Stichting Bondeko ‘ontmoeting met Congo’
Verantwoording financieel beleid 2019
In december 2018 waren Okke en Henriëtte op bezoek bij CAP Bondeko. Ze konden tijdens
dat bezoek veel (bouw)zaken in gang zetten die in 2019 zijn doorgezet.
In februari 2019 is 1550 USD geïnvesteerd in cement en stenen om de bron van waaruit met
een generator water wordt gepompt naar de velden af te maken. Op 2 september 2019 was
het irrigatiesysteem helemaal klaar en stroomde het water eindelijk door de buizen naar de
watertank. Vanuit deze watertank gaat het door kleinere buizen naar diverse
watertappunten op de velden. De leden van de coöperatie hoeven nu niet meer met
gieters honderden meters af te dalen naar een bron om water te halen voor hun veldjes.
Eind september 2019 hebben we 11.500 USD, exclusief transitie kosten Western Union,
geïnvesteerd in de ontwikkeling van een ‘resting park’ op het terrein van CAP Bondeko. CAP
Bondeko had er bewust voor gekozen om slechts een deel van het perceel te exploiteren
voor landbouw en een groot deel oerwoud te laten. In de ogen van de Congolese overheid
was dit onvoldoende en deze dreigde met het onteigenen van de grond. CAP Bondeko koos
er daarom voor om CAP Bondeko door te ontwikkelen tot ‘resting park’.
De financiële bijdrage werd door Stichting Bondeko in drie tranches betaald. De kosten zijn
opgebouwd uit ontwikkeling van smalle paden/wegen, zitbanken, toiletten, hangar incl.
service ruimte, keuken en opslag. Transport, materialen en diensten. De doorontwikkeling van
CAP Bondeko past uitstekend bij het ondersteunen bij de dromen en wensen aldaar in relatie
tot maatschappelijke en menselijke ontwikkelingen.
Samengevat ziet de jaarrekening er in 2019 als volgt uit:
Summary Jaarrekening Stichting Bondeko 2019
Saldo 1 januari 2019
Ontv angen rente
Giften/Schenkingen

€
€
€

76.285,26
1.583,60

Kosten organisatie Nederland (Rabobank, website e.d.)
Kosten organisatie in Congo (vrijwillligersvergoeding André Babusia, satelliettelefoon)
Donaties aan CAP Bondeko
Saldo december 2019
€ 77.868,86

€
303,68
€ 2.563,24
€ 12.393,40
€ 62.608,54
€ 77.868,86

Ontvangsten
Bondeko heeft in 2019 1584 euro aan giften ontvangen. Dit is vergelijkbaar met andere jaren.
Er is een aantal donateurs dat Bondeko elke maand steunt. De ontvangen rente was nihil.
Uitgaven
Naast de donaties aan CAP Bondeko in Congo ontvangt André Babusia elke maand 250 USD
als vrijwilligersvergoeding. Hij betaalt daar zijn vervoer van, telefoon en andere kosten die hij
moet maken m.b.t. de projecten van Bondeko. Hij heeft daarnaast voor geval van nood een
abonnement op een Garmin satelliettelefoon. Stichting Bondeko maakt in Nederland kosten
m.b.t. bankzaken en website.
In 2019 gingen 81% van alle uitgaven rechtstreeks naar CAP Bondeko en 17% indirect. Slechts
2% van de uitgaven betroffen organisatiekosten in Nederland.

