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1. INLEIDING 
1.1 Oprichting 
Stichting Bambale is opgericht op 21 augustus 1997 bij akte verleden voor Notaris A.A.M. van 
Stekelenburg, gevestigd in de gemeente te Eindhoven. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder dossiernummer 41094324. 
Voor de Coördinatie van de activiteiten en projecten in Congo heeft Stichting Bambale in Congo een 
zusterorganisatie opgericht: Fondation pour le Développement Stichting Bambale. 
Stichting Bambale is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 

 

1.2 Doelstelling  
De vrijwilligersorganisatie Stichting Bambale zet zich samen met haar Congolese zusterorganisatie 
Fondation pour le Développement Stichting Bambale in voor duurzame verbetering van de 
levensomstandigheden van kansarme bevolkingsgroepen in de Democratische republiek Congo.  
De focus ligt hierbij op:  

 Landbouw: het uitbannen van armoede en honger 
 Onderwijs en ontwikkeling: opleiding voor kansarme kinderen, zowel meisjes als jongens 
 Leefmilieu: gezonde, duurzame leefomstandigheden 

 

Beleid en werkwijze zijn vastgelegd in het “Beleidsplan Stichting Bambale 2011- 2015, 
samenwerking en capaciteitsopbouw” 
 

1.3 Leden van bestuur en werkgroep 
Bestuur: 
Het bestuur van Stichting Bambale bestaat uit: 

 Bioly Ikele, voorzitter en contactpersoon FDSB 
 Hugues Nsungu Ngelesi, secretaris en contactpersoon FDSB 
 Gerda Ikele, penningmeester 
 Zr. Albertha te Wierik, algemeen lid 
 Annie van Doremalen, algemeen lid t/m april 2015 

Werkgroep:  
Het bestuur werkt intensief samen met een aantal werkgroep leden: 

 Akkie Nielen 

 Thera de Bres 

 Ton Timmerman 

 Jan Kempers 

 Godelieve Laarakker 
 

Aantal bestuursvergaderingen in 2015: 8 
Werkvergaderingen: vanwege het toenemende aantal vragen ter ondersteuning van projecten in 
Congo, komen ook tussendoor leden in verschillende samenstelling bij elkaar om projecten te 
bespreken. 
 
Naast bovengenoemde personen is er een steeds groter groeiende kring van vrienden die achter de 
schermen in bepaalde activiteiten advies geeft en meedenkt. Hierbij hoort ook het verzorgen en 
drukken van de Nieuwsbrieven. Daarnaast lieten bestuursleden zich ook het voorbije jaar weer een 
aantal keren adviseren m.b.t. de voortgang en verdere ontwikkeling van bestaande alsook m.b.t. 
nieuw op te zetten projecten. 
 
De heer Timmerman van S.A.B. Accountants- en Belastingadviseurs te Best, ondersteunt Stichting 
Bambale op het gebied van boekhouding. De boekhouding en het jaarverslag worden pro Deo door 
hem gecontroleerd. 
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1.4 Fondation pour le Développement Stichting Bambale, Congo 
Fondation pour le Developpement Stichting Bambale (FDSB) is gevestigd in Kinshasa en staat 
onder leiding van de coördinator, dhr. Theo Iniete. De coördinator rapporteert rechtstreeks aan het 
bestuur van Stichting Bambale Nederland. Hij geeft leiding aan het FDSB coördinatie team en 
begeleidt de verschillende projectmanagers. 
 
Medewerkers FDSB: 

 Dhr. Theo Iniete (coördinator en contactpersoon voor F.D.S.B.) 
 Mevr. Sergine Kiaku Mabibi (administratief medewerkster) 
 Mevr. Aline Alual (administratief medewerkster tot maart 2015) 
 Mevr. Souvia Malonga (assistente tot maart 2015)  
 Dhr. Bebe Masamuna Kisulumeso (lid coördinatie team) 

 
 
Projectmanagers: 

 Adrien Kibangu, agronoom, Project Veronique in Ntadi en project Vrouwen van Massikila 
 Emmanuel Lutumba, coordinator ACCPB in Kisantu 
 Zephirin Mpimpa Kilungila, coördinator ACCPB in Kimpemba 
 Justin Nzulu, coördinator Informatiecentrum Kisantu-Inkisi 
 Joshue Basamuna Kukota, directeur C.S. Bambale, Kisantu-Inkisi 
 Bernard Nsiala Mayemba Prokil, Projets Kinlengi 
 Dr. Felix Mfuna Mankuntima, Medisch gezondheidscentrum in Kimpemba 
 Codis Moanda Maysilua, Institut Technique Médical de Kintanu, Kisantu-Inkisi 
 Mevr. Makinanga, coördinatrice microkredieten Kinshasa 
 Milambo, chef timmeratelier, Kinshasa. 
 Justin Kitenge, Voix des Faibles, voorlichtingsprogramma’s en coördinator 
 gezondheidsprojecten Bambale. 
 Landu, coördinator onderwijsproject Bambale 
 Roger Paul Lionzo, managementbegeleiding en trainingen 
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2. ALGEMEEN 
Ondanks dat D.R. Congo afgelopen jaren een grotere economische groei kende dan de omliggende 
landen is de armoede in D.R. Congo nog steeds enorm is. Ook 15 jaren Millenniumdoelstellingen 
hebben in D.R. Congo relatief weinig impact gehad, zelfs in vergelijking met diezelfde omliggende 
landen. Steun blijft dus dringend nodig.  
De aanhoudende bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking maken het voor Stichting Bambale 
echter steeds lastiger om projecten te financieren. Voor ieder project moet bij meerdere fondsen 
subsidie worden aangevraagd waardoor de administratieve druk (werven, aanvragen, 
verantwoorden etc.) flink toeneemt.  
Om de beperkte middelen (financiën en vrijwilligerstijd) efficiënt in te zetten werkt Stichting Bambale 
met een meerjarenbeleidsplan. In 2015 is het beleidsplan 2011-2015, “Samenwerking en 
capaciteitsopbouw” geëvalueerd wat geleid heeft tot een nieuw Beleidsplan 2016-2020: 
“Ontwikkeling een kwestie van gezond verstand” te vinden op de website www.bambale.dse.nl 
 
Hoogtepunten 2015: 

 7 februari: opening opleidings- en informatiecentrum Kisantu-Inkisi 
 nieuw sanitair voor basisschool C.S. Bambale 
 21 november: themadag 'onderwijs + gezondheid = ontwikkeling' 

 
 
 
3. DONATIES EN FONDSWERVING 
De activiteiten van Stichting Bambale worden mogelijk gemaakt door onder meer het aanvragen van 
subsidies per project en donaties van particulieren en organisaties. Ook in 2015 werd weer gegeven 
in zowel natura als via geldbedragen. 
Stichting Bambale heeft naast bijdragen van particuliere donateurs ook bijdragen ontvangen van een 
aantal subsidie verlenende instanties, met name: 

 Wilde Ganzen 
 Stichting Handmelken Best 

 Pimp My Village  

 Turing Foundation 

 Edukans (Congogroep) 

 Stichting SR te B 

 Cordaid 

 Summa college Eindhoven 

 Stichting Land van Empel 

 Vincentius Vereniging Den Bosch 

 tandarts Davans 

 Plus Erwin Kenter, Best  

 Arcus College, Heerlen 

 Gereedschapslijperij van der Lee, Eindhoven 
 
 
4. PROJECTEN 
4.1 Opleidings- en informatiecentrum coöperatie ACCPB 
In 2014 is hard gewerkt aan het ombouwen van het kleine ACCPB kantoortje naar een volwaardig 
computeropleidingscentrum. Na een paar weken proefdraaien werd het centrum 8 februari 2015 
officieel geopend. Bij het centrum kunnen mensen cursussen volgen, computeren, internetten of 
bijvoorbeeld documenten laten printen en kopiëren. Vanaf de opening wordt hier enthousiast gebruik 
van gemaakt. De eerste groepscursus was voor de leerkrachten van basisschool C.S. Bambale. 
Probleem: vanwege stroomstoringen kan het centrum regelmatig niet functioneren. In samenwerking 
met Stichting Bambale wordt naar een oplossing (zonne-energie?) gezocht. 
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4.2 Timmeratelier 
De belangstelling voor de opleiding in het eerste officiële cursusjaar was aanvankelijk groot maar 
het daadwerkelijke aantal leerlingen was uiteindelijk kleiner dan verwacht. De opleiding moet 
duidelijk nog naam maken en ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk staatserkenning krijgt.  
In de loop van het jaar zijn de lokalen verder afgewerkt met ramen en kozijnen en duurzame 
tegelvloeren. Om lesuitval wegens stroomstoringen te beperken heeft het centrum een generator 
gekregen. Voor het onderhoud van de machines zijn er 2 slijpmachines gedoneerd.  
De vakleerkrachten hebben eind 2015 een cursus pedagogiek gevolgd.  
 
4.3 Basisschool C.S. Bambale 
De school heeft in 2015 nieuw sanitair gekregen en er zijn 
fondsen geworven voor het slaan van een 
drinkwatervoorziening. Doel: 'practice what you preach' – 
zorgen voor faciliteiten zodat de voorlichtingslessen 
persoonlijke hygiëne ook daadwerkelijk in praktijk kunnen 
worden gebracht. 
Daarnaast is het schoolterrein gedeeltelijk ommuurd. 
Hierdoor heeft de school geen last meer van passanten 
(lopend maar ook op motoren) tijdens de lessen en kan er 
veilig buiten gespeeld worden. Met het oudercomité worden 
plannen gemaakt om op termijn het basisonderwijs uit te 
breiden met vervolgonderwijs. Dit is met name belangrijk 
voor de meisjes die verder willen leren. De ouders laten hen 
niet graag grote afstanden alleen lopen. 
 
 
4.4 Verbetering kwaliteit onderwijs 
Met steun van Impulsis en Edukans werkt Stichting Bambale aan een onderwijsnetwerk in Kinshasa 
en omgeving, gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs , o.a. door training en 
bijscholing van 
leerkrachten en schoolmanagement. Oktober 2012 is dit programma gestart. In oktober 2015 heeft 
Bioly Ikele met vrijwilligster Godelieve Laarakker en vertegenwoordigers van Edukans en het Leger 
des Heils de onderwijsprojecten in Kinshasa en Kisantu bezocht. 
 
4.5 Microkredieten vrouwen Kinshasa 
In 2010 is Stichting Bambale bij wijze van proef op kleine schaal begonnen met het verlenen van 
microkredieten aan vrouwen in Kinshasa. Op voordracht en onder leiding van mevr. Makinanga 
krijgen vrouwen een krediet van $ 100,- om een handeltje op te zetten. Het project loopt goed. In 
samenwerking met Stichting Tosangana is het project in 2012 verder uitgebreid. 
 
 
4.6 Landbouwprojecten 
Adrien, de agronoom van project Veronique begeleidt ook de vrouwen van Massikila en adviseert 
hen m.b.t. de geschiktheid van de grond en de gebruikte methodes. Landbouwproject Veronique in 
Ntadi loopt nu al enkele jaren zelfstandig. Voor beide projecten zijn dit jaar extra gereedschappen 
gekocht. 
Met de in 2014 bij wijze van proef geplante Moringa bomen ( zeer rijk aan voedingsstoffen), gaat het 
na een veelbelovende start het toch wat moeizaam. 
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4.7 Gezondheidscentrum OMECO 
Het oude gezondheidscentrum OMECO in Kisantu moet dringend opgeknapt worden. In 2015 is de 
eerste stap gezet met de uiterst noodzakelijke vervanging van het sanitair. Wilde ganzen heeft 
toegezegd de verdere renovatie van het centrum te ondersteunen. 
 

 
 
5. ACTIVITEITEN 2015 
 
– 30 januari/1 februari: boekenbeurs Vincentius vereniging 's- Hertogenbosch 
– 16 maart/6 april: werkbezoek Congo Bioly Ikele, Edukans, Tosangana, Leger des Heils 
– 20 maart: beursvloer Best-Oirschot 
– 27 maart: 'Sjoelen voor Goede Doelen': inzamelingsactiviteit voor gezondheidsprojecten 
– 15 april: Overleg mondiaal Eindhoven over onderwijs en nieuwe VN doelstellingen 
– 18 april: Expositie in Wereldwinkel Eindhoven 
– 21 april: presentatie projecten Vincentius vereniging 's-Hertogenbosch 
– 23 mei: presentatie bij Stichting Misa (Rotterdam) 
– 27 mei + 10 juni: deelname workshop vrijwilligerspunt Eindhoven 
– 7 juni: Natuurmarkt, Stadswandelpark Warande, Helmond 
– 14 juli: wereldmarkt Vitalisgroep 
– 9 augustus/4 september: werkbezoek Hugues Nsungu Ngelesi 
– 20 september: sociale markt Best 
– 27 september: d'Andere Mert, Geldrop 
– 3 – 31  oktober: werkbezoek Bioly Ikele en Edukans 
– 16 oktober/ 4 november: werkbezoek Godelieve Laaraker 
– 2/30 november: statiegeldactie bij Plus Supermarkt Erwin Kenter, Best  
– 7 november: afscheid oud bestuurslid Annie van Doremalen 
– 14 november: benefietavond Stichting Handmelken Best 
– 21 november: Bambale themadag “Onderwijs + gezondheid = ontwikkeling” 
 

Daarnaast bezochten de bestuursleden ook in 2014 
weer diverse themabijeenkomsten, cursussen en 
symposia. Ook aandacht voor ondersteuning en 
advisering voor collega organisaties (Stichting 
Tosangana en stichting Misa). 
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6. CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES 
 

6.1 Congogroep Impulsis/Edukans 
In 2010 is Stichting Bambale partner van Impulsis geworden voor particuliere initiatieven op het 
gebied van onderwijs in Congo. Met andere migrantenorganisaties en Edukans wordt gewerkt aan 
een gezamenlijke aanpak om vanuit Nederland structureel aan de verbetering van de 
onderwijssituatie in Congo bij te dragen. In zowel Congo als Nederland is hier in 2015 veel tijd en 
aandacht aan besteed met diverse bijeenkomsten en vergaderingen. 
 

 
 
6.2 S.A.B. Accountants– en Belastingadviseurs te Best 
De heer Timmerman ondersteunt Stichting Bambale geheel belangeloos met adviezen en controles 
m.b.t. de financiële administratie 
 
6.3 Fondsen: Wilde Ganzen, Turing Foundation, Impulsis, Cordaid e.a. 
Stichting Bambale werkt aan duurzame samenwerking met verschillende grotere en kleinere 
fondsen. Deze fondsen geven niet alleen financiële ondersteuning maar geven ook specifieke 
inhoudelijke feedback en adviezen aangaande begeleiding en aandachtspunten per project. 
Daarnaast hebben de bestuursleden van Bambale veel profijt van workshops en trainingen die door 
deze fondsen worden georganiseerd. 

7. Financieel jaaroverzicht.  
 
7.1. Exploitatierekening 2015 

    

     Inkomsten 
 

2015 
 

2014 

Donaties/subsidies 
 

 €       46.616,08  
 

 €      9.038,95  

Impulsis/Edukans 
 

 €       23.711,00  
 

 €    34.200,00  

Edukans Congogroep 
 

 €       19.434,00  
 

 €      3.816,00  

Stg. Handmelken Best 
 

 €         7.200,00  
 

 €      7.300,00  

Pimp my Village 
 

 €         1.000,00  
 

 €      1.725,00  

Turing Foundation 
 

 €         1.000,00  
 

 €                 -    

Boekenbeurs 
 

 €         5.000,00  
 

 €                 -    

Land van Empel 
 

 €                    -    
 

 €         287,00  

Parochie Gestel 
 

 €                    -    
 

 €      3.400,00  

Samen Verder 
 

 €                    -    
 

 €      4.412,00  

Cordaid 
 

 €       12.400,00  
 

 €                 -    

Zr. Clarissen 
 

 €                    -    
 

 €      1.456,52  

Stichting SR te B 
 

 €         7.227,00  
 

 €      4.100,00  

Reservering dekking overhead 
 

 €       17.899,03  
 

 €    17.355,25  

Ontvangen rente spaarrekeningen 
 

 €                4,94  
 

 €           29,38  

Totaal 
 

 €     143.507,05  
 

 €    87.120,10  
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7.2. Budget voor FDSB en projecten in Congo 

   

       

  
         2015 

 
2014 

  Budget  FDSB   €   11.555,46  

 
 €   9.219,98  

  Budget per project 
     Project Véronique  €     1.244,72  

 
 €     3.702,86  

  Timmeratelier  €   15.905,60  
 

 €     4.823,87  
  Complexe Scolaire Bambale  €   38.671,33  

 
 €                -    

  Onderwijsprojecten Impulsis  €   25.758,87  
 

 €   36.963,63  
  Informatiecentrum  €     7.612,74  

 
 €   19.011,07  

  Capaciteitsopbouw Impulsis partn.  €     3.425,83  
 

 €     3.518,40  
  Kwaliteitsverbetering onderwijs Congo  €   16.065,00  

 
 €     1.745,03  

  CS OMECO  €     9.581,14  
 

 €                -    
  

 
totaal projectkosten  € 118.265,23  

 
 €   69.764,86  

  

       

       Toelichting: 
     Het totaalbedrag wat in Congo ontvangen is om de projecten te realiseren en te  

  ondersteunen is in 2015:  € 118.265,23.  Hierbij inbegrepen zijn de kosten  
  à € 11.555,46 voor onze zusterorganisatie FDSB in Congo. Deze kosten hebben   

 allen betrekking op het laten functioneren van de organisatie en haar projecten. 
  De meeste projecten lopen niet paralel met het boekjaar.  

   In de jaarlijkse budgetten kunnen verschillen ontstaan doordat Stichting Bambale 
 projectmatig werkt. Verder is de looptijd van de projecten niet altijd gelijk aan het  
 boekjaar.  

     De projectkosten voor kwaliteitsverbetering onderwijs Congo/Edukans waren bestemd 

voor ICT materialen die nodig waren om dit project  uit te voeren. Dit was een gezamenlijk  

project van diverse organisaties: Edukans, Leger des Heils, Bambale, Tosangana en 

Stichting En Classe. 
      

 

Uitgaven 
 

2015 
 

2014 

Beheerskosten 
 

 €         2.067,76  
 

 €      1.512,80  

Administratiekosten 
 

 €         2.673,96  
 

 €      3.003,90  

Werkbezoek projectvoorbereiding 
 

 €       4.589,77  
 

 €      3.618,56  

Projectkosten 
 

 €   118.265,23  
 

 €    69.764,86  

Budget FDSB Congo 
 

 €       11.555,46  
 

 €      9.219,98  

Totaal 
 

 €     139.152,18  
 

 €    87.120,10  

     Vordering Timmeratelier: 
 

 €       10.158,33  
 

 €    10.158,33  

  

   Resultaat  
 

 €         4.354,87  
 

 €                 -    
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7.3. Balans per 31 december 
    

     
2015 

 
2014 

Vlottende activa 
      Vorderingen en overlopende activa 

 
 €  10.158,33  

 
 € 10.158,33  

Liquide middelen 
   

 €    7.478,24  
 

 € 14.444,51  

     
 €  17.636,57  

 
 € 24.602,84  

Kortlopende schulden en 
overlopende 

    passiva 
    

  
 

  

        Netto vlottende activa 
  

 €  17.636,57  
 

 € 24.602,84  

        Totaal 
    

 €  17.636,57  
 

 € 24.602,84  

        Voorzieningen 
   

 €    1.558,00  
 

 € 12.974,23  

        Stichtingsvermogen 
     Eigen vermogen 

   
 €  16.627,41  

 
 € 12.272,54  

     
 €  16.627,41  

 
 € 12.272,54  

        Totaal 
    

 €  17.636,57  
 

 € 24.602,84  

 
 

     7.4. Begroting 
     De begroting heeft betrekking op de vaste lasten van zowel de organisatie in 

Nederland als in Congo. De kosten voor de voorzieningen zijn afhankelijk van  

de ontvangen subsidies en de uitgaven per project.  
   

      

 
2016 

 
2015 

  Beheerskosten  €     2.200,00  
 

 €      2.000,00  
  Administratiekosten  €     3.000,00  

 
 €      3.000,00  

  Aktiviteiten  €     2.000,00  
 

 €      3.000,00  
  Projectvoorbereiding/werkbezoek  €     4.000,00  

 
 €      4.000,00  

  Voorziening projecten  €     1.558,00  
 

 €    13.074,00  
  Begroting projecten  € 100.000,00  

 
 €  100.000,00  

  Budget FDSB Congo  €   12.000,00  
 

 €    10.000,00  
  Totaal  € 124.758,00  

 
 €  135.074,00  
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8. CONCLUSIE 
Voor het realiseren van al deze mooie projecten is Stichting Bambale geheel afhankelijk van 
donaties. Grotendeels werken wij met projectgebonden budgetten en subsidies van subsidie 
verlenende instanties in Nederland. Deze verlenen echter maar een ondersteuning voor één derde 
deel per project, de resterende delen zamelt Bambale elders in.  
Iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan de realisatie van onze projecten willen 
wij daarom weer van harte bedanken. 
Het geeft ons de gelegenheid projecten af te ronden en op weg te helpen naar zelfstandigheid.  
Hoewel subsidieverleners steeds minder hulp toezeggen en geven kan Bambale haar goede werk 
blijven doen dankzij de steun van onze trouwe donateurs. Elke donatie heeft weer ergens in Congo 
iemand geholpen. 
 

 
 
 


