoolgebouw.
Om het werk van de HaC te promoten, om donateurs te werven en de giftenstroom te laten
toenemen, is er een wandeltocht georganiseerd en hebben we meegedaan aan de GoedeDoelenDag.
We mogen terugzien op een gezegend jaar, waarin concrete plannen gerealiseerd konden worden en
waarin we verdere plannen mochten maken voor het komende jaar.
Ook in het komende jaar rekenen we op uw gebed en uw steun.

Het bestuur van de stichting HaC:
Tide Buist
Nico Bakker
Justin Lutula
Dirk van Veen

Inkomsten
Saldo 1-1-2014
Donaties
Giften
Gift diaconie
GoedeDoelenDag

Totaal

Uitgaven
€ 475,27
€ 725,00
€ 528,50
€ 500,00
€ 1619,23

€ 3.848,00

L’Ordre
Nieuw schoolgebouw
Verzendkosten kleding
Diverse onkosten
Bankkosten

€ 1.020,00
€ 270,00
€ 210,00
€ 294,22
€ 153,50

Saldo 31-12-2014

€ 1.900,28
€ 3.848,00

