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Bestuursverslag 

Algemeen 

Stichting Action Uruma is een non-profitorganisatie die zich in Nederland bezighoudt met het ondersteunen 

van het werk en de visie van de Congolese, gelijknamige counterpart-organisatie. De stichting is actief in de 

volgende hoofdpijlers: 

1. Onderwijs 

2. Voeding & gezondheid 

3. Discipelschap ( = bouwen aan vriendschappen en langdurige relaties) 

 

Missie 

Action Uruma gelooft dat familie is bedoeld als een plek waar kinderen veilig zijn en waar zij geliefd worden. 
Kinderen zonder familie zijn uiterst kwetsbaar. In DR Congo worden veel kinderen aan hun lot overgelaten, 
veelal veroorzaakt door armoede, oorlog, ontheemding of doordat kinderen worden geronseld als kind 

soldaat voor een militaire groepering. Hierdoor hebben kinderen geen veilige leefomgeving; zij lopen 
onderwijs mis en hebben tekort aan eten. Ook zijn ze vatbaar voor ondervoeding en ziektes. De missie van 
Action Uruma is om zich in te zetten voor deze kwetsbare kinderen. 

 
Visie 

De visie van Action Uruma is te zorgen voor kinderen in nood in de dorpen en sloppenwijken van DR Congo. 

Familie zijn voor hen en de zorg en bescherming bieden die zij zo nodig hebben. Herstel brengen in 
eigenwaarde vanuit het besef dat God om hen geeft. Dit doen we door het faciliteren van onderwijs, te 
zorgen voor voedsel en door het aanreiken van gezondheidszorg. Hierbij is veel aandacht voor het bouwen 

aan vriendschappen en relaties. Dit noemen we ‘discipelschap’. Action Uruma gelooft dat het leren kennen 
van God als Vader, levens verandert doordat jongeren ontdekken wie ze werkelijk zijn; een geliefd kind van 
God, kostbaar, waardevol en bevestigd. Dit brengt herstel in de gebrokenheid, afwijzing, eenzaamheid en 
pijn, en geeft hoop voor de toekomst.  

 

Doelstelling 

Action Uruma heeft primair tot doel om te bouwen aan een betere toekomst voor kinderen, jongvolwassenen 

en gezinnen in DR Congo door middel van onderwijs, voedselprogramma’s, gezondheidszorg en persoonlijke 
coaching. Stichting Action Uruma stelt zich tot doel om de projecten die onze Congolese counterpart binnen 
deze doelstelling uitvoert, te ondersteunen in financiële en in praktische zin. Daarnaast beogen we de 

projecten onder de aandacht te brengen in Nederland, mensen te informeren en te betrekken en, waar nodig, 
zendingswerkers uit te zenden, te begeleiden en te ondersteunen. 
 

Strategie 

Voor meer informatie over de strategie van Stichting Action Uruma verwijzen wij naar onze website en het 
beleidsplan. 
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Gegevens stichting Action Uruma 

Postadres: Wormerveerstraat 143, 2547 XN Den Haag 
KvK-nummer: 75056127 
RSIN-nummer: 860124435 
 

Bestuursleden: 
• Mevr. Ingeborg Bahozi - Zoet, voorzitter 
• Mevr. Liesbeth Krijtenburg, secretaris 

• Dhr. Richard Serpenti, penningmeester 

 
Beloningsbeleid 

Het bestuur van Stichting Action Uruma ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

 
Activiteiten 

Wereldwijd werd ook 2021 gedomineerd door de Covid-19-pandemie. Zo ook in Nederland en DR Congo. 
Wat voorheen normaal was, bleek opeens minder vanzelfsprekend. Dit heeft veel impact gehad op het 
dagelijks leven.  

Begin 2020 kwamen Roland en Ingeborg, aanvankelijk tijdelijk, naar Nederland. Vanwege ingrijpende 

persoonlijke omstandigheden en het sluiten van de landsgrenzen is deze periode verlengd. Mede vanwege 

de registratie van Ingeborg als kinderarts, zijn ze ook in 2021 een groot deel van de tijd in Nederland 

geweest. Daarbij heeft Roland Congo in maart 2021 gedurende 5 weken bezocht. In november 2021 zijn ze 

teruggekeerd naar Congo. Tijdens hun afwezigheid is het werk van Action Uruma in Congo doorgegaan. 

Ondanks de beperkingen hebben we ook dit jaar diverse activiteiten kunnen ontplooien. 

Een deel van 2021 hebben wij dankzij een bijzonder royale donatie van stichting Retourschip in 2020 het 

schoolontbijt kunnen continueren.  

Toen in mei de vulkaan in Goma onverwacht uitbarstte, waarna honderden aardbevingen volgden, is er een 
speciale actie opgezet om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de lavastroom en de evacuaties. Er is 
voedselhulp geboden, er zijn schooluniformen en schoolspullen uitgedeeld en kinderen zijn herenigd met 

hun ouders nadat ze deze kwijt waren geraakt in de vlucht voor de lava.  

Er werden gedurende de zomer van 2021 veel partnerkaartjes uitgedeeld in Nederland voor het werven van 

nieuwe partners. Daarnaast zijn een tweetal fondswervingen gedaan voor vaste partners in twee kerken in 

november 2021.  

In september is een grote sponsorfietstocht georganiseerd door stichting Handsnfeet voor Action Uruma. 
Samen met 27 fietsers hebben we 125 km gefietst en een enorm bedrag bij elkaar gehaald voor het 
landproject. We zullen land kopen en de ingrediënten van het schoolontbijt zelf gaan verbouwen om dit 

project zelfvoorzienend te maken. Omdat er meer geld is binnen gekomen dan begroot, is daarnaast een stuk 
land voor de kliniek gekocht en wordt een deel van het geld bewaard voor mogelijke onvoorziene kosten, 

veranderende wisselkoersen of later besteed.  

In 2021 zijn we doorgegaan met het uitwerken van plannen voor de bouw van een medische kliniek in 
Kabutembo, Goma, in DR Congo. Er zijn uitgebreide gesprekken geweest met een architect, bouwplannen en 

een begroting gemaakt. Het plan is om in 2022 stapsgewijs te starten met de bouw, om mogelijk kleine 

kliniek werkzaamheden te starten en een fondswervingsplan op te zetten.  
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Projectresultaten 

We beschrijven de projectresultaten over 2021 aan de hand van de zogenaamde Sustainable Development 
Goals (SDGs). De SDGs, die onderdeel uitmaken van de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 van de 

Verenigde Naties, bestaan uit 17 doelstellingen. Stichting Action Uruma onderschrijft van harte deze 
doelstellingen. We streven er in het bijzonder naar een wezenlijke bijdrage te leveren aan de SDGs 1 t/m 5. 
 

 
 

 

SDG 1 No poverty (geen armoede) 

Veel volwassenen, jongeren en kinderen lijden in Congo ten gevolge van armoede, corruptie, kindersterfte en 
misbruik. De werkeloosheidscijfers zijn hoog. Veel jongeren hebben geen werk en leven op straat. In 2020 is 
een team gestart met het opbouwen van relatie met jongeren die op de straat wonen. Dit team is in 2021 

voortgezet. Tweewekelijks zijn bezoeken gebracht aan de plek waar de jongens overdag werken. Het doel is 
om te bouwen aan vriendschappen en relaties en zo via mentorschap en persoonlijke begeleiding deze 
kinderen en jongeren verder te helpen. Tijdens de vulkaanuitbarsting is voedselhulp geboden aan de 
jongeren. Verder wordt het land dat is bestemd voor de bouw van een timmerwerkplaats, beheerd en 

onderhouden. Mede door Covid zijn de plannen voor een timmermansopleiding en bijbeltraining in 2021 nog 
niet verder uitgewerkt.  
 

SDG 2 Zero hunger (nul honger) 
Helaas lijdt een groot deel van de Congolese bevolking nog altijd honger. Dit geldt ook voor het gebied 
waarin Action Uruma actief is. Door Covid zijn veel problemen ontstaan met voedseltekorten en is er hele 
hoge inflatie: de voedselprijzen zijn ongeveer viermaal zo hoog als voorheen.  

Voor de schoolkinderen van basisschool Complexe scolaire les Moises in Kashongolere verzorgen we het 
schoolontbijt. In 2021 hebben we het schoolontbijt vier keer per week kunnen continueren. Tevens is er een 
fietssponsortocht gehouden om land aan te kopen om het schoolontbijt zelfvoorzienend te maken. 
Daarnaast is tijdens de vulkaanuitbarsting voedselhulp geboden aan de jongeren van de straat.   

 
SDG 3 Good health and well-being (goede gezondheid en welzijn) 

Een goede gezondheid is een heikel punt in de DRC. De mate van ondervoeding is nog steeds alarmerend 
hoog. In 2021 zijn op het gebied van gezondheidszorg diverse activiteiten ontplooid. Ingeborg heeft als 
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kinderarts gewerkt om haar registratie te behouden. Er is gestart met kleinschalig medische advisering in 
Congo, met het plan om dit verder uit te breiden naar kliniekwerk.  Verder zijn er plannen uitgewerkt voor de 

bouw van een medische kliniek in een sloppenwijk in Goma. De kliniek zal een kind-moeder kliniek zijn, 
gericht op fysieke en psychologische zorg. De visie is om naast zorg ook medische training aan te bieden met 
en door internationale gezondheidsspecialisten. Aanvullend is de wens om uit te reiken naar gebieden met 

geen of nauwelijks medische zorg. 

Er zijn in 2021 meerdere gesprekken geweest met een architect, er is een bouwplan gemaakt, een 
plattegrond en een budget voor de bouw van de kliniek. Tevens is gewerkt aan een projectplan voor de 
komende 5 jaar en aan een eerste jaarplan om het project op te starten.  

Gerealiseerd in 2021 

• Een bouwplan gemaakt, een plattegrond en een budget voor de bouw van de kliniek 
 

SDG 4 Quality eduction (kwaliteitsonderwijs) 

De provincies Noord- en Zuid-Kivu, waar Action Uruma actief is, hebben het laagste percentage 

schoolgaande kinderen van heel het land: meer dan 42% van de kinderen is nog nooit naar school geweest. 

Stichting Action Uruma ondersteunt de basisschool Complexe scolaire les Moises in het dorp Kashongolere. 

Vanwege Covid en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn de plannen voor beroepsonderwijs tijdelijk on 

hold gezet.  

De volgende activiteiten zijn gerealiseerd: 

• Continueren van basisonderwijs voor kinderen 
• Ondersteunen van families door het creëren van werkgelegenheid door de school 

• Aanschaffen van schoolmaterialen. 
 

SDG 5 Gender equality (geslachtskansgelijkheid) 

Op basisschool Complexe scolaire les Moises wordt de functie van schoolhoofd uitgeoefend door een vrouw 

en er werken 5 vrouwelijke en 1 mannelijke leerkracht en 2 vrouwelijke koks. De school staat open voor alle 
kinderen, ongeacht ras, geslacht of godsdienst. Vooralsnog is de lokale organisatie erin geslaagd voor de 
school de gender-equality-doelstelling te realiseren. Mocht er sprake zijn van opvolging van het schoolhoofd 
dan gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid opnieuw uit naar een vrouw. Voor de school wordt gestreefd 

naar een 50/50-man-vrouwverdeling. 

Voor wat betreft de man-vrouwverhouding binnen het bestuur van Stichting Action Uruma heeft het 
praktische aspect geprevaleerd. Op basis van talenten en beschikbare tijd is in goed onderling overleg de 
samenstelling als volgt: de voorzitter van de stichting is een vrouw, de secretaris is een vrouw en de 
penningmeester een man.  
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Toekomst 

Ook in de komende jaren willen we met volharding doorbouwen aan de fundamenten van de Congolese 
samenleving. De activiteiten zullen zich richten op de bouw van de kliniek, de aanschaf van de inventaris en 

het aantrekken van medisch geschoolde vrijwilligers. Ook zal alles in het werk worden gesteld om de 
ondervoeding bij de schoolkinderen verder terug te dringen en zal er een bijbeltrainingsprogramma voor de 
straatjongeren worden gestart. Voor de realisatie van deze projecten zijn financiële fondsen een vereiste. 
Daarom zal de focus voor de nabije toekomst liggen op fondsenwerving en gaat het bestuur op zoek naar 

uitbreiding van het aantal betrokkenen bij het werk van de stichting. 

Samenvattend ligt onze focus op de volgende zaken: 

• Op peil houden van het onderwijsniveau en groei van het aantal leerlingen 
• Minimaal handhaven van het aantal dagen schoolontbijt 
• Zelfvoorzienend maken van het schoolontbijt door aankoop van land en start van verbouwen van 

ingrediënten.  

• Realiseren van de kliniek en een medisch team samenstellen (mix lokale en internationale medici) 
• Uitbreiden trainingsprogramma’s voor straatjongeren 

• Werven van fondsen 
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Jaarrekening 2021 

Balans per 31 december 2021 
       

         
bedragen in euro’s                 

Activa 
31-12-

2021  
31-12-

2020  Passiva 
31-12-

2021  
31-12-

2020 

         
     Algemene reserve 11.039  6.365 

Liquide middelen                                       39.296  16.866  Bestemmingsfondsen 28.257  10.501 

           
Totaal activa     39.296  16.866  Totaal passiva  39.296  16.866 

         
Toelichting op de balans:        
De liquide middelen worden gevormd door het saldo per 31 december 2021 van de bijbehorende bankrekening van 
Stichting Action Uruma. 

         

Bestemmingsfondsen: 

•        School             21.604        
•        Discipelschap             0        
•        Kliniek 6.653        
•        Reizen    0        
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Staat van baten en lasten over 2021 
     

         

bedragen in euro’s           
31-12-

2021   
31-12-

2020 

Baten         
Ontvangen donaties      58.073  37.794 

Totaal baten      58.073  37.794 

Lasten         

Kosten algemeen      508  325 

Kosten school      12.778  10.093 

Kosten kliniek      4.493  132 

Kosten discipelschap      2.246  1496 

Kosten missiewerk      7.336  7312 

Kosten kortlopende projecten     2.869  0 

Kosten reizen      5.413  11.333 

Totaal lasten      35.643  30.690 

      
22.431 

   

Resultaat baten en lasten over 2021      7.104 

         

  

Toevoeging aan bestemmingsfondsen   17.756  
Onttrekking aan algemene reserve    -46.75  
         

 

      
   

      
   

         

Kasstroomoverzicht over 2021 
      

         
bedragen in euro’s In             Uit 

Algemeen 18.721       508 

School 28.843       12.778 

Kliniek 4.500       4.493 

Discipelschap 740       2.246 

Missiewerk 2.708       7.336 

Kortlopende projecten 2.561       2.869 

Reizen 0       5.413 

Totaal 58.073       35.643 
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Ondertekend te Goma en Amersfoort  Op 22-02-2022 : 

 
 
 
 

 
 

Ingeborg Bahozi, voorzitter 

Liesbeth Krijtenburg, secretaris 
 


