
                                                                                            
 

 

In deze Nieuwsbrief willen we u laten delen in het wel en wee van het project in Mikondo met de basisschool 

LA TULIPE in de DRCongo.  

 

Nederland 

Donderdag 9 april, "Witte donderdag", brachten een kleine dertig leerlingen van het Revius lyceum in Doorn 

maar liefst vijf uren zwijgend met elkaar door in een gymzaal. Het leverde ons ruim € 1.600 op!  

Het was voor de derde keer dat de school een "Stiltemarathon" organiseerde, een echte originele Revius-

uitvinding. Gesponsord per uur gingen leerlingen weer de uitdaging aan vijf uren lang in stilte door te brengen: 

geen geluid maken, maar ook geen geluid horen - de iPods en mobieltjes bleven alle uren uit.  

 

Op 29 mei en 4 juni kwam het gymnasium Apeldoorn in actie voor twee onderwijsprojecten in Mozambique 

en Congo van de ontwikkelingsorganisaties Young Africa en Stichting Vrienden van Mikondo. 

De culturele avond van 29 mei vormde het luisterrijke, inspirerende en gezellige begin van de actie „onderwijs 

voor Onderwijs‟. Na deze fijne start kwam een paar dagen later, donderdag 4 juni, de hele school in beweging. 

Al deze activiteiten leverden de Vrienden van Mikondo € 3.200 op. 

 

De diaconie van de Protestantse Wijkgemeente Maranatha-Morgenster te Driebergen-Rijsenburg maakte  

€ 1.000 over voor ons werk, we ontvingen een grote gift van een particulier en ook dit jaar steunde  

de firma Rang ons weer met maandelijkse bijdragen. 

 

En niet te vergeten onze donateurs die regelmatig hun bijdrage naar ons over maakten. 

Zonder al deze goede gevers zou de school in Mikondo niet bestaan. 

 

Al deze acties en bijdragen zorgden ervoor dat Impulsis ons ook dit 

jaar weer steunde. Zij maakten € 3.500 over. We gaan dit besteden aan 

ons deel van de reis van Mieke naar DRCongo, aan de reparatie van 

het dak van de bibliotheek en de bijscholing van de leerkrachten. 

 

 
 

De reis van Mieke naar Mikondo wordt ook gesteund door de gemeente Deventer die ons een subsidie 

toekende voor de reis.  

 

 

Dit jaar hebben we een deel van het geld wat de Stichting “Vledder 

helpt..” (zie www.vledderhelpt.nl) vorig jaar met hun actie met de 

Wilde Ganzen bij elkaar heeft gehaald kunnen besteden. Het eerste 

deel is gebruikt voor het herstel van de vloeren van de leslokalen en 

op dit moment loopt de verbetering van de toiletgroepen. 
 

 

Voor de achtste keer hielden we onze bloembollenactie in Ter Aar, Wilhelminaoord, Harderwijk en Deventer. 

Deze actie levert ons van de firma Baltus 40% van onze omzet op.  

Dit jaar deden de eersteklassers van de Chr. VMBO Harderwijk locatie FOCUS weer een forse duit in het 

zakje. Zij zorgden samen voor de helft van de opbrengst. Voor de eerste keer hebben we in Deventer actie 

gevoerd met spaarlampen. De netto opbrengst van de beide acties samen ligt net boven € 2.000.  

 

De Vrienden van Mikondo zijn uit op versterking. Zowel in geld als in bestuursleden. Iets voor u? 

 

Mikondo / Kinshasa / DRCongo  

 

Gaat dan alles goed??? 

Nee, dat zou ook niet kunnen. Het taxiproject wat we vorig jaar gestart hebben kan als mislukt worden 

beschouwd. Het is jammer van alle inspanningen maar het is niet anders. 

Aan de Vrienden 
van Project Mikondo 

december 2009 

 

http://www.vledderhelpt.nl/


Ook op het persoonlijke vlak gaat voor de medewerkers in Mikondo niet alles naar wens. Ook zij hebben hun 

droeve gebeurtenissen waar wij indien mogelijk, zoals een goed werkgever in Congo betaamt, de helpende 

hand toesteken. 

 

Wat wel goed gaat is de inzet van de leerkrachten en de resultaten van de leerlingen. 

Hiernaast een beeld van de feestelijke Proclamation des résultats. Het is zo 

overweldigend om al die kinderen te zien die zonder onze inspanningen en 

zonder onze donateurs nooit onderwijs zouden hebben gehad.  

Een paar leerlingen uit de laagste klassen mogen een versje opzeggen.  

Wat dapper, voor alle grotere kinderen en de ouders! 

Dan worden van elke klas de vijf leerlingen met de hoogste punten in het 

zonnetje gezet.  

"We doen dit om ze aan te moedigen hard hun best te doen", legt de 

onderdirecteur uit.  

 

En er was een prijs: Mieke schreef op haar Blog erover: De stem schalt het door de luidsprekers: COMPLEXE 

SCOLAIRE LA TULIPE! De muzikanten geven een roffel. 

 

 

Wij staan al klaar om naar voren te lopen. Directeur Maheshe en directrice 

Mado met het spandoek; onze coördinator staat met mijn videocamera achter 

de jurytafel. Nu zijn wij dus aan de beurt! 

Ik ben zo blij dat ik dansend naar voren loop om het Brevet van Verdienste in 

ontvangst te nemen. Applaus van de honderden aanwezigen uit heel Kinshasa 

Oost. Handen worden uitgestoken om ons te feliciteren. Allemaal 

onderwijsmensen van privéscholen die blij zijn om ons succes, om de 

erkenning die we krijgen. 

Sommigen zullen misschien een idee hebben hoeveel inspanningen het kost 

om zo goed te presteren als privéschool. De meeste niet, denk ik. 

Ik hoorde in de toespraken dat veel van de privéscholen uitgaan van een 

katholieke orde en veel giften ontvangen. In elk geval moeten de ouders 

altijd veel betalen. Maar Projets Mikondo moet het hebben van onze 

particuliere donateurs in Nederland. De school is juist bedoeld voor de 

kinderen van Mikondo van wie de ouders geen school kunnen betalen! 

Daarom betalen we elke maand het personeel. Het is een schijntje in de 

verhoudingen hier. En toch zie je het hele team met grote toewijding en 

succes prima onderwijs geven. Het bewijs is wel deze prijs vandaag. 
 

  
Plannen. Er kan met enige moeite een etage boven op de bibliotheek gezet worden. Dan gaan de boeken naar 

boven en op de begane grond wordt de ruimte dan computerlokaal.  

Het plan voor een landbouw-project op een paar tientallen kilometers van Mikondo ligt ook weer op tafel. 

Zoiets werkt goed bij andere scholen in Kinshasa, naar men zegt. Die zorgen zo voor meer eigen inkomsten. La 

Tulipe heeft overigens een eigen winkeltje, waarvan de (bescheiden) verdienste ook voor extra inkomsten zorgt. 

– Ons ideaal: een kopschool met beroepsonderwijs, vraagt vooralsnog nog zoveel maandelijkse inkomsten, dat 

we het nog even moeten laten rusten. Tot we per maand meer vaste inkomsten hebben. Wat doen we daar aan?  
 

Wij zouden graag alle 20 werkers in Mikondo 10 euro per maand meer salaris geven omdat hun huidige salaris 

eigenlijk niet voldoende is om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Dit betekent voor ons 200 euro extra 

per maand. Wij hebben hier nu geen geld voor. Wilt u proberen extra te geven of nog beter: extra donateurs 

te werven zodat onze inkomsten met dit bedrag stijgen? 

 

Met uw hulp als donateur is al veel tot stand gekomen. Wist u dat u via online bankieren eenvoudig opdracht 

kunt geven tot een periodieke overschrijving van een bedrag naar onze rekening?  

Namens het bestuur: Mieke Rang, Harry Olde Reuver of Briel, Dewes van Lohuizen,   

Namens Projets Mikondo: Epi Kaluba. 
 

Postbank 9394095,  Stichting Vrienden van Mikondo,  Deventer 
Op onze website ziet u het laatste nieuws en…leuke foto’s ! www.Mikondo.nl 

En sinds kort kunt u op Hyves vriend van Mikondo worden: mikondo.hyves.nl 

http://www.mikondo.nl/

