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1. ALGEMEEN
De Stichting Vrienden van Pater Peeters is opgericht op 22 december 1978 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 41.102619.
Pater Peeters behoorde tot de congregatie C.I.C.M. (Congregatio Immaculati Cordis Mariae). In België en Nederland beter bekend als de paters Scheutisten. In zijn geboortedorp
Ulvenhout was een comité actief om zijn werk in Congo financieel te ondersteunen en
hieruit is de Stichting Vrienden van Pater Peeters ontstaan. Pater Peeters is op 23 december 2005 overleden. Het financieel ondersteunen van projecten wordt door de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Oost en West Kasayi (Congo) voortgezet.
De stichting heeft ten doel gelden in te zamelen voor financiering van projecten die door
de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten (C.I.C.M) in Kananga (Rép. Dém. du
Congo) worden voorgesteld. Onder projecten worden verstaan: projecten in het kader van
materiële hulpverlening en projecten op het gebied van het pastorale werk.
Stichting Vrienden van Pater Peeters geldt voor de fiscus als een erkend goed doel: voor
giften en legaten zijn wij geen belasting verschuldigd en voor u als gever is de hele gift
aftrekbaar voor zover uw giften aan goede doelen de 1% van uw inkomen teboven gaan.
De Stichting is opgenomen op de ANBI-lijst (zie: www.anbi.nl) onder de naam "Stichting
Vrienden van Pater Peeters". Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) beoordeelt
grote en kleine instellingen op kosten en bestedingen en verstrekt het CBF-Keur als aan
hun regels voldaan wordt. Stichting Vrienden van Pater Peeters is één van de goedgekeurde instellingen en mag dus het CBF-Keur voeren.
De jaarrekening 2008 is opgesteld conform de herziene richtlijn 650 verslaggeving voor
Fondsenwervende instellingen.
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2. BESTUUR
Gedurende het jaar 2008 bestond het bestuur van de stichting uit de navolgende personen:
M.J.L. Dekkers-Nooren

bestuurslid
Vang 1

m.i.v. 3 maart 2000
4851 VL Ulvenhout

A.C.J. Rops

voorzitter
Molenstraat 10

m.i.v. 20 november 1992
4851 SH Ulvenhout

A.M.W. de Swart-van Gestel bestuurslid
Sterstraat 14

m.i.v. 3 maart 2000
4851 BG Ulvenhout

A.P. Tomà

penningmeester
Valpoort 87

m.i.v. 3 augustus 1999
4873 BM Etten-Leur

A.H.M. Verschuren

secretaris
Annevillelaan 54

m.i.v. 22 december 1978
4851 CD Ulvenhout

In 2008 hebben wij, zoals statutair vastgelegd, vier maal vergaderd, afwisselend bij een
van de bestuursleden en steeds de tweede dinsdag van de laatste maand van elk kwartaal. Daarnaast hebben we twee extra vergaderingen gehouden.
In maart 2008 zijn we bijeengekomen met de vier door de heer Jan Pellis in Ulvenhout
opgerichte stichtingen op het bureau van het Propaganda Bureau Breda (PBB), dat voor
de vier stichtingen de mailingbrieven aan de donateurs verzorgt. Het was een leerzame
en inspirerende bijeenkomst.
In augustus 2008 hebben we een extra vergadering gehad samen met de op verlof zijnde
paters Daniël Feijs en Marcel Mestdagh, onze contactpersonen in Kananga, R.D.Congo.
Besproken zijn een aantal lopende “Congolese” zaken. Besluiten konden niet worden geformuleerd. Afgesproken is om van beide zijden een lijst samen te stellen met voorstellen,
die later tijdens een bezoek van een afvaardiging van het Stichtingsbestuur aan de Paters
Scheutisten in Kasayi R.D.Congo in mei, juni of juli 2009 zullen worden beoordeeld.
De door de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Kananga goedgekeurde projecten hebben wij in de vergadering van maart 2008 besproken. Door het ontbreken van
normaal postvervoer moesten de originele projectaanvragen met een op verlofkomende
pater worden meegegeven. Alle projectaanvragen waren keurig voorzien van de benodigde handtekeningen en konden goedgekeurd worden.
Door een oplettende donateur werden wij er op attent gemaakt dat de Stichting Vrienden
van Pater Peeters niet voorkwam op de lijst van Algemeen-Nut-Beogende-Instellingen.
Inmiddels is aan alle aanvraagvoorwaarden voldaan, zodat de Stichting vanaf 01-01-2008
in de ANBI-lijst is opgenomen.
In de Bestuursvergadering van 2 september 2008 hebben alle bestuursleden hun goedkeuring gegeven aan een wijziging (resp. aanvulling) van de Statuten van de Stichting
Vrienden van Pater Peeters van 14-01-2005 op de volgende drie punten:
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• de vermelding van het overlijden van Pater Jan Peeters c.i.c.m. en de vervanging van
‘Zaïre’ door ‘République Démocratique du Congo’;
• de opname van de mogelijkheid tot het ‘beheren van fondsen en besturen van rechtspersonen met een gelijk of aanverwant doel’;
• de opname van ‘het bevorderen van bewustwording over het in artikel 2 genoemde
doel, onder meer door het geven van voorlichting en de rol die de Stichting Vrienden
van Pater Peeters daarin vervult’.
Tevens vroeg het Bestuur om nu ook tegemoet te komen aan de (oude) wens van het
CBF zoals vermeld op ‘page 5 of 13’ van het ‘concept toetsingsrapport van 1 juni 2006’.
Op 23 oktober 2008 meldde het CBF - na controle van de conceptstatutenwijziging van de
Stichting Vrienden van Pater Peeters – dat de statuten nu in overeenstemming zijn met
het Reglement CBF-Keur (versie 15).
Op 2 december 2008 is bij notaris Clercx te Breda deze statutenwijziging gepasseerd.
Op 30 september 2008 meldde het Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam ons
de ‘beslissing van de Commissie Keurmerk tussentijdse controles met kwalificaties’. Na
wederzijdse correspondentie heeft het CBF het resultaat van de tweedejaarscontrole van
de Stichting Vrienden van Pater Peeters aan de Commissie Keurmerk voorgelegd. Deze
Commissie heeft met tevredenheid geconstateerd dat er geen afwijkingen openstaan,
waardoor de Stichting Vrienden van Pater Peeters het recht behoudt om het CBF Keurmerk te voeren.

3. ACTIVITEITEN
De gesprekken met de Paters Daniël Feijs en Marcel Mestdagh in tussentijdse bijeenkomsten tijdens hun verlof hebben profijt gehad.
De procedure betreffende het aanvragen van projecten, zoals afgesproken tijdens de vergadering op 8 november 2001 met Pater Jef Laevens c.i.c.m., toen nog Provinciaal van
de Paters Scheutisten in Kananga in R.D. Congo, werkt goed. Elk project moet bij de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Kananga worden ingediend en door die Raad
worden goedgekeurd.
Uit de verslaggeving van de door ons gehouden bestuursvergaderingen kon worden opgemaakt dat wij nog niet helemaal tevreden waren over de manier van aanbieden van
sommige projecten. Het feit dat Pater Daniël Feys c.i.c.m. de projecten, nadat ze door de
Financiële Commissie van de Provinciale Raad zijn behandeld en door die Raad zijn
goedgekeurd, ons toestuurt, garandeert echter de betrouwbaarheid van elk project. Maar
wij wensten wel dat een lid van de Provinciale Raad de projecten mede ondertekent en
mogelijk van commentaar voorziet. Onze gesprekken met de Paters Daniël Feys en Marcel Mestdagh tijdens hun verlof in 2008 in België hebben hun profijt gehad. Pater Daniël
Feijs voor West Kasayi en Pater Adrien Aernouts voor Oost Kasayi hebben deze taak op
zich genomen, doen het nauwgezet en voorzien bepaalde projecten van waardevol commentaar, hetgeen onze besluitvorming alleen maar vergemakkelijkt.
Verheugend is het te constateren dat in Oost en West Kasayi de internetmogelijkheden
steeds groter worden, waardoor de correspondentie steeds meer op deze manier gevoerd
wordt. De goedgekeurde en ondertekende projectaanvragen blijven ons meestal vanuit
Scheut (België) per post bereiken. Deze zijn dan als handbagage met een missionaris
vanuit Kinshasa meegebracht.
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Toen pater Daniël Feys in oktober 2006 terugkwam op het economaat in Kananga, is hij
enigszins overwerkt geraakt. Er was teveel werk voor hem blijven liggen. Bovendien kan
hij niet goed overweg met de computer en doet hij alles nog handgeschreven. Eerst heeft
Pater Jef Laevens hem geholpen met de afhandeling van het werk. Pater Provinciaal Oscar Nkolo heeft ingezien dat pater Daniël Feys gelukkiger is in een parochie en heeft ingestemd met de benoeming van Daniel door de aartsbisschop van Kananga tot pastor
van de parochie St. Luc. Hij blijft wel onze contactpersoon. Het e-mail verkeer gaat nu via
pater Marcel Mestdagh, die alles doorgeeft aan Daniël, aan Pater Cosmas Malissa en
Pater Provinciaal.
Met Pater Sylvain Breugelmans, econoom van de Paters Scheutisten in Oost en West
Kasayi, had de heer Angelo Tomà, onze penningmeester, de afspraak gemaakt dat hij
onze stichting per Relevé zou melden wanneer de door het Bestuur goedgekeurde subsidiebedragen via Scheut-Brussel op onze rekening ’22.51 Entraide Pays-Bas’ in
R.D.Congo zijn bijgeschreven en wanneer de afzonderlijke deelsubsidiebedragen aan elk
van de aanvragers beschikbaar zijn gesteld. Sinds zijn definitieve terugkeer naar België,
begin juni 2008 heeft Pater Cosmas Malissa c.i.c.m zijn taken als provinciaal econoom
overgenomen. Wij vertrouwen op een hernieuwde, transparante samenwerking.
Aan de Paters Scheutisten die onze vergaderingen bijwonen wordt steeds gevraagd om
de projecten in de “couleur locale” te beschrijven. Wij zijn dan ook iedere keer weer blij,
wanneer wij Paters Scheutisten en mensen die nauw met hen samenwerken, op onze
vergaderingen mogen begroeten. Hun beschrijvingen en die van hun confraters en medewerkers in Oost en West Kasayi zijn nodig om rondzendbrieven te schrijven naar onze
donateurs. Dit jaar zijn er maar twee mailingbrieven verzonden.

4. BESTEDINGSVERSLAG
In 2008 werd er vanuit Nederland aan EPB-Subsidies € 177.493 bijgeschreven op de rekening ENTRAIDE-PAYS-BAS de l’Économat CICM-KASAYI, B.P. 400 MBUJIMAYI in
Congo. Het uit vrijwillige bijdragen opgebouwde totale bedrag is beschikbaar gesteld aan
de opvolgers van Pater Jan Peeters in Congo. Zo konden er veel projecten uitgevoerd
worden in het aartsbisdom Kananga, het aartsbisdom Mbujimayi en de bisdommen Luebo, Luiza, Mueka en Kabinda.
Initiatieven komen voort uit de belangrijke pijlers waarop het werk in Congo gebaseerd is:
medische en sociale zorg, landbouw en veeteelt, vakopleiding, pastorale zorg. Kennis is
macht. De jeugd heeft de toekomst. Dat zijn uitspraken die iedereen kent, maar wat doe je
er mee in een land als Congo? Jaren van binnenlandse strijd hebben de scholen op achterstand gezet. Nu de rust enigszins is teruggekeerd wordt er met man en macht gewerkt
aan het herbouwen van de bestaande onderwijsinstellingen. Niet alle kinderen kunnen al
naar school, maar de meeste ouders zien het belang in van een goede opleiding voor hun
kinderen.
De lagere meisjesschool Buena Muntu 2 in Kananga met 16 klassen is meer dan 100 jaar
oud en telde in het schooljaar 2007-2008 1.500 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar.
De muren, het dak, de plafonds waren in slechte staat door gebrek aan middelen. Wij
hielpen met een financiële bijdrage en de plaatselijke bevolking droeg enthousiast bij met
zand, kiezelstenen en water.
We hielpen bij de aankoop van naaimachines, strijkijzers, scharen en materiaal voor Foyer Disanka, waar gezorgd wordt voor een beroepsopleiding van 90 analfabete meisjes uit
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arme gezinnen en weesmeisjes die zonder deze hulp geen studie kunnen volgen. In het
aartsbisdom Kananga zijn 730 Balami, leken aan wie de Kerk de leiding van een christelijke plattelandsgemeente toevertrouwt in een van de 18 missieposten. ‘Balami’ (meervoud van ‘Mulami’) betekent in de LUBA-taal: gids, hoeder, herder, pastor. Het bureau
van het lekenapostolaat organiseert driemaandelijkse en jaarlijkse bijscholingssessies
voor alle Balami. Zij proberen b.v. de macht van voorouderlijke gewoonten, die in strijd
zijn met hedendaagse opvattingen, af te zwakken: de te vroegtijdige huwelijken van jonge
meisjes, de veel te lange rouwperiodes die het gezinsleven aantasten, het zoeken van
zondebokken bij ziekte, de waardigheid van de vrouw te verbeteren. Ook organiseren zij
vormingsdagen voor boeren en voor mensen die een huisje willen bouwen.
Door de moeilijke omstandigheden waaronder kleine, onafhankelijke ambachtslui in Kananga, aan de kant van de weg, in de open lucht of onder een afdakje moeten leven en
werken, krijgen hun leerjongens minder kansen. Een goede opleiding is belangrijk voor de
jongens en daarvoor stellen de paters Scheutisten een ommuurd perceel ter beschikking
met daarop een loods als werkplaats, een klaslokaal plus een afgedankte container waarin het gereedschap veilig kan worden opgeborgen. Zij kregen een bijdrage voor twee
nachtwakers, voor de aanleg van het noodzakelijke sanitair en voor de aankoop van oud
ijzer voor bankwerkers en smeden.
Een alfabetiseringsproject voor verwaarloosde, in de steek gelaten jongeren in 17 centra
waar meer dan 2.000 door armoede van alle onderwijs verstoken kinderen een eerste
opleiding krijgen. Dit onderwijs wordt verzorgd door 27 stuwende krachten in een volledige baan en door 13 mensen in een halve baan. De middelbare school Jean-Paul II in Tubondo is afgebouwd. Er is pleisterwerk aangebracht, een cementen vloer gelegd, een
kleine veranda aangebouwd als bescherming van een muur tegen erosie, verf en kalk
aangeschaft en er zijn banken gemaakt omdat elk jaar het aantal leerlingen groeit.
Het onderwijsbureau in Kananga was in slechte staat: alles was oud en gehavend. De
fundering lijdt onder voortgaande erosie, het gebouw stond bloot aan weer en wind, terwijl
de middelen voor nieuwbouw absoluut onvoldoende zijn. Een opknapbeurt heeft het gebouw een ander aanzien gegeven. De aanschaf van verf (70 blikken latex, 10 blikken
olieverf) en een zak kalk, 10 blikken lijm en wat bijkomende materialen zoals kwasten en
rollen.
Opleiding en vorming:
€ 30.950
In december 1981 heeft Maman Angélique drie kinderen bij haar in huis genomen, één
jongen en twee meisjes. Nu bestuurt zij het Centre Philanthropique in Mbujimayi en is zij
de moeder voor meer dan honderd kinderen. Geen gewone kinderen in de ogen van de
mensen hier, maar heksen, weeskinderen, straatkinderen. Het is een veelomvattend werk
geworden: gezondheidszorg, eten, drinken en kleding, schoolbezoek, en praten met de
familie om ze weer terug in het normale sociale leven te krijgen. Waar dat laatste niet lukt,
worden de kinderen begeleid in hun studie zodat zij in ieder geval later voor zichzelf kunnen zorgen. Maman Angélique is een positief ingesteld mens. Dat kan ze ook zijn, want
zij ziet echt resultaat. Verschillende kinderen die in dit Centrum zijn opgegroeid hebben
inmiddels een staatsdiploma gehaald. Anderen zijn getrouwd en weer anderen vinden na
hun schooltijd werk en worden zo de economische pijler voor hun familie die hen eerst zo
verachtte en beschuldigde van hekserij en zelfs aan hun lot overliet. Zieke kinderen en
kinderen met afwijkingen worden soms weer geaccepteerd als heel gewone mensen.
Daar kan het hele centrum trots op zijn!
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Wat een verdriet komen we er tegen! Het grootste probleem is wel dat het verschrikkelijk
moeilijk is om een band te creëren tussen deze kinderen die uit heel verschillende gezinnen komen. Hoe kan het gaan met een straatkind zo'n kind dat op je af komt met nog veel
grotere problemen dan menig volwassene?
Mukuna Kasonga is zo'n jongen. Hij werd opgenomen in 1995 - een jochie van 8 jaar oud,
geen vader, geen moeder meer. Een man zag hem op straat lopen met grote holle ogen,
absoluut verdwaasd en radeloos om zich heen kijkend, niet wetend waar naartoe te gaan.
De man heeft Mukuna Kasonga bij de hand genomen en naar het centrum van Maman
Angélique gebracht. Nu is Mukuna Kasonga een knappe jongeman, trots op wat hij heeft
bereikt. Hij vertelt er met veel enthousiasme over: "Het eerste waar ik van geprofiteerd
heb is de opvoeding. Ik ben het Centrum binnengekomen zonder dat ik naar school was
geweest. Onmiddellijk bij aankomst werd ik op de lagere school geplaatst in Tshikulu,
daarna heb ik mijn middelbare studie gedaan op het Instituut ‘Arc-en-ciel’ (Regenboog) en
nu zit ik in de hoogste klas van de Handelsschool. Maman Angélique waakt heel goed
over mijn gezondheid, de mensen geven mij de kost, zij helpen me mijn toekomst voor te
bereiden." Mukuna Kasonga is nu twintig jaar. Hij behoort tot de oudere garde, en daarom
is hij in zekere zin een voorbeeld voor de jongeren. Hij is Maman Angélique dankbaar
voor haar geduld en liefde en hoopt dat hij een goede baan kan vinden – hij zal het centrum dan de rest van zijn leven blijven steunen! Daarom zet Maman Angélique zich met
hart en ziel in om een oplossing te vinden voor zoveel kinderen die hulp nodig hebben.
Daarbij verdient zij alle steun, van ons en van u. Wij konden het weeshuis waar 46 jongens en 35 meisjes tussen de 4 en 14 jaar wonen waarvan 9 kinderen speciale zorg nodig hebben dit jaar bijstaan. En ook het wees- en opvanghuis Bena Dianyi in Muena Ditu
waar zorg is voor 63 jongens en 33 meisjes in de leeftijd van 5 tot 17 jaar. Kwetsbare, op
de vlucht verloren geraakte, verstoten en gehandicapte kinderen, 87 weeskinderen en 9
kinderen die aan hun lot zijn overgelaten steunden we. Ook Pater Mevis helpt vanuit het
provinciale huis in Kananga in zijn parochie armen en zieken die hulp nodig hebben voor
hun verzorging en medicijnen.
Charitatieve zorg:
€ 36.000
De medische dienst kan niet draaien zonder onze bijdrage, de mensen zijn te arm om dat
zelf te betalen. Men zet zich in bij de strijd tegen de ziektes als Aids, slaapziekte, tuberculose. Kinderziektes krijgen de volle aandacht, want in Afrika kan bijvoorbeeld mazelen
dodelijk zijn! Er wordt voorlichting gegeven over voeding en hygiëne en dat komt de gezondheid ten goede. Voor reorganisatie van de gezondheidszorg heeft het team van het
diocesaan centrum in Luebo de beschikking gekregen over een gebouw dat er nog solide
uitziet, maar vele jaren slecht onderhouden is door vorige bewoners. Wij hielpen met het
achterstallig onderhoud zoals: het dichten van scheuren in vloeren en muren, het verven
van binnen- en buitenmuren, het vervangen van deuren, ramen en sloten, het vervangen
van enkele plafonds, het ontstoppen van sanitaire installaties, het aanschaffen van het
nodige meubilair en het herstellen van omheining.
Het gezondheidscentrum Mgr Georges Kettel is als materniteit in gebruik in de bijzonder
arme buitenwijk in Tbondo, Mbuyimayi. Er moest nog wat aanvullend werk gedaan worden waarvoor materiaal nodig was zoals: cement voor pleisterwerk en vloeren, plafondlatten en -planken, spijkers, 17 blikken waterverf, 5 blikken olieverf en daarbij arbeid- en
transportkosten.
We hielpen met de renovatie van het weeshuis Bena Cibwabwa waar weeskinderen wonen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en het gezondheidscentrum Sankayi waar 213 kinderen
per maand komen, 2.556 per jaar. Het verkeerde in staat van verval, gebouwd in 1977 en
door gebrek aan materiaal slecht onderhouden. Nu zijn dak, vloeren, wc’s, douche en
muren grondig hersteld.
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Het gezondheidscentrum M.C.Mulundu in Luiza is een gebouw van 6 x 12m, met kamers
voor consultatie, verzorging, materniteit en opname. Het aantal zieken is te groot voor
een goede zorg; daarom is er een tweede gebouw neergezet zodat er meer ruimte vrijkomt voor opnamepatiënten, voor eerste hulp en voor een apotheek.
Medische dienst:
€ 11.400
Ook het pastorale werk gaat ons ter harte: veel initiatieven worden vanuit de kerk gedaan.
Vaak gaat dit hand in hand met vormingsbijeenkomsten die door de kerk gegeven worden. Christ-Roi Kafuba in Luebo is een jonge parochie gelegen op 34 km afstand van de
dichtstbijzijnde moederparochie. Na twee jaar is er een einde gekomen aan het pendelen
tussen Ndekesha en Kafuba. De paters wonen in een hut van stro en bouwen een iets
degelijker woonruimte: een huis met woonkamer, 2 slaapkamers en een keuken. Om dit
af te bouwen vroegen zij onze steun. De plaatselijke bevolking draagt hieraan bij.
Het dak van de oude kerk C.P. Dikongayi in Kananga en een van de muren is verwoest
door rukwinden en slagregens. De mensen ter plaatse leverden stenen, zand en kiezel.
Ze vroegen onze steun voor het kopen van golfplaten, planken, cement, betonijzer en
voor arbeid en transport.
Het eenvoudige herdershuisje van de pastor bij de kerk Saints Martyrs Nganza-Kananga
takelde snel af ten gevolge van zware regenbuien. Het was toe aan een eenvoudige opknapbeurt. De plaatselijke bevolking droeg één vijfde deel bij.
Na de reparatie van de vele scheuren in muren en vloer van de kerk St. Jean Batiste te
Kabue en het herstel van het plaveisel aan de buitenkant - om het binnendringen van
water in de fundering tegen te gaan - moest nu het dak van het middenschip van de kerk
met zijn verroeste golfplaten en verrotte balken vervangen worden. Hulp voor 220 gegalvaniseerde golfplaten, 80 balken, 30 kilo spijkers en voor bekwame arbeidskrachten.
St. Laurent in Kananga was in november 2006 een nieuwe parochie, maar de parochianen zaten nog met een lege kerk. Alleen 4 muren, een dak en geen vloer. Beetje bij
beetje hebben de mensen de kerk ‘aangekleed’; de vloer ligt er in, het altaar staat op zijn
plaats, liturgische gewaden zijn aangeschaft. Maar de parochianen moesten nog wel een
stoel van thuis meebrengen. Vandaar het verzoek om steun voor het aanschaffen van 54
banken.
Het College St. Célestin in Tubuluku was 4 jaar lang gehuisvest in de gebouwen van de
lagere school in Malole, maar kon het gebouw alleen gebruiken in de ongunstige, hete
middaguren. Het had nog geen eigen gebouw. Vandaar dat men begonnen is met het
neerzetten van 6 nieuwe lokalen: 4 van 30 x 6,20m en 2 van 15 x 6,80m. De muren waren er al. Nu de rest: 200 golfplaten BG 28, spijkers, 120 zakken cement, zand, transport,
arbeid e.a.
De oorlog van 1998 heeft veel kapot gemaakt op de nieuwe missies Lacs Munkamba en
Mfwa: gebouwen, daken. Alle eigendommen van de missie waren door plunderaars meegenomen. Het hele gebied was het slagveld tussen rebellenleger en regeringsleger, en
verkeerde economisch en sociaal in grote nood. De wederopbouw vordert nu. Wegen
werden aangelegd en onderhouden voor vervoer van landbouwproducten; de noodzakelijke infrastructuren hersteld en gereedschappen voor kleine meubelmakerijen gekocht.
In 2004 zijn scheuren en spleten gerepareerd in de parochiekerk Tshilumba Ste Albertine
maar er was geen geld meer voor verf (er was sinds maart 1985 niet meer geschilderd)
en de kerk was vuil. Dit jaar zijn de muren en deuren schoongemaakt, en binnen- en buitenmuren opnieuw geschilderd of gekalkt en deuren en meubels gevernist.
Pastorale zorg:
€ 33.920
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We gingen verder met de bescherming van de stad Kananga die bijna volledig wordt omringd door bedreigende 'ravijnkoppen'. Soms vallen er uitzonderlijk veel zware regenbuien. Dankzij de hulp van de vrienden van Pater Peeters konden we op sommige plaatsen
de erosie stoppen. De plaatselijke bevolking begon met het planten van bomen, met het
vullen van zakken met zand en vroeg ons om aanvullende steun voor herstelwerkzaamheden van oude waterafvoeren en voor de aanleg van een extra kanalisatie van ongeveer
100 meter. Driekwart van de parochie St. Luc wordt bedreigd door ravijnen die langzaam
maar zeker groter worden. Bewoners en gebouwen zijn in gevaar. Doel van het project:
een kanalisatie om de ravijnerosie af te remmen en verder kleine reparaties aan oude
kanalisaties.
Het bouwen van een waterreservoir en leidingennet in het gastenhuis van de Scheutisten
in het centrum van de stad Mbujimayi. Het reservoir vangt het regenwater van de omringende daken. En dat water levert hen dan een flinke besparing op, omdat zij in de loop
van het jaar minder duur water voor gebruik binnenshuis hoeven te kopen.
We hielpen de jonge parochie, Lubi Yezu Mupandishi, opgericht in 2006, met een waterreservoir van 6 m3 voor het droge jaargetij.
We gaven steun voor het Sociaal vrijwilligerswerk in het Centrum Mpokolo wa Muoyo
(Onthaalhuis voor mensen in nood) en in de Centrale Gevangenis van Kananga. In het
Onthaalhuis vangen de vrijwilligers jaarlijks tot 800 mensen op: daklozen, verstotenen,
verworpenen waarvan 75% zwerfkinderen. In de gevangenis brengen de vrijwilligers eten
voor een 50-tal zwakke en zieke gevangenen. De bedoeling van dit vrijwilligerswerk is
jonge idealisten de kans bieden om heel concreet ervaring op te doen bij het zich ten
dienste stellen van de armsten van de maatschappij.
De werkgroep van de Centrale Gevangenis van Kananga werkt er al bijna 20 jaar en
geeft hulp aan alle 225 gevangenen. De directie van de gevangenis stemt er mee in dat
ze een stuk van een groot afgetakeld gebouw inrichten als kantoortje en opslagruimte
voor de werkgroep. Metselaars en schrijnwerkers die zich onder de gevangenen bevinden
zullen meewerken aan de uitvoering van dit project.
Ondersteuning van de plaatselijke radio in Kananga die vanwege een verbod op reclame
alleen met steun van giften kan uitzenden.
Veertien vrouwen, door Aids getroffen, werden de voorbije 2 jaar geholpen door het project 'mantelzorg' van Cerdes in Kananga. Drie moeders zijn overleden. Wij hopen met dit
project door te kunnen gaan.
Sociale werken
€ 29.940
De bouw van 5 klaslokalen van de lagere school in een armenwijk, Parochie St. Luc van
de stad Kananga. Het bedrag voor deze bouw werd geschonken door een stichting in
Nederland voor Katholiek Onderwijs die conform hun statuten een deel van hun eigen
middelen ten goede laat komen aan onderwijsprojecten in de Derde Wereld. Toen bouwpastoor Daniël Feys op 22-4-2008 in de volwassenenzondagsmis zijn mensen het goede
nieuws mededeelde, was er veel gejuich. "De Kerk is voor onze mensen nog de enige
bron van opbeuring."
€ 10.000
In Afrika is veel zon en daardoor kunnen veel projecten gebruik maken van
zonne-energie. Op veel plaatsen zie je ze verschijnen: de zonnepanelen met accu's. Het
maakt de mensen minder afhankelijk van olie en onderhoud voor zware dieselaggregaten. De zon is gratis, alleen de aanschaf kost geld, maar het heeft een immense impact
op het dagelijkse leven. Dat er licht is om bij te leren en te lezen is al heel wat; voor een
ziekenhuis is licht onontbeerlijk om op alle tijden een spoedoperatie te kunnen doen; voor
een parochiehuis of een school is het een geweldige oplossing voor avondbijeenkomsten.
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Veel van deze projecten maken gebruik van zonne-energie. Om U te laten zien hoeveel
dit er al zijn zullen we ze hier weergeven.
De mensen van de Parochie Tshibangu Mpata Notre Dame de la Paix in Muene-Ditu
schreven hoe moeilijk het was om te lezen bij het licht van kaarsjes. Voor kerk en pastorie
kregen zij een zonnepaneel, met accu en hulpmiddelen voor de installatie.
Het opleidingshuis van de Frères Serviteurs des Pauvres in Malole vroeg ons te helpen
om een bijna versleten generatoraggregaat te vervangen door een zonnepaneel om 's
avonds beter te kunnen werken en studeren. "De uitzonderlijke duisternis in Kamilabi
maakt 's avonds de mensen bang." Kaarsen geven niet voldoende licht in de kerk en pastorie van het Heilig Hart. Er kwam een duurzame oplossing in de vorm een verlichtingssysteem op basis van een zonnepaneel waarvan het onderhoud ook minder problemen
geeft. Ter vervanging van kaarsen en stormlampen kreeg de pastoor van de parochie
Nkongolio Monjons in Luebo hulp voor de aanschaf van een zonnepaneel, accu en accessoires voor de verlichting van kerk en pastorie. De olielampen van de parochie St.
Paul in Lukonga gaven onvoldoende licht voor de kerk en pastorie. Wij zorgden voor aanschaf van zonnepaneel, accu’s en onderdelen voor de installatie. De zonne-energie voorziening van de materniteit St. Luc in Kanaga functioneerde slecht. Met behulp van een
goede accu en het juiste materiaal kon de zonne-energievoorziening weer op peil worden
gebracht. Het interdiocesane grootseminarie 'Theologicum Christ-Roi' ligt in Malole, een
buitenwijk van Kananga. De leiding stond voor enorme problemen om de gemeenschappelijke ruimtes zoals eetzalen, grote kapel, huiskapel en leeszaal te verlichten. Het enige
apparaat voor elektriciteitsopwekking waarover men beschikte viel regelmatig uit. Vandaar het verzoek om financiële steun voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen.
Het is niet altijd mogelijk de energie van de zon te gebruiken maar we proberen het zoveel mogelijk. De pastorie van de Eglise Notre Dame in Kananga vroeg steun voor de
aanschaf en installatie van extra verlichtingsmateriaal om alle vertrekken (vergaderruimte,
secretariaat, 7 kamers voor parochiegeestelijken en bezoekers, woonkamer, eetkamer,
keuken) van stroom te voorzien. Om kaarsen en petroleumlampen te vervangen door
elektriciteit in de kapel en communiteit van de parochie Mwan’a Mawe kregen de broeders C.F.D. van Tshilomba een bijdrage. Ook de broeders C.F.D. in Tshilomba vroegen
hulp voor elektriciteitsvoorziening. De parochianen van Saint Pierre Luilu Kapaku op 150
km van Muene-Ditu komen iedere ochtend in groten getale naar de spaarzaam met wat
kaarsen en een stormlamp verlichte kerk om de H.Mis bij te wonen voordat zij naar hun
velden trekken. Er kwam eenvoudige, goede verlichtingsapparatuur.
Parochie Ste Marie Marguerite Alacoque in Wikong kreeg een bijdrage voor de verlichting
van kerk en pastorie ter vervanging van kaarsen en stormlampen. De parochie St. Thomas Kanyuka vroeg onze steun voor de aankoop en installatie van verlichtingsapparatuur
in kerk en pastorie. De Katholieke Missie St. Michel te Tshidimba kreeg hulp bij de aanschaf van de noodzakelijke apparatuur om kerk, pastorie en toiletten van elektriciteit te
voorzien. Het opvangcentrum Mpandilu Fleur in Kananga kon het centrum voor doofstomme en gehandicapte kinderen vervolmaken met toiletten en een omheining. Het gezondheidscentrum in de parochie St. Jan van het Kruis in Kananga voor eerstelijns gezondheidszorg met 6 verpleegsters A2, een laborante, een matrone en een bewaker beschikt over 20 bedden voor zwangere vrouwen; zij vroegen hulp voor de aankoop en installatie van verlichtingsapparatuur. Een aantal vrouwen uit Luiza vroeg onze steun voor
het opzetten van een klein bedrijfje om zeep te maken. De eerste levensbehoeften (zout,
suiker, zeep, olie) moeten allemaal van ver komen (uit Kananga of Muene Ditu op 270 km
afstand) en daardoor verdubbelt de prijs al voordat het in het dorp aankomt. Zonder zeep
kunnen kinderen schurft oplopen; daarom het verzoek van een aantal vrouwen om steun
bij het opzetten een zeepmakerij om een groot deel van de gezinnen tegen lage kosten te
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voorzien. Zeep is het enige product dat met behulp van plaatselijke producten gemaakt
kan worden zonder ingewikkelde apparatuur. In elk dorp kan zeep gemaakt worden. Voor
de productie van 3.000 stukjes zeep is 1 kilo soda + 14 flessen olie + 10 flessen water
nodig. Uit concurrentieoverwegingen voegt men er dan nog een geurtje en een desinfecteermiddel aan toe. Het maken van zeep duurt 30 dagen voor de chemische reactie
waarna de kleren niet meer worden ingevreten door de zeep. De opbrengst
gaat naar de parochiekas voor het afbouwen van ruimtes voor het fabricageproces en
voor andere activiteiten zoals bedrukken van lendendoeken of het aanplanten van palmbosjes. In de Parochie St. Louis Muene-Ditu is de multifunctionele zaal "Goede Herder",
die door allerlei groepen mensen gebruikt wordt, door regenbuien zwaar beschadigd; een
muur van de hoofdgevel is ingestort, golfplaten en planken weggeslagen.
Kleine projecten:

€ 21.040

Totaal verantwoord vanuit R.D. Congo:

€ 173.250

In Nederland hebben we een landelijk project ondersteund dat bedoeld is om mensen te
vragen zich bewust te zijn van het belang dat kleinschalige hulpverlening heeft voor de
derde wereld. Niet alleen voor de mensen die geholpen worden, maar ook voor de helpers. De uitvoering was een brochure waarin het werk van Pater Peeters en zijn opvolgers ten voorbeeld werd gesteld. Kennelijk hebben veel mensen zich hierdoor aangesproken gevoeld, gezien het grote aantal positieve reacties (dat waren er meer dan 650).
Als u ook een exemplaar van deze brochure wilt ontvangen sturen wij het u graag toe.
Onze bijdrage aan dit project Bewustwording was:
€ 39.880
TOTAAL BESTEED:

€ 213.130

De "hartenkreet" vanuit Congo, dat zij graag meer tijd zouden hebben om meer te kunnen
doen, is geen klacht. De mensen zijn blij met alles wat ze wél kunnen doen voor de ondersteuning van de armen, de ontwikkeling van de landbouw. Dit kunnen ze doen dankzij
de steun die zij uit Nederland krijgen. Zo kan Maman Angélique straatkinderen opvangen
en geeft zij hen nieuwe kansen in een maatschappij die het toch al niet zo gemakkelijk
heeft. De inlandse gevechten vinden plaats in een gebied heel ver van hun verwijderd,
maar het heeft toch zijn weerslag op het gehele land. Congo is een mooi land, met veel
goede mensen, die een erg moeilijke tijd doormaken. Uw hulp is een positieve bijdrage
aan de toekomst van de kinderen en volwassenen in Congo. Wij willen u daar heel hartelijk voor danken. We zijn blij dat u ons in dubbele zin helpt: uw morele steun iedere keer
als u iets van u laat horen, en uw financiële steun iedere keer als u een bijdrage overmaakt naar onze rekening. Natuurlijk zijn we zuinig met uw gift, daar kan u van op aan.
We moeten steeds opnieuw kiezen waar we ons geld (uw geld dus) voor gebruiken, want
er is zo veel te doen voor zo veel mensen! Dankzij steun uit Nederland kunnen zij overleven en zelfs meer dan dat: zij zetten kleine stapjes in de goede richting!
Voor uw blijvende hulp: heel hartelijk dank!
Stichting Vrienden van Pater Peeters,

A.P. Tomà, penningmeester

A. Rops, voorzitter
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5. OVERZICHT LIQUIDE MIDDELEN IN CONGO
€
Stand op 1 januari 2008
Verstrekte EPB-subsidies
Bestedingen in Congo in 2008

7.866
177.494
-173.250

Stand op 31 december 2008

12.110

6. BEGROTING 2009
Begroting
2009
€
181.000
15.000

BATEN EIGEN FONDSENWERVING
Giften, schenkingen
Nalatenschappen

196.000

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING
Directe verwervingskosten
Reservering wervingskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

20.000
15.000
5.000
40.000

In procenten van de baten uit eigen fondsenwerving

20,4%
Begroting
2009
€
156.000
-

Resultaat uit eigen fondsenwerving
Aandeel in acties van derden

156.000
Rente-opbrengsten van spaar- en depositorekeningen
Totaal beschikbaar voor doelstelling

4.000
160.000

BESTEDINGEN
Subsidies, te verstrekken aan projecten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

170.000
-

Totaal te besteden aan doelstelling
Verwacht tekort

170.000
10.000
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Totaal

160.000

Afname vrij te besteden vermogen

10.000

7. BELEID INZAKE BESTEEDBAAR VERMOGEN
De Stichting Vrienden van Pater Peeters probeert op allerlei manieren (in de praktijk
voornamelijk via donateurbrieven) geld in te zamelen teneinde de beloofde som naar
Congo te kunnen sturen. De Stichting heeft daarbij als uitgangspunt om een bepaald netto
bedrag op te halen en daarbij over het geheel niet meer dan 25% kosten te maken. Stichting Propagandabureau Breda staat garant voor een gemiddeld totaal kostenpercentage
van maximaal 25%.
Om de toekomst veilig te stellen is het zaak op tijd te investeren in het zoeken van nieuwe
donateurs. Dat is enige jaren niet gebeurd. Daardoor is het kostenpercentage van de
Stichting in feite kunstmatig op een (te) laag cijfer gehouden. Vuistregel is dat de helft van
alle kosten besteed dient te worden aan het op peil houden van het donateurbestand. Als
de Stichting daarbij steeds onder de 25% kosten in totaal blijft dan is dat heel goed te verantwoorden: gemiddeld 12,5% voor contact met de donateurs en andere (vaste) kosten
en 12,5% voor het in stand houden van een trouw donateurbestand.
KOSTEN/BATEN AFGELOPEN JAREN
Er wordt steeds zodanig begroot dat het kostenpercentage gemiddeld beneden de 25%
blijft. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de kosten en opbrengsten van de afgelopen drie
jaar meegenomen worden in de weging van het kostenpercentage.
Definitieve cijfers over 2006
Definitieve cijfers over 2007
Definitieve cijfers over 2008
Begroting 2009 (zoals weergegeven in de meerjarenbegroting)
Totaal over 4 jaren

€
€
€

opbrengst
243.113
215.477
204.815

€
€

196.000
859.405

€
€
€

kosten
45.787
42.961
18.444

€ 40.000
€ 147.192

17,1 %

Alleszins binnen de grenzen van 25% kosten.
De Stichting Vrienden van Pater Peeters is bijzonder veel dank verschuldigd aan de directie en medewerkers van Stichting Propaganda Bureau Breda voor de ontwikkeling en organisatie van de diverse mailings!

8. VERSLAGGEVING IN 2008 EN BESTEDINGEN IN VOORAFGAANDE JAREN
De Stichting Vrienden van Pater Peeters werkt sinds jaar en dag met een procedure die
het onze begunstigers én het Centraal Bureau Fondsenwerving duidelijk maakt dat de
geldbedragen, die naar de Missieprocuur van de Paters Scheutisten in Oost en West Kasayi (Rép. Dém. du Congo) worden overgemaakt, terecht komen op de plaatsen waar
onze begunstigers het voor bedoeld hebben!
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In 2003 was pater Jef Laevens c.i.c.m. , provinciaal overste van de paters Scheutisten in
Oost en West Kasayi, onze toegewijde contactman. Nooit heeft hij - en hierbij volgde hij
het voorbeeld van zijn confraters Scheutisten over een lange reeks van jaren - bij onze
Stichting kosten in rekening gebracht voor al het extra bemiddelingswerk in de Kasayi.
Hij verzamelde projectaanvragen en legde ze met advies voor aan de Provinciale Raad,
want volgens de regels, vastgelegd in de Overeenkomst tussen de paters Scheutisten in
R.D. Congo en de Stichting Vrienden van pater Peeters in Nederland, worden uitsluitend
projectaanvragen met de goedkeuring van de Provinciale Raad door onze Stichting in
behandeling genomen. Hij verzamelde de bestedingsverslagen en stuurde ze ons toe.
Alleen op deze wijze kon in de loop der jaren een groot onderling vertrouwen worden opgebouwd.
Per 1 januari 2004 heeft pater Daniel Feys c.i.c.m. de taak van contactman met onze
stichting van de provinciaal overste overgenomen. Pater Feys is een oude bekende van
onze Stichting omdat wij al een aantal jaren met hem samenwerkten in Mikalayi bij de
uitvoering van kleine projecten op het gebied van eenvoudige woningbouw. Het was voor
hem dan ook een vanzelfsprekende zaak om de spelregels zoals vastgelegd tussen
Scheutisten in de Kasayi en onze Stichting (Entraide Pays-Bas) volledig over te nemen.
En wel vanaf het begin van zijn verantwoordelijke taak, die hij had aanvaard op verzoek
van de provinciaal overste van de Paters Scheutisten in Oost+West Kasayi (R.D. Congo).
Op 18 februari 2004 schreef hij ons:
“We nemen ons voor een strenger toezicht te houden op de uitvoering van de projecten.
In Kananga en omstreken zullen we dit zelf meer doen. Elders kan een confrater het doen
of een betrouwbaar medewerker, metser, schrijnwerker”. In de bestedingsrapporten die
wij sindsdien van hem ontvingen, spreekt hij over de controle op de uitvoering van projecten door hemzelf en/of door medewerkers, zoals leden van de provinciale raad, afgevaardigden vanuit verder afgelegen en minder gemakkelijk bereikbare of toegankelijke gebieden.
En in zijn brief van 19 mei 2004 vertelde hij over strengere regels bij het uitkeren van de
subsidies aan de begunstigden: “In het algemeen zullen de door Entraide Pays-Bas verleende subsidies in meerdere schijven worden uitgekeerd aan de begunstigden. Voordat
het tweede deel van de subsidie wordt uitgekeerd, zal elke begunstigde een gedetailleerd
en verantwoord verslag moeten maken over het gebruik van de verleende subsidie van de
eerste schijf. Aan het eind van de werkzaamheden zal een algemeen rapport worden verzonden naar Entraide Pays-Bas.” Op de Relevés (de einde-maand-overzichten) constateren wij bij een aantal grotere projecten de toepassing van deze regels.
In de 2e helft van 2006 ontvingen wij van de Provinciale Raad 35 goedgekeurde projecten
voor een totaalbedrag van € 150.530. De 5 grootste subsidieaanvragen gingen naar het
Weeshuis Maman Angélique in Mbujimayi € 20.000, naar het Weeshuis Bena Dianyi in
Mwene Ditu € 16.000, naar verzorging van zieken en behoeftigen in ziekenhuis en omgeving van Mbujimayi en Tubondo € 17.000, naar het Alfabetiseringsproject rond Mbyjimayi
€ 12.000 en naar dakvernieuwing van de kerk Mingu-Kasanyi te Tshikapa € 11.070. De
overige, kleine 30 projecten ontvingen een gemiddelde subsidie van € 2.482. Van een
aantal van deze projecten ontvingen wij in 2007 verslagen over uitvoering van de projecten en over het gebruik van de toegekende subsidies.
Ter gelegenheid van de 2e jaarscontrole ‘Hertoetsing CBF-Keur’ hebben wij eind maart
2008 de ‘voortgangsrapportage van enkele lopende projecten’ als ook de ‘evaluatierapporten van enkele afgesloten projecten’ naar het Centraal Bureau Fondsenwerving in Amsterdam gestuurd.
13

Stichting Vrienden van Pater Peeters,
Ulvenhout

15 juni 2009

BESTUURSVERSLAG 2008
In 2007 ontvingen 44 door de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Kananga
R.D.C. en door het Bestuur van de Stichting Vrienden van Pater Peeters goedgekeurde
projecten een subsidie van € 173.610. De 5 grootste subsidiebedragen gingen naar het
Weeshuis Maman Angélique in Mbujimayi € 20.000, naar het Weeshuis Bena Dianyi (‘les
miens’) in Mwene Ditu € 16.000, naar de verzorging van zieken en behoeftigen in het ziekenhuis van Mbujimayi en omgeving van Tubondo € 12.850, naar het Alfabetiseringsproject en de vorming van jongeren in 17 centra rond Mbujimayi € 12.000 en naar MinguKasanyi in Tshikapa voor een grondige onderhoudsbeurt van de parochiekerk € 11.000.
De overige, kleine 39 projecten ontvingen een gemiddelde subsidie van € 2.609. Van een
enkel project ontvingen wij in maart 2008 reeds een verantwoording.
In 2008 ontvingen 52 door de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Kananga
R.D.C. en door het Bestuur van de Stichting Vrienden van Pater Peeters goedgekeurde
projecten een subsidie van € 177.493,95. De 5 grootste subsidiebedragen gingen naar de
Bouw van de Lagere School Basabasodia in Mbujimayi € 10.500, naar het Weeshuis
Maman Angélique in Mbujimayi € 20.000, naar het Weeshuis Bena Dianyi (‘les miens’) in
Mwene Ditu € 11.500, naar het Alfabetiseringsproject: de vorming van jongeren in 17 centra rond Mbujimayi € 10.000 en naar de bouw van 5 klaslokalen van de lagere school in
de arme parochie St. Luc in Kananga € 10.000. De overige, kleine 47 projecten ontvingen
een gemiddelde subsidie van € 2.457. Van enkele projecten ontvingen wij in februari 2009
reeds de verantwoording.
Wij zijn er van overtuigd dat Pater Daniël Feys met volle inzet de afspraken nakomt om
het traject van projectaanvraag tot en met eindrapportage nog transparanter te maken
voor onze begunstigers én voor het Centraal Bureau Fondsenwerving.
De Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Oost en West Kasayi, de missieprocurator Pater Cosmas Malissa op de Missieprocuur in Kananga voor de hele Kasayi en onze
contactman namens de Provinciale Raad Pater Daniël Feys in Kananga staan met al hun
kennis van het land en met al hun toewijding aan de mensen achter het hele traject van
aanvraag tot en met eindrapportage.
Daarom draagt het Bestuur van de Stichting Vrienden van Pater Peeters graag de eindverantwoordelijkheid voor de transparantie en toegankelijkheid van hun verslaggeving,
voor de bereikte resultaten van de bestedingen en voor wat wij als instelling met onze
beperkte middelen jaar in jaar uit bereiken voor de arme mensen ter plaatse dankzij de
gaven van onze begunstigers vanaf 1978.

9. BELEIDSPLAN 2009
In nauwe samenwerking met ons administratiekantoor, Stichting Propaganda Bureau Breda, hebben wij als Stichting Vrienden van Pater Peeters het idee opgevat om via kleine
wervingsacties nieuwe vrienden te vinden die structureel willen meehelpen het leven van
een kleine groep aids-patiënten in Congo én hun directe omgeving zo aangenaam mogelijk te maken. "In de hoofdplaats Kananga in de regio West Kasayi is een groep mensen
opgestaan die om zich heen kijkt en ziet hoe hele gezinnen worden overgelaten aan hun
trieste lot. Deze ‘mantelzorgers’, vrouwen geboren en getogen in Kananga, hebben elkaar
gevonden en zijn vastbesloten er een eigen, positieve bijdrage aan te leveren. Onder het
motto: elke mens telt! Hun doel: samen een groep Aids-patiënten in de directe omgeving
goed begeleiden. Dus niet groots aanpakken en proberen voor alle zieken oppervlakkig
iets te willen betekenen, maar heel bewust ervoor kiezen om voor een aantal mensen hun
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leven en dat van hun directe omgeving zo aangenaam mogelijk te maken. Deze patiënten
krijgen daarbij medische begeleiding met bijvoorbeeld Aidsremmende geneesmiddelen en
advies voor de verzorging. Ook zorgen de mantelzorgers voor eten en drinken als de zieke niet meer zelf op het land kan werken of water kan halen, en zij doen het huishouden
waar dat nodig is.” Dit schreven wij in onze eerste wervingsbrief 2 dagen voor Wereld
Aids-dag op vrijdag 1 december 2006.
Begeleid en gestuurd door de kennis en sympathie van pater Jacques Mévis, Scheutist,
sinds vele jaren werkzaam in Kananga en samenwerkend met het ziekenhuis Cerdes –
Centre de Recherche en Développement et en Entraide Sociale - , hebben wij gekozen
voor het project “ACTION-SIDA-CERDES”, ‘micro projet: prise en charge des personnes
vivant avec le VIH/SIDA’ omdat dit kleinschalig gebracht kan worden (eventueel later op
te schalen naar meerdere projecten op dezelfde basis) en omdat het een bepaalde groep
mensen kan binden met één doel in plaats van de vele, gespreide problemen waarvoor de
Stichting Vrienden van Pater Peeters zich inzet. Wij hopen hierdoor een hechtere binding
te bereiken met de nieuwe donateurs als die eenmaal geworven zijn.
In de begroting van 2008 was een post ‘Reservering wervingskosten’ van € 15.000 opgenomen voor een aantal wervingsacties in de komende jaren. Hiervan is in 2008 geen gebruik gemaakt. In de begroting van 2009 is voor deze post opnieuw een bedrag van
€ 15.000 opgenomen. De werving van nieuwe begunstigers is in ontwikkeling. Cf. lid 7.
‘Beleid inzake besteedbaar vermogen’.
In 2008 zijn er in de Kasayi geen nieuwe, toekomstige ontwikkelingsprojecten, geen nieuwe activiteiten opgezet. We gaan door met de bekende soort, de bekende aard van de
meestal toch erg kleine projecten van de achter ons liggende jaren. De lijsten met projecten of bestedingen in de jaren 2008, 2009, 2010 zullen vooralsnog geen afwijkende ontwikkelingen of activiteiten te zien geven. In het tegenovergestelde geval zal de Provinciale
Raad ons van te voren hiervan in kennis stellen en om onze goedkeuring vragen. En dan
zal het resultaat van het overleg worden opgenomen in een volgend meerjarenbeleidplan.
Wat de projecten van de komende jaren betreft verwijzen we naar de Beginselverklaring
van de Overeenkomst tussen de Stichting Vrienden van Pater Peeters en de Provinciale
Raad van de paters Scheutisten in de Kasayi: “De Stichting ‘Vrienden van Pater Peeters’
doet een uitdrukkelijke keuze voor de armste bevolkingsgroepen van de Kasayi. De gebieden waaraan bijzondere aandacht gegeven moet worden, zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verbetering van de positie van de vrouw,
Gezondheidszorg,
Verbetering van landbouw en veeteelt,
Vorming van handwerklieden en hun uitrusting,
Onderwijs in het algemeen,
Vorming van de jeugd,
Activiteiten op sociaal gebied,
Tenslotte, maar niet op de laatste plaats, het pastorale werk.

In het Bestedingsverslag 2008 - een gecomprimeerde versie van de 52 gesteunde projecten (cf. lid 4) - komen al deze gebieden terug. En in de lijst van goedgekeurde projecten/bestedingen in 2009 zien we dat in de aangevraagde, goedgekeurde en gesubsidieerde projecten opnieuw aandacht wordt gevraagd voor dezelfde gebieden.
Zoals afgesproken dient elke projectaanvraag de handtekening te dragen van de aanvrager én die van een lid van de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in de Kasayi.
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De medeondertekenaar controleert namelijk zelf of via zijn medewerkers de uitvoering van
het project en de besteding van de toegekende subsidie. De projecten van 2009 dragen
allen de signatuur van de Provinciaal Overste van de Paters Scheutisten in Oost en West
Kasayi.
Onze jarenlange ervaring toont aan hoe betrouwbaar de Paters Scheutisten zijn zowel bij
het goedkeuren van de projectaanvragen als bij de controle op de bestedingen en het
naar ons toesturen van de eindrapportages.
De bijdragen van onze begunstigers zijn bij hen in veilige, betrouwbare, doelmatige, integere, doelgerichte handen!
Naast het gebruik van het ons sinds jaren vertrouwde formulier voor projectaanvragen (zie
hieronder) heeft het Bestuur via pater Marcel Mesdagh c.i.c.m. nader overleg gepleegd
met Scheut/Kasayi om elke goedgekeurde projectaanvraag ook als uitgangspunt te nemen bij het formuleren van het eindrapport.
Date : . . . . . . . . . . ENTRAIDE PAYS-BAS (les Amis du Père Jan Peeters cicm)
PROJET: EPB . . .

( le numéro choisi par le Gouvernement Provincial CICM)

1. Description du lieu et des circonstances:
2. Le groupe cible:
3. Le contenu du projet:
4. La participation de la population à l'élaboration et à la réalisation du projet:
5. La continuation du projet: (par la population?) (faudra-t-il encore des subsides?) :
6. LE MONTANT ESPÉRÉ ET JUSTIFIÉ:
7. Nom, adresse et fonction du demandeur ainsi que le nom d'un membre du GP-CICM
8 a.Engagement : compte-rendu de l’emploi des subsides au moment de la finalisation du
projet ou quand EPB le demande ;
b.La Province CICM du Kasayi joue un rôle d’intermédiaire entre le demandeur du projet
et l’organisme d’entraide EPB aux Pays-Bas/en Hollande.
9. Date et signatures :
Via onze contactman pater Daniël Feys wil het Bestuur de projectaanvragers vragen om
in hun tussen- of eindrapportage gewijzigde omstandigheden, feiten en cijfers in de onderdelen 1 t/m 7, die in de loop van de uitvoering van het project duidelijk zijn geworden,
uitdrukkelijk te vermelden.
Het eindrapport wordt in dit geval teruggekoppeld naar de aanvraag. Heel vaak zullen er
in onze kleine en snelle projecten, duidelijk in tijd en doel omschreven, (cf. de bestedingslijsten van 2006, 2007, 2008) geen specifieke, meetbare wijzigingen bij 1 t/m 7 te vermelden zijn. Mochten er wel acceptabele afwijkingen en veranderingen hebben plaatsgevonden, die niets afdoen aan het resultaatgerichte doel, dan lezen we die graag in de verslaggeving. Subsidiegelden, overgemaakt voor duidelijk omschreven en goedgekeurde
doeleinden, kunnen – onder normale omstandigheden - niet eenzijdig worden bestemd
voor andere doelen.
Samengevat:
a) aanvraagformulier en eindrapportage worden naast elkaar gelegd;
b) in het eindrapport wordt, indien nodig en mogelijk, teruggekoppeld naar de verschillende
onderdelen van de aanvraag, d.w.z. naar de beschrijving van plaats en omstandigheden,
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naar de doelgroep, naar de inhoud van het project, naar de deelname van de bevolking,
naar het vervolg van het project, naar de subsidie, naar de aanvragers.
Wij vragen echter wel aandacht voor wat pater Daniël Feys ons schreef in zijn brief van 24
oktober 2007:
“In uw jaarverslag 2006 steunt u op de controle van de voorstelling en de uitvoering van
de projecten. Een juiste voorstelling en onkostenberekening, vooral voor de bouwprojecten, is voor onze mensen zeer moeilijk. Er bestaan geen gespecialiseerde bureaus. Er
bestaan zogezegd gespecialiseerde bureaus die veel kosten en de kosten van het project
fel overdrijven. Soms laat ik een project herwerken. Of vraag een aanvulling aan. Maar
voor projecten in het binnenland is dit zeer moeilijk: moeilijke wegverbindingen, geen
postdienst, geen gsm noch internetverbindingen.
Voor wat de controle op de uitvoering betreft kunnen we meer doen. Vele projecten voeren we zelf uit, of we leveren de materialen zoals: zonnepanelen, batterijen, golfplaten.
Voor afgelegen projecten kunnen we die controle minder doen, langs o.a. facturen en
foto’s.”
Tot slot: wij zijn veel dank verschuldigd aan de huidige Provinciaal Overste van de Paters
Scheutisten in Oost en West Kasayi Pater Oscar Nkolo c.i.c.m., aan de leden van de financiële commissie van de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten en met name aan
Pater Daniel Feys c.i.c.m. voor al het werk dat zij te samen met zo grote inzet verrichten
voor de relatie tussen “de armste bevolkingsgroepen van de Kasayi” (cf. Beginselverklaring Overeenkomst tussen de Stichting Vrienden van Pater Peeters en de Provinciale
Raad van de Paters Scheutisten in de Kasayi) én onze Stichting.
Zij vormen onze BORG naar onze begunstigers, onze weldoeners en naar het Centraal
Bureau Fondsenwerving waarvan wij het keurmerk dragen.
Bestuursvergadering Ulvenhout 14 april 2009
Stichting Vrienden van Pater Peeters,

A. Rops, voorzitter

A.P. Tomà, penningmeester

Stichting Vrienden van Pater Peeters geldt voor de fiscus als een erkend goed doel: voor giften en legaten zijn wij geen
belasting verschuldigd en voor u is de hele gift aftrekbaar voor zover uw giften aan goede doelen de 1% van uw inkomen
teboven gaan. De Stichting is opgenomen op de ANBI-lijst (zie: www.anbi.nl) onder de naam "Stichting Vrienden van
Pater Peeters". Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) beoordeelt grote en kleine instellingen op kosten en bestedingen en verstrekt het CBF-Keur als aan hun regels voldaan wordt. Stichting Vrienden van Pater Peeters is één van de
goedgekeurde instellingen en mag dus het CBF-Keur voeren. Als u het wenst sturen wij u graag een jaarverslag toe.
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BALANS PER

2008
€

ACTIEF

2007
€

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Rente
Nalatenschappen

5.758
10.200

7.105
22.300
15.958

LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank rekening-courant
Postbank rentemeerrekening
Postbank

TOTAAL

29.405

(1)
732
241.620
2.826

219
261.165
703
245.178

262.087

261.136

291.492

15 juni 2009

31 DECEMBER

2008
€

PASSIEF
EIGEN VERMOGEN

2007
€

(2)

Reserves

253.938

284.947

KORTLOPENDE SCHULDEN
EN OVERLOPENDE PASSIVA
Bureaukosten
Accountantskosten
Bank- en girokosten

3.900
2.606
692

TOTAAL

18

3.439
2.435
671
7.198

6.545

261.136

291.492
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk
2008
€

Begroting
2008
€

Werkelijk
2007
€

BATEN
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

(3)

Giften, schenkingen en nalatenschappen
Rente-opbrengsten

199.057
5.758

206.000
4.000

208.372
7.105

SOM DER BATEN

204.815

210.000

215.477

(4)

217.380

183.000

174.770

(5)

18.444

40.000

42.961

9,3%

19,4%

20,6%

SOM DER LASTEN

235.824

223.000

217.731

RESULTAAT

-31.009

-13.000

-2.254

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLING
WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving
In procenten van de baten uit eigen fondsenwerving

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 2008
ONTTREKKING RESERVES

-31.009
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ALGEMEEN
ACTIVITEITEN
De stichting heeft ten doel gelden in te zamelen voor financiering van projecten die door
de Provinciale Raad van Paters Scheutisten (C.I.C.M.) in Kananga (Rép. Dém. du Congo)
worden voorgesteld. Onder projecten worden verstaan: projecten in het kader van materiele hulpverlening en projecten op het gebied van het pastorale werk.
JAARVERSLAGLEGGING
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening is opgesteld
overeenkomstig de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ALGEMEEN
De in de balans opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, voorzover
niet anders vermeld.

VORDERINGEN
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde minus een eventuele voorziening voor oninbaarheid.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

RESULTAAT
Ontvangsten worden verantwoord in de periode waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Uitgaven zijn in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
De baten uit giften, schenkingen en nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar
waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld zonder dat de door de stichting
gemaakt kosten in mindering zijn gebracht.
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BALANS
1. LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan direct ter beschikking van de instelling.
2. EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen kan bestaan uit reserves en fondsen. Aangezien het bestuur in principe de bestemming kan bepalen van de te besteden gelden, binnen het door de gevers
aangegeven doel, is het saldo van de nog te besteden gelden gerubriceerd onder de reserves.
Alle door de stichting ingezamelde gelden zijn bestemd voor Congo.

RESERVES
Het verloop is als volgt:
2008
2007
€
€
a. continuïteitsreserve
125.000
125.000
b. bestemmingsreserve door het bestuur te bepalen volgens
doeleinden
c. overig besteedbaar vermogen
159.947
162.201
bij/af overig besteedbaar vermogen: resultaat
-31.009
-2.254
Saldo per 31 december

253.938

284.947

Het saldo van deze reserve wordt conform de doelstelling gebruikt voor de verbetering
van de levensomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen van de Kasayi.
Van het saldo is binnen het kader van de doelstelling een deel bestemd voor toekomstige
wervingskosten.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VORDERINGEN
In 2008 is een donateur overleden. De stichting is erfgenaam volgens het testament van
de donateur. Op balansdatum bestaat het recht op een nalatenschap ad. ongeveer €
31.500 minus de kosten van boedelafwikkeling en inkomstenbelasting 2008.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk
2008
€

Begroting
2008
€

Werkelijk
2007
€

3. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
Giften en schenkingen
Nalatenschappen
Rente-opbrengsten van spaarrekeningen

170.468
28.589
5.758

191.000
15.000
4.000

199.772
8.600
7.105

204.815

210.000

215.477

217.380

183.000

174.770

217.380

183.000

174.770

4. BESTEED AAN DOELSTELLING
Verstrekte subsidies

5. KOSTEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE
Adressen
Porti
Drukwerk
Enveloppen
Kosten giroverwerking
Bureaukosten
Bankkosten incl. ola’s

5.703
900
270
1.443
3.721
1.932
13.969

11.250
11.967
7.740
2.127
1.391
3.043
2.046
35.000

39.564

ALGEMENE KOSTEN
Accountantskosten
Bestuurskosten
CBF kosten
Notariskosten
Overige algemene kosten

3.187
235
410
616
27
4.475
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TOELICHTING
ANALYSE RESULTAAT UIT EIGEN FONDSENWERVING
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2008 ten opzichte van 2007 met circa € 11.000
afgenomen. Dit is een resultante van een stijging van de nalatenschappen met ongeveer
€ 24.000 en anderzijds een daling van de giften en schenkingen met € 33.000 en een
daling van de renteopbrengsten met € 2.000.

Ulvenhout, 9 juni 2009.

Stichting Vrienden van Pater Peeters
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Aan het bestuur van Stichting
Vrienden van Pater Peeters
te Ulvenhout

ACCOUNTANTSVERKLARING
OPDRACHT
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2008 (blz. 18 tot en met blz. 23) van
Stichting Vrienden van Pater Peeters te Ulvenhout bestaande uit de balans per 31 december
2008 en de winst-en-verliesrekening over 2008 met de toelichting gecontroleerd.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden
van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in
de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en
zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant,
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico´s van afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor
het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van
de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die
niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting.
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Aan het bestuur van Stichting
Vrienden van Pater Peeters
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ACCOUNTANTSVERKLARING (VERVOLG)
Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen
die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
OORDEEL
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Vrienden van Pater Peeters per 31 december 2008 en van
het resultaat over 2008 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
“Fondsenwervende instellingen”.

Breda, 15 juni 2009
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

w.g. J.C.M. Kies RA
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