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Vooraf 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Les Enfants de Opa voor het jaar 2020. 
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in 

de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de 

ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. 

Namens het bestuur van de Stichting Les Enfants de Opa, 

M. de Vries - Nahayo Numbi

Voorzitter 
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1. Profiel van de Stichting Les Enfants de Opa

Stichting Les Enfants de Opa haalt kansloze kinderen van de straat, geeft ze een thuis en 

helpt ze aan hun toekomst te werken. Zij is sinds 2011 operationeel in de Stad 

Lubumbashi, Democratische Republiek Congo. 

Sinds begin 2016 is zij dankzij een zeer gulle donatie de eigenaar geworden van een 

eigen school, College Le Rosaire, te Lubumbashi. Op de school wordt les gegeven aan 

meer dan 200 leerlingen. Hun leeftijd varieert tussen de 4 en 14 jaar. Naast het 

verzorgen van onderwijs, verstrekt de stichting aan de meest arme leerlingen iedere dag 

een warme maaltijd. Met een lege maag kan niet geleerd worden. Verder heeft de 

stichting de volledige (financiële) zorg over een kleinere groep (ongeveer 15) leerlingen. 

De stichting werd opgericht bij akte op 14 februari 2011. De statuten werden sindsdien 

gewijzigd. De actuele statuten staan op de website vermeld. 

2. De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling 

Stichting Les Enfants de Opa heeft ten doel het helpen van en steun verlenen aan: 

- kinderen in een oorlogssituatie of aan kinderen die daarvan gevolgen ondervinden;

- kinderen die ziek en hulpbehoevend zijn;

- kinderen in een door een (natuur-)ramp getroffen gebied;

- kinderen die door geloof, etnische achtergrond of overtuiging achtergesteld zijn;

alsmede al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste

zin des woords.

Het actuele beleid 

Het actuele beleid bestaat uit het trachten te bewerkstelligen dat het doel van Stichting 

Les Enfants de Opa wordt verwezenlijkt, alsmede het ontplooien van nieuwe initiatieven 

die passen binnen de doelstelling. Sinds het verkrijgen van de school begin 2016 zijn de 

verantwoordelijkheden van de stichting erg toegenomen en meer toegespitst op 

educatie. Zij heeft thans de zorg over ongeveer 200 leerlingen, een vijftiental 

leerkrachten en een grote groep vrijwilligers. Daarnaast probeert de stichting de ouders 

van de kinderen te betrekken bij de school en hen te motiveren mee te helpen aan het 

onderhoud van de school, schoonmaak en te helpen bij het verzorgen van maaltijden. 

Verder is het in een land als Congo essentieel dat er ook veel aandacht wordt besteed 

aan veiligheid. Door de grote armoede, 70% van de Congolese bevolking moet 

rondkomen met minder dan 1 dollar per dag, is er veel criminaliteit. 

3. De werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting Les Enfants de Opa bestaan met name uit het 

verzorgen van onderwijs aan kansarme kinderen op haar eigen school. De Congolese 

regering laat deze kinderen volledig aan hun lot over, waardoor zij snel in de criminaliteit 
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belanden. De overheid draagt niet financieel bij aan de school. 

Daarnaast verstrekt zij één warme maaltijd per dag aan een geselecteerde groep van 

straatkinderen/weeskinderen die onderwijs volgen op College Le Rosaire. 

 

 

4. Fondsen 

 

De stichting doet aan werving van fondsen, zulks door het houden van lezingen binnen 

(sociale) netwerken, vragen van donaties bij bedrijven en instellingen. Daarnaast heeft 

de stichting een aantal vaste donateurs. Naast de eenmalige donatie waarmee de school 

is aangeschaft, heeft de stichting over 2016 ongeveer 70.000 euro aan donaties 

ontvangen. Om de kosten van de school, educatie en verzorging van de leerlingen etc te 

kunnen voldoen, heeft de stichting ongeveer 65.000 euro aan donaties nodig. 

 

 

5. Beheer van fondsen 

 

Het geld van de stichting wordt beheerd op een tweetal bankrekeningen van de stichting. 

Een accountantskantoor ziet er op toe dat de bestedingen correct worden verantwoord. 

Gezien de omvang van het vermogen en het feit dat de middelen direct nodig zijn om 

projecten te realiseren, alsmede het risico van beleggen is er voor gekozen om de 

middelen op een bankrekening aan te houden. 

 

 

6. Besteding van fondsen 

 

De verworven donaties worden zo direct mogelijk besteed, waarbij wordt gestreefd naar 

zo min mogelijk vertraging. De stichting maakt maandelijks schoolgeld en geld voor 

voedsel over naar vrijwilligers in Congo. De stichting ontvangt maandelijks een rekening 

en verantwoording van de bestedingen ten behoeve van de kinderen. We sturen een 

totaal van 30 kinderen naar school waarvoor er gezorgd wordt voor kleding, onderdak, 

eten en ziektekosten. Tien van de kinderen zijn wees; de twintig andere kinderen zijn 

kinderen van ouders die werk hebben maar niet genoeg verdienen om aan de primaire 

levensbehoeften te kunnen voorzien. De toetsing over welk kind bij ons volledig 

bekostigd wordt, wordt gedaan door de plaatselijke vrijwilligers.  

 

 

7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer en contactgegevens 

 

De Stichting Les Enfants de Opa is een statutair in Groningen gevestigde stichting en is 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52046575. 

 

Het fiscaal nummer (RSIN ) van de stichting is 850277024. 

 

Contacten met de stichting verlopen via het bestuur:  

mevrouw M. de Vries - Numbi (voorzitter) 

Vestdijklaan 380 
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9721 VZ Groningen 

e-mail: info@lesenfantsdeopa.com 


