Overzicht projecten 2018

Achter de schermen in 2019

In vogelvlucht
van 2018 naar 2019
Al 40 jaar werkt Stichting Vrienden van Pater Peeters voor projecten in Congo. De resultaten zijn er
ook naar. Maar nu is het tijd voor aanpassen aan de vernieuwde situaties in Nederland en in Congo.
Het bestuur is tot het besluit gekomen om een omslag te maken in 2019.
De Stichting wordt overgedragen aan Stichting MIVA per 1 april 2019. Zij zijn een grotere organisatie
en hebben een kantoor in Kinshasa en veel directere lijntjes met de projecten. Achter de schermen
is die omslag maar voor u donateurs verandert er niets. Alles zal volgens de gebruikelijke zaken
doorlopen onder beheer van MIVA. Onze slogan ‘samen bouwen aan een duurzaam Kasayi in
Congo’ blijft staan! Voor de kansarmen in Congo en voor u blijft veel hetzelfde. De verhalen in de
nieuwsbrieven blijven komen en het banknummer blijft hetzelfde.

U blijft hen toch ook steunen!
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Overzicht projecten
en gebeurtenissen
in Congo van 2018
Politiek en verkiezing in
Congo 2018

Situatie projecten

Bijna het hele jaar door werden we over de
spannende politieke situaties via verschillende
kanalen op de hoogte gehouden. In de
internationale media was er aandacht voor
de uitgestelde presidentsverkiezing van 23
december 2018, alsook voor onlusten met
name in onze gebieden, de provincies Kasayi.
De Katholieke Kerk heeft een duidelijke
strategische rol gespeeld in de opstelling naar
de president. Het is een belangrijk orgaan
in de Congolese maatschappij dat voor de
gewone bevolking strijdt.



In ‘Afrika Nieuws’ schrijft Mart Hovens iedere
2 weken zijn Congo kroniek. Hij houdt zijn
lezers zo op de hoogte van situaties en
ontwikkelingen in Congo. Onze projecten
hebben daar direct de effecten en gevolgen
van ondervonden, zoals blijkt uit rapportages.
Dorpelingen zijn ‘het bos’ ingevlucht om het
geweld te ontlopen. Kinderen zijn hun ouders
kwijtgeraakt. De maatschappij in de provincies
Kasayi is volkomen ontregeld, maar herstelt
zich nu stap voor stap. Prijzen schieten
omhoog krijgen we uit Mbuyi-Mayi te horen;
op vele wegen wordt ineens tol geëist. Door
transport en de marktsituatie variëren prijzen
sterk. We moeten het respecteren dat niet alle
projecten volledig zijn uitgevoerd zoals beoogt
in deze gespannen situatie.

Kinshasa
Kanaga




Mbuij Mayi

Congo
 Centraal - Kasaï
 Oost - Kasaï
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‘Hoogte’ punten in 2018
Het dorp van Jan Peeters Bilomba
is Speciaal in 2018
Bilomba is in 2017 overvallen door leger en
rebellen tijdens de conflicten. 25 jaar werk
van pater Jan Peeters in dit dorp is kapot
gemaakt. Als boerenzoon zijnde heeft hij een
landbouw instituut opgericht, naast zijn acties
voor de kerk en de polikliniek. Het raakte ons
zeer en de inwoners hoopten op herstel met
onze ondersteuning. Voorjaar 2018 is aan
pater Liévin Muamba, die nu in ‘zijn’ dorp
werkt, $1.600 overgemaakt voor landbouw
gereedschappen en ziekenhuis middelen
zoals gevraagd. Deze hulp draagt bij aan de
voedselvoorziening en basis gezondheid. Een
duurzame investering.
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Kindsoldaten in Congo
Door de verkiezing van een nieuwe President
zijn er onlusten geweest in ónze’ provincies.
Zoals vaker in Afrikaanse landen zijn ook
Kasayi kinderen, die niets te verliezen hebben,
gerekruteerd om te strijden in de conflicten.
Paters hebben hun taak als sociaal werker
ingezien. In een aantal dorpen geven ze de exkindsoldaten daarom training. Zij krijgen een
nieuwe kans om hun leven weer normaal op te
pakken. Noodhulp zeer actueel geworden en
in 2018 zijn er 10 projecten gehonoreerd, die
om acute hulp vroegen.

‘Zij krijgen een nieuwe
kans om hun leven weer
normaal op te pakken’
Kindsoldaten in Congo
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Resultaten
Gesteunde projecten in 2018
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2
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Congo
Kasaï - Centraal
1

14 projecten
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+
NOOD HULP
10 projecten

1

2

Congo
Kasaï - Oost
14 projecten
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 Weeshuizen
 Materialen
 Voedsel
 Zonnepanelen
 Psychologie

Afgelopen jaren heeft VvPP ongeveer 100.000 euro aan projecten besteed. Tot en met 2020 is dit
bedrag (100.000) per jaar gegarandeerd. Een continuering van financiële steun is belangrijk in
het land ondanks of juist dankzij de kenmerkende slechte situatie in het grote land van Afrika. Dit
is juist de taak en het bestaansrecht van VvPP. We houden de lijntjes kort en blijven kwetsbare
groepen ondersteunen.
Het volledige jaarverslag en jaarrekening van 2018 kunt u op de website vinden:
www.vriendenvanpaterpeeters.nl
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Verdeling doelgroepen in de
38 projecten in 2018

Kinderen

Vrouwen

$ 77.975 voor
18 projecten

$ 27.027 voor
9 projecten

Doelgroep: kinderen in
weeshuizen en straatkinderen
opvangen, ondervoede
kinderen eten geven,
toegang tot scholen, etc. Dit
jaar 8 noodprojecten voor
kindsoldaten, hen in de
dagelijkse dingen met een
positieve kijk op het leven
trainen en een nieuwe kans
geven.

4 voor alfabetisering of een
vak-training van vrouwen.
Daarnaast zijn 2 projecten
m.b.t. ondervoeding van
vrouwen en hun kinderen;
2 projecten voor de aanschaf
in kraamklinieken en 1 voor de
bouw van paviljoen pediatrie.

Faciliteiten voor
iedereen
$ 25.169 voor
11 projecten
De faciliteiten zoals een
buurthuis in het dorp of
wijk vinden we ook in onze
projecten; zoals iedereen mee
profiteert van zonnepanelen,
watervoorziening, of banken
in de buurthuizen. Radio
Diku Dietu zorgt voor sociale,
economische en politieke
informatie in de hele regio.
Zij zendt uit in lokale talen
en het Frans zodat ook in de
provincie Kasayi men het
nieuws kan verstaan.
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Achter de
schermen 2019
De Stichting 40 jaar
De Stichting Vrienden van Pater Peeters (verder
VvPP) is opgericht op 22 december 1978 en
Jan Peeters is op 23 december 2005 overleden.
Al 40 jaar wordt het financieel ondersteunen
van projecten vanuit Nederland, Ulvenhout,
voortgezet.
De Stichting verzamelt geld voor projecten
die door de Provinciale Raad van de Paters
Scheutisten in Kananga in R.D. Congo worden
aangevraagd. Deze projecten hebben vooral
betrekking op hulpverlening aan kansarmen.
De stichting heeft speciale aandacht voor
vrouwen en kinderen én noodhulp. Het
bestuur reserveert jaarlijks daar ± € 100.000
voor.

Vooruitblik en omslag in 2019
Continuïteit van VvPP is voor het Bestuur
een rode draad die door het jaar 2018 loopt.
Hoe ziet de toekomst eruit voor VvPP?
Wat zijn de aanvragen uit Congo van onze
doelgroepen? Hoe kunnen we de organisatie
en het handelen van de uitvoering continueren
tussen Nederland en Congo? Wat is en wordt
het netwerk in Congo; waar en wie zijn de
contactpunten? Maar ook wat kunnen we
financieel verwachten met de vergrijzing van
het bestand en het werven van jongeren onder
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de donateurs? Kortom: Hoe kunnen we, als
VvPP, de zelfredzaamheid van de kwetsbare
groepen in de toekomst borgen als wij, het
bestuur, er zelf niet uitkomen?

De overstap in 2019
Door actief te zijn in het zoeken naar
oplossingen is het Bestuur tot een overdracht
gekomen met een grote organisatie die
dezelfde doelstellingen heeft Stichting MIVA.
Ze komen oorspronkelijk ook uit de sector
ondersteunen van missionarissen. Vanuit deze
achtergrond neemt Stichting MIVA de taken
van VvPP over per 1 april 2019. Zij hebben de
deskundigheid en ervaring in huis waar het
bestuur van VvPP niet meer aan kan voldoen
m.b.t. de goede uitvoering voor het doel van
de Stichting.
In de loop van 2019 gaan de aanvragen en
steun via een kantoor van MIVA in Kinshasa,
gerund door actieve Congolese vrouwen.
Op die wijze is er snelle correspondentie
over de projecten en wederzijds bezoek
van betrokkenen die elkaar begrijpen. Een
verbetering van de projecten en korte lijnen is
zo gewaarborgd.

Vijf projecten, die al lang steun van VvPP krijgen, samen ± $ 50.000, zijn geselecteerd voor
jaarlijkse steun de komende jaren onder de paraplu van MIVA:
1. Alfa project = alfabetisering onderwijs in Mbuyi Mayi
2. Maman Angélique project = weeshuis in Mbuyi-Mayi
3. Central Hospitalier Bajika = ziekenhuis in Luputa
4. Radio Diku Dietu = nieuws voorlichting via radio in Kananga
5. Mpokolo wa Muyo = straatkinderen in Kananga.
Via het Kantoor van MIVA in Kinshasa kunnen andere projecten hun aanvragen indienen.
Op deze manier is er garantie voor de besteding van onze gelden in Congo.
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Voor u blijft
alles hetzelfde
In de Nieuwsbrieven die u jaarlijks zult
ontvangen komen de actuele verhalen van de
projecten in beeld. Op die manier blijven we
onze donateurs goed op de hoogte houden
waar de giften aan worden besteed. Op de
website kunt u natuurlijk snel alles vinden
en lezen. We hopen dan ook dat u betrokken
blijft bij de hulp aan kansarmen in Congo
en speciaal onze projecten in de provincies
Kasayi.
Daar de certificaten van CBF en Anbi van
de Stichting VvPP ook binnen MIVA zijn
gegarandeerd, worden uw periodieke
schenkingen door MIVA overgenomen en
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gecontinueerd. MIVA is ook erkent als goede
doelen organisatie en uw donaties vallen
daarom onder dezelfde regels als voorheen.
Het vermogen van de Stichting wordt aan
MIVA overgedragen en komt met de naam
Bestemmingsfond Vrienden van Pater Peeters
onder hun beheer.

Duurzaam investeren en
volhouden
Onze slogan ‘samen bouwen aan een
duurzaam Kasayi in Congo’ blijft staan!

’Samen bouwen aan een
duurzaam Kasayi in Congo’
De organisatie structuur is iets anders, maar
de uitvoering werkt beter. Dit geeft een grotere
kans op doorgaande steun aan de kansarme
groepen, vrouwen en kinderen, die het verschil
maken voor kleinschalige ontwikkelingen ter
plaatse. Dat is toch ook uw doel met uw giften.
Blijf volhouden want dáár wachten ze op uw
steun = duurzaam investeren.
Uw bijdrage komt op de goede plaats en goede
doelgroep in Congo terecht, stort op Vrienden
van Pater Peeters op NL78 INGB 0004 0505 00.

Het Bestuur dankt u voor uw support. Ze geeft
het stokje door aan MIVA, waar 2 leden van het
VvPP bestuur als adviseur voor de projecten in
Congo participeren. Zo blijven de lijnen zo kort
mogelijk. Zo kunnen Jacques en Jan het goede
doel, uw steun aan de kansarmen in Congo,
garanderen.
Met vriendelijke groet van het (oude) bestuur,
Voorzitter Marijke Timmermans

Bestuur 2015 - 2019:
vLnR. Jan Constant de Rebecque, Marijke Timmermans,
Jos Verschuren, Annemie De Swart, Jacques Schram
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Havensingel 26
5211 TX ‘s-Hertogenbosch
www.vriendenvanpaterpeeters.nl
info@vriendenvanpaterpeeters.nl
+31 (0)76 521 71 50

Vrienden van Pater Peeters
is een onderdeel van:

