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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 
 vacature   secretaris (waargenomen door de penningmeester)  
 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 2017 

 
 
1. 

‘Chaos’ is het geschiktste woord om het bewind van Joseph Kabila in het afgelopen jaar te 
karakteriseren. Het is ook de aanduiding die men regelmatig tegenkomt in beschouwingen over de 
rampzalige situatie in delen van het land zoals Noord-Kivu en de Grand Kasaï. Chaos als manier van 
besturen wordt gerealiseerd met behulp van het enige deel van de overheid dat goed is 
georganiseerd, het omvangrijke onderdrukkingsapparaat: het leger, de FARDC, de nationale politie 
PNC, en de staats-veiligheid, ANR en DEMIAP. Keiharde repressie van de steeds verder 
verpauperende bevolking en haar pleitbezorgers is de manier waarop deze president, wiens 
ambtstermijn al ruim een jaar is verstreken, zich in het zadel houdt  Maar de bevolking geeft het verzet 
niet op. De katholieke lekenorganisatie CLC heeft de leiding genomen met de oproep voor een 
vreedzame demonstratieve mars op 31 december waaraan massaal is gehoor gegeven. Door geweld 
van leger en politie vielen zeker 12 doden, maar het CLC is niet van plan de acties te staken. Over de 
verdere ontwikkelingen hebben we meer in detail bericht in onze laatste Nieuwsbrief (nr 29, januari 
2018), die desgewenst is te raadplegen op onze website www.congoned.dds.nl. 
 
 
 
2. 
In de situatie van mr. Firmin Yangambi is het afgelopen jaar geen verandering gekomen. Hij bevindt 
zich nog steeds in de Makala-gevangenis in Kinshasa maar houdt per smartphone (met name via 
twitter) zo intensief mogelijk contact met de buitenwereld. Hoewel zijn gezondheid vaak te wensen 
overlaat maakt hij zich vooral zorgen over zijn gezin, dat vaak doelwit is van pesterijen van 
aanhangers van het regime. Dat geldt met name voor zijn zoon Axel die aan de Universiteit van 
Kinshasa (UNIKIN) een studie in polytechniek is begonnen. Een poging om zijn gezin met hulp van de 
internationale organisatie “Human Rights Matter”naar het buitenland te doen evacueren is op niets 
uitgelopen.  
Op 17 mei werd van buiten af een overval gepleegd op de Makala-gevangenis. Aan de massale 
ontsnapping uit het overvolle detentiecentrum heeft Firmin, net als enkele andere 
gewetensgevangenen,  bewust geweigerd deel te nemen. In de webkrant Habari-RDC zegt hij: “Het 
volk is in oorlog tegen een barbaars en ontmenselijkend regime. Ik kan niet op de vlucht gaan naar het 
buitenland en miljoenen gewone Congolezen, die strijden voor de komst van een gezonde menselijke 
samenleving, achterlaten.” Wel heeft hij zijn (onwettige) detentie, en die van zijn medegevangene Eric 
Kikunda, bij de rechter aangevochten, dit maal bij het Constitutionele Hof op grond van het artikel over 
gelijke behandeling van alle staatsburgers: verscheidene andere politieke gevangenen zijn immers 
reeds lang vrijgelaten op grond van de amnestiewet van februari 2014. 
Op voordracht van CongoNed heeft de Nederlandse organisatie “Lawyers for Layers” (L4L) een 
uitvoerig pleidooi voor vrijlating van hun confrater mr Firmin Yangambi geschreven aan president 
Kabila, met afschriften aan vertegenwoordigers van diverse staten en internationale organisaties, 
waaronder de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Kinshasa, Robert Schuddeboom. Eerder had een 
delegatie van CongoNed reeds aan mr Schuddeboom bij zijn kennismakingsbezoek met het Congo-
overleg, ter herinnering een dossier over de zaak-Yangambi aangeboden met het verzoek zijn invloed 
voor Yangambi c.s. aan te wenden. Het contact net L4L was tot stand gekomen op een, door de 
geëngageerde advokaat mr Jan Hofdijk georganiseerde, presentatie van een nieuw boek van Anneke 
Verbraeken, (zie 4.) 
Als organisatie kan CongoNed verder niet veel doen dan een kleine financiële ondersteuning op 
momenten dat dit nodig is, wat wij het afgelopen jaar ook enkele malen hebben gedaan.  
 
 
 
 
3.  
We hebben dit jaar veel overlegd met Heri Njila over zijn ontwikkelingsproject en verwante activiteiten 
ten behoeve van de bevolking van  Zuid-Kivu. Hij is niet, zoals de bedoeling was, in de loop van 2017 
teruggekeerd maar in Europa gebleven om te pogen financiële middelen en apparatuur te verwerven 
voor het project. Een uitvoerige beschrijving, annex subsidieaanvraag voor het project  met de naam 
‘Gemeenschapsdorpen’, is gereed gekomen maar heeft nog niet de gehoopte middelen opgeleverd.  

http://www.congoned.dds.nl/
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Via het landelijke Congo-overleg  raakten we op de hoogte van het voornemen van het 
Wereldnatuurfonds [WWF] om te gaan bijdragen aan de bescherming van het Itombwe 
Natuurreservaat [RNI], een groot bergachtig, vrijwel ongerept, natuurgebied dat echter bedreigd wordt 
door menselijke activiteiten zoals mijnbouw (goud) en stroperij. Het RNI ligt in de nabijheid van het 
landbouwgebied waarop de plannen van Heri betrekking hebben. Dit leidde tot een contact met de 
beoogde coördinator van WWF-Nederland en een plan om ter plaatse, gebruik makend van Heri ‘s 
persoonlijke contacten te gaan bijdragen aan het WWF-project. Dit voornemen, dat door betrokkenen 
in de regio met enthousiasme werd begroet, leed echter schipbreuk door een incident in mei waarbij 
een konvooi van WWF werd overvallen door bandieten, waarbij een parkwachter van het RNI de dood 
vond. De betrokkenheid van WWF-Nederland bij Itombwe werd hierdoor op de lange baan geschoven.  
Het gebeurde staat tegen de achtergrond van toenemende onvrede bij de lokale bevolking in heel 
Oost-Congo vanwege het wanbeleid van het regime-Kabila met als gevolg het ontstaan van 
verzetsgroepen (Maï-Maï) en onderdrukking door leger en politie.  
In december werd door leden van de Congolese diaspora in Stockholm een conferentie georganiseerd 
over de ontwikkelingen in het betreffende deel van Congo, waarvoor Heri speciaal was uitgenodigd 
vanwege zijn frequente contacten in de regio. De bemoeienis van de groep met de ontwikkelingen ter 
plaatse zal worden geïntensiveerd. 
Heri is in de loop van het jaar verhuisd naar België waar zijn kansen op huisvesting en betaald werk 
gunstiger waren dan in Nederland. CongoNed heeft regelmatig bijgedragen aan zijn reiskosten 
(binnen de Benelux) en aan telefoonkosten voor noodzakelijke communicatie met informanten in Kivu. 
Ook heeft CongoNed bijgedragen aan de reis naar Stockholm. 
 
 
 
 
4. 
Op 15 maart ontvingen Nelly en Nico mevrouw Julienne Lusenge die uit Congo op bezoek was in 
Nederland. Zij is directrice van het Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC) en voorzitter van het 
bestuur van de ngo SOFEPADI, een organisatie die zich inzet voor vrouwen en gezinnen in Congo. 
 
Op 31 mei waren Nelly en Heri aanwezig bij de presentaie van het boek Central African Forests 
Forever van Meindert Brouwer. In de voorbereidende fase hebben we diverse malen contact gehad 
met de schrijver, speciaal over de delen van het boek die betrekking hebben op Congo. 
 
Op 25 juni waren Nelly en Nico aanwezig bij de presentatie van het boek Rijke Mensen Sterven Niet  
van Anneke Verbraeken, In het boek wordt op pakkende wijze verslag gedaan van  haar recente 
bezoek aan Rwanda en de aangerenzende Congolese provincies Noord- en Zuid Kivu. Van harte 
aanbevolen! 
 
Op 4 juli waren Nelly en Yesu aanwezig bij een vergadering van het Congo Overleg rond de nieuwe 
Nederlandse ambassadeur in Kinshasa Robert Schuddeboom. Na afloop van de bijeenkomst 
overhandigden zij hem een dossier over de zaak Yangambi en over Firmin’s verzoek zijn zoon Axel 
een studieverblijf in Nederland toe te kennen. 
 
Leden van de Werkgroep volgden via het internet de dagelijkse nieuwsberichten en 
achtergrondartikelen uit en over Congo. Een uittreksel werd elke twee maanden gepubliceerd op onze 
website onder de titel ‘Kroniek’. De coördinator onderhield het contact met het landelijke Congo-
overleg van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties die werken in Congo en zijn buurlanden en met 
afgevaardigden van het ministerie van buitenlandse zaken. Het Overleg komt onder leiding van zijn 
coördinator Tina Lain bijeen op onregelmatige tijdstippen zo vaak 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 12 juni  2017 werd een jaarvergadering gehouden waarop de jaarstukken van de stichting over het 
jaar 2016 werden vastgesteld. 
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Financieel verslag 2017 

(bedragen in €) 

 
Staat van Baten en Lasten 
 
 
Inkomsten     Uitgaven 
 
Giften              1.490,00 Algemene kosten           290,63 
      Afschrijving  computer            afgeschreven  
      Reiskosten Benelux              426,00 
Rente Plusrekening                       0,19 Portokosten                 410,00 
       Steun Firmin Yangambi      1.043,47  
                                                                       Project Uvira                                  233,80  
                                                                          
                ------------- + 
      Totaal uitgaven                                2.403,90 
 
                   Resultaat   - /-     913,71 
       ------------ +          ------------- + 
Totaal inkomsten                1.490,19    Totaal                                      1.490,19 
 
 
 
Balans per 31/12/2017 
 
 
Activa       Passiva   

    
 
Computer (restwaarde)                             50,00  Eigen vermogen       -/-     3,76 
     
        
Liquide middelen:     Verplichtingen:    
         
Kas (tekort)         -/-     924,45     
Girorekening           1.286,25   Lening              500,00 
Spaarrekening                            84,44    
           ------------ +  
               446,24 
     ----------- +                 -------- +               
Totaal                    496,24               496,24 
 
 
Toelichting 
 
 
Eigen Vermogen: 
 
 Vermogen per 31/12/2016:                       909,95 

Saldo 2016                             -/- 913,71     
                                 -------------- +         

Eigen vermogen per 31/12/2017                      -/-    3,76 
 
 
.       
24 april 2018  ’  
 


