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Voorwoord 3 

.. 

Wij kijken met tevredenheid maar ook met realisme terug op 2014.  
 
Tevredenheid vanwege de bereikte resultaten en realisme vanwege de ernstige terugval van onze 
donaties.  
Meer dan 30 jaar zet Stichting Op Gelijke Voet zich in voor kinderen in Congo Brazzaville. Aanvankelijk 
was het doel om kinderen te helpen die getroffen waren door polio; kinderen die zich kruipend moeten 
voortbewegen. Gelukkig zijn sinds 2002 in Congo-Brazzaville geen nieuwe gevallen van polio 
geconstateerd  en daarom is inzet van Stichting Op Gelijke Voet  nu gericht op het verrichten van 
orthopedische operaties en hulp aan kinderen met beperkingen van neurologische aard. 
 
In 2014 zijn twee equipes uitgezonden. Een eerste grote orthopedische equipe opereerde 110 kinderen 
en zorgde voor noodzakelijke nazorg en medische hulpmiddelen. Een tweede medische equipe werkte 
in 2014 aan het verbeteren van het zitten, liggen, staan en spreken van jonge kinderen met een 
lichamelijke beperking. 
 
Realisme door de terugval van onze ontvangen donaties. De economische crisis doet zich voelen. Onze 
inkomsten uit donaties ten opzichte van 2013 zijn gehalveerd.  
 
Er moet iets gebeuren!   
 
Wij realiseren ons dat wij een ontwikkelingsorganisatie zijn en hebben ons ten doel gesteld bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de locale zorg. Wij streven er naar om  ons op de langere termijn (10 
jaar) zelfs geheel terug te trekken. Daarom zijn de afgelopen jaren in Togo schoenmakers opgeleid en 
zijn wij recentelijk met locale organisaties en de overheid een opleidingstraject gestart om (para-) 
medici op te leiden. Wij streven er naar om in 2015 opnieuw twee equipes uit te zenden. Zo nodig 
spreken wij daarvoor onze reserves aan. Ook voeren wij gesprekken met de Congolese overheid om 
een nationale meldingsplicht door vroedvrouwen van klompvoeten in te voeren, opdat baby’s, die met 
deze beperking worden geboren, in vroeg stadium worden getraceerd en beter kunnen worden 
geholpen. 
Wij concluderen dat wij nog veel nuttig werk in Congo kunnen doen en dat ons einddoel nog niet is 
bereikt. 
 
Vanaf deze plaats spreek ik de wens uit ons werk te mogen voortzetten en dank ik alle vrijwilligers en 
sponsoren van Stichting Op Gelijke Voet voor ieders bijdrage. 
 
Namens het bestuur,  Leendert Struijs Voorzitter 
 

• 110 kinderen geopereerd, 224 sinds 2012; 
• begin gemaakt met langdurige hulp aan 60 kinderen met 
 beperkingen van neurologische aard; 
• medische hulpmiddelen verzonden; 
• machines voor inrichting van orthopedisch schoenatelier 
 verzonden. 

• 2 orthopedische schoentechnici afgestudeerd en 

 werkzaam in Willem Struijs Centrum in Brazzaville; 

• Formele samenwerking aangegaan met Ministerie van 

 Gezondheid, waardoor onze equipes voortaan doeltreffender 
 kunnen werken. 

 
Hoge onderscheiding voor  

Meüs van der Poel 
Op dinsdag 18 november jl. is in de ambassade 
van de republiek Congo-Brazzaville te Brussel 
een hoge onderscheiding uitgereikt aan onze 

oud-bestuurder de heer Wouter Meüs van der 
Poel. De president van de republiek, zijne 

excellentie Dennis Sassou-N’Guesso, 
bevorderde de heer Van der Poel in de rang 

van officier, in de orde van bijzondere 
toewijding aan het Congolese volk. In 

aanwezigheid van familie en vrienden werd 
hem de onderscheiding uitgereikt door de 
ambassadeur van de republiek in Brussel. 

 



De “Stichting Op Gelijke Voet” heeft als doel: 

 

Hulp bieden aan kinderen tot en met 16 jaar met een mobiele beperking, door middel van: 

• uitzenden van equipes met medische en technische specialisten 

• laten verrichten van correctieve operaties 

• toezien op nazorg, zorg dragen voor fysio- en ergotherapie voor kinderen 

• verstrekken van orthopedisch schoeisel, orthesen, prothesen en tricycles (driewielers) 

• begeleiden van lokale specialisten 

• inrichten van instrumentenmakerijen, orthopedische werkplaatsen en oefencentra voor 
fysiotherapie 

• toeleveren van machines, gereedschappen en materialen 

• geven van instructies aan medewerkers van medische centra. 

 

Het werkgebied van de stichting strekt zich uit over de daarvoor in aanmerking komende 
ontwikkelingslanden. De stichting richt zich nu op Congo-Brazzaville. Daar kunnen in de 
toekomst landen bij of voor in de plaats komen. 

Hoe ziet de organisatie van Stichting Op Gelijke Voet eruit? 
 
De organisatie in Nederland is als volgt opgezet: 
 

Het bestuur van Stichting Op Gelijke Voet 
  

In 2014 heeft en wisseling van bestuursleden plaatsgevonden. Het bestuur van stichting 
Op Gelijke Voet bestaat uit 9 personen, ieder met een specifieke taak en 
verantwoordelijkheid. 
 

•Leendert Struijs – voorzitter 

•Wilko Brink – penningmeester 

•Getty Datema- secretaris 

•Marie- Françoise van der Does - lid 

•Marjo ten Kate -lid 

•John Rutten- lid 

•Dirk Boland-lid 

•Menno Coehoorn-lid 

•Vacant 
 

Vrijwilligers: 

Stichting Op Gelijke Voet, kan haar werkzaamheden verrichten, dankzij de belangeloze 
inzet van een groep van 23 vrijwilligers, bestaande uit orthopedische chirurgen, 
revalidatieartsen, operatieassistenten, gipsmeesters, zaalverpleegkundigen, fysio- en 
ergotherapeuten, technisch schoenspecialisten en dergelijke. 

Voor elk taakgebied benaderen wij  vrijwilligers om met ons mee te werken. Wij zoeken 
momenteel naar een graficus, die ons ondersteund bij de samenstelling en verzending van 
onze periodieke nieuwsbrieven.. 

Alle betrokkenen zetten zich vrijwillig in. Bestuursleden zijn voor onbepaalde periode 
benoemd. 

Op Gelijke Voet 4 

Onze 3 principes: 
 
1.  Wij zoeken samenwerking met lokale partijen voor een blijvend rendement. 

Wij zien ons zelf meer en meer als aanjager van lokale initiatieven . Stichting Op Gelijke Voet 

wordt in Congo-Brazzaville vertegenwoordigd door  de Fondation Sur un Pied d’Égalité (SUPE). 

Deze stichting heeft een lokaal bestuur en onderhoudt de contacten met de lokale overheid en 

de ziekenhuizen waarmee samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Dit garandeert 

continuïteit en daarmee ‘best value for money’. 

 

2. Wij trekken geen overheadkosten af van de donaties. 

Ook in 2014 ging 99,3 % naar onze projecten in Congo-Brazzaville.  Vrijwel alle kosten die hier in 
Nederland worden gemaakt zijn gesponsord of door bestuursleden en vrijwilligers zelf 
gedragen. 
 
3. Wij koppelen zo snel en direct mogelijk terug waar uw geld naartoe is gegaan. 
Naast informatie op onze internetsite stichtingopgelijkevoet.nl en onze facebookpagina brengen 
wij nieuwsbrieven uit om u te informeren. Ook werken  wij aan de opzet van een 
monitoringsysteem om de nazorg van ‘onze’ kinderen te volgen. 



2010 2011 2012 2013 2014 

Eigen fondsenwerving 27.301 28.331 27.436 106.540 60.283 

Organisatiekosten als % eigen 
fondsenwerving *) 

0 % 0,2 % 4,6 %     0,8 %   0,7 %  

Structurele  hulp 

Materialen 2.475 183 32.019  52.672   4.725 

Uitvoeringskosten Congo-Brazzaville 14.260 12.284 17.571  15.722 16.180 

Opleidingen 4.573  3.740    5.802   2.461 

Kosten equipe 10.154 - 9.260  21.921       9.933 

Bestuur in Congo-Brazzaville 

Het bestuur van onze zusterstichting in Congo-Brazzaville Fondation Sur Un Pied d’Égalité 
stellen wij graag aan u voor: 

Voorzitter Ghislain Louppe (foto links) 

Penningmeester Guy Lovic Kinkonzi (foto midden) 

Secretaris Constance Louhambanou (foto rechts) 

  

Zij dragen, zowel op het logistieke als op het financiële vlak, zorg voor de opvolging van onze 
projecten. Alle drie lijden ze dagelijks aan de gevolgen van polio en ze zijn bijzonder 
gemotiveerd. 

  

Ghislain Louppe heeft als voorzitter gezorgd voor goede contacten tussen het Ministerie van 
Sociale Zaken en Familie en onze stichting, met als gevolg dat het ministerie participeert in 
onze projecten. Dit kan zowel financieel zijn of in de vorm van diensten (vervoer, onderdak). 

 Fondation Sur Un Pied d’Égalité is in 2008 opgericht en heeft een officiële status. Zo is 
bereikt dat dagelijkse controle wordt uitgeoefend op de voortgang van de projecten en dat 
donaties op de juiste wijze worden besteed. 

5 
Key figures 

*) Onze organisatiekosten zijn in 2014 optisch gestegen omdat een aantal vrijwilligers en 
bestuursleden een reiskostenvergoeding heeft ontvangen. Deze vergoedingen zijn als gift 
teruggeschonken aan de stichting. Deze regeling geeft betreffende leden en bestuurders een fiscaal 
voordeel. 



Na een voorbereiding van 2 jaar is stichting Op gelijke Voet in het jaar 2012 begonnen met 
het uitvoeren van orthopedische operaties. In 2012 werden 41 kinderen geopereerd in 2014 
zijn 110 orthopedische interventies verricht aan armen, benen, heupen en schouders. Vooral 
de zogenaamde klompvoet is veel behandeld. 

Het team staat onder leiding van de orthopedische chirurg Jan Bos en de interventies zijn 
uitgevoerd in Hôpital Général in Dolisie. Dit ziekenhuis is het enige hospitaal waar de 
watertoevoer is gegarandeerd. Wij opereren kinderen tot en met 16 jaar. In 2015 wil ons 
team zich meer gaan toeleggen op hulp aan kleinere kinderen. Klompvoeten zijn beter te 
verhelpen als de operatie direct na de geboorte plaats vindt. Een ingrijpende operatie kan 
dan worden vemeden. 

In samenwerking met het Congolese Ministerie van Gezondheid, wordt gewerkt aan een 
voorlichtingscampagne voor vroedvrouwen, waarbij een meldingsplicht zal worden 
ingevoerd als een kind met klompvoet geboren wordt. 

Na de vroegtijdige operatie zal het kind door de lokale fysiotherapeuten verder van nazorg 
worden voorzien. Een grote taak is daarom weggelegd voor onze Nederlandse 
fysiotherapeuten om de Congolese collegae te instrueren. 

De nieuw opgeleide orthopedische technici, die nu in het Willem-Struijscentrum in 
Brazzaville werken, kunnen vervolgens de medische voorzieningen verzorgen, zoals 
orthesen, orthopedische schoenen en eventueel driewielers. Hoewel ook prothesen kunnen 
worden geproduceerd, hopen we van die mogelijkheid zo weinig mogelijk gebruik te maken. 

Orthopedisch operatieproject 6 

Ons medisch team januari/februari 2014 



Onze equipe heeft zich de afgelopen tientallen jaren bezig gehouden met hulp aan kinderen 
die door poliomyelitis getroffen werden. Gelukkig is in Congo Brazzaville sinds 2002 geen 
nieuwe poliopatiënt gemeld. In samenwerking met het Congolese ministerie heeft onze 
equipe in 2014 de steden Pointe-Noire en Brazzaville bezocht en heeft daar een eerste 
uitvoering gegeven voor hulp aan heel jonge kinderen met neurologische aandoeningen. Het 
doel is om de kinderen een beter bestaan te geven door het aanleren van beter, liggen, staan 
en lopen. Ook aan het ( leren) spreken wordt aandacht geschonken. In 2015 zal onze 
stichting, negen soorten, speciaal vervaardigde meubeltjes leveren. Hiermede wordt bereikt, 
dat voor het merendeel van de verkeerde houdingen een corrigerende stoel beschikbaar 
komt. In 2015 wordt verder gewerkt om deze kinderen samen te brengen in schoolklasjes. 
Nu worden de kinderen veelal verscholen gehouden, omdat sommigen ouders menen, dat 
de kinderen behekst zijn. Met opzet is onze equipe begonnen met heel jonge kinderen, 
omdat de verwachting is, dat deze kinderen 10 jaar of langer begeleid moeten worden. 

Hulpproject  

voor kinderen met beperkingen van neurologische aard 7 



Het orthopedisch centrum met werkplaats voor orthesen en prothesen in de hoofdstad 
Brazzaville krijgt steeds meer een centrale functie. Verdere uitbreiding is noodzakelijk.  

In 2008 heeft al een eerste uitbreiding plaatsgevonden. Jongens met een verstandelijke 
beperking assembleren nu prachtige mechanische driewielers. Een mooi project omdat 
jongens met beperkingen op deze wijze mensen met beperkingen van andere aard, elkaar op 
een voortreffelijke wijze helpen.  

Nu is een tweede uitbreiding nodig om de twee mannen, die op kosten van één onzer 
sponsors, de afgelopen drie jaar in Togo als orthopedisch schoentechnicus zijn opgeleid 
afgestudeerd, te huisvesten. De machines om te kunnen werken zijn vanuit Nederland 
verscheept en inmiddels aangekomen. Ook is ruimte nodig om  de hulpmiddelen te bewaren, 
die verstrekt moeten worden aan kinderen die onze chirurgen in Dolisie hebben geopereerd. 
Ook verzorgt het centrum verstrekkingen aan kinderen met de neurologische beperkingen.  

De uitbouw is inmiddels aanbesteed.. 

Uitbreiding 
Centre Orthopedie “Willem Struijs” 8 

Willem Struijs  (overleden in 1999) 

 Willem Struijs, eigenaar van PIEDRO Verkooporganisatie, werd in 1978 
benaderd door Nederlandse orthopedische chirurgen die net uit Congo 
waren teruggekomen waar ze operaties hadden verricht. Ze vroegen 
hem of hij “iets met schoenen” zou kunnen doen voor de kinderen met 
een fysieke beperking door polio. 
Zijn echtgenote, die ook polio had, adviseerde hem eerst in Congo 
poolshoogte te nemen. Hij heeft dat gedaan en ging aan het werk.  
 
Er zijn duizenden “sabots” (houten sandalen waaraan beugels konden 
worden vastgemaakt) naar Congo verzonden en honderden paren 
aangepaste schoenen.  
Wanneer de politieke  situatie het toeliet, werd jaarlijks een medisch 
team uitgezonden dat de kinderen onderzocht . 
 
Zijn laatste wapenfeit was het laten bouwen van het “Willem Struijs 
Centrum” in Brazzaville, waar tot op heden nog orthesen en prothesen 
worden gemaakt en tricycles (driewielers) geassembleerd worden. 
 
In 1997 is hem de hoogste onderscheiding van Congo-Brazzaville 
opgespeld voor zijn inzet voor kinderen met een fysieke beperking : 
 
 Chancelier des Ordres Nationaux de la Republique du Congo. 



De operaties worden uitgevoerd door orthopedisch chirurgen die lid zijn van de Werkgroep 
Orthopeadie Overzee (WOO). Dit is een afdeling van de Nederlandse Orthopedische 
Vereniging (NOV). Stichting Op Gelijke Voet is met WOO een samenwerkingsverband 
aangegaan. 

Onze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project. Onze stichting 
kocht instrumentarium en medicamenten aan. WOO zorgt voor de “levering” van 
gekwalificeerde chirurgen, die zich gratis ter beschikking stellen om in de republiek Congo te 
opereren. 

De Congolese Ministeries van Sociale Zaken en Families èn het Ministerie van Gezondheid 
werken samen met de Stichting Op Gelijke Voet. De ministeries participeren in onze 
projecten en tonen hiermede hun betrokkenheid en dragen bij aan de continuïteit. De 
samenwerking is ook van financiële aard, zoals verstrekking van diensten, zoals vervoer en 
onderdak van onze equipeleden, gratis verstrekkingen van visa etc. 

Samenwerking 9 

Dr. Fleur Kaya aan het werk Ziekenhuis Dolisie 



 

Verder werken wij samen met:  
 
 
 
 
 
Zcene is gespecialiseerd in innovatieve audiovisuele concepten en verzorgt onze 
promotiefilm. 

 
KEES HAGENDIJK | TEKSTPRODUCTIES 

 
Kees Hagendijk helpt ons om de kwaliteit van onze schriftelijke communicatie op een hoger 
plan te brengen en te houden. 
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Wij koppelen snel en direct terug waar uw geld aan is besteed 
Naast informatie op onze internetsite stichtingopgelijkevoet.nl en onze facebookpagina 
brengen wij nieuwsbrieven uit om u te informeren over onze activiteiten. Wij zijn dankbaar 
voor de support die wij hierbij ontvangen van onze samenwerkingspartners. 
 

Wij ontwikkelen een monitoringsysteem om de nazorg van 
‘onze’ kinderen te volgen. 

 

Communicatie 11 

Om meer over ons werk te weten te komen, blader dan door onze website: 
www.stichtingopgelijkevoet.nl of raadpleeg onze facebook-pagina: Stichting op Gelijke 
Voet.  

Congo-Brazzaville is een klein land in West Afrika, het vroegere 

Frans Congo. Het land heeft bijna 4 miljoen inwoners, waarvan bijna 20.000 
personen met een beperking van de onderste extremiteiten. 

Onze stichting mag het ANBI logo gebruiken. Dat houdt in dat uw 
donatie  onder bepaalde voorwaarden op uw belastbaar inkomen in 
mindering kan worden gebracht. 

http://www.stichtingopgelijkevoet.nl/


Realisatie van onze doelen 2014 

Doelstelling voor 2014 Realisatie in 2014 Realisation en 2014 

Medische instrumenten en 
materialen beschikbaar in 
Congo-Brazzaville 

Materiaal en hulpmiddelen 
waren op tijd voor 
operaties in Congo-
Brazzaville 

Tout le matériel médical et 
orthopédique était à temps 
au Congo-Brazzaville pour 
les opérations 

Afronding opleiding 
orthopedisch 
schoenspecialisten 

Orthopedische 
schoentechnici 
afgestudeerd en werkzaam 
in Willem Struijs Centrum in 
Brazzaville. 

techniciens de chaussures 
orthopédiques diplômés et 
travaillant dans le centre 
Willem Struijs  

Inrichten orthopedisch 
schoenatelier in Brazzaville 

machines voor inrichting 
van orthopedisch 
schoenatelier zijn 
aangekomen 

les machines pour 
l’organisation de l’atelier 
orthopédique sont arrivées 
au centre Willem Struijs 

100 kinderen succesvol 
geopereerd door 2 
medische teams (voor- en  
 najaar) 

110 kinderen geopereerd.  110 enfants ont été opérés 

Medisch team voor nazorg 
6 weken na operatie 

begin gemaakt met 
langdurige hulp aan 60 
kinderen met beperkingen 
van neurologische aard 

commencé une assistance à 
long terme pour 60 enfants 
ayant des limitations 
neurologiques.  

Doelen en realisatie 12 
Doelen 2015 

1. Uitzending van equipe voor uitvoering van orthopedische interventies  

2. Uitzending van equipe voor vervolgbehandelingen van kinderen met 
beperkingen van neurologische aard.  

3. Realisering van inrichten van orthopedische maatschoenmakerij in 
Willem Struijs Centrum en realisering van de uitbouw van het centrum  

4. In samenwerking met Overheid, een meldingsplicht door 
vroedvrouwen, als kinderen met klompvoeten geboren worden 

5. In samenwerking met Overheid cursus te organiseren voor medische 
werkers, ter voorkoming van onjuiste bilprikken etc. 

6. In samenwerking met Overheid het organiseren van opleiding tot 
orthopedische chirurg en overige medische doelgroepen 

7. Afstuderen van Congolese arts tot orthopedische chirurg, dr. Fleur Kaya  



Begroting 13 
Toelichting op begroting 

 
Hoewel wij in 2014 meer donaties hebben 
ontvangen dan begroot, houden wij in onze 
begroting 2015 voorzichtigheidshalve 
rekening met een verdere terugval.   
 
Wij gaan niet bij de pakken neerzitten. Er 
moet iets gebeuren!  Om de continuiteit van 
onze stichting de komende 10 jaar te borgen 
voeren wij gesprekken met professionele 
subsidiologen die werken met een 
succesfee. 
 
Wij streven er naar om in 2015 opnieuw 
twee equipes uit te zenden.  
Wij begroten dat wij hiervoor onze reserves 
aanspreken. 
 



Jaarrekening 14 
Staat van baten en lasten in € 2014 2013 

FONDSENWERVING 

Baten uit eigen fondsenwerving 

- Giften en schenkingen 59.754 106.540 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 59.754  106.540  

Kosten eigen fondsenwerving 

- Uitvoeringskosten eigen organisatie 438 819 

Totaal kosten eigen fondsenwerving 438 819 

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 0,7 % 0,8 % 

Resultaat eigen fondsenwerving 59.316 105.721 

Resultaat beleggingen 530 614 

Totaal beschikbaar voor doelstelling 59.846 106.335 

BESTEDINGEN 

Voorbereiding en coördinatie vanuit NL 4561   567 

Structurele hulp 

- Materialen 4.725 44.004 

- Uitvoeringskosten organisatie in Congo-Brazzaville 16.180 13.568 

- Opleidingskosten 2.461 5.040 

- Operaties en opleiding artsen 0 31.448 

- Equipe kosten 9.933 5.507 

Totaal besteed 37.860 99.567 

Overschot 21.986 6.651 

Overschot toegevoegd aan vrij besteedbaar eigen 
vermogen 

21.986 6.651 

Balans per ultimo in € 2014 2013 

ACTIVA 

Vorderingen en vooruitbetaalde kosten 0 0 

Liquide middelen en beleggingen 69.205 47.219 

Totaal 69.205 47.219 

PASSIVA 

Continuiteitsreserve 15.000 15.000 

Vrij besteedbaar eigen vermogen 54.205 32.219 

Totaal 69.205 47.219 

“In 2014 hebben wij, mede dankzij 
onze sponsoren en donateurs, 110 
kinderen geholpen...” 

De Nederlandse Schoenen Veteranen Club (S.V.C.) 
heeft in 2014 ons werk bekend gemaakt bij 
schoendetaillisten, importeurs en schoenfabrieken. 
Een groot bedrag aan donaties was het resultaat.  
In 2015 zal S.V.C. hun activiteiten ten behoeve van het 
werk van Stichting Op Gelijke Voet voortzetten. 



Toelichting 15 
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

  
Het jaarverslag 2014 is ingericht volgens de 'Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 

Instellingen'. Deze richtlijn bevat vormvereisten voor de balans en de staat van baten 
en lasten opdat drie essentiële vragen worden beantwoord: 
 

 Welk deel van de giften blijft over voor het goede doel? 
 Wordt het geld wel besteed? 
 Wordt het geld daadwerkelijk besteed aan het goede doel? 

 

De jaarrekening is op kasbasis opgemaakt. Alle bedragen zijn weergegeven in euro's. 

  

Balans: 

  
Onze bezittingen zijn in 2014 toegenomen. Per ultimo 2014 bezat de stichting € 69.205 tegen  
€ 47.219 ultimo 2013. Het bezit bestaat geheel uit spaargelden en liquide middelen in  
rekening courant.  
 
 

Staat van baten en lasten: 

  

In 2014 is € 59.316 uit eigen fondsenwerving ontvangen tegen € 105.721 in 2013.  

 

In 2014 is € 438 aan eigen fondsenwerving besteed (0,7 % van € 59.316). Andere uitgaven zijn 
door partners gedragen of hebben de bestuursleden van onze stichting voor eigen rekening 
genomen.  

 

In 2014 is in totaal € 37.860 besteed (2013: € 99.567). Het bedrag bestaat uit uitgaven die in 
het kader van ons operatie- en opleidingsproject zijn gedaan.In totaal is € 9.933 uitgegeven 
aan reis- en verblijfkosten. Aan de voor ons operatieproject benodigde materialen en 
hulpmiddelen is  € 4.725 uitgegeven. Verder wordt een maandelijkse bijdrage aan de lokale 
stichting Fondation Sur un Pied d’Égalité in Congo-Brazzaville gedaan. In 2014 is € 16.180 
uitgegeven aan de ondersteuning van de lokale stichting in Congo-Brazzaville respectievelijk 
ter voorbereiding van onze geplande activiteiten.  

 

Het overschot van € 21,986 (het verschil tussen de baten en de lasten) is toegevoegd aan het 
vrij besteedbaar eigen vermogen. In 2013 hadden wij een overschot van € 6.651. 
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