
Bestuur verslag – 2021-2022 
L’Amour du Prochain 

Naam instelling: Stichting L’Amour du Prochain (R.D.C.) 

RSIN nummer: 814281345 

KvK nummer 05077367 

Contactadres: 

 

 

Zomerdijkstraat 18 

8043HR Zwolle 

Nederland 

Communicatie: Telefoonnummer: 06-40126521 

E-mail adres: info@helpcongo.nl 

Doelomschrijving: Stichting L’Amour du Prochain bestaat uit een groep 
enthousiaste vrijwilligers, die met elkaar hulp wil bieden aan 
kansarme mensen in de Democratische Republiek Congo. 
Vanuit een christelijke levensovertuiging willen we ons 
inzetten voor onze naasten onder de naam L’Amour du 
Prochain dat `naastenliefde’ betekent. Samen willen we 
gehoor geven aan de opdracht om te zien naar armen, 
wezen en weduwen. 

Hoofdlijnen van het 

beleidsplan: 

De missie van de stichting is hoop bieden in de wijk.  

Dit doen we met name door kinderen kansen te bieden 
door middel van scholing, kleding, medische 
ondersteuning, voeding en eventueel onderdak. 
Daarnaast bieden we kinderen (en soms ook volwassen) uit 
de wijk de mogelijkheid om gebruikt te maken van onze 
speelplaats. Tevens zorgen we voor drinkbaar water en 
sponsoren we een voetbal team. Door middel van kleine 
stapjes willen we vooruitgang (hoop) bieden. 
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Onze belangrijkste doelstellingen: 

- Sponsorkinderen voorzien in eten/drinken/educatie/ 
kleding/eventueel onderdak/ medische 
ondersteuning. 

- Werkgelegenheid bieden aan medewerkers. 
- Zorgen dat kinderen uit de wijk (veilig) kunnen 

spelen op onze speelplaats. 
- Hoop bieden in de wijk door het ondersteunen van 

sociale-, sportieve en educatieve projecten.  
- Het realiseren van betere watervoorzieningen (naast 

de reeds gerealiseerde waterzuiveringspomp) in de 
wijk. Goed drinkwater zorgt ook voor minder ziektes. 

 

Onze strategie is er op gericht om meer sponsoren te 
werven, waardoor we meer kinderen kunnen ondersteunen 
en meer projecten kunnen realiseren in de wijk. Door 
sociale media en nieuwsbrieven worden sponsoren en 
belangstellenden op de hoogte gehouden. Door de korte 
lijntjes en dagelijks contact vanuit de stichting met Congo, 
worden sponsoren direct betrokken door foto’s en filmpjes 
die gedeeld worden. Naast vaste sponsoren richten we ons 
ook op kerken, scholen en bedrijven om onze acties te 
ondersteunen. Ook worden acties georganiseerd om meer 
geld binnen te krijgen, zoals een jaarlijkse wijnactie. 

 

Recent uitgevoerde projecten: 

- Realisatie speelplaats 
- Renovatie opvanghuis (o.a. meer 

slaapvoorzieningen) 
- Renovatie omheining (voor veiligheid) 
- Organisatie voetbal wedstrijden en sponsoring door 

middel van voetbalkleding. 
- Realisatie van een waterzuiveringspomp, waarmee 

vuil water kan worden gezuiverd naar drinkbaar 
water. 

 

Naam en Functies van de 

bestuurders: 

Ngimbi, Peter Chrispin – Voorzitter (gezamenlijk bevoegd) 

van Beek-Hille, Marion – Secretaris (gezamenlijk bevoegd) 
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Beloningsbeleid: Er is geen sprake van een beloning voor bestuurders of 
vrijwilligers. Enkel is er een onkosten vergoeding van 50 euro 
per maand voor telefoonkosten voor de Nederlandse 
contactpersoon voor de dagelijkse communicatie met 
Congo. 

 

Actueel verslag van 
uitgevoerde taken: 

Algemene taken: 

- Zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen 
die in het opvanghuis wonen. 

- Kinderen die wij ondersteunen toegang geven tot 
onderwijs, gezonde voeding en medische zorg. 

Specifieke uitgevoerde taken 2021: 

- Realisatie schoonwaterpomp 
- Realisatie Overdekte speelplaats voor de buurt 
- Steun aan voetbalteam in de buurt d.m.v. kleding 
- Onderhoud aan opvanghuis 

 

Financiële verantwoording: 

 

 

 

De financiële verantwoording betreft de volgende items 
over het laatste boekjaar: 

- De balans 
- Toelichting balans 
- De staat van baten en lasten 
- Toelichting 

  

Balans: 
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Toelichting op de Balans: 

 
 

Staat van Baten en Lasten: 
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Toelichting Staat van Baten en Lasten: 

 

 

Toelichting Resultaat: 

 

 

 

Vastgesteld bestuur datum: 15-05-2022 
Gepubliceerd op website 
www.helpcongo.nl: 

15-06-2022 

 


