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Stichting Vastare is in oktober 2016 opgericht door initiatiefnemer Alain Mubigalo in Congo en
voorzitter Frederique van Deursen in Nederland.
Vanaf het jaar 2017 sloten Alwin van der Wolff en Caroline Verhoef zich respectievelijk aan
als penningmeester en secretaris.
Stichting Vastare zet zich in voor hulp aan slachtoffers (veel jonge moeders met kinderen) in
Oost-Congo, die als gevolg van de decennialang voortdurende burgeroorlogen vaak in
mensonterende omstandigheden leven.
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Missie
De missie van Vastare is het bieden van hulp in zo breed mogelijke zin aan de slachtoffers,
met name verkrachte vrouwen en hun niet-erkende kinderen, in het oostelijk deel van Congo.
Op basis van bovenstaande missie is onze doelstelling enerzijds het tegengaan van de
huidige discriminerende omstandigheden en het bestrijden van geweld jegens moeders en
kinderen, tegelijk wil Vastare voorzieningen creëren als gezondheidszorg, behuizing,
onderwijs, onderricht geven in het leren van een vak en voorzien in voorlichting (denk daarbij
aan de rechten van een kind, alcohol- en drankgebruik, ‘familyplanning’).
Voorwoord Voorzitter
Heuglijk verblijd ben ik met het gegeven dat Stichting Vastare zo levensvatbaar is gebleken!
Voor een nog maar recent opgerichte stichting bestond er de mogelijkheid om twee
grootschalige projecten te realiseren (zie inhoud hieronder).
‘Dat er in Congo een uiterst gemotiveerd team bestaat dat stond te trappelen om aan het
werk te gaan’, zoveel wist ik. De medewerkers ter plaatse zijn uitzonderlijk gemotiveerd en
nauwkeurig in zowel de uitvoering van missie/ doelstellingen als in de verslaglegging
daarvan. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke beschrijving van de projecten, ervaringen of
moeilijkheden die zij ontmoeten in het ten uitvoer brengen daarvan (denk aan de alom
aanwezige corruptie in een land als Congo), als voor de financiële verantwoording van de
gedoneerde bedragen.
Dat deze motivatie daadwerkelijk beslag kon krijgen dankzij de donateurs die dit mogelijk
maakten, maakt mij blij verrast. Een nieuwe stichting dient zich doorgaans te bewijzen
alvorens donateurs een-serieuze-bijdrage leveren. De gemaakte sterke start doet mij met
goede verwachtingen 2018 met vertrouwen tegemoetzien. Wij hebben met gezamenlijke
inspanningen een aanzienlijk bedrag aan donaties ontvangen (zie eveneens hieronder
vermeld).
Van harte hoop ik dat Vastare voor het komend jaar blijvend een beroep mag doen op haar
bestaande donateurs en tevens nieuwe mag verwerven. Zij maken het verschil voor de
mensen in Congo. Met aanhoudende inspanning en betrokkenheid wil Vastare haar ambities
waarmaken en de gestelde doelstellingen realiseren.
Frederique F. van Deursen

Onze Projecten
Sinds aanvang van Stichting Vastare is er in 2017 € 44.643 binnengekomen aan
donatiegelden!
Hiervan is € 6497 besteed aan het grootste project tot dusver, “The Awareness Project”.
Dit project is ontstaan naar aanleiding van de constatering dat kinderrechten met voeten
worden getreden in de gebieden ‘Uvira en Ruzizi plain’.
Het project behelst het genereren van bewustzijn onder de bevolking betreffende de rechten
van het kind en het verschaffen van justitiële bijstand aan 60 slachtoffers van geweld binnen
10 gemeenschappen in genoemde gebieden.
Hun slachtofferschap betreft het veronachtzamen van deze kinderen door kindhuwelijken,
kinderen inzetten voor oorlogsdoeleinden (‘kindsoldaten’), discriminatie jegens kinderen
geboren uit verkrachting, meisjes en gehandicapte kinderen en seksueel misbruik. Het is
gebleken dat het gebrek aan juiste informatie en voorlichting heeft kunnen leiden tot deze
wantoestanden.
Voor het bereiken van het doel van The Awareness Project is een jaar uitgetrokken en het zal
per kwartaal worden geëvalueerd.
Voorts is “The Pigs Project” opgericht met €1107 aan donatiegeld.
Dit project biedt een bron van inkomsten aan moeders en vrouwen door de mogelijkheid van
aankopen en opfokken van varkens.
Vastare heeft 7 varkens gekocht en deze aan 20 vrouwen gegeven en 120 kinderen. Hierdoor
wordt hun kwetsbare leefsituatie verbeterd.
The Pigs Project draagt in directe zin bij aan een verbetering in de levens van deze doelgroep
die in extreme armoede verkeert.
Initiëren diverse projecten 2017 (zie onderstaand) die doorlopen in 2018: € 2.596
De resterende ontvangen gelden zijn gereserveerd en worden gebruikt voor in 2017
geïnitieerde projecten die verder worden uitgevoerd in 2018, zoals:
-

Het faciliteren van onderwijs en de koop van diverse materialen om dit mogelijk te
maken (zoals; huur locatie, schoolborden, banken + stoelen, boeken, spelmaterialen)
Bescherming rechten van kinderen in Uvira (zoals; begeleiding en opvang kinderen,
kleding, communicatiemiddelen, motor)
Workshops voor 100 lokale leiders betreffende de rechten van het kind
Juridische bijstand met betrekking tot kindermishandeling
Begeleiden en empoweren 100 kwetsbare moeders
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Fondsenwerving:
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--------------€ 8.263
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Stichting Vastare is de donateurs, mede namens hen die wij helpen, bijzonder
dankbaar voor het mogelijk maken van onze missie. Verantwoording
kascontrolecommissie
Op 28 mei 2018 heeft ondergetekende, Mw. E. Witte, de in dit verslag opgenomen
jaarrekening 2017 van Stichting Vastare gecontroleerd.
Op grond van haar onderzoek is de commissie van mening dat de jaarrekening 2017 een
getrouw beeld geeft van de baten & lasten over 2017 en van het vermogen van de stichting
per 31 december 2017.
De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur van Sichting Vastare decharge te verlenen
over het verslagjaar 2017.
Aldus opgemaakt en getekend te Amsterdam op 28 mei 2018, de kascontrolecommissie, Mw.
E. Witte,

