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Stichting Amani ya Congo 
 

Jaarverslag 2016 
 
 
 

 

 

 

 
 
Basisgegevens 
 
Het doel van de stichting Amani ya Congo is: 

* het verspreiden van informatie over de politieke en humanitaire situatie in Centraal Afrika, in 
het bijzonder de Democratische Republiek Congo (DRC), Rwanda en Oeganda; 

* het beïnvloeden van het overheidsbeleid in Nederland en de EU  ten gunste van de  bevolking 
in die landen; 

* het bijdragen aan de verbetering van de leefsituatie van de lokale bevolking aldaar, en voorts 
alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn 

 
 

Het  bestuur van de Stichting Amani ya Congo is als volgt samengesteld: 
 
 Leen van den Berg  voorzitter 
 Paul Mbikayi   secretaris    
 Nico Dekker   penningmeester 
 Yesu Kitenge II   lid 

 
 

De activiteiten om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken worden uitgevoerd door een 
werkgroep die bekend staat onder de naam: Werkgroep Congo-Ned. 
 
Coördinator van de werkgroep Congo-Ned is Nelly Koetsier. 
 
 

 

 

 
 
 
Administratieve gegevens 
 
Adres:    2

e
 Oosterparkstraat 215 II 

1092 BK Amsterdam 
Telefoon:   + 31 (0) 20 6718773 
Fax:    + 31 (0) 20 4631984 
e-mail    congoned@dds.nl 
website    www.congoned.dds.nl 
Rekeningnummer(IBAN):  NL39 INGB 0009 2633 03 

t.n.v. Stichting Amani ya Congo te Amsterdam 
KvK-nummer:    3416881 
 
De stichting Amani ya Congo is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). 
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Lotgevallen 2016 
 
 
1. 
We hadden dit jaarverslag graag aangevangen met een verhaal over het enthousiasme bij het 
Congolese volk over het begin van een nieuw tijdperk. Op 19 december 2016 liep immers de 
ambtstermijn van Joseph Kabila af en moest hij het presidentschap overdragen aan zijn opvolger. 
Daarmee zou wellicht een einde gekomen zijn aan het misdadige wanbeheer van de regering en aan 
de steeds toenemende misère waarin de meerderheid van de bevolking leeft. Maar zo is het niet 
gelopen: beschermd door een niets ontziende tot de tanden bewapende Republikeinse Garde, is 
Kabila vast besloten zich, samen met zijn familieclan en een bende profiteurs, aan de top van de 
macht te handhaven. De zich voortslepende bemiddeling van de Katholieke Bisschoppenconferentie 
(CENCO) heeft daar uiteindelijk niets aan kunnen veranderen. Over de gang van zaken hebben we 
bericht in onze laatste Nieuwsbrief (nr 28, januari 2017), die desgewenst is te raadplegen op onze 
website www.congoned.dds.nl. 
 
 
2. 
Een van degenen die het meeste uitzagen naar het vertrek van Kabila is zonder twijfel Firmin 
Yangambi die nu al bijna 8 jaar gevangen zit in de overvolle vuile Makala gevangenis in Kinshasa. Hij 
maakte destijds duidelijk dat hij fundamenteel van mening verschilde met het staatshoofd over de 
manier om het land te besturen. Dat was voldoende om hem tot ‘gevangene van de president’ te 
maken. Met behulp van digitale media (facebook, twitter) en met de steun van enkele collega-juristen 
in Congo en in België slaagt hij er steeds weer in de aandacht op te eisen voor zijn inzichten en voor 
het onrecht dat hem en zijn medegedetineerde Eric Kikunda wordt aangedaan. Zo publiceerde hij half 
april een juridische tekst waarin hij beredeneerde dat de regering met valse argumenten probeerde 
het Constitutionele Hof over te halen om op voorhand de ambtstermijn van Kabila te verlengen boven 
hetgeen de Grondwet toestaat. Ook diende hij bij de Procureur van de Republiek een klacht in tegen 
de minister van Justitie Alexis Thambwe Mwamba wegens willekeurige vrijheidsberoving omdat deze 
hemzelf en Eric  het recht op in vrijheid stelling onthield dat hun toekomt op basis van de Amnestiewet 
van 11 februari 2014. Om aandacht te vragen voor hun zaak organiseerde een groep Belgische 
juristen onder leiding van mr Picard op 30 juni in Brussel een manifestatie met titel “Free Yangambi” ; 
de aanduiding verwijst naar de bijnaam “de Congolese Mandela” die Firmin naar hun zeggen in 
diplomatieke kringen Kinshasa heeft. 
CongoNed steunde hem op zijn verzoek enkele malen met financiële middelen ondermeer om hem in 
de gelegenheid te stellen een arts te raadplegen en medicijnen aan te schaffen. Behalve aan 
chronische astma lijdt hij ook nog aan de gevolgen van de aanslag die in 2015 binnen de 
gevangenismuren op hem is gepleegd. De Makala gevangenis is gebouwd voor 1500 gedetineerden 
maar telt er nu rond 8000! 
 
 
 
3. 
De afgelopen jaren (2013-2015) hebben we via telefoon en e-mail veel overlegd met Heri Njila die in 
de regio Uvira-Fizi werkzaam was bij het ontwikkelingsproject in het kader van het de lokale ngo PAF. 
Sinds begin 2017 is hij terug in Nederland om familieredenen en om nieuwe inspiratie op te doen en 
hulpmiddelen te verwerven voor de voortzetting van het project. Hij heeft (met hulp van CongoNed) 
een schriftelijk verslag geproduceerd over zijn laatste periode in Congo onder de titel “Drie jaar in 
Congo, april 2013-december 2015”; dit is te lezen op onze website onder ‘Actualiteiten’. Tijdens zijn 
verblijf aldaar is hij tot de overtuiging gekomen dat verbetering van de leefomstandigheden van de 
lokale bevolking alleen mogelijk is als veel meer rekening wordt gehouden met de natuurlijke 
omgeving, die door roofbouw (houtkap voor houtskoolproductie  en ermee samenhangende erosie) de 
laatste decennia erg heeft geleden. Daarvoor is samenwerking vereist van bevolkingsgroepen met 
verschillende cultuur en leefwijze (landbouw versus veeteelt) waarvoor via de regionale 
overlegstructuren een model in voorbereiding is onder de naam ‘village integré’. Heri hoopt in de loop 
van dit jaar naar Congo terug te keren. 
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4. 
Leden van de Werkgroep volgden via het internet de dagelijkse nieuwsberichten uit en over Congo. 
Een uittreksel werd elke twee maanden gepubliceerd op onze website onder de titel ‘Kroniek’. Onze 
coördinator onderhield het contact met het zogeheten Congo Platform,  een overleg van humanitaire 
en ontwikkelingsorganisaties die werken in Congo en zijn buurlanden en met afgevaardigden van het 
ministerie van buitenlandse zaken. Het Platform komt onder leiding van zijn coördinator Tina Lain 
bijeen op onregelmatige tijdstippen als de actualiteit het vereist. Begin januari werd een Nieuwsbrief 
samengesteld over de ontwikkelingen in Congo van het afgelopen jaar en verzonden aan enkele 
honderden adressen. Deze nieuwsbrief is, evenals voorgaande edities, te raadplegen op onze 
website. 
Op 26 juni  2016 werd een jaarvergadering gehouden waarop de jaarstukken van de stichting over het 
jaar 2015 werden vastgesteld. 
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Financieel verslag 2016 
(bedragen in Euro) 
 
 
 
Staat van Baten en Lasten 
 
 
Inkomsten     Uitgaven 
 
Giften              1.990,00 Algemene kosten           379,87 
Verkoop materiaal          0,00 Afschrijving  computer            afgeschreven  
Terugontvangen resikosten              20,00 Reiskosten Benelux              220,00 
Rente Plusrekening                       0,41 Portokosten                   78,76 
       Steun Firmin Yangambi      1.175,48  
                                                                       Project Uvira                                      p.m.  
                                                                          
                ------------- + 
      Totaal uitgaven                                1.854,11 
 
                   Batig saldo                                          156,30 
       ------------ +     ------------- + 
Totaal inkomsten              2..010,41    Totaal                                      2.010,41 
 
 
 
Balans per 31/12/2016 
 
 
Activa       Passiva   

    
 
Computer (restwaarde)                             50,00  Eigen vermogen           909,95 
     
        
Liquide middelen:     Verplichtingen:    
         
Kas (tekort)         -/-      525,50     
Girorekening           1.801,20   Lening              500,00 
Spaarrekening                            84,25    
           ------------ +  
             1.359,95 
     ----------- +                 -------- +               
Totaal                 1.409,95             1.409,95 
 
 
 
Toelichting 
 
Eigen Vermogen: 
 
 Vermogen per 31/12/2015:                       753,65 
 Saldo 2016                                  156,30 
                        -------------- +         
Eigen vermogen per 31/12/2016                        909,95 
 
 
.       
24 april 2017  ’  
 


