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Het jaar 2018 stond in het teken van de oprichting en het verder opbouwen van de stichting. Op 14
februari was de stichting officieel een feit. Vanaf 1 april werden de activiteiten voor de volwassenen
in Bukavu overgenomen van het HomeTeam Congo.
In Congo was 2018 een spannend jaar vanwege de presidentsverkiezingen. De aanloop daarnaar was
onrustig en het was spannend of deze niet opnieuw zouden worden uitgesteld. Eén van de
maatregelen die genomen zijn door toenmalig president Kabila was het tijdelijk uitzetten van het
internet. Hierdoor was communicatie met de groep volwassenen in Bukavu heel beperkt mogelijk.
Nu volgt kort een weergave van 2018 op diverse punten.
Bestuur
Gedurende 2018 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur.
Vergaderingen
In 2018 heeft het bestuur 3x vergaderd. In deze vergaderingen is in goede harmonie samengewerkt.
De vergaderingen werden geopend met een stukje lezen uit het Woord van God en gebed. Eén van
de vaste onderdelen was de risico-inventarisatie van Congo. Iedere vergadering werd afgesloten met
gebed.
Activiteiten
In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor activiteiten in D.V. 2019. Daarnaast is op beperkte schaal
aan werving gedaan van structurele of incidentele sponsoren gedaan.
Reizen
In 2018 is 1 reis afgelegd. In de periode 24 oktober t/m 8 november is een bezoek afgelegd aan de
groep Bijbelstudenten in Bukavu. Het doel van de reis bestond uit delen: 1) ondersteuning bieden
door middel van het houden van een conferentie over het thema ‘De tabernakel, een schaduw der
toekomende goederen‘, Bijbels onderwijs in de zondagse bijeenkomsten, catechetisch onderwijs en
het voeren van gesprekken o.a. over de voortgang; 2) Stichting Kimon ondersteunen door
begeleiding en coaching van de leiding van het kindproject in Bukavu. Dit project gaat onverminderd
voort.
Naast dat het inhoudelijk een goede reis was, is de noodzaak voor ondersteuning van deze groep nog
onverminderd. Er is geen zicht op aansluiting bij een kerkgemeenschap in de buurt en binnen de
groep Bijbelstudenten is nog een behoefte aan verdere begeleiding in Bijbelgetrouw onderwijs.
Afsluiting
Als bestuur spreken we de wens uit dat de Heere dat we ook in 2019 deze groep volwassenen mogen
dienen en bidden we om Zijn onmisbare zegen over ons werk én het werk wat Hij begonnen is in
Bukavu. Tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot vergroting van Zijn eer.

