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Voorwoord 

 

Stichting Fadhili is in 2014 opgericht als non-profit organisatie en helpt andere mensen in nood in 

Burundi, DR Congo en Rwanda. Wij focussen ons op het selecteren en vertalen van projecten dat wij 

van onze partners ontvangen. Daarnaast doen wij de fondsenwerving van deze projecten. 

Het jaar 2016 is gekenmerkt door de steun van een kleuterschool en studenten in Burundi, vrouwen 

en kinderen in Congo en vluchtelingen in Rwanda. 

Dat is mogelijk geweest dankzij de donaties van bijzondere organisaties. 
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A. Activiteiten in Afrika 

 

1.Burundi 

1.1 Steun 10 leerlingen uit Ngozi 

Burundi is onstabiel maar het leven gaat door. Het land heeft heel veel internationale financiële 

steun verloren wegens het dodelijke geweld begonnen in 2015.  De (economische) gevolgen daarvan 

zijn te voelen en te zien bij de gewone mensen: hoge inflatie, meer armoede. Sommige kinderen 

moesten van school af wegens gebrek aan geld. Wij hebben tien beloftevolle leerlingen geholpen om 

hun secundaire onderwijs af te maken door hun inschrijfgeld, boeken en uniform te betalen in 

Bujumbura en Ngozi.  

 

1.2 Speelgoed voor een kleuterschool in Kibumbu 

De kleuterschool in Kayokwe beheerd door de broeders gemeenschap Bene Josef heeft een geschenk   

van 100 € gekregen om spelgoed te kopen voor de kleuters. De kleuterschool is een dagelijkse 

opvang voor 103 kinderen tussen 2 en 6 jaar waar ze op een spelende wijze leren en zich op de 

basisschool voorbereiden. 

 

 

2. Democratische Republiek Congo 

2.1 Kind en vrouw centrum in Masisi 

Eind juli 2016 is een kind en vrouw centrum in Masisi opgestart waar de doelgroep trauma’s kunnen 

verwerken dankzij psychosociale steun.  

De activiteiten in het centrum zijn: de verzameling van gegevens over seksueel geweld, het 

aanbieden van psychosociale ondersteuning en begeleiding, informatie, counseling, de opvolging en 

de evaluatie van de activiteiten. 
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Om de mensen bewust te maken van seksueel geweld in de regio zijn de volgende acties 

ondernomen: 

- Informatieve uitzendingen via de radio en tv over de preventie van seksueel geweld 

- 2000 brochures in swahili zijn gedrukt en via scholen, gezondheidscentra, kapsalon en markt 

verspreid 

Twee vaste psychologen en 5 assistenten helpen de vrouwen en kinderen op een anonieme wijze in 

verband met privacy.  

Er is ook een nauw samenwerking met andere organisaties in de regio o.a. Conféderation des 

femmes pour la lutte contre la violence (vrouwenvereniging tegen het geweld), 

vertegenwoordigsters van verkrachte vrouwen en lokale instanties in Masisi om hardop nee te 

zeggen tegen seksueel geweld. 

Sinds oktober vinden twee keer per week ludieke activiteiten voor de jeugd en de vrouwen: muziek, 

dans en spel. 

 

 

 

2.2 Minova 

In 2015 hebben wij teruggekeerde vluchtelingen in Minova geholpen om de honger te bestrijden 

door zaden, materieel en vee te doneren. In januari 2016, hebben wij het project opnieuw gesteund 

met een donatie van € 2050. Het geld is gebruikt voor nieuwe training van de boeren en de opzet van 

een veterinaire dienst. 

 

2.3. Studiehulp voor kinderen in Goma 

In 2015, heeft de stichting 7 kinderen ondersteund met schoolmateriaal en uniformen. Ze leren goed 

op school en dit jaar hebben wij ze weer gesteund zodat ze op school kunnen blijven.  
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3. Rwanda 

Manywa heeft dit jaar ook het vluchtelingenkamp Mahama bezocht in Rwanda met vooral 

Burundese vluchtelingen. Hij heeft toiletartikelen verdeeld zoals zeep, maandverbanden, 

tandenborstels, tandpasta en handdoekjes. 

 

 

B. Activiteiten in Europa 

 

1. Fondsenwerving 

Stichting Fadhili zet zich voor de inzameling van geld voor individuen en ontwikkelingsorganisaties in 

doellanden. Wij durven aan vrienden te vragen voor financiële hulp en zoeken contact met 

(particuliere) vermogensfondsen voor giften en donaties om de projecten te verwezenlijken. Dit jaar 

is het geld afkomstig uit donaties van geweldige organisaties en particulieren.  

 

Oranje Fonds 

Tussen 17 en 21 mei 2016 heeft Stichting Fadhili voor de oranje Fonds gecollecteerd in Gorinchem. 

Stichting Fadhili heeft na de berekening van de opbrengst door Oranje Fonds de helft van het geld 

ontvangen voor interne gebruik. 

 

 Goededoelenshop 

Dankzij Goededoelenshop is het mogelijk om te shoppen en tegelijk gratis geld doneren aan een 

stichting van je keuze. Wij hebben zelf via de website geshopt en aan andere mensen gevraagd om 

aan de stichting Fadhili te doneren langs deze weg. Je wordt maandelijks op de hoogte gesteld van de 

donaties voor je organisatie. 

 

 

2. Communicatie 

 

Ter ondersteuning van onze activiteiten en projecten hebben wij een website, folders, visitekaarten. 

Verder bespreken wij onze activiteiten met onze naaste omgeving zoals vrienden, kennis, collega’s, 

etc. Met de partners in Afrika communiceren wij via email, skype of WhatsApp om de kosten te 

beperken. 
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C. Financiële overzicht 

 

a. Inkomsten 

De inkomsten zijn afkomstig van donaties, steun van particulieren, opbrengst van de collecte voor 

Oranje Fonds, opbrengst via Goededoelenshop en rente. 

 

b. Uitgaven 

Het geld is overgemaakt naar de projecten in Burundi, DR Congo en Rwanda. Daarnaast zij er kosten 

gemaakt voor de administratie (laptop, inkt, postzegels, etc.), donatiewerving, projectbezoek, 

bankkosten, transportkosten (treinkaartjes, benzine in geval van vergadering )  en vergadering 

(koffie, etc. tijdens de vergadering).  

 

 

Inkomsten 
 

Uitgaven 

Saldo 1/1/2016 €7413,32 Projecten Burundi €5680 

Donaties €36700 Projecten Congo €18039 

Collecte Oranje fonds €68,22 Project Rwanda € 2 869,34 

Particuliere  €1070 Donatiewerving €6155,86 

Goededoelenshop €58,13 Betalingsverkeer € 207,36 

Rente €9,78 Materieel stg Fadhili € 790,14 

  Transportkosten € 235,79 

  Vergaderen € 122,35 

    

Totaal €45319,45 Totaal €34099,84 

                                             
Saldo            € 11219,61 

 

 

 
 

Een groot deel van het resterende saldo is gereserveerd voor het project kind en vrouw centrum in 

Masisi. Het is een pilootproject tot eind juni 2017. 


