
                                                                                            
 

 

Eerst en vooral onze Hartelijke Goede Wensen aan ieder die met ons verbonden is, van het team in Mikondo en 

in Nederland.  

Waar zijn we mee bezig in 2010 en lukt het een beetje? In deze Nieuwsbrief een paar antwoorden.  

(Alle vorige Nieuwsbrieven staan op de website www.mikondo.nl ) 
 

Nederland  

Het is afgelopen tijd weer gelukt de meest noodzakelijke kosten te dekken voor de school La Tulipe. Maar het is 

ook duidelijk dat ons doel: gratis en goed onderwijs voor de armsten in Mikondo/Kinshasa/DRCongo onze hulp 

nog hard nodig heeft. Per maand sturen we nu gemiddeld € 1.500 over naar de partner in Mikondo. 

Dat betekent: hard werken in Nederland aan fondsenwerving. 

We doen nooit vergeefs een beroep op de vrijwilligers om ons heen voor de organisatie van acties en voor de 
website. Dank aan Maarten Hendriks en Ger van de Wal die jarenlang de website mogelijk maakten! Welkom 

aan Tineke en Rob die elke dag zorgen voor ons gezicht op internet! En Video-plus Wolvega waar ons busje op 

de toonbank goed gevuld wordt door de klanten. 

                                 
           Video-plus Wolvega/Mikondo op de toonbank               Bollen inpakken in Deventer/Open Hof 
 

Afgelopen maanden is de website vernieuwd (al gekeken?) en zijn we de moderne manieren gaan gebruiken om 

mensen te interesseren zodat ze gaan bijdragen. 

Maar die sociale media, als Twitter, Hyves, 1% Club en Facebook, vragen heel veel tijd en je moet ook leren 

wat wel en niet succes heeft. Het gaat met vallen en opstaan.  

Bijvoorbeeld bij de 1% Club kostte het twee maanden voor alles beantwoordde aan hun criteria, en na lancering 

van het project “Likje Verf Mikondo” kwam er verder….niet meer dan € 50, die we zelf grotendeels hadden 

gedoneerd. Dus weer overleg en het besluit: dan maar stoppen en een kleiner project erop: computers en 

kantoorapparatuur. Maar weer: heel wat voorbereiding!  

Er vallen inkomsten weg. De leeftijd van de donoren is hoog. Scholen willen niet elk jaar hetzelfde project 

steunen. Er dreigt een aanzienlijke korting op overheidsgeld aan ontwikkelingsorganisaties. Dat gaat ook over 

ons! Impulsis gaf ons steeds een premie op het geld dat we zelf door de bollenactie bijeenkregen en waarvan de 

besteding hun goedkeuring wegdroeg. Als we volgend jaar niet meer bij hen of andere organisaties terecht 

kunnen, is het directe gevolg dat het schoolgebouw in Mikondo in verval raakt. Zonde!   

Presentaties werken goed: mensen voelen zich aangestoken door de zo persoonlijke inzet en het succesverhaal. 

We gaan actiever “de boer op” met een mooie portfolio om onze presentatie te mogen geven.  
 

Maak ons sterker! Wat kunt u doen?  

U bent donateur, blijf dat svp en kijk of u iets kunt verhogen. Gebruik online bankieren en geef opdracht tot een 

periodieke overschrijving van een bedrag naar onze rekening 9394095 Vrienden van Mikondo te Deventer. Door 

onze ANBI-status is uw gift aftrekbaar. 

Maak reclame voor ons in uw kring, u bent onze beste advertentie! Word onze vriend op mikondo.hyves.nl  

Tip ons om een presentatie te geven. Bel of mail ons met een goed idee! Doe mee met de Sponsor Bingo loterij 

(zie onze website). Meldt u voor een taak(je) in de werkgroep, enz. enz.  
INGbank 93 94 095, Stichting Vrienden van Mikondo, Deventer 

Kijk op onze website voor het laatste nieuws en…leuke foto’s ! www.Mikondo.nl 
Word vriend van Mikondo op mikondo.hyves.nl en ons nieuwe emailadres is VriendenvanMikondo@gmail.com 
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van Project Mikondo 
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En nu de inkomstenkant van het verhaal. De hoofdsponsor CSO, firma Rang, zorgt voor een belangrijk deel van 
het bedrag. Bijna 40 overige vaste maandelijkse donaties leveren € 360 per maand op. Ongeveer 20 mensen 

stuurden een eenmalige bijdrage. Soms ontvingen we t.g.v. een jubileum particuliere giften; dit jaar een kleine  

€ 1.000. De diaconie van de gereformeerde kerk in Ter Aar maakte € 1.500 over voor ons werk na een 

presentatie. Collectes van PKN kerken Den Haag/Ypenburg en Vledder waren afgelopen jaar goed voor € 775. 

Voor de negende keer hielden we onze bloembollenactie.  

De eersteklassers van de Chr. VMBO Harderwijk FOCUS zorgden 

samen voor bijna de helft van de opbrengst. Alles bij elkaar was de 

totale netto opbrengst dit jaar ruim € 2.600, het grootste deel van ons 

projectplan bij Impulsis. Zij maakten daarvoor € 3.250 over. 
 

We gaan dit besteden aan de bijscholing van de leerkrachten en aan het noodzakelijke onderhoud van de school. 

                   
    Muren moeten nog worden afgewerkt                         Binnenplaats en trap naar lokalen eerste etage 

 

La Tulipe / Mikondo / Kinshasa / DRCongo  

De schoolresultaten waren weer uitstekend, ook van de VWO-bezemklassen, de zogenaamde autodidactes. 

100% geslaagden! Zeer bijzonder in dat land! Er zijn een aantal hoognodige onderhoudswerken gedaan. De 

leraren hebben bijscholingen gevolgd. Er zijn nieuwe boeken voor de leerlingen bij gekomen.  

Gaat daar alles goed? Nee, dat zou ook niet kunnen. Het geldverkeer van hier naar daar loopt niet altijd soepel 

meer, door de datacontroles van de Amerikaanse overheid, die al maar meer blokkeringen opleveren. In het 

taxiproject dat gestart was, is door de chauffeur en de garage veel schade veroorzaakt. Bedrog en verkeerd 

gebruik drukken ons op het probleem: personeel te vinden waar je van op aan kan. Het is jammer, maar we zijn 

met al die ervaring ook weer beter gewapend voor een nieuwe start met meer succes.  

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. Net voor het drukken van deze nieuwsbrief slipte een busje en reed de schoolbinnenplaats op: 3 

medewerkers zijn gewond.  

Het leven daar is bar. Zo zijn er ook dreigingen van de kant van afgunstige mensen die denken zo een deel van 

de Hollandse hulp te krijgen. Congo is geen rechtstaat, dus moet je er veel tijd en moeite aan besteden om 

staande te blijven. Maar door de inzet van personeel en leiding gaat het werk onverminderd door.  

Plannen.  

500 leerlingen boffen, maar er zijn nog 900 kinderen in Mikondo die voor de basisschool La Tulipe op de 

wachtlijst staan. Hun ouders hebben geen werk meer, en dus zijn ze van hun school gestuurd toen daar het 

schoolgeld niet betaald kon worden. Deze kinderen zijn nu zonder onze hulp jaar in jaar uit zonder kans op 

onderwijs. Er zijn lokalen nodig om hen ook te kunnen helpen, huur of bouw, en meer leraren.  

Het mediacentrum van de school heeft vernieuwing van de apparatuur nodig. 

De afwerking van de muren moet nog (zie foto) voor bescherming tegen de hevige regens en zonneschijn. De 

helft is nog maar klaar, door geldgebrek.  

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 wat inkomsten zorgt. Het 

ideaal: een kopschool met beroepsonderwijs, vraagt vooralsnog nog zoveel maandelijkse inkomsten erbij, dat we 

het misschien nog even moeten laten rusten.  

Maar wie weet….komt er ineens een kans door hulp van nog onbekende zijde.  

 

Namens Vrienden van Mikondo: Dewes van Lohuizen, Harry Olde Reuver of Briel en Mieke Rang.  

Namens Projets Mikondo: Epi Kaluba. 


