
Jaarverslag 2021 STICHTING SUPER ADELAAR   
 
Het was voor ons een jaar dat symbool stond voor een nieuw begin. Na de pandemie van 2020 
zouden we weer beginnen met bepaalde activiteiten op te pakken. Het was de bedoeling om alle 
verloren tijd weer in te halen in het jaar 2021.   
Dat was niet makkelijk voor ons, wat betekent dat 2021 een zwaar en heel druk jaar was. We 
moesten sponsors/fondsen zoeken voor financiële steun bij de bouw van onze extra klaslokalen. Ook 
moesten we op zoek naar een oplossing voor het betalen van de salarissen voor onze leraren.   
In 2019 kwam er een nieuwe wet uit in Congo, die er voor moest zorgen dat elke leraar betaald zou 
krijgen op de kosten van de overheid. Dit zou gelden voor de leraren van openbare basisscholen (van 
groep 1 tot 8). Super Adelaar komt ook in aanmerking voor deze regeling, maar daarvoor moet de 
Stichting wel de nodige administratieve documenten invullen en voldoen aan aanvullende 
voorwaarden, zoals in het bezit zijn van een eigen gebouw. Echter loopt de Stichting tegen een aantal 
administratieve belemmeringen.  
Zo zijn er een aantal van onze documenten die vernieuwd moeten worden, om het in te kunnen 
leveren bij de desbetreffende instantie, zodat het rechtsgeldig is om zodoende gebruik te kunnen 
maken van al deze privileges die de overheid geeft. Het vernieuwen van deze documenten kost in 
een land als Congo natuurlijk veel tijd en veel geld. Maar als Stichting willen we de leraren helpen, 
zodat zij doormiddel van dit inkomen onder andere hun gezinnen kunnen onderhouden. Om deze 
reden hebben we in het jaar 2021 nog naar fondsen gezocht.  Enkele organisaties hadden toegezegd 
ons te subsidiëren zoals: Dirk Bos Fonds, Den Brinker, UNESCO en de gemeente Deventer (voor het 
bouwen van 4 extra klaslokalen). Hoewel de gevraagde bedragen niet voldoende waren om al onze 
plannen te realiseren, zijn we blij met hun bijdrage aan onze twee projecten.   
Gelukkig heeft in Congo de stichting zelf een actie georganiseerd, om uiteindelijk dit project te 
kunnen realiseren (projectbezoek en indienen van dossiers).       
Terwijl het vernieuwen van de papieren van de stichting werd gefinancierd door de gemeente 
Deventer en Stichting Muno Crastino Meliori. Het meeste werd gefinancierd door onze partners in 
DR Congo. Dit was een mooie samenwerking van de Stichting Super Adelaar in Kinshasa en in 
Nederland om gezamenlijk het financiële deel te regelen en het project uit te voeren.  
Voor het andere project, het bouwproject missen we een bedrag om dit project af te ronden. 
De oorzaak van dit falen komt door de stijging van de prijs van artikelen op de lokale markt in 
Kinshasa en de devaluatie van de lokale valuta; een andere oorzaak is de afwijzing van bepaalde 
verzoeken om subsidies die we hadden gedaan. 
 
Nieuws vanuit Nederland    
Kantoorruimte:  
Wij zijn nog steeds dankbaar dat we gratis gebruik kunnen maken van de ruimte in de Schalm, waar 
de stichting (bestuur en vrijwilligers en de stagiaires) 2 keer per week bij elkaar kunnen komen om te 
overleggen en kunnen werken aan het realiseren van de projecten voor de school in DR. CONGO.   
Jaarlijks terugkerende evenementen/Activiteiten van nationale- en internationale samenwerking:  
Deelgenomen aan het halfjaarlijks Periodiek Overleg Internationale Samenwerking op donderdag 1 
juli met gemeente Deventer en andere ontwikkelingsorganisaties.   
  
Deelgenomen aan activiteiten van stichting de Wilde Ganzen op 9 oktober en een videoconferentie 
in december 2021.  
Programma Wilde Ganzen-Partindag   
Tijdens deze dag is er in verschillende leersessies aandacht besteed aan actuele onderwerpen op het 
gebied van internationale samenwerking. We hadden deelgenomen aan deze bijeenkomst en 
hoorden hoe de presentator heeft verteld over het begin van hun project en hun succes, dit 
bemoedigde ons. Het was een leerzame bijeenkomst.  



ONLINE NETWERK BIJEENKOMST VOOR DIASPORA ORGANISATIES op woensdag 8 december. 
Tijdens deze bijeenkomst hebben we geleerd hoe anderen fondsenwerving aanpakken in deze lastige 
tijd vol coronamaatregelen.   
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Wilde Ganzen en de Internationale Organisatie voor 
Migratie (IOM).    
Deelgenomen aan MASExpo vrijdag 29 oktober 2021   
We hebben deelgenomen aan een promotiemarkt voor maatschappelijke stage. De leerlingen 
(ongeveer 1200) van middelbaren school Etty Hillesum Lyceum hadden deelgenomen aan MASEXPO 
in Deventer (bij het Burgerweeshuis) hier hebben we 3 nieuwe stagiaires kunnen krijgen. Zij kunnen 
de Stichting helpen om flyers te maken en uit te delen, op die manier krijgt de stichting meer 
bekendheid, met als gevolg wellicht meerdere donateurs. Wij hadden 12 aanmeldingen gekregen, 
maar we hebben toen een selectie moeten maken. Ook hebben we nog een nieuwe vrijwilliger erbij 
gekregen, Elisabeth Blauw ze is heel actief en enthousiast.   
 
Deelgenomen aan de bijeenkomst ‘’Verjonging binnen jouw organisatie” 25 mei 2021 via de 
videoconferentie.  
Deelgenomen aan het halfjaarlijks Periodiek Overleg Internationale Samenwerking op donderdag 1 
juli met gemeente Deventer vertegenwoordigd door de wethouders en ontwikkelingen organisaties.  
Overige nieuws   
Website: we hadden een nieuwe webmaster die graag wilde helpen om de informatie op onze site te 
plaatsen, helaas heeft hij gezondheidsproblemen waardoor hij niet door kan gaan met dit werk. 
Hopelijk vinden we dit jaar een oplossing voor deze situatie.   
Plannen voor de toekomst school:   
Wij hebben gesproken over de toekomst van de stichting. Leeromstandigheden verbeteren, 
opknappen van de school zodat studenten in goede omstandigheden kunnen studeren. We hebben 
geconcludeerd dat het project wordt uitgebreid. Maar voor verder bouwen van de school is de 
organisatie in DR. Congo nog steeds afhankelijk van de stichting Super Adelaar vanuit Nederland. De 
stichting hoopt, dat in de toekomst de school in Congo op eigen benen kan staan.  
Conclusie   
Wij bedanken alle organisaties (De Johanna Donk-Grote Stichting, Stichting Casterenshoeve, Wilde 
Ganzen, gemeente Deventer) en particulieren die ons hebben gesteund in deze periode! Het is niet 
gemakkelijk om subsidies te vinden, maar we danken enkele verenigingen voor hun bijdrage, 
ondanks het feit dat sommige organisatie niet het volledige gevraagde bedrag hebben kunnen geven.   
Links: 

Links:https://www.kleurrijkdeventer.nl/Organisaties/ 
Facebook: adelaarsuper 
Twitter: @bébémpongo 
www.superadelaar.nl  
 
 Deventer, 10 februari 2022 
 
Namens alle bestuursleden en vrijwilligers Stichting Super Adelaar  
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