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Stichting Vastare
Stichting Vastare ('Verwoesting'), ondertitel Stop Kindergeweld in Congo ondersteunt HAC
(Humanitarian Action for Children) dat in 2004 is opgericht in het oosten van de Democratische
Republiek Congo (DRC), een gebied dat de afgelopen decennia sterk is geteisterd door
burgeroorlogen.
Dit bracht vele slachtoffers met zich mee, vooral onder vrouwen die werden verkracht en
samen met hun kinderen werden uitgestoten. Om voor deze groep mensen een mogelijkheid
van bestaan te creëren, richtte Mubigalo Mutiki Humanatarian Action for Children (HAC) op.
Momenteel leven velen van hen onder extreme omstandigheden, voornamelijk doordat de
rechten van de kinderen (meest meisjes en kinderen met een handicap die geen educatie
krijgen) niet worden gerespecteerd, daarnaast worden kinderen ingezet voor
oorlogsdoeleinden en hebben ze geen toegang hebben tot gezondheidszorg.
De werkzaamheden van de stichting zijn zonder winstoogmerk en gericht op onderstaande
doelstellingen.
Wanneer er in de toekomst sprake zal zijn van een liquidatiesaldo dan zal dit overgedragen
worden aan een organisatie met soortgelijke doelstellingen. Dit zal statutair worden
vastgelegd.

Missie
Stichting Vastare wil in de eerste plaats veiligheid bieden aan deze uitgestoten groep van
kinderen en hun moeders. Voorts wil zij het ontwikkelen van educatie-mogelijkheden en
gezondheidscentra verder ontwikkelen. Dit vindt reeds op beperkte schaal plaats in
verschillende plaatsen in Oost Congo en er bestaat de ambitie om deze werkzaamheden naar
andere delen van de DRC uit te breiden indien daar voldoende -financiële- middelen voor
bestaan.

Werkwijze
Stichting Vastare richt zich op het werven van financiële middelen voor HAC. Uitgangspunt is
om onderstaande voorzieningen te realiseren:
•

Gezondheidszorg voor uit verkrachting geboren kinderen en hun moeders gerealiseerd
in gezondheidscentra (zie tevens onderste punt)

•

Oprichten van scholen waar kinderen worden gewezen op het gevaar, gebruik en de
effecten van alcohol en drugs

•

50 Leiders van lokale gemeenschappen worden opgeleid in het naleven van de rechten
van het kind

•

Onderwijzen van vrouwen op het gebied van 'family planning'; zwangerschapsbeperking

•

Een opleiding tot kleermaker in de stad Uvira, provincie Zuid-Kivu, waaraan meisjes en
moeders deel kunnen nemen, gesteund door de lokale godsdienst-gemeenschap

•

•

Malaria-preventie voor ruim 4500 kinderen gerealiseerd door Stichting Amma
Resonance Healing Foundation (www.arhf.nl) waarmee een samenwerkingsverband
bestaat.

Doelstellingen
Stichting Vastare richt zich op het realiseren van de volgende concrete doelen:
•

Actualiseren van de rechten voor kinderen (door de omgeving 'op te voeden', zie
bereikte doelen);

•

Het bevorderen van de gezondheid van kinderen door het mogelijk maken van
gezondheidscentra en educatie;

•

Ontwikkelen van onderwijs voor alle kinderen (ook voor meisjes en gehandicapten die
nu nog vaak worden uitgesloten);

•

Creëren van werkgelegenheid (leren van een vak, bijvoorbeeld kleermaker);

•

Bestrijden van geweld jegens kinderen in problematische omstandigheden en
bevorderen van hun bescherming. Dit gebeurt door de kinderen die hulpbehoevend zijn
op te sporen en hen te begeleiden en ondersteunen in voornoemde doelstellingen. Op
het moment dat ze gaan werken, worden ze gesteund en op hun rechten gewezen en
geholpen bij eventuele arbeidsconflicten;

•

Bekrachtigen (empoweren) van getroffen meisjes en moders, door hen te onderwijzen
en op te leiden zodat ze een eigen bron van inkomsten kunnen genereren. Een
mogelijkheid hiertoe, is het verstrekken van een microkrediet.

Reeds bereikte resultaten
HAC heeft de onderstaande resultaten reeds bereikt:

•

115 vrouwen begeleid in 'family planning'

•

20 meisjes en moeders hebben deelgenomen aan de opleiding tot kleermaker waaraan
in de plaats Uvira, gesteund door de lokale geloofsgemeenschap

•

Malaria preventie voor 4500 kinderen(!)

Financiering
De financiering van Stichting Vastare zal geschieden vanuit financiële middelen die de
organisatie zelf zal genereren. Indien nodig en gewenst zal Stichting Vastare zich bij laten
staan door anderen om de financiële doelstellingen te realiseren.
Om de doelstellingen te bereiken zullen diverse doelgroepen zoals vermogensfondsen/stichtingen, serviceclubs bedrijven, kringloopwinkels, andere organisaties en particulieren
benaderd worden. De stichting zal altijd een verantwoorde verdeling tussen inkomsten en
uitgaven nastreven. Uitgangspunt hierbij is dat het beleid zal worden vormgegeven conform de
nieuwe richtlijnen met betrekking tot een keurmerk zoals dat met ingang van 2016 vanuit het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wordt geïnitieerd.
Het bestuur heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waarnee een donatie
aan de organisatie fiscaal aantrekkelijk is.
Voor het resterende gedeelte van 2016 is een begroting opgesteld door de financieel
beheerder, 'Pere Riziki Mubigalo’. Hij staat onder toezicht van de coördinator van de
Internationale Stichting “Humanium International” (www. HYPERLINK
"http://www.humanium.org/en/childrens-rights-and-international-protection/"h HYPERLINK
"http://www.humanium.org/en/childrens-rights-and-international-protection/"u HYPERLINK
"http://www.humanium.org/en/childrens-rights-and-international-protection/"m HYPERLINK
"http://www.humanium.org/en/childrens-rights-and-internationalprotection/"anium.org/en/childrens-rights-and-international-protection/). Mubigalo berekende
dat er $3300 nodig is om haar missie voor de beleidsduur, 2016, te kunnen realiseren.
Stichting Vastare zal zich inspannen om de deze doelstelling te realiseren. Ieder trimester
wordt er een rapport opgesteld ter verantwoording van de financiële uitgaven.
Organisatie en Verantwoording
Het bestuur van Stichting Vastare wordt medio 2016 wordt gevormd door:
Mw. Frederique van Deursen, voorzitter
Mw. Ingrid Ploeg, secretaris
Dhr. Alwin van der Wolff, penningmeester
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de financiën.
Stichting Vastare zal haar beleidsplan en jaarverslagen publiceren op haar website
www.vastare.nl. Daarnaast kunnen jaarverslagen door iederen per email worden opgevraagd.
Het bestuur van Stichting Vastare hecht grote waarde aan de transparantie van het gevoerde
beleid van haar organisatie en de verwerving en besteding van de financiën en zal alles doen
wat in haar mogelijkheden ligt om dit te bevorderen.

