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1. Algemene 
 
De belangrijkste factor van de armoede voor de bevolking in Congo RDC (Afrika) is het 
gebrek aan kennis. Daarom vinden we dat educatie (een kwaliteit onderwijs) de basis van 
een positieve ontwikkeling is.We willen daarom onze leerlingen niet alleen leren rekenen en 
lezen maar ook de vaardigheden die nodig zijn om de problematiek van hun maatschappij 
goed te begrijpen en samen te werken naar een oplossing.  
 

2. Activiteiten binnen en buiten Nederland/ organisatie 
  

Doel 2019”Schooluitbreiden met 3 klaslokale ne 3 toiletten in Likasi en het uitbreiden landbouw en 
veeteeltprojecten 
 
Geplande activiteiten 

- Sponsorschip met katakata 
- Afrikaanse- diner in samenwerking met Vreemde Streken in Wageningen 
- Fondsenwerving aan Fondsen 
 

Welke activiteiten zijn geslaagd en welke niet en waarom? 
- Online fondsen werving 

 
Wat was de effect van de opgehaald budget, wat hebben kunnen bereiken in 2019? 

- Een hectarelandbouw waar voedsel voor varkens word opgebouwd. 
- De Stichting telt nu  nu 21 varkens. 
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Welk probleem kwam wij tegen en wat was de reden? 
Het was een moeilijk jaar, veel activiteiten zijn niet gerealiseerd door het gebrek aan vrijwilligers. 
 
Welke probleem was echt opgelost nadat de project was afgelopen? 

- Onze lokale bevolking krijgen trainingen in het zorgen van varkens. Zo proberen we de 
mogelijkheden te ontwikkelen om inkomen te genereren, waardoor kansen op een betere 
toekomst groeien.  

- Dit project komt naast de permenente schoolproject die we hier in 2021 hopen uit te breiden 
met 3 klaslokalen en 3 toiletten. 

- In 2020 in een lastig jaar met coronavirus 
 
Wie zijn de directe begunstigden nu dat de project voltooid is? 
Als eerst Bon Berger leerlingen en het personeel, het omligende lokale bevolking is niet uitsluiten. 
 
 

 
 

 
 
. 



School Bon BergerInternational in Likasi 
 

 
 

 



School Bon BergerInternational in Likasi 
 

 


