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BELEIDSPLAN 2020-2023 

 

DOELSTELLING  

Mwasi Makasi heeft ten doel om vrouwen die buiten hun schuld gemarginaliseerd zijn in de 

Democratische Republiek Congo te ondersteunen en hun zelfstandigheid te vergroten. 

Hiertoe worden fondsen geworven in Nederland.  

Het geld komt ten goede aan ondersteuning bij landbouwactiviteiten voor de betreffende vrouwen. 

Daarnaast wordt er geld besteed aan schoolgeld en kosten van doktersbezoek van de kinderen van deze 

vrouwen. Daarnaast worden vrouwen ondersteund bij het opzetten van eigen bedrijven (zoals een 

naaiatelier). Incidenteel worden andere projecten ondersteund met als doel verbetering van 

levensomstandigheden en zelfredzaamheid. 

Het doel van Mwasi Makasi is het financieel ondersteunen van het navolgende: stichting Mwasi Makasi 

beoogt niet het maken van winst. 

 

WERVEN VAN GELDEN 

De stichting Mwasi Makasi genereert fondsen door verkoop van door vrijwilligers gemaakte kleding en 

gebruiksvoorwerpen. Deze verkoop vindt op dit ogenblik voornamelijk plaats op jaarmarkten en 

braderieën. Incidenteel vindt er verkoop plaats buiten de markten. Tenslotte zijn er donaties.  

Er wordt een communicatieplan opgenomen in het ondernemingsplan, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en 

indien nodig bijgesteld, waarin afspraken en voornemens zijn opgenomen over te benaderen personen 

en/of bedrijven voor fondsenwerving. 

 

FINANCIELE VERANTWOORDING 

Het vermogen wordt beheerd door de stichting. 

De penningmeester maakt een financieel jaarverslag aan het eind van het boekjaar. 

Bestuur en vrijwilligers komen niet in aanmerking voor declaratie van onkosten, uitgezonderd reiskosten 

indien noodzakelijk. 

Uitgaven betreffen voornamelijk investeringen nodig voor fondsenwerving in Nederland en daarnaast het 

hoofddoel van de stichting: ondersteuning van vrouwen en hun kinderen in Congo. 

 

HET BESTUUR 

Voorzitter: mw. R.H. Kiswanda     Secretaris: mw Carla van der Velden 

Penningmeester: dh. F.J.T.M. Heinemans   Bestuurslid: mw. Anita Washington 

Bestuurslid: dh. Rob Verhoeven 

 

BELONINGSBELEID 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden: er wordt op vrijwillige basis gewerkt 

en gewerkte uren kunnen niet worden gedeclareerd. 

Bij hoge uitzondering kunnen reiskosten wel worden gedeclareerd: vergoeding van de door bestuursleden 

in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er wordt uitgegaan van een principe van redelijkheid 

en billijkheid.  
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VERSLAG ACTIVITEITEN MWASI MAKASI 2020 

De meeste inkomsten van Mwasi Makasi worden gegenereerd op jaarmarkten zoals braderieën en 

koningsdag. Daar verkopen wij door vrijwilligers gemaakte of gerepareerde voorwerpen. Daarnaast is 

Mwasi Makasi afhankelijk van individuele donaties. 

Door de Corona-pandemie zijn de meeste activiteiten in 2020 die geld genereren niet doorgegaan. 

Er is een experiment gedaan waarbij Mwasi Makasi een plank in een winkel in Den Bosch huurde om toch 

spullen te verkopen. Helaas was het ook een slecht jaar voor de detailhandel en dit initiatief was niet 

succesvol. 

 

Activiteiten in de Democratische Republiek Congo zijn wel doorgegaan: 

1. Er is tweemaal een zending gestuurd naar een middelbare school in Kinshasa 

Het betrof een lading desktops en laptops, afgeschreven door de onderwijsinstelling SintLucas in Boxtel-

Eindhoven. Mwasi Makasi heeft verpakking en vervoer gefinancierd. 

 

2. Een lading zaaigoed, gedoneerd door Enzo- ……kon worden opgestuurd naar de vrouwen van het 

landbouwproject Mbenseke. 

3. Een lading afgeschreven medische apparatuur (zoals instrumentarium en kleding) kon worden 

gedoneerd aan de lokale kliniek in Mbenseke. 

4. Er werd geld overgemaakt om de kinderen van de vrouwen van Mbenseke naar school te kunnen 

laten gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


