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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de vereniging Het hart en de handen van Christus in centraal
Afrika , ( HHCCA )
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving
en het beheer van fondsen. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling en zal jaarlijks worden
geactualiseerd.
Het bestuur van de stichting Het Hart en de Handen van Christus in Centraal Afrika,

G.K. MUTEBA
VOORZITTER
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1.Profiel van de Vereniging
De Vereniging Het hart en de Handen van Christus in Centraal Afrika ondersteunt projecten in

Centraal Afrika met diensten en geld.
Er wordt samengewerkt met Ngo Congo Fraternite , Ngo HHA Congo ,Ngo Wafa , partner
organisaties in Kinshasa Dem. Rep.Congo .
De doelstellingen van onze lokale partners zijn : - het re-integreren van straatkinderen in de
lokale gemeenschap en familiekring middels educatie en vaardigheid programma's. Verder
zijn de organisaties actief op het gebied van de verdediging van de rechten van straatkinderen

, Bouwen van watertanks voor arme families ,Bouwen van scholen ,landbouwen etc….
De Vereniging Het Hart en de handen van Christus in centraal Afrika werd opgericht en

notarieel geregistreerd in 2004. Aanleiding voor de oprichting was het bevorderen en het
verspreiden van het Christelijke geloof. Familie, vrienden en sympathisanten zorgen zo voor
een "nalatenschap" en ondersteunen activiteiten die dicht bij zijn hart liggen op het gebied
van : onderwijs, gezondheid en diverse ontwikkeling.
Giften via de Vereniging Het hart en de handen van Christus in Centraal Afrika zal hun doel
bereiken.
De organisatie is klein en slagvaardig. Via bijeenkomsten wordt regelmatig gerapporteerd
over activiteiten en inzet van middelen.
Via de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking worden giften

verdubbeld.

2. De doelstelling en het actuele beleid.

De doelstelling in Centraal Afrika.
De Vereniging Het hart en de handen van Christus in centraal Afrika richt zich op volledige
reïntegratie van straatkinderen , werkgelegenheid van Afrikaanse vrouwen in centraal Afrika.
ln het bijzonder in Congo.

Daartoe ondersteunt de stichting onder andere de activiteiten van de Ngo’s Congo
Fraternite, HHA Congo en WAFA in Congo.

De doelstelling in Europa
Voornamelijk in Nederland (-/+28.000 Centraal Afrikanen woonachtig) het bijeen brengen
van de Centraal Afrikanen;
lntegratie in de Nederlandse samenleving
Onderricht in het Nederlandse taal en cultuur
Huisvrouwen stimuleren om in de maatschappij deel te nemen,
Afrikaanse hang jongeren begeleiden.

Het actuele beleid
ln het actuele beleid staan de volgende thema's centraal:

# Een relatie opbouwen tussen de straatkinderen en de situatie van kinderen die (nog steeds)
op straat leven te verbeteren.

# Zorgen dat jongen kinderen ( jongens en meisjes tot ca. 1.3-1.4 jaar ) weer opgenomen
kunnen worden binnen de familiekring of leefgemeenschap.

# Straatkinderen (jongens

van ca. 14-19 jaar) voorbereiden op reïntegratie binnen de
gemeenschap en een opleiding bieden om daarbinnen een goed en zelfstandig leven te
kunnen leiden

# Medische voorzieningen
# Onderzoek naar en opzetten/bouwen van projecten o.a. scholen , weeshuizen.

3-De werkzaamheden
De werkzaamheden van de Vereniging het Hart en de Handen van Christus in Centraal Afrika zijn
gericht op ondersteuning van o.a. het "skills centre" met als concrete activiteiten:

- Bouwen van watertanks voor arme families

- Het aanstellen van extra personeel (leerkrachten en social workers),
- Ondersteuning van educatieve en sociale activiteiten,
- Verbetering van voorzieningen (b.v. klaslokalen, toilettengebouwen en sportvelden)
- lnrichting en uitbouw van plantages en kassen
Door de samenwerking met lokale organisaties ontstaan er extra kansen, zoals ondersteuning
en de financiering van opleidingen.

Om de bovenstaande activiteiten mogelijk te maken worden - waar nodig - aanvullende

activiteiten
uitgevoerd.

4. Begroting Jaren 2018- 2020
Fondsen
Donatie / Giften ………………………………………………………………………………..30.000 €
Divers Projecten ………………………………………………………………………………28.000€
Overige Activiteiten…………………………………………………………..…………………2000€

5. Werving van fondsen
Werving
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige, maar effectieve, directe manier zoals
tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met diverse
donateurs en organisaties worden actief onderhouden. Bovendien worden gerichte

ontmoetingen georganiseerd.
Een bijzonder aandachtspunt is de intensieve samenwerking met de lokalen organisaties in DR
Congo .
Het streven is donaties van vaste donateurs, maandelijks of elk kwartaal te ontvangen. De
stichting zal ook incidentele donaties werven bij diverse organisaties alsmede bij
overheidsinstellingen .

Samenwerking
Er zal samenwerking worden gezocht met "deelgenotenfondsen" hiermee bedoelen wij

contacten met diverse organisaties. Rekening houdend dat hiermee de giften opbrengst kan
worden verdubbeld.
Het spreekt voor zich dat het hier gaat om een extra faciliteit en dat alle initiatieven van de
vereniging Het Hart en Handen van Christus in Centraal Afrika autonoom blijven in doel,

invulling en uitvoering.

6. Beheer van fondsen
De fondsen van de vereniging Het Hart en Handen van Christus in Centraal Afrika worden
beheerd door de Vereniging Het Hart en Handen van Christus in Centraal Afrika . De vereniging
beheert een Bankrekening bij de ABN Amro te Leiden. De Bank Rekening Nummer is
60.81.17.617 ABN AMRO Bank te Leiden .
Het streven is om jaarlijks enkele tienduizenden euro's te werven en zo direct mogelijk te
besteden aan gerichte doelen (met zo min mogelijk vertraging). lndirecte kosten zijn minimaal
en hebben louter betrekking op uitgaven als ; zaalhuur, administratie- en

bank/overboekingkosten, internet ,communicatie met DR Congo en website kosten,
reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.

7. Besteding van fondsen
De besteding van fondsen gebeurt in overleg met lokalen Ngo’s in DR Congo . De bestedingen

hebben
te maken met kosten van voeding, kleding, schoolbenodigdheden, gezondheidszorg, opleiding
en sport van straatkinderen. Daarbij bestaat bijzondere aandacht voor kinderen tussen de 4 en
16 jaar en met name voor hun opleiding tot vaklui: Automonteur, timmerman, metselaar,

fietsenmaker, meubelmaker en landbouwer.

8. Rechtsvorm. inschrijving. fiscaalnummer.
Jaarverslagen en contact gegevens
Het hart en de handen van Christus in centraal Afrika is een vereniging en is ingeschreven te
Den Haag onder nummer 28103006 als Vereniging Het Hart en Handen van Christus in Centraal
Afrika,
Adres: Van 's - Gravensandestraat 49,2321 ER te Leiden.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen met elkaar het dagelijks bestuur.
Het voorzitterschap is in handen van Dhr. Gustave Kamuleta Muteba.
Van 's-Gravensandestraat 49,2327 ER Leiden

Telefoon nummer: 071 5288803
Mobiel nummer : 06 59062433
Fax nummer: 071 5288803
Per 1 Januari 2010 is de vereniging aangemerkt door de Belastingdienst als
Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI).
Het fiscaal nummer van de vereniging is 8140.02.821
Jaarverslagen en nieuwsbrieven zullen worden gepubliceerd op de website.
Contacten met de vereniging verlopen via het secretariaat: Albert Katuku
te bereiken onder mobiel nummer : +31687973733

9.Tot slot
Plannen maken doet u niet om een plan te hebben, maar om het uit te voeren. Niets is meer
frustrerend dan een goed plan te hebben, waar vervolgens niemand meer naar kijkt.
Ons beleids- en actieplannen zal worden gebruik als gereedschap voor de uitvoering van het
zendings- en evangelisatiewerk.

<< Laat GODS Geest tot u spreken en u overtuigen dat het werk dat wij
doen niest van ons onszelf is maar van HEM die ons geroepen heeft ,En dat u
door uw donatie daar deel aan hebt >>
Gustave Kamuleta MUTEBA

VOORZITTER / HHCCA

