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Doelstelling 

a) Het direct en indirect ondersteunen van de Afrikaanse cultuur en haar 

gedachtegoed in de meest brede vorm in binnen- en buitenland;   

b) het ondersteunen van projecten en activiteiten die voortvloeien uit, of 

raakvlakken hebben met hetgeen onder a. is genoemd en/of een kleinschalig 

ontwikkelingsproject is; 

c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De Afrikaanse cultuur wordt bedreigd door globalisering, postkolonialisme, oorlog, 

armoede en ziekten als AIDS, daarmee staat de eigen levenswijze ernstig onder druk.  

In Afrika komen projecten in aanmerking met als onderwerpen AIDS, kinderen, vrede, 

mensenrechten en milieu mits zij in harmonie zijn met de eigen cultuur, maar ook  
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projecten die meer expliciet de rijkdom van de Afrikaanse cultuur willen onderzoeken, 

beschermen, ontwikkelen en overdragen aan een nieuwe generatie. In Nederland 

brengt de stichting het Afrikaanse gedachtengoed over het voetlicht, waar mogelijk 

in samenspraak met de Afrikaanse experts vanuit de projecten.  

 

De naam Nguia ti Bé is Sango, een van de talen uit de Centraal Afrikaanse Republiek  

Nguia ti Bé betekent levensvreugde. Maar het betekent méér:   

Nguia betekent vreugde, spel, spelen. Bé betekent: kern, midden, hart, ziel, geest, verlangen, wilskracht, 

rijpheid. Bij de (Ba’aka) Pygmeeën betekent “Bé” zowel zang als dans. 

 

Projecten. 

Bij de keuze van projecten worden de volgende criteria gehanteerd: 

- kleinschaligheid 

- lokaal niveau 

- realistische doelstelling 

- doelgroep wordt maximaal bereikt.  

- bescherming van / in overeenstemming met de eigen cultuur en gedachtengoed  

 

Overzicht 2019: 

- Sinds 2018 zijn de activiteiten uitgebreid naar West Afrika (Benin) waar de 

Afrikaanse Vodun religie en de traditionele geneeskunde prominent aanwezig 

zijn. De stichting steunt daarbij een traditionele kliniek: Centre de Traitement 

Traditionel in Ayou. In Benin staan de traditionele orthopedische klinieken 

hoog in aanzien en genieten veel vertrouwen.  Zij hebben goede resultaten. 

Deze kliniek is goed georganiseerd en de bejegening van patiënten is zeer 

respectvol. De kennis is eeuwenoud en gaat van vader op zoon. Anesthesie en 

pijnbestrijding gebeurt met kruiden en rituelen. Ook revalidatie (fysio) is 

gestoeld op oude kennis. Patiënten betalen naar draagkracht. Wel is er soms  
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gebrek aan hulpmiddelen. In 2018 heeft Nguia Ti Bé nieuwe matrassen 

geschonken en de matrassen laten maken in Benin zelf. In 2019  

- Bij ieder project blijkt dat direct contact met projectpartners een belangrijke 

voorwaarde is voor het welslagen van de activiteiten. In 2019 heeft de stichting 

voorbereidingen getroffen om in januari 2020 op evaluatiebezoek te gaan en 

te onderzoeken of en op welke manier deze kliniek verder kan worden 

ondersteund.  

- In ALADA Benin heeft de stichting in 2018 tevens de bouw van een 

educatiecentrum Afrikaanse religie/ heling gesteund, waarbij lokale 

traditionele leiders nauw zijn betrokken. In januari 2020 zal ook dit centrum 

worden bezocht en de activiteiten geëvalueerd. In 2019 zijn hiervoor 

voorbereidingen getroffen. 

- Naast steun aan projecten in Afrika, is de promotie van het Afrikaans 

gedachtengoed in Nederland een belangrijke doelstelling van de stichting. 

Daarbij denkt de stichting aan nieuwe vormen zoals kunst, theater, muziek, 

poëzie, verhalen; aan samenwerking met in Nederland wonende Afrikanen en 

aan mogelijkheden voor verdieping. 

In 2019 zijn voorbereidingen getroffen om in juni 2020 in Bilthoven een Bé 

Afrika festival te organiseren. Dit festival wil een integratie zijn van Afrikaanse 

filosofie en diverse kunstdisciplines, eindigend in een benefietconcert-feest. 

Daarbij zullen zoveel mogelijk lokale organisaties betrokken worden.  Er is een 

kerngroep gevormd van 3 enthousiaste vrijwilligers die het plan uitwerken en 

mogelijkheden voor subsidie onderzoeken. De eerste contacten zijn gelegd 

met een aantal lokale organisaties.  

- In 2019 is de bouw van een nieuwe website begonnen op basis van 

Wordpress. De oude website van 2012 voldeed niet meer en was te 

ingewikkeld om aan te passen. Ook in verband met het Bé Afrika festival is een 

goede website noodzaak. 
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- Belangrijke criteria voor de nieuwe website zijn: gemakkelijk vindbaar, 

authentieke uitstraling, gemakkelijk bij te houden. De kosten moeten in 

verhouding zijn: kleine stichting= relatief lage kosten.  

- De stichting staat er al jaren financieel goed voor. Op 31 december 2019 is het 

saldo met 2470,28 toegenomen. Van 18017,78 euro naar 20488,06 euro. 

- De stichting heeft een ANBI status. De bestuurders doen hun werk 

onbezoldigd.  

 

Beleidsvoornemens voor 2020 

- Lancering van de nieuwe website.  

- Voorbereiding en uitvoering van het Bé Afrika festival in Bilthoven in juni 2020. 

- De stichting heeft zich steeds meer in de richting van bescherming van de 

Afrikaanse cultuur ontwikkeld. Dit beleid wordt voortgezet. Projecten die het 

Afrikaanse gedachtegoed uitdragen, beschermen, ontwikkelen en overdragen 

aan een nieuwe generatie krijgen duidelijk prioriteit. Ook bij noodsteun wordt 

bescherming van de Afrikaanse cultuur (of educatie op gebied van de 

Afrikaanse cultuur)  als criterium meegenomen.  

- Voortzetting van projectidentificatie en steun in West-Afrika. De West 

Afrikaanse cultuur en gedachtengoed zijn van groot belang ook voor de 

diaspora in Nederland, mensen met wortels in Afrika die op zoek zijn naar de 

cultuur van de voorouders.  
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FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2019

Jaaroverzicht Bank Nguia Ti Bé 2019

saldo 1-1-2019 saldo 31-12- 2019 saldo 1-1-2018 saldo 31-12- 2018

zakenrekening NL 41 TRIO 0212 178652 7732,18 10202,46 13626,31 7732,18

zakenrendement NL19 TRIO 0212178660 10285,6 10285,6 10285,6 10285,6

18017,78 20488,06 23911,91 18017,78

UITGAVEN 2019 2018 ONTVANGSTEN 2019 2018

kosten bank 9,2 14,35 giften vd Boer 1133 1640

kosten  hosting/ domein website 120,52 21,78 giften overig 2600

beheer en administratie 650 640 rente 0 0

projectsteun 483 6858

saldo ontvangsten en uitgaven*) 2470,28 resultaat min**) 5894,13

3733 7534,13 3733 7534,13

**) resultaat komt ten laste van voorziening projecten

DEBET 2019 2018 CREDIT 2019 2018

vaste activa 0 0 voorziening projecten 20488,06 18017,78

vlottende activa 0 0

bankrekening 10202,46 7732,18

rendementrekening 10285,6 10285,6

20488,06 18017,78 20488,06 18017,78

Toelichting jaaroverzicht bank

Toelichting ontvangsten en uitgaven

Toelichting balans

*) saldo wordt naar voorzieningen projecten overgeboekt

BALANS Nguia Ti Bé per 31 dec 2019 

Het overzicht laat een positief verschil zien van  2470,28  tussen 1-1- 2019 en 31-12-2019

Overzicht Ontvangsten en Uitgaven Nguia Ti Bé  2019

rente is 0

project in Benin is gesteund voor 483,-, heeft vervolg in 2020 

overige lasten (bank + domein + beheer en adm.) zijn 770,52

saldo wordt naar voorzieningen projecten overgeboekt

Ten behoeve van projecten is een bedrag van 20488,06 beschikbaar.


