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VOORWOORD: 
Mijn naam is Mamy Sawa Punge, ik ben geboren in Lodja district van Kasai 
Occidentale/Congo, Ik woon al enkele jaren met veel plezier in Nederland, ik ben 
moeder van vier prachtige jongens. In Nederland ben ik betrokken in allerlei soorten 
activiteiten in mij woonwijk. Ik heb mijn opgeleide als verzorgder. 

Om dit doel te kunnen realiseren heb ik een aantal opleiding/trainingen en cursussen 
gevolgd bij de verschillende organisaties: Zadkine, Forum, VIP/CVD Rotterdam, 
Zoetermeer, Lansingerland en bij de fondsenorganisatie zoals: Impulsis/Cordaid, 
Wilde Ganzen, Nap 1325, KVK Rotterdam.
Ik heb conferenties/training gevolgen met betrekking tot belangrijke gebeurtenissen 
bij de gewoond van een kind en hoe je kunt omgaan met het gedrag van probleem 
kinderen en gender. 

Vanuit mijn geloof heb ik mijn roeping en missie gevonden, het woord van God is 
mijn kracht, het duwt me om te leven in de liefde met ander, mij uitgangspunt is 
Matthieu 25:34 tot46 ( ). 
Zo ben ik begonnen met het initiatief Om via diverse projecten mijn medeburgers te 
kunnen ondersteunen, en hun in het kracht zetten , vooral de zwakker straatkinderen, 
minderheden moeders en kinderen in Nederland

Deze stichting is niet een kerkelijke organisatie, maar een persoonlijk initiatief!

Na een lange tijd afwezigheid was ik zo teruggaan naar mijn geboorteland, met veel 
moeite maar tocht is mij gelukte om een keertje terug te gaan.  ik 
voortdurend/constateerde dat de sociale/economische situatie van veel mensen is heel
erg achteruit gegaan. De armoede was/is zichtbaar, vanaf dit moment besef ik het 
plan van God in mijn leven. Tot nu toe heb ik gedaan wat in mijn vermogen ligt 
en/met getracht sponsors en donateurs te werven heb ik kunnen paar mensen helpen. 

Inleiding:
Stichting Missionaire du Salut (MISA ) is opgericht op 11 februari 2009 in Rotterdam
door de notaris Mr.K.D.Nabibaks met onderstaande doelstelling: Armoede bestrijding
in DR Congo en het bevorderen van integratie, uitwisselen van kennis, ontmoeting 
tussen allochtonen en autochtonen in Nederland. 



In Nederland willen wij mensen, individueel en collectief, op een zodanige wijze 
begeleiden en stimuleren dat de handvatten en principes weer worden overgedragen 
naar mensen in hun eigen netwerk, zodat ook zij zelfstandiger gaan functioneren. 
De stichting stelt het maken van winst nadrukkelijk niet ten doel. 
De stichting zal projecten en activiteiten organiseren of initiatieven van anderen 
ondersteunen, ter realisering van de doelstelling. 

De stichting nodigt individuen, professionals, maatschappelijke organisaties, 
fondsbeheerders, bedrijven en overheid uit bij te dragen aan de doelstelling van de 
stichting in geld, natura of kennisoverdracht. 

St.Misa brengt mensen bij elkaar en werkt hard aan het welzijn in haar omgeving en 
omstreken. Door diverse sociale activiteiten zoals: Voorlichtingsbijeenkomsten, 
taalles, preventie voorlichting. Dialoog debatten. Evenementen. Conferentie. 
Dagtocht. Workshops.

Het doel van Misa in Afrika is om kinderen van de straat te halen en deze te laten 
terugkeren naar hun naasten of hun biologische ouders familieomgeving. Mocht dit 
problemen geven, dan is de volgende stap het plaatsen van het kind bij een 
pleeggezin. St.Misa draagt grote zorg en voelzicht verantwoordelijkheid voor het 
probleem van kinderen die op straat leven. 

Voor de uitvoering van onze ontwikkelingsprojecten in Congo hebben wij in de 
afgelopen periode druk gewerkt aan capaciteitsversterking van onze zusterorganisatie
in Congo. Het team in Congo is zich bewust van de essentie van deze training, om 
hun capaciteit te vergroten.

Om onze doelstelling te verwezenlijken, in NL en DRC willen wij de komende vijf 
jaar onder/via deze thema’s werken: Integratie. Participaties. Burgerschap en 
Ontwikkelingssamenwerking. 

De samenwerking met andere ontwikkeling die werk in de ontwikkelingslanden 
willen wij in de komende jaren ook bevorderen. Dit ambitieuze plan kunnen wij 
alleen maar verwezenlijken door ondersteuning van andere organisaties. Ook willen 
wij werken met stagiaires. Kortom handen uit de mouwen en bouwen!

De stichting zet zich in voor het bereiken van millenniumdoelen: 1, 2, 6, 7 en 8.
 Millenniumdoel 1:  halveren van armoede en honger

 Millenniumdoel 2:  elk kind naar school 

 Millenniumdoel 6:  bestrijding van hiv/aids, malaria en andere ziektes

 Millenniumdoel 7:  schoon milieu en veilig drinkwater

 Millenniumdoel 8:  eerlijke handel en minder schulden van arme landen

De stichting staat ingeschreven/vermeld bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, 
onder nr. 24453422



Situatiebeschrijving:
Uit diverse studies en onderzoeken (Unicef, Onu, en Unesco )blijkt dat bijna 10.000 
duizend Congolese kinderen op straat leven, zes op de tien kinderen niet naar de 
lagere school gaan en op straat leven. 
Kinderarmoede is een van de vele problemen die de regering van de Democratische 
Republiek Congo moet aanpakken na de verkiezingen van 28 november 2012-2015. 
Congo draagt de littekens van tientallen jaren oorlog. Door een langdurig conflict in 
de grens, kreeg het land vanaf de lente van 2012 te maken met georganiseerde 
rebellie in het oosten. Het gevolg van de oorlog is meetbaar tot in de hoofdstad. 

Het gevolgen van al dit factoren maak het dat veel kinderen niet naar school gaan. 
Het analfabetisme is enorm toegenomen en de meeste mensen hebben geen werk en 
als ze toevallig werk kregen dan is vertragingen van tot acht maand salaris.
Veel mensen zijn gehongerd, de vele ziektes straat kinderen en arme gezinnen zijn 
afhankelijk van charitatieve instellingen. Ondanks vele plaatselijke organisaties 
zwerven er in Congo nog duizenden en duizenden kinderen in erbarmelijke 
omstandigheden op straat van de hoofdstraat Kinshasa en beetje overal in de 
provincie. De helft van het Congolese leven met de inkomen van minder dan 50 
dollar per maand , de kinderen uit deze gezin gaat niet naar school. 

Ze zijn regelmatig het slachtoffer van geweld, beroving diefstal, seksueel misbruik/ 
mishandeling en zijn verslaafd aan drugs. 

Zonder adequate hulp gaan deze kinderen een kansloze en harde toekomst tegemoet. 
Het aantal straatkinderen zal de komende jaren naar verwachting nog verder 
toenemen.

Talloze door de invloed van vele kerkelijke organisaties in het land, hebben ouders 
hun kinderen het huis uitgezet omdat de gedachte is, dat de kinderen de oorzaak zijn 
van de moeilijkheden. 

Er zijn gevallen bekend dat kinderen levend verbrand worden in Congo. Dat is de 
situatie en het probleem op dit moment. 

Situatiebeschrijving in NL:
Stichting Misa wil werk aan duurzame ontwikkeling van etnisch/migranten in de NL 
samenleving. Bijzonder aan de situatie van meeste allochtonen is het zeer hoge aantal
werklozen. Zij hebben het moeilijk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Meer dan de 
helft van de beroepsbevolking is werkloos en hebben veelal banen van tijdelijk 
karakter.
Het grootste knelpunt bij het vinden van een baan is de Nederlandse taal. Het is erg 
moeilijk om de Nederlandse taal redelijk te leren beheersen, vanwege de taalbarrière 
en bewuste en onbewuste uitsluiting door Nederlanders. 



Culturele verschillen veroorzaken verschillen in communicatie, gedrag, waarden, 
normen, denk- en leefpatronen. Interpretaties, waarderingen en beleving van de 
sociale werkelijkheid in de ene cultuur staan soms lijnrecht tegenover die van een 
andere cultuur. 

Om het verschil in referentiekader te overbruggen is de juiste communicatie van 
belang om kennis te nemen van elkaars waarden, normen en/of referentiekader. Een 
onbevooroordeelde houding is daarbij belangrijk.

Daarnaast zien wij dat de emancipatie, participatie en integratie van migranten in 
Nederland achterlopen. Ze zijn niet altijd bewust van hun taken , hun rol  in de 
huidige maatschappij, deelnemen aan gemixt verenigingsleven gaat niet 
vanzelfsprekend.

Organisatie:

Stichting Misa is een Nederland initiatief zonder winstoogmerk.

Wij werken samen met onze lokale partner(zusterorganisatie) in Congo die uitvoeren 
het project op een duurzaam manier. Centraal staat deze onderlinge in het midden 
tussen NL en DRC: uitwisseling van informatie/kennis, expertise, 
organiseren/bestudeer en uitvoeren van collectieve of individuele activiteiten. 
Allebeide stichting streeft ernaar om hun samenwerkingsverband te versterker en 
actieve bijdrage te leveren aan de samenleving in Congo en in Nederland.
Stichting Misa staat geheel uit vrijwilligers en worden gesteund door vrijwilligers.

Bestuur

Het bestuur van de Missionnaire du Salut:
Het bestuur van Stichting Misa bestaat uit drie leden, de bestuursleden zijn 
gezamenlijk bevoegd, het is een voorzitter / oprichter, secretaris, penningmeester, 
activiteitenbegeleider, adviseer en ander leden, ( zie statuut of in ons website). 

Het bestuur komt na drie maanden bijeen en houd zicht bezig met de organisatie en 
het beleid van stichting, het bepalen van doelstelling op kort en lange termijn, 
controleren en toezicht houden op de uitvoering op nationaal en internationale niveau.

Contactpersoon 
Mw.Mamy Sawa Punge, Managing Director 
Postadres: plevierstraat 21, 2665EB Bleiswijk 
Bezoekadres: Ruivenstraat 81,3036DD, Rotterdam tel. 06-41641522 
Rechtsvorm 
Stichting Misa is zonder winstoogmerk. Zij heeft haar statutaire zetel in Bleiswijk, 
Plevierstraat21, 2665EB. Wij bieden onze doelstelling aan vanaf 2009 in diverse 
steden en wijken in Nederland. Onze organisatie kent een bestuur en op termijn een 
raad van aanbeveling. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 



zaken en de raad van aanbeveling adviseert het bestuur en maakt promotie voor de 
stichting. 
Bestuur 
De leiding van de stichting berust bij het bestuur: 
● Voorzitter 
● Secretaris de heer 
● Penningmeester de heer  

Strategisch:
  Visie – Missie 

 Onze missie is om zo veel mogelijk arme ziekte kinderen uit de erbarmelijke 
omstandigheid van uit de straat, uit de prostitutie, uit mishandeling omstandigheden
te ondersteuning via diverse projecten support, te voorzien van een warm huis en 
maaltijden, door middel van enkele vaste bijdragen van belangstellings- van uit 
Nederlanders. 

((( Mamy Sawa drijfveer! Wil van uit christelijk perspectief arme kinderen die leven 
op straat ondersteuning bieden, als mogelijk is , niemand worden gedwongen, zij 
worden gestimuleerde om onderwijs/ opleiding  te volgen, en hen aansporen een 
leven te leiden in verbondenheid met God.

 Onze uitgangspunten vindt uw ook in:

Mathieu25:34-40. ( Dan zal de koning tegen de groep recht van zicht zeggen, “Jullie 
zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de 
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35. Want ik had honger en jullie 
gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling,
en jullie namen mij op, 36. Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij op toe. 37. Dan zullen de 
rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te 
eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven, 38. Wanneer hebben wij u als 
vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39. Wanneer hebben
wij dat u ziek was of in gevangeniszit en zijn we naar u toe gekomen? 40. En de 
koning zal hun antwoorden: “ Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 
een van onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.) 

Mathieu7:21 Niet ieder die Heer! Heer! Tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der 
hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de 
hemel.22.Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in 
uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en 
hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23…

1Johan 3:17( If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need 



but has no pity on them, how can the love of God be in that person? )))

Doel
1. Stichting Misa heeft als doelen de Straten kinderen en tiener moeders via 
verschillende support programs kennis en financiële steun te bieden ter verbetering 
van hun leefsituatie. Ons streven is elke jaar ten minste vijftienen kinderen terug te 
plaatsen en tien adoptieouders /gastengezin te vinden. Door scholen en een veilig dak
boven hun hoofd willen we hen een betere toekomst bieden.

2. Het bevorderen van integratie, uitwisselen van kennis, ontmoeting tussen 
allochtonen en autochtonen in Nederland. 

Strategie:
Door zelf activiteiten te organiseer en donateur, fondsen, sponsoring, adoptieouders
te  werven.  Door  middel  van  presentaties  en  publicaties,  flyers,  website,  digitale
nieuwsbrief.  Daarnaast  zullen  we meer  en meer  gebruik  gaan maken  van sociale
media. In Congo zullen/ hebben zich contact zoeken met organisatie die de zelfde
visie en doelstellingen nastreven. 

Continuïteit/Follow-up:
Fondation Misa Congo werkt samen met Stichting Misa Nederland, al twee 
organisatie zijn verantwoordelijk voor de voortgang en duurzame van het project en 
beklijven van de integratie van kansarme kinderen in de wijk Mont Ngafula.

Samen met ouders zullen onderwijs/training gevolgen, Fondation Misa Congo 
bewaakt de band tussen de schoolhoofden en steekt energie in de projectuitvoering. 

Stichting Misa NL rapporteert de voortgang aan leden, sympathisanten, in 
Nederland/Lansingerland gemeenschap en andere betrokkenen. Beide organisaties 
steekt energie in promotie, organiseren tijdig fondsenwerving voor het tweede en 
derde projectjaar. 

Fondation Misa in Congo worden vertegenwoordigd door dhr. Z.Mussoko Kumu, is 
de projectmanager. Mv.Mando-Ambala, Mr. Leon Odimba Ekonda, Mv. Andel 
Ddjakani, zijn de coördinators.

Onze partner in Kinshasa, zal het project/gezins- regelmatig bezoeken en schriftelijke
verslag maken aan Stichting Missionaire du Salut in Nederland met betrekking tot de 
werkzaamheden, gang van zaken en vorderingen van het project.

Donateurs en sponsors worden via de nieuwsbrief en in de website, 
www.missionaire-du-salut.org, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van 
het project. 

De financiële verantwoording wordt opgenomen in het jaarverslag, op aan vraagbaar 
bij Stichting Missionnaire du Salut. De boekhouding en het jaarverslag worden 
gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.

http://www.missionaire-du-salut.org/


De continuïteit van ons project woord verzekert door goed contact te houden met ons 
partnerorganisatie en al bekend organisaties door zelf project neer te zetten als bij  
landouwen project of internet centrum woord de continuïteit van ons doel te verzeker.

Door het aantal kinderen te registreren die van de straat worden weggehaald kan aan 
het eind van groep acht gekeken worden naar het percentage kinderen die tot deze 
groep de lessen hebben gevolgd. Ook het percentage van de kinderen dat bij familie 
wordt opgenomen, kan op die manier geregistreerd worden. Ook is het project 
succesvol/indicatoren als die kinderen kunnen lezen en schrijven en basisonderwijs 
met succes hebben afgerond,zodat zij in de maatschappij kunnen functioneren. 

De continuïteit van dit project word ook verzeker als de gemeenteschaap in Kinshasa/
Congo bewust zijn van de belangrijkste van de integratie van straat-kinderen in hun 
eigen omgeving en in hun dagelijks leven, de sociale bekendheid van de probleem en 
op zoeken samen naar de oplossing. 

De beoogde steun  en plannen zullen getoetst worden door de beste practici 
( cordaid,icco, wildeganzen, edukate, unicef, onu, monusco) De toetsing betreft 
Nederlandse particuliere hulporganisaties. Grote verschillen in de aanpak en beleid 
zullen eveneens besproken worden met de overheid om tot een bijgesteld optimaal 
plan van aanpak te komen. 

Het resultaat: 
Het eindresultaat moet voorzien zijn van duidelijke informatie die geformuleerd is 
met de Smart-formule.

S = Specifiek 

Aan de hand van de activiteiten en doelstellingen informeert de stichting MISA de 
mensen in Nederland over de situatie van deze arme kinderen in Congo.

M= Meetbaar

Door middel van de activiteiten en doelstellingen die na een periode behaald zijn kan 
er bekeken worden of dit project een gedeelte van zijn doel heeft behaald.

A= Acceptabel

Door het verdelen aan de taken en elkaar aansturen zullen de resultaten bereikt 
worden door met ze alleen mee te werken aan de doelstellingen en activiteiten.

R= Realistisch 

Met dit plan van aanpak, een vaste planning en het verdeelden van de taken.  Zal er 
een duidelijk overzicht zijn van de activiteiten en de doelstellingen die uitgevoerd 
moeten worden om dit alle haalbaar te maken.

T= Tijdgebonden

Door per periode activiteiten en doelstellingen uit te voeren kan dit project 
voorblijven duren tot alle doelen zijn bereikt. We kunnen rekenen op een periode van 



een jaar of drie maanden per activiteit.

Activiteiten in Nederland:
Kernactiviteit van de organisatie: Empowerment van migranten vrouwen voor meer 
participatie, capaciteit opbouwde, en leefbaar wijk/gemeente. Bevorderen van de 
taalintegratie, integratie van laagdrempelig en kwetsbare vrouwen.

Onze drijfveer is dat etnische vrouwen ook belangrijke uitvoerders zijn, maar vooral 
een rol spelen in hun eigen lot en toekomst en in deze maatschappij. De positie van 
migranten(vrouwen) wordt versterkt, ook met bedrijven om de radicalisering te 
voorkomen en hun kansen geven op de arbeidsmarkt. Helpen en geholpen worden, 
zorgt ervoor dat bewoners zich weer zekerder voelen in de wijk, zelfvertrouwen 
krijgen en mensen leren kennen, verbinding krijgen met andere actieve bewoners in 
de wijk. 
Ons doelgroep is Migraten vrouwen en mannen woon achter Nederland ( in bijzonder 
richten ons op West Afrikaanse) Binnen deze doelgroep doet de eerder beschreven 
problematiek van eenzaamheid, isolement, armoede, Analfabeet en gender conflicten 
voor waardoor zij niet tot ontplooiing komen. 

De projecten van de Stichting Misa, zijn niet bedacht door bestuur of directie, maar 
komen voort uit een hartsverlangen van bevlogen, bewoners, partners en vrijwilligers.
Hierbij een aantal voorbereiding projecten in de broedfase zijn:

1. Verschillende kinderactiviteiten tijdens zomervakanties/winter, 
uitgevoerd door de buurtmoeders. 

Zomeractiviteit vanaf maandag 10 augustus t/m 16 september en 
Winteractiviteit vanaf 20 december:

2. Hulp bij maatschappelijke vraagstukken ondersteuning: bij het invullen 
van de briefjes / lezen van brieven, oriëntatie en activeren / het 
persoonlijk ontwikkelingsplan in kaart zetten / doorwijzen naar lokale 
formele organisatie voor hun administratie en financiën / maken van 
map/dossier voor hun administratie bij hun persoonlijke 
ontwikkelingsplan.

3. Versterken van de eigen kracht. De taal in praktijk tijdens deze activiteit 
willen wij oriënteren op taalkennis. Zodra de financiën beschikbaar 
worden gesteld starten wij met:

Begrip van de taal, conversatieles, computerles, tegelijk tijd informeren 



wij hun over belang van de taalbeheersing en het uitdragen van het 
enthousiasme om de taal te leren. Elkaars capaciteiten benutten door 
elkaar te leren kennen, en het uitwisselen van ervaring en kennis. 
Voorwaarde voor succesvolle integratie en participatie. Respecteren en 
het naleven van de gangbare normen en waarden in de NL 
samenleving. Processen naar sociaal ondernemerschap en 
zelfredzaamheid in de wijk: rolmodellen maken, minder werkloosheid, 
versterken zelfredzaamheid van gezinnen en vrouwen. Vooral de 
arbeidsmarktpositie van de vrouw versterken, de afstand tot de 
arbeidsmarkt verkleinen.

4. Respijtzorg en ondersteuning/ouderen mensen bij hun thuis: 
Migrantenvrouwen kunnen inzetbaar zijn als vrijwilligers voor kwetsbare
mensen, die hulp nodig hebben

5. Evenement en festival.

Stichting Misa support in DRC:
Door verschillende acties proberen wij mensen bewust te maken van hun 
verantwoordelijkheid als mondiaal burger en bewust maken van hun 
verantwoordelijkheid in ons wijk maar ook als mondiaal burger en willen wij de 
problematiek van derde wereldlanden onder de aandacht van ieder inwoners zien te 
brengen. Daarvoor hebben we aan verschillende activiteiten en support gedachte.

Herenigd project / Adoptieouders in NL en in RDC: 

Stichting Misa is op gericht om zoveel mogelijk straten kinderen te herengd met hun 
familie en adoptieouders of gastgezin te werven voor deze kinderen. Zo kan we op 
enkele effectief manieren de problematiek van straat kinderen voorkomen

Elk adoptieouder worden gevraagd om zich aan te melden en door het invullen en 
ondertekenen van een aanmeldingsbon of schrijft brieft. In het projectland wordt het 
gezocht per locatie, de geboortedocumenten van het kind wordt gehaald bij de 
overheid om zo een kind aan een gastgezin of biologisch ouder te koppelen. 

Bij de aanvang sturen we voor de nieuwe ouder of gastgezin een infodocument met 
algemene informatie over het kind en zijn algemene situatie, van het betreffende kind,
als mede een foto. Van iedere familie en adoptieouder wordt er een dossier/map 
aangelegd. Van uit ons databaseprogramma en op de adoptielijst ingevoerd wordt 
gekoppeld aan een het kind dat op de wachtlijst staan. Wanneer de financiële 
ondersteuning voor een bepaald kind stopt, wordt de adoptieouder aan een ander kind
voorgesteld voor de adoptieouder van uit NL.

Food support:

Deze kinderen en hun familie kom uit zeer arme families. Er wordt bij hen veel 
gebrek geleden, fufu en maniok zijn het hoofdbestanddeel menu van veel Congolese 



maar zelf met dat is heel moeilijk te kregen. 

Het is ons beleid om samen met deze ouders te werken in ons grond (8hectare) in de 
bouw van klein moestuin te gaan inrichten. We willen een kleine coöperatie gaan 
starten met deze moeders of families en zelf kinderen die willen leren hoe een 
moestuin kan houden kan mee zo doen.

School support:

Een van de millenniumdoelstellingen van de vereniging Naties is basiseducatie voor 
alle kinderen. In Europa zou dat van vanzelfsprekend moeten zijn, maar tocht is dat 
niet het geval altijd in Congo. Hoewel er onder de familie soms de noodzaak niet 
wordt ingezien van goed scholing, zijn er ouders die hun kinderen wel graag naar 
school zouden sturen, maar die de schoolkosten/spullen niet kunnen bekostigen. 
Stichting Misa heeft als doel om ieder schooljaar hiervoor geld beschikbaar te stellen,
aan kinderen die anders het onderwijs zouden missen. 

Micro financière support:

Transit centra project:

Transit Centra is een plek war de kinderen zullen tijdelijk kom voor dat ze worden 
opgevangen binnen een tijd van twee maanden zijn wij in de staat om een oplossing 
te vinden, dit centrum gaat ook zorgen om meer mogelijk te maken voor bij de 
gemeenschap van de doelgroep te komen, het is voor gemiddeld 15 kinderen. Een 
veiligheid verblijfplaats tot een kind met of naaste verwacht kan worden herenigd.

Family support:

Family support is in eerste instantie ten behoeven aan arme 
gezinnen(vrouwen/meisjes) uit sloppenwijk te ondersteunen. We zoeken donateur die
voor een vast maandbedrag van €5,- of veelvoud hieraan willen bijdragen.

Training Center Project:

Op lang termijn: met een trainingcentrum kan we meer gaan beteken voor deze 
kinderen, hun voorbereider voor werk traject, op de locatie zullen we hebben een  
ICT ruimte met 10 computer, het naaiatelier met 10 machine,  de beheerder zijn het 
team uit een technisch sociale leermeester uit de wijk, de families worden gecoacht, 
de kansenjongeren zullen aan het einde van het jaar eindigen met een 
vakcertificaat/ervaring, op het LBO niveau 1,2. 

Fondation Misa wil jaarlijks gemiddeld 30 jongeren in wijk certificeren tot “Sociaal 
Leerbedrijf Misa. In nauwe samenwerking met Congolezen NGO'S, ons training is 
een nieuw concept, waarbij kansenjongeren worden getraind en waarbij zij en hun 
gezin intensief worden begeleid binnen de werksituatie. Dit laatste om vroegtijdige 
uitval van de kansenjongeren te voorkomen. We realiseren dus een sociale en een 
economische doelstelling.



Financieel
2009 

Inkomsten: €120,00 
Uitgaven: €4409,00

2010
Inkomsten: €1830,00
Uitgaven: €1687,00

2011
Inkomsten: €
Uitgaven: €

2012
Inkomsten: €
Uitgaven: €

2013
Inkomsten: €
Uitgaven: €

2014
Inkomsten:€
Uitgaven:€

2015
Inkomsten: €
Uitgaven: €

2016
Inkomsten: €
Uitgaven: €

Communicatie
Interne Communicatie
Onze organisatie is gebaseerd op vertrouwen en respect voor elkaar en ons kenmerk 
is transparantie. Wij vergaderen na drie maanden en communiceren via de e-mail en 
telefoon met al ons medewerkers. Maandelijks is er contact tussen de lokale Manager 
en het NL kantoor over de gang van zaken. 
Externe Communicatie

 De externe communicatie is erop gericht om ons al belangstellenden en 
adoptieouders te informeren over het Misa projecten en al support programs. In eerste
instantie is er een informatiedocument van elke kinderen opgesteld op dit moment 



hebben we alleen namen en adres, waarin in grote lijnen de inhoud van het project is 
goed beschreven. Het is het beleid om in de periode van 2017 tot 2020 hoge prioriteit 
te geven aan marketing en PR activiteiten en ander mogelijkheden, zo werk we aan 
bewust van ons verantwoordelijkheid als mondiaal burger. Stichting Misa wil met 
andere organisaties gaan samenwerken, om samen met hen na te denken over het 
belang van een mondiaal maatschappelijke samenleving.

Directplannen is het terugkeer van 20 kinderen. Zie hun 
naam en foto’s op onze website

Verslag en Conclusie:
Onze projecten zijn haalbare en tastbaar,  dit project brengen families bij elkaar, en 
creëren werk voor beter leven, ons project brengt de hel wijk in beweging, het woord 
een feit van echt de goed kant van de ontwikkelingswerk in de derde land. Het wordt 
een factor van de continuïteit van het leven in het dorp die kan leider naar een 
zelfstandig en zelfredzaamheid.

Stichting Misa denkt dat het voor elk kind beter is om bij zijn eigen ouders te 
ontwikkelen ander gezegd eigen omgeving dan op straat, kinderen kan beter 
functioneert en deze problematiek van straat kinderen woord beëindig. Deze kinderen
moeten gehecht. Een terugkeer is echter heel belangrijk factor voor hen en voor de 
maatschappij. Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt door het bestuur het 
financiële overzicht opgemaakt. Daarbij wordt ook een jaarverslag over de 
ontwikkelingen van het stichting Misa opgesteld. 

Mamy Sawa. C.O.
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