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Het doel
Het doel, van de Stichting Vrienden van Pater Peeters (VvPP) is allereerst om duurzaam te investeren in
een grotere zelfredzaamheid van kinderen en vrouwen in de provincies oost en west Kasayi van Congo.
VvPP gelooft dat kinderen de toekomst van Congo in handen hebben en dat zij hierin gesteund worden
door de vrouwen die in staat zijn te verbinden. Kinderen en vrouwen die zelfstandig sterker in het leven
staan kunnen veel betekenen voor verbeteringen in hun omgeving. Door hen te steunen wil VvPP hun
zelfredzaamheid vergroten zodat zij in staat zijn het verschil te maken in de toekomst van Congo.
Daarnaast kan VvPP selectief Noodhulp projecten ondersteunen.
Om het doel te kunnen realiseren zamelt VvPP gelden in en financiert ze hiermee geselecteerde projecten.

De historie
De Stichting Vrienden van Pater Peeters is opgericht op 22 december 1978.
Pater Peeters behoorde tot de congregatie C.I.C.M. (Congregatio Immaculati Cordis Mariae). In België en
Nederland beter bekend als paters Scheutisten. In zijn geboorte dorp Ulvenhout was een comité actief om
zijn werk in Congo financieel te ondersteunen en hieruit is de Stichting Vrienden van Pater Peeters
ontstaan. Pater Peeters is op 23 december 2005 op Sparrendaal te Vught overleden.
Het financieel ondersteunen vanuit Nederland, Ulvenhout, van projecten in Oost en West Kasayi (Rép.
Dém. du Congo) wordt voortgezet. In 35 jaar is de situatie in donorland, Nederland, en het ontvangende
land, Congo, dusdanig veranderd dat aanpassingen nodig zijn. Er is vergrijzing in Nederland en afname in
het donateurs bestand. In onze regio in Congo zijn, naast de Afrikaanse paters en leken, nog enkele
Europese Scheutisten paters actief.
St. Vrienden van Pater Peeters is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer
41.102619. De contactgegevens van de stichting zijn postbus 76, 4850 AB Ulvenhout, 076 5602907,
info@vriendenvanpaterpeeters.nl
De stichting heeft een CBF keur sinds 2001 en een ANBI status sinds 2008 .

De toekomst
De uitdaging voor de toekomst van de stichting VvPP is tweeledig, met aan de ene zijde de vraag of het lukt
om de dalende inkomsten lijn te stabiliseren en zelfs om te buigen in een stijgende lijn en aan de andere
zijde om projecten te vinden die werkelijk het verschil gaan maken in Congo.

Beleidsplan 2014 - 2019 Vrienden van Pater Peeters |

1

VvPP is ervan overtuigt dat verschil gemaakt kan worden door kinderen en vrouwen en kiest ervoor haar
steun rondom ‘KIND’ en ‘VROUW’ te centraliseren. Daarnaast is gekozen voor twee extra categorieën, te
weten ‘INFRASTRUCTUUR’ en ‘NOODHULP’
Voor het efficiënter werken aan de hulp is gekozen om:
- de steun aan projecten doeltreffender en duurzamer te maken alsmede criteria hiervoor aan te
scherpen;
- het netwerk ter plaatse te vergroten naast de bestaande structuur van de Scheutisten;
- beter te kunnen communiceren met de donateur en hem meer te kunnen betrekken bij het
besteden van zijn donatie.
De categorieën nader toegelicht:
KIND
Kinderen hebben de toekomst. Helaas is dat niet altijd waar in Congo. Kinderen
behoren tot een kwetsbare groep. Voedzaam eten, schoon water drinken, basis
educatie en een goede gezondheid zijn niet vanzelfsprekend.
Thema’s die worden onderkend zijn: Basis op Orde | Gezond zijn | Leren | Op weg
VROUW
Vrouwen zijn de stille kracht in de Congolese samenleving. Zij investeren in hun
familie en geven daarmee de verworven kennis en wijsheid door aan de volgende
generatie. Educatie, EHBO en andere praktische zaken, plus hun stem laten horen
geeft VvPP graag mee.
Thema’s die worden onderkend zijn: Basis op Orde | Gezond zijn | Leren | Op weg
INFRASTRUCTUUR
De Congolese infrastructuur is zaak van haar overheid. Er zijn echter situaties
denkbaar dat het herstel van een brug, dak van een schooltje of ziekenhuis cruciaal
is voor het goed kunnen ondersteunen van de kinderen en vrouwen. In deze
gevallen kan VvPP ondersteunen.
Thema’s die worden onderkend zijn: Basis op Orde | Gezond zijn | Leren | Op weg
NOODHULP
Naast structurele hulp komt het voor dat er snel en adequaat hulp verleend moet
worden om de eerste nood te ledigen. Daarnaast zijn er situaties die vragen om een
uitzondering. Met het fonds Noodhulp kan VvPP deze incidenten als bijvoorbeeld
noodhulp, opvang van oorlogsslachtoffers.
.

Duurzame zelfredzaamheid
De doelstelling ‘zelfredzaamheid vergroten’ is gekozen om de Congolese gemeenschappen in oost en west
Kasayi in staat te stellen een zelfstandig leven op te bouwen, zonder hulp en bemoeienis van anderen na
een bepaalde tijd. Bij zelfredzaamheid gaat het immers om het vermogen zelfstandig je leven te leiden en
om je eigen problemen op te lossen. ‘zonder hulp en bemoeienis’ houdt ook in dat je het, na enige
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ondersteuning, redt zonder geld van buitenaf. Dat je zelf in staat bent weer anderen in je omgeving te
helpen, zodat niet alleen een individu het redt maar ook het gezin en de woongemeenschappen. Met deze
hulp-cirkel sluiten we het verduurzamen van de zelfredzaamheid. Dit programma kent een viertal thema’s:
(de) Basis op Orde, zorgt er letterlijk voor dat een aantal basis zaken op orde zijn. Hierbij valt te
denken aan eten, drinken, veiligheid en een dak boven je hoofd. Denk hierbij aan projecten als
armoede bestrijding, voedzame maaltijden, opvangen van straat- en weeskinderen en het
realiseren van waterputten.
Gezond zijn zorgt voor levendigheid en activiteit. Naast de basis op orde een cruciaal onderdeel om
te kunnen functioneren. Denk hierbij aan projecten als tegengaan en behandeling HIV/ Aids &
malaria, toegang tot medicijnen en het zorgen voor zuiver water.
Leren is de basis om zelf op weg te gaan, maar ook van bewustwording van de eigen positie. Hierbij
gaat het om projecten die naast lezen, schrijven en rekenen leren om de ‘basis op orde’ te krijgen,
‘gezond’ te blijven en hun stem te kunnen laten horen in de maatschappij.
Denk hierbij aan projecten als alfabetisering, opvangen straat- en weeskinderen en ze naar school
brengen, scholen opzetten in afgelegen gebieden om trek naar de stad te voorkomen.
Op weg naar duurzame zelfstandigheid. Lukt het om voor je eigen inkomen te zorgen? Lukt het je
om bij te dragen aan ontwikkeling en veiligheid van je directe en grote omgeving om zo de
volgende generatie te helpen en meer zekerheid te geven.
Denk hierbij aan een project als het verstrekken van microkredieten en inkomen genererende
activiteiten.

Bewust wording
Belangrijk is het creëren van bewustwording bij de gever en
de ontvanger van de steun. ‘Verhalen’ helpen de
betrokkenheid te vergroten. Een gesteund project heeft dan
ook de verplichting te zorgen voor het verhaal aan haar
ondersteuner. Het verhaal bevat een omschrijving van het
project, de mensen achter het project, de successen, de
tegenslagen en de voortgang. Een verhaal levert steun en
andersom levert steun een verhaal et cetera. Wederzijdse
betrokkenheid geeft de kans een langdurige verbinding aan
te gaan en te zoeken naar het verduurzamen van de relatie
tussen donateur en de steun ter plaatse.

Figuur 1 : zonder verhaal geen steun

Onderdeel van de wederzijdse bewustwording is de communicatie zelf. Deze wordt tussen Congo en
Nederland voornamelijk in het Frans gevoerd. De huidige digitale mogelijkheden bieden kansen op
persoonlijk contact tussen de gever en de ontvanger zodat men beter op de hoogte is van de leefomgeving
en wensen, maar ook van de wijze waarop men elkaar kan ondersteunen.
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Fondsenwerving
VvPP kent traditioneel een katholieke achterban. Dit donateurs bestand vergrijst en neemt sterk af. Om dit
proces te stabiliseren en zelfs te keren gaat VvPP per 1 januari 2014 een samenwerking aan met de
Stichting Wij Helpen Helpen. Zij zal de fondsenwervende taken alsmede de bijbehorende administratieve
taken voor haar rekening nemen. Omdat het niet te voorspellen is hoe ‘gulle gevers’ in Nederland de
komende jaren projecten nog ondersteunen, zal de fondsenwerving inzetten op pilots. Het resultaat kan op
kleinschalige wijze gemeten en bijgestuurd worden, alvorens het breder in het programma wordt
opgenomen. Digitale mogelijkheden spelen een grote(re) rol. Met deze aanpak kiest Stichting Wij Helpen
Helpen ervoor niet de kosten in rekening te brengen, maar een deel van de opbrengst. Zo kan VvPP
beschikken over voldoende ontwikkel- en vernieuwingskracht zonder dat daarbij een disbalans kan
ontstaan tussen de kosten en de opbrengsten.
De doelen per donateursgroep zijn:
- de bestaande groep verspreid over heel Nederland vasthouden; deze donateurs zijn vaak al jaren
verbonden aan de stichting. Samen met deze donateurs gaan we opzoek naar nieuwe donateurs als
ook naar de mogelijkheden voor schenkingen, erfenissen en legaten.
- daarnaast gaat Stichting Wij Helpen Helpen ook de jongere generatie aanspreken om voortzetting van
de hulp aan Congo in de toekomst vast te houden. Via pilots proberen we hoe nieuwe donateurs aan
de stichting gebonden kunnen worden. Het introduceren van een tweede aansprekende naam voor de
nieuwe doelgroep donateurs naast VvPP wordt als optie opengehouden.
Fondsenwerving zal zich per 2014 richten op:
Stap 1 consolideren
- overdracht, stabiliseren van de basis & behoud huidige donateurs
Stap 2

digitaliseren
- donateurs verleiden tot digitale communicatie zodat dit op interactieve wijze kan gebeuren
- uitrol van een nieuwe interactieve site

Stap 3

werven
- middels ‘vrienden voor vrienden’ actie (belonen van het aanbrengen van nieuwe vrienden met
een cadeautje en uitleg van schenkingsmogelijkheden)
- nieuwe donateurs actie(s) door middel van nieuwe media

Monitoring is een goede zaak bij vernieuwingen, uitdaging in fondsenwerving en ‘klanten’ binding. Ieder
kwartaal volgt daarom een evaluatie tussen VvPP en Wij Helpen Helpen waarbij de resultaten van
afgelopen periode worden besproken, bekeken wordt of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en het
actieplan gemaakt voor de komende periode.

Fondsenbeheer
Om een duurzame partner voor de projecten in Congo te zijn, heeft VvPP ervoor gekozen om niet alle
binnengekomen gelden direct te besteden. Een continuïteitsreserve wordt opgebouwd om vervolg van
ondersteuning te kunnen garanderen, naast de bestemmingreserve in de begroting. Gedurende de
beleidsperiode zal VvPP een verplichting aangaan die zij ook kan nakomen. Gelden, die daardoor op de
rekening van VvPP staan, zullen conservatief worden beheerd.
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Fondsenbesteding
Voorafgaand aan een beleidsperiode wordt bepaald wat het indicatieve jaarbudget is tijdens deze periode.
In de bestuursvergadering wordt ieder jaar het jaarbudget definitief bepaald voor het komende jaar.

Jaarbudget
Het jaarbudget wordt als volgt verdeeld:

Projecthulp
De stichting VvPP stelt voor de komende 5 jaar jaarlijks € 100.000,- ter beschikking van projecten in
Congo.
Het bedrag van de projecthulp wordt besteed ter realisatie van aanvragen in een van de 4
categorieën waar VvPP het verschil wil maken. Het bestuur van VvPP zal met een brief uitleg geven
aan de huidige projecten over deze aanpak. Daarnaast zal zij zoeken naar communicatie
mogelijkheden in Congo om nieuwe projecten te bereiken. Op basis van de lijst aanvragers zal bij
lokale partners advies worden ingewonnen. Uiteindelijk beslist het VvPP bestuur over de
toekenning, zij zal ook zorgdragen voor de betaling aan de toegekende projecten.
Per regio en/of provincie of mogelijk per branche, streeft VvPP ernaar een coördinator aan te
stellen voor het overzicht van de verschillende projecten.

Noodhulp
10% wordt gereserveerd voor noodhulp, mocht dit bedrag niet worden besteed dan blijft dit
gereserveerd voor toekomstige noodhulp. Zit er meer dan € 50.000,- in de pot ‘Noodhulp’ dan kan
besloten worden dit overschot te gebruiken voor projecten in de andere 3 categorieën.

Samenwerking met andere stichtingen in Congo of Afrika
In deze beleidsperiode zal onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om samen te werken met
andere organisaties (NGO’s) in Congo. Zodra bundeling van kracht een toegevoegde waarde oplevert
kunnen zaken gezamenlijk worden opgepakt en uitgevoerd, zoals het aanstellen van coördinatoren,
goederen versturen, bezoek en gesprekken met projecten voeren ter plaatse, administratie en
communicatie, verzamelen van informatie over een speciaal gebied of branche in het land. De opbrengst
van de steun kan hiermee stijgen terwijl de kosten lager uitkomen.

Wat verwachten wij van projecten
Om via de projecten een duurzame ondersteuning te kunnen verlenen aan west en oost Kasayi , stelt VvPP
voorwaarden voor de ondersteuning aan de projectaanvragers:
-

-

de reden van de aanvraag en een financiële uitleg.
een rapportage met het verhaal van het project, wat is bereikt, hoe verloopt het en hoe zijn de gelden
besteed. Het verslag is een voorwaarde voor het overmaken van financiële middelen voor een volgend
jaar;
het aanstellen van één contactpersoon per project die de verantwoording heeft en met wie
gecorrespondeerd wordt;
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De speerpunten worden bepaald door het bestuur van VvPP op basis van advies van de lokaal aanwezige
partners. Projecten vallen in een van de 4 categorieën, maar kunnen speerpunten hebben als:
1. straatkinderen, onderdak en bewustzijn  bouwen aan gedragsverandering en veiligheid;
2. scholing van vrouwen en jongeren  bouwen aan bundeling van kracht, meer ‘stem’ en
onafhankelijkheid;
3. gezondheid van kinderen en vrouwen (o.a. HIV besmetting)  bouwen aan positief denken, meer
plezier en aanvaarding door gemeenschap;
4. op het gebied van het pastorale werk  voortzetting van het werk van missionarissen, o.a.
infrastructuur.

De kosten en de besteding
Inkomsten & kosten
De Stichting VvPP kent op dit moment 2 vormen van inkomsten, te weten: via fondsenwerving en via
rendement op het eigen vermogen. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn onder te verdelen in:







Bestuurskosten
Alle bestuursleden van de Stichting VvPP voeren hun taken 100% onbezoldigd uit.
Fondsenwerving kosten
Van alle binnengekomen donateurs gelden (fondsenwerving) gaat 15% naar de Stichting Wij Helpen
Helpen die alle kosten van fondsenwervende activiteiten voor haar rekening neemt.
Administratie kosten
Dit betreft de activiteiten voor de
donateursen
financiële
administratie, deze kosten zijn
voorzien
in
de
15%
voor
fondsenwerving.
Beheerkosten en BTW
De beheerkosten zijn beperkt tot de
reguliere bankkosten. Over de
fondsenwerving en administratie is
de wettelijke BTW verschuldigd.

Besteding
De inkomsten minus de kosten (totaal circa
18%)
komt
ten
goede
aan
het
stichtingsvermogen. Op basis hiervan bepaalt
het VvPP stichtingsbestuur het beschikbare
jaarbudget. Dit bedrag wordt voor de volle
100% besteed aan haar projecten in Congo.

Figuur 2 : de inkomsten, kosten en besteding
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