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Voorwoord
De laatste jaren moeten we vaststellen dat het sociale en economische leven in Congo er amper op vooruit
is gegaan. Het land bengelt achterop in de Index van de menselijke ontwikkeling van het
ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Het laatste rapport over armoede/honger in de
wereld (2011) haalt het specifieke geval van de Democratische Republiek Congo (DRC) aan wegens de
aanzienlijke achteruitgang van haar voedselsituatie. Volgens de scores van de Wereld Honger, die sterk
schommelen naar gelang van de regio’s en de landen, is de Democratische Republiek Congo het enige land
dat in de afgelopen jaren d-evolueerde van een alarmerende situatie naar een extreem alarmerende situatie.
In Oost Congo kost het conflict met elke dag meer slachtoffers ,  duizenden kinderen belanden op straat en
deze jonge kinderen leven in grote armoede. Ze zijn regelmatig het slachtoffer van geweld, overdraagbare
ziekten, mishandeling en verslaving aan alcohol en drugs. Zonder gepaste hulp gaan deze kinderen een
kansloze, wrede toekomst tegemoet. Het aantal straatkinderen zal de komende jaren naar verwachting nog
verder toenemen. Stichting MISA beoogt steun te bieden aan zieke kinderen en tienermoeders met als doel
het verbeteren van hun levensomstandigheden. De initiatiefnemer Mamy Sawa is opgegroeid met die
problemen zij is diepgaand bekend met de problemen en is nu ruim 18 jaren wonend in Lansingerland (NL
). Zij is tevens het verbindingsfactor tussen stichting MISA in Nederland en de lokale team in het
projectland.

2. De Organisatie
Het bestuur en management van de Stichting Misa bestaat uit drie leden, die op vrijwillige basis betrokken
zijn bij het werk van de Stichting. Wij werken samen met een zuster organisatie in Congo, die een eigen
bestuur heeft. De bestuursleden werken samen met andere leden. Het bestuur komt elke zes weken bijeen.

Bestuursleden in Nederland:
Mv. T. Sawa-Punge: voorzitter
Mv. Rebecca-Matumona
Mv. Solange-Malu

Bestuursleden in Congo:
Dhr.Zephire Mosoko
Mv.Brigitter-Ohowo
Dhr. Tresor

Algemene leden:
in Congo tellen we 25 actief leden.

Kamer van Koophandel
De Stichting Missionnaire du salut staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr.
24453422. De statutaire zetel is gevestigd in Lansingerland. BTV-nummer.820420268801.



3. Visie, Doel, Strategie
Wij hebben als missie en visie om zo veel mogelijk ziekte kinderen en tieners moeders van de straat te
halen. Onze basis motivaties is ons geloof in christus, onze uitgangspunten zijn geïnspireerde op het boek
Mattheus 25:39-48, 7:21 en Johannes 3:17-18.
Duizenden jongens en meisjes leven in de grootste armoede op straat. Zij zijn regelmatig het slachtoffer
van geweld, beroving, seksuele mishandeling en verslaving. Zonder adequate hulp gaan deze kinderen een
kansloze, wrede toekomst tegemoet. Het aantal straatkinderen zal de komende jaren naar verwacht nog
verder toenemen.
Doel:
Ons doel is Armoede bestrijding in D.R.Congo en het bevorderen van integratie, uitwisselen van kennis,
ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen in Nederland.
Wij streven ernaar deze kinderen van de straat te halen door scholing en opleiding. Door middel van
scholing en een veilig dak boven het hoofd willen we hen een betere toekomst bieden.

Directe doelen zijn o.a.:
 Onnodige studievertraging voorkomen en het verminderen van het aantal jongeren op straat.
 Zelfstandigheid realiseren onder de meisjes en vrouwen door middel van voorlichting.
 Faciliteiten bieden en informatie verschaffen aan deze kinderen.
 Het aanbieden van voorzieningen op het gebied van onderwijs, opleiding en gezondheid voor de

algemene ontwikkeling, om zich zo beter voorbereid staande te kunnen houden in de maatschappij.
Strategie:
Onze strategie is om mensen in Nederland en EU te informeren over de problematiek van straat kinderen.
Door zelf activiteiten te organiseren in Nederland willen we iets meer van het land, de mogelijkheden en de
bestaande situatie laten zien . Met behulp van deze activiteiten proberen wij redactionele artikelen in
kranten en tijdschriften en op radio en televisie te krijgen. In het bijzonder willen we iets van de cultuur
laten zien naast de rijkdom en de armoede. Stichting Missionaire du salut wil de liefde van Christus
uitdragen, door arme kinderen in Congo tegemoet te komen in hun eerste levensbehoeften, en hen aan te
moedigen hun vertrouwen in God te stellen. Daarbij willen wij mensen in Congo aanmoedigen om de Heer
te dienen door de arme te ondersteunen. Door publicaties en presentaties is Stichting Misa actief bezig
sponsors te werven om de bovengenoemde doelen te realiseren.

4. Activiteiten
Zoals altijd zijn de PR- activiteiten een belangrijk aandachtspunt, maar daarbij ook het budgetbeheer. Een
van de bezuinigingsacties in 2013 betrof de folders. Het Misa contactblad is in plaats van vier pagina’s
ingekort tot een tweezijdig A-5 formaat. Omdat mensen veel post in de brievenbus krijgen en weinig tijd
hebben om te lezen, zijn de artikelen ook kort en bondig gemaakt. Het gewijzigde concept bleek succesvol,
terwijl de kosten de omlaag zijn gegaan. Verder richten we ons vooral op publicaties in Lansingerland en
omgeving. Zo hebben we met de lokale krant een flyer mee gestuurd. Stichting MISA werkt voor de
integratie/assimilatie tussen alle allochtonen en autochtonen in NL. Voor het welzijn van iedereen binnen
ons wijk en omgeving, organiseert MISA en neemt deel aan diverse sociale activiteiten, zoals:
Voorlichtingsbijeenkomsten, Conferenties, Training, Braderieën, Workshops, Cursussen, Benefietavonden
etc. om mensen bij elkaar te brengen. Om onze doelstelling te verwezenlijken willen wij de komende 5 jaar
onder deze thema’s werken: Integratie, Burgerschap en de ontwikkelingssamenwerking . De samenwerking
met andere ontwikkeling- en migranten organisaties.
Dit ambitieuze plan kunnen wij alleen maar verwezenlijken als wij van een ieder ondersteuning krijgen.
Wij willen ook gaan werken met stagiaires en jongeren en de contacten met scholen te intensiveren.
Kortom handen uit de mouwen en bouwen.
De stichting zet zich in voor het bereiken van millenniumdoelen: 1, 2, 6, 7 en 8.
In 2013 hebben we meer fundraising activiteiten georganiseerd:
op markt-evenementen, braderieën en vlooienmarkt hebben we tweede ands artikelen verkocht.
De opbrengst hiervan is 2.623,00 euro het is onze belangrijkste inkomstenbron geweest in 2013.
Voor de communicatie drukken we zelf folders, verspreiden we flyers en hangen we posters op. Daarnaast
publiceren we in de lokale kranten, op de radio en via Facebook, Twitter en Linkdin en zijn aanwezig
tijdens de braderie.



De directe respons hierop is nog matig, omdat wij pas zijn begonnen maar het is wel een middel om
naamsbekendheid te krijgen van onze organisatie.
Het vrijwilligersteam werd in 2013 uitgebreid met nieuwe medewerkers:
Dhr. Armand Ngua, Dhr. Annemarie Vermeleen, Mv. Anny Chiro, Dhr. J.C Langendoen, Mv. Chantale
Pela-Simba, Mv. Marga Langendoen, Mv. Rebeka Ngua, dhr. Richard Blokhuizen, Dhr.Tresor Mambi,
Dhr. Eric Mambi, Dhr.Josse Okoko etc. Al deze vrijwilligers blijven nog wel betrokken bij de
verschillende Misa-activiteiten in Nederland.
In Congo hebben we de bouw van het drie kamer huis klaar, er woont nu in dit huisje een arme familie van
de straat met 4 kinderen. Zodra de financiële middelen er zijn, wordt er gewerkt aan de tweede huisje.
Daarna zal stapsgewijs steeds verder worden gebouwd. Op de begroting is de volgorde van de
werkzaamheden aangegeven en alle materialen / mensen die er nodig zijn worden lokaal gekocht en
ingehuurd voor de werkzaamheden. Heel veel mensen in het dorp (Lutedele) willen helpen, zelf de
burgemeester van de gemeente Mont-Ngafula staat achter ons en steunt ons project.

5. Overzicht Sponsor, gift, inkomst en uitgaven:
Bedrag sponsoren en overige inkomsten in 2013: 1.000,00
Aantal giften in 2013: 556,01
Fundraise opbrengst: 2.623,00
Totale inkomsten: 4.179,01
Uitgaven: 980,01


