
1 
 

 
 
 
 
 

 
 

Jaarverslag Stichting Vrienden van Mikondo over het jaar 2017 
 
 
 
Inhoud:  

1. Voorwoord 
2. Doelstelling  
3. Middelen tot het doel, o.m. batig saldo bollenactie 
4. Lief en leed  
5. Ontvangen financiële ondersteuning - van particulieren ( vaste c.q. incidentele bijdragen) en 

van organisaties zonder winstoogmerk c.q. uit kerkelijke hoek.  
6. Ontvangen materiële hulp.  
7. Besteed aan de doelstelling. Uit een diep dal in korte tijd naar relatief veilige leeromgeving 

voor 2,5 à 3 keer zoveel leerlingen. 
Enkele bijzonderheden uitgelicht: sanitaire voorzieningen, beveiliging, gebouw en meubilair, 
apparatuur, personele zaken.  

8. Personele zaken en onderwijs 
9. Weerkerende onkosten – lokale bijdragen – bijdragen van St. Vrienden van Mikondo.  
10. Vooruitblik en WENSEN. 

 
 
 
 
 
 
 
Voor verdere Informatie en actualiteiten zie  
www.mikondo.nl met frequent nieuws en beelden,  

 https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo  

 https://www.facebook.com/miekerang, met nadruk op mensenrechten en politieke ontwikkelingen 
in de DRCongo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mikondo.nl/
https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo
https://www.facebook.com/miekerang
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1. Voorwoord 
1.A Voor de arme bevolking van de wijk Mikondo is ook in 2017 gratis onderwijs en ontwikkeling 
geboden via de school La Tulipe door Projets Mikondo in de DRCongo. Dankzij de hulp van onze 
donateurs en de enorme inzet van de lokale partner. Voor de steun die wij geven zijn we geheel 
afhankelijk van giften van kerkelijke groepen, fondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren. 
Giften die, dankzij de ANBI status, aftrekbaar zijn voor de belastingen.  
1.B Afgelopen jaren kon de Stichting Vrienden van Mikondo bij lange na niet meer de ondersteuning 
bieden zoals voorheen. Dit kwam door ongunstige ontwikkelingen op het gebied van onze 
fondsenwerving zoals reorganisatie of opheffing van medefinancieringsorganisaties, en beëindiging 
van een bedrijfssponsor die andere leiding kreeg. Wij slaagden er niet in om meer particuliere 
donateurs te vinden. (Noot: De aandacht voor ontwikkelingsprojecten raakte uit de mode in 
Nederland; medefinancieringsorganisaties waar we eertijds met succes aanklopten moesten zelf 
drastisch reorganiseren of werden opgeheven. We zochten en vonden geen andere bedrijfssponsor.) 
 
1.C De Congolese partner in de wijk Mikondo in Kinshasa, met als projecthouder Epiphane Kaluba, 
deed al het mogelijke om de vele problemen het hoofd te bieden, zodat ook in het schooljaar 2016 - 
2017 gemiddeld 500 leerlingen onderwijs konden krijgen op de school La Tulipe. Maar het mooie 
gebouw was vervallen, apparatuur en kantooruitrusting waren onbruikbaar geworden. 
  
1.D Met het tragisch overlijden in Kinshasa van Epiphane Kaluba, in februari 2017, viel de inspirator 
en projecthouder weg van Projets Mikondo, die tevens persoonlijk vriend was van zoveel 
sympathisanten in Nederland van St. Vrienden van Mikondo. Voor velen leek de school La Tulipe haar 
ondergang tegemoet te snellen. Personeel, ouders en buurtgenoten hielden hun adem in.  
Echter, er volgde al gauw een dubbel positieve wending 
 
1.E Papy Kabangu Kaluba, broer en hartsvriend van de betreurde projecthouder, gaf zijn vaste baan 
in Parijs ervoor op om leiding te gaan geven aan Projets Mikondo. Hij toonde dezelfde visie en 
instelling als de betreurde inspirator en leider. We mogen de arme bevolking, de gezinnen, de 
kinderen niet in de steek laten, zei Papy tegen ons als verklaring.  
Het contact met de Nederlandse partners ontwikkelde zich goed, en het vertrouwen over en weer 
groeide, mede dankzij de voortreffelijke en frequente communicatie.  
 
1.F Dankzij enkele zeer grote eenmalige giften voor de school La Tulipe konden we vanaf april 2017 
de middelen verschaffen die al zo lang nodig waren en waarmee de renovatie kon worden aangepakt 
van het gebouw. Elektriciteit kon aangelegd worden, een informaticalokaal ingericht en de 
apparatuur aangeschaft voor informatica, biologie/scheikunde, naailessen, en ander praktisch 
onderwijs.  
Het gebouw is nu in goede staat en ook extra beveiligd tegen molest. Dit heeft al enkele malen zijn 
nut bewezen, zoals bij rellen in september 2017 en later.  
 
 
2.Doelstelling 
Onze Stichting Vrienden van Mikondo wil het Congolese kleinschalig onderwijsproject in Mikondo 
(Kinshasa, DRCongo) de middelen verschaffen om gratis onderwijs en ontwikkeling te blijven bieden 
aan de arme bevolking van de wijk Mikondo. 
Die steun is nog steeds nodig, zolang de Congolese staat in gebreke blijft om gratis onderwijs te 
bieden. 
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3.Middelen tot het doel 
Door voorlichting en persoonlijke contacten met donateurs en groepen streven wij ernaar onze 
solidariteit met de jeugd van Mikondo en de werkers aan de school La Tulipe ook te vertalen naar 
geldelijke steun.  
Daarvoor laten we ons graag uitnodigen om onze prachtige ervaringen te vertellen en 
kunstnijverheid uit de Congo te tonen. Onze donateurs zijn onze propagandisten in hun persoonlijke 
netwerk, met het oog op hulp aan Mikondo, in geld of diensten.  
 
De jaarlijkse bloembollenactie levert ons 40% op van de omzet voor dit doel. In 2017 ruim € 1.280.  
 Via Sponsorkliks kan men voor Mikondo bij webwinkels kopen die dan een percentage van het 
bestedingsbedrag aan Mikondo doen toekomen. (zie de uitleg op de website 
www.mikondo.nl/akties/akties.html )  
 
4.Lief en leed 
In 2017 is de sociaaleconomische situatie voor de gewone man in de DRCongo niet verbeterd. De 
kosten voor levensonderhoud zijn weer gestegen, en velen werken wel, maar worden vaak niet of te 
laat uitbetaald. In Mikondo zijn nog weer meer vluchtelingen gekomen vanuit andere delen van het 
land. De politieke situatie is zeer onstabiel, met als gevolg veel rellen.  
In 2017 konden we de maandbetalingen helaas niet structureel ophogen.  
Gelukkig hebben we wel conform de Congolese gewoonten als medeverantwoordelijken voor de 
schoolbevolking kunnen bijdragen in de onkosten voor begrafenissen en medische verzorging van 
leerlingen en personeel.  
Tijdens de ongeregeldheden rond de weigering van Kabila om verder af te zien van zijn 
presidentschap vond een leerling de dood en raakten 4 kleuters gewond. Ze hebben een weekje in 
het ziekenhuis gelegen.  
In februari hebben bij een inbraak in school boeven de bewaker gedood.  
De projecthouder raakte in diezelfde maand als passagier in een taxibusje bij een ernstig ongeluk aan 
het hoofd gewond.  
Voor de begrafeniskosten van de oprichter en projecthouder hebben we dankzij een rondgang langs 
de meest betrokken relaties van onze Stichting begin maart een royaal gebaar kunnen maken.  
 
5. Ontvangen financiële ondersteuning  
Om beleid te kunnen voeren zijn vaste inkomsten een voorwaarde. 
Elke maand ontvangen we van 33 personen een vaste donatie. Totaal in 2017 voor € 6.836. 
Van hen dragen 19 mensen € 10 of meer bij. De overigen minder dan € 10 per maand.  
Voor de vaste bijdragen aan de school in Mikondo is dat dus per maand bijna € 570, - en beslist 
onvoldoende om een basis te leggen voor de vergoeding aan de medewerkers.  
 
Daarnaast zijn er gelukkig ook eenmalige giften en extra giften van sommige vaste donateurs. In 2017 
tot een totaal van € 9.447 van 35 personen. Vaak kwamen die juist in de maand december.  
Ook in december 2017 ontvingen we zogenaamde periodieke giften. In totaal € 2.160, van drie 
personen. 
 
Uitzonderlijke giften in 2017 stelden ons in staat om bij te springen voor bijzondere noden. Deze 
giften werden door de gevers geoormerkt voor een specifiek doel.  

a.  In het eerste kwartaal van 2017 voor de kosten van ziekte en begrafenis van de 
projecthouder: € 3.350 in totaal van 11 mensen. 

b. In het najaar van 2017 uit een 30-dagen-actie van Stichting Hands & Feet, en geoormerkt 
voor ARAMBE  € 2718. Dit was om een lokaliteit te bouwen en daar vakonderwijs voor drop-
outs te geven. 

http://www.mikondo.nl/akties/akties.html
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c. Diverse groepen en kerkelijke kringen steunden in 2017 het onderwijs van Mikondo middels 
collectes, acties en snelle noodhulp. In totaal € 35.424,87 en afkomstig uit Amersfoort, 
Doorn, Katwijk, Nijensleek, Steenwijk, Ter Aar. 

d. In de rubriek diversen noteerden we € 850, van 3 mensen.  
e.  De grootste impact heeft in 2017 gehad de eenmalige schenking vanuit 2 groepen c.q. 

stichtingen die hun batig saldo bestemden voor Mikondo nadat ze de hulp beëindigden aan 
een ander Congolees project met ongeveer dezelfde doelstelling als Mikondo. In totaal 
ontvingen we zo in 2017 maar liefst € 52.255,34. Dankzij dit bedrag kon de hoognodige 
renovatie, beveiliging en inrichting van de school aangepakt worden, en de uitrusting met 
didactisch materiaal aangevuld. Ook zijn grote bedragen aan vaste onkosten ervan betaald.  

Er is dus grote blijdschap over wat in 2017 tot stand gebracht kon worden. 

Maar ook nu grote zorg om het vervolg, vooral over de lopende kosten om de leerlingen die 
afgelopen schooljaar op La Tulipe onderwijs kregen ook te kunnen blijven helpen en hun hoop niet te 
beschamen. Dat zijn er meer dan 1160!  

6. Ontvangen materiële hulp  
Een school op de Veluwe droeg 28 afgedankte maar goed werkende laptops met toebehoren over 
aan Papy voor Mikondo, en 4 kapotte, voor de onderdelen. In Wilhelminaoord werd een grote 
voorraad afgedankte voetbalkleding voor Mikondo overgedragen.  
Van particulieren en Gered Gereedschap te Wolvega ontving Papy opgeknapte gereedschappen en 
kleding.  
Een zakenman uit Noordwijk vervoerde voor ons 4 naaimachines en 3 schrijfmachines. Ze waren en 
zijn een uitkomst voor de lessen. Reactie uit Mikondo: Hebt u wel gezien hoe die leraar staat te 
glimmen erbij? Met de naaimachines kunnen ook schooluniformen geproduceerd worden.  
 
7. Besteed aan de doelstelling en Enkele bijzonderheden uitgelicht 
Zoals hierboven al aangegeven verkeerde de school begin 2017 in een diep dal. 
In korte tijd is daarna vanaf april een grote renovatie gerealiseerd waarbij sommige ouders en 
oudere jeugd uit de wijk hun steentje aan arbeid bijdroegen. Dit resulteerde in een relatief veilige 
leeromgeving ( relatief, omdat tegen oproer en ongedisciplineerde politie weinig bestand is). 
Ook is optimaal gebruik gemaakt van de opnamecapaciteit, zodat 1220 leerlingen in september zijn 
begonnen aan het schooljaar 2017-2018 op La Tulipe.  
 
 (zie voor alle Nieuws van 2017 nog eens: http://www.mikondo.nl/nieuws/nieuws-2017.html )  
 
7.1 Sanitaire voorzieningen 
Urgentie no. 1. Meteen bij zijn aantreden als projecthouder is Papy Kaluba Kabangu begonnen de 2 
leerlingentoiletten en een volwassenentoilet af te breken om op die plaats een geheel betegelde 
ruimte (vloer en wanden) in te richten met 2 afdelingen en ruime wasbekkens met veel kranen. De 
toegang is onttrokken aan het gezicht. Een beauty en een tamelijk unicum in Mikondo. Alle deze 
kosten zijn gedragen door Papy.  
 
7.2 Beveiliging 
De scheidsmuur met het buurpand links is zwak door slechte kwaliteit betonblokken en geeft steeds 
problemen. Hij is nu met betonijzer en betoncement versterkt, daar een laag mastiek over en dan 
tegels op de wand (en op de vloer).  
Vier houten binnendeuren zijn vervangen door ijzeren deuren. 

http://www.mikondo.nl/nieuws/nieuws-2017.html
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De grote ingang kreeg een nog zwaardere en hogere ijzeren poort met zwaar sluitwerk. De straatgoot 
werd uitgediept en de toegang tot de binnenplaats kreeg brede stevige betonnen platen. De toegang 
via de kleine voordeur werd voorzien van zwaar ijzeren hekwerk als bij een bankgebouw. De ramen 
naar de straatzijde van de lokalen boven werden vervangen door golfijzeren platen, als afweer tegen 
projectielen, molotovcocktails en traangasgranaten. Tussen de buitenmuur en de rijweg werd een 
perron gemaakt dat afgezet wordt door diep verankerde ijzeren palen, zodat er geen auto’s meer 
over rijden of op parkeren. De leerlingen die voor de lestijd al present zijn kunnen zich daar nu 
ophouden zonder al te veel gevaar van het langsrazende verkeer. De Openbare lessen Naaien zijn 
enkele malen daar gehouden, en ook de kledinguitdeling.  
 
7.3 Gebouw en meubilair 
De toiletafdeling was in mei klaar. Daarna zijn in de grote vakantie alle 9 lokalen en alle 
kantoorruimten opgeknapt (bijvoorbeeld: vloer en muren betegeld in het kantoor boven, tegen het 
vocht). In de lokalen zijn alle muren gerepareerd, schoolborden vernieuwd, alles is geverfd, overal is 
elektrisch licht geïnstalleerd, de vloeren van 4 lokalen zijn geheel betegeld, het practicumlokaal kreeg 
ook betegelde muren, alle andere lokaalvloeren zijn voorzien van een dikke granitolaag (3 cm granito 
op 3 cm beton), waarmee een einde is gekomen aan de afschuwelijke plaag van insecten die in de 
kapotte vloeren huisden en zorgden voor heel pijnlijke ontstekingen onder de nagels van de voeten 
en voetjes.  
De grote zaal is voor de kleuterklassen gereed gemaakt, die in de morgen school hebben, en voor 
vakgroepen van de middelbare school in de middag. Verder worden er de vergaderingen gehouden. 
Het dak van de kleuterschool is (eindelijk) goed gerepareerd en er is een kunststof plafond in 
aangebracht, waarmee er een eind kwam aan de ernstige lekkage van regenwater. Ook het dak van 
het gebouw aan de straatzijde moest vernieuwd worden en aan beide lange zijden zijn nieuwe 
dakgoten aangebracht.  
Een benedenlokaal aan de straatkant is ingericht als computerlokaal annex service center 
(internetcafé). Let wel: nergens in de wijk is een dergelijke gelegenheid waar je kunt internetten of 
leren computeren!  
Alle materialen die nodig waren voor renovatie en meubilair zijn door Papy ingekocht, soms ver 
buiten de stad, omdat de goede kwaliteit in de stad niet te vinden is. Denk aan de golfplaten en hout. 
In eigen beheer zijn 245 solide driepersoonsbanken gemaakt als aanvulling op de 60 bankjes die nog 
over waren. Toen aan het begin van het schooljaar de aanwas van leerlingen niet te stoppen bleek, 
zijn er alsnog haastig zespersoonsbanken bij gemaakt. Terwijl de school al begon, werden die 
gemaakt op de stoep voor de school. Ook zijn enkele grote multifunctionele tafels erbij gemaakt, ook 
van zeer duurzaam hout. De bijpassende stoelen zijn kant-en-klaar gekocht. Maar de stoeltjes voor 
de kleuters wel weer zelf gemaakt. De jongens die hieraan werkten kregen zo heel veel vaardigheid, 
waardoor ze gemakkelijk bij een baas werk konden vinden nadien.  
De muren aan de straatkant en aan de kant van de binnenplaats zijn geheel fris in de verf gezet en nu 
beter beschermd tegen weersinvloeden.  
 
7.4 Apparatuur 
Alle materiaal voor de aanleg van elektriciteit is in Parijs gekocht en door Papy meegenomen. Van 
grote waarde voor de dagelijkse bedrijvigheid op en om de school is een goede energielevering. Een 
krachtig aggregaat is daarvoor in Parijs gekocht, verscheept en goed aangekomen. Het is alle dagen 
in gebruik. De gereedschappen en laptops zijn ook goed aangekomen. Evenals enkele p.c.’s (voor 
onderwijs en administratie) en microscopen die in Europa gekocht werden. Drie TV schermen, drie 
printers en kleiner kantoormateriaal zijn lokaal ingekocht.  
Vanaf mei 2017 kon al begonnen worden met digitalisering van de schooladministratie.  
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8. Personele zaken en onderwijs  
Alle leerlingen van La Tulipe die deelnamen aan de landelijke examens zijn geslaagd. 100% score bij 
de TENAFEP (test national de fin d’études primaires) (21 leerlingen), en 100% score bij het 
eindexamen middelbare school (31 kandidaten). 
Ieder die zich aanmeldde om onderwijs te komen geven, ook de “oude hap”, moest in augustus een 
test doen in taal, rekenen en algemene ontwikkeling, die een hele dag in beslag nam en door de 
onderwijsinspectie is afgenomen. Elk van de teamleden heeft nu een contract getekend voor 1 jaar, 
als vrijwilliger. De hoogte van de onkostenvergoeding voor elk is in het contract opgenomen.  
Twee mensen van wie afscheid werd genomen na vele jaren hebben volgens goed gebruik een 
redelijke vertrekpremie ontvangen.  
 
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar (2017-2018) was er een haast niet te stuiten toevloed van 
leerlingen die wilden worden ingeschreven. Bij 1220 leerlingen is men toch maar gestopt, hoe zuur 
het ook was voor wie er niet meer bij mochten. Het hele jaar is het ruimtegebrek goed voelbaar 
geweest. Provisorische oplossingen zoals de grote tent op de binnenplaats en de banken onder het 
afdak van de ingang kunnen een volgend jaar niet meer geaccepteerd worden. Het ware te wensen 
dat we de middelen zouden hebben om extra lokaalruimte te scheppen.  
 
9. Weerkerende onkosten  
9.1 Zoals al hierboven aangestipt, is de Congolese overheid niet in staat gratis onderwijs te 
verstrekken. De doelgroep van Projets Mikondo en de school La Tulipe is uitdrukkelijk de arme 
bevolking in de wijk die niet zelf de schoolkosten kan betalen.  
Met kunst- en vliegwerk draagt onze partner zelf zoveel als kan bij. Deels door de bijdrage van de 
ouders die dat kunnen opbrengen, deels door nevenactiviteiten, zoals het service center alias 
internetcafé. Dit stelt hen in staat de dagelijks weerkerende kosten van de school te betalen, zoals 
kantoor, reiskosten, inspecties, fooien, schoolbenodigdheden, vergaderkosten, alle brandstof voor 
het aggregaat dat alle dagen in de week zorgt voor elektriciteit, enz. enz.  
Onze Stichting Vrienden van Mikondo doet er aan wat in onze macht ligt om te zorgen voor de 
maandbetaling aan de leraren van de basisschool, kosten van verzekeringen, examenkosten, kosten 
ziekte en overlijden, leermiddelen nationaal programma, drukwerk van de rapporten, cultureel 
programma (sport en spel), kwartaalvieringen, pot lief en leed, waterleiding, belastingen en 
onderhoud gebouwen.  
Elke hulpvraag voor de middelbare school en andere onderdelen beoordelen we in het licht van onze 
kas positie.  
 
9.2 Zoals gebruikelijk rekent het bestuur geen kosten voor zijn werkzaamheden.  
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10. Vooruitblik en WENSEN 
De sociaaleconomische situatie in de DRC ziet er nog weer somberder uit. De gevolgen zijn onder 
meer rellen, criminaliteit, rechtsonzekerheid. De positieve impact van La Tulipe op de wijk Mikondo 
is enorm groot, ondanks de problemen, of misschien juist wel door de problemen. Men ziet het elke 
dag: veel gaat fout in Congo, maar in Mikondo gaat elke dag de schooldeur open voor de kinderen. 
En dat dankzij de inzet van het team en zeker niet in de laatste plaats de projecthouder Papy 
Kabangu Kaluba en zijn naaste medewerkers. Ze hebben bewezen goed leiding te kunnen geven aan 
de organisatie, zodat we wat dat betreft alle vertrouwen hebben in de toekomst. La Tulipe behoort 
opnieuw tot de allerbeste scholen van alle 30 wijken van de gemeente Kimbanseke/Kinshasa.   
 
Maar wat ons aandeel betreft, dat is zeker zo belangrijk. Nee, we willen de bevolking niet in de steek 
laten en ja, ons uiterste best doen een flink aandeel bij te dragen. Daarvoor willen we  

- de kennis en informatie over het project verder verspreiden via website en sociale media.  
- ondersteuning blijven bieden voor de lopende kosten.  
- middelen beschikbaar kunnen stellen voor extra ruimte. De uitbreiding met 1 of 2 lokalen is 

op korte termijn beslist noodzakelijk.  
- ons kleine clubje kunnen aanvullen met een of meer sympathisanten van het werk, en wel 

voor raad en daad en fondsenwerving,  
- onderzoeken of professionele hulp bij fondsenwerving mogelijk is.  
- een flinke toename bevorderen van de bijdragen in geld of sponsoring. ( Er zijn nu nogal wat 

donateurs die maandelijks € 5 laten overmaken; wellicht kunnen we hun een suggestie doen 
om dat te verhogen). 

- de “gratis sponsoring” nog meer onder de aandacht brengen. Dat is via Mikondo kopen in 
webwinkels. Je betaalt hetzelfde als wanneer je direct naar de webwinkel gaat, maar 
Mikondo ontvangt dan een percentage van SponsorKliks, vandaar "gratis sponsoren"(zie de 
Actiepagina http://www.mikondo.nl/akties/akties.html )  

 
 
Al met al zijn we dankbaar voor de vaste maandelijkse grote en kleine donaties die ons per bank 
bereiken en die de basis vormen voor het draaien van de school.  
Daarnaast zijn wij evenzeer erkentelijk voor spontane eenmalige of extra giften, groot en klein, 
collectes en andere bijdragen van groepen, kerken en diaconieën, en kleine acties. Ook voor alle hulp 
bij de bloembollenverkoop!  
 
Gaarne tot nadere inlichtingen bereid.  
 
Deventer, augustus 2018,  
 
Dewes van Lohuizen, Secr. Penningmeester,  
 
Harderwijk, Harry Olde Reuver of Briel, voorzitter, 
 
Wilhelminaoord, Mieke Rang, adviseur. 
 
Informatie en actualiteiten op: 
www.mikondo.nl , met frequent nieuws en beelden,  
 https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo  
 https://www.facebook.com/miekerang , met nadruk op mensenrechten en politieke ontwikkelingen 
in de DRCongo 

http://www.mikondo.nl/akties/akties.html
http://www.mikondo.nl/
https://www.facebook.com/VriendenvanMikondo
https://www.facebook.com/miekerang

