
                                                        

Heb je ook zo’n onveilig gevoel in een onverlichte straat? Nou, in de grote volkswijk Mikondo is er vaker 
niet dan wel licht. Het gespuis maakt er gretig gebruik van de duisternis. Maar huiswerk maken in het 
donker is ook een probleem. En toch…dit jaar zijn ALLE examenkandidaten van La Tulipe geslaagd. 16 
voor VWO, 40 voor de nationale eindtoets lagere school. Wij feliciteren onze donateurs met hun 
investering in de toekomst voor de armste kinderen van Mikondo! U helpt ons de jeugd en de ouders 
hoop te geven, want zonder onze giften is de school ten dode opgeschreven. Dan kunnen er niet meer 
zoals nu 430 kinderen les krijgen! Anders dan in andere landen is de Congolese overheid nog steeds niet 
in staat om de armsten gratis onderwijs te geven, en andere kosten op zich te nemen.
Jaar in jaar uit tientallen geslaagden die verder konden, ook dankzij de unieke bibliotheek. Een echt 
godsgeschenk voor Mikondo, die school La Tulipe! Een godsgeschenk, zo’n lerarenteam! Een 
godsgeschenk de bijdragen van onze donoren! 

Mieke Rang is er weer getuige van 
geweest, bij haar bezoek in juni, ditmaal 
met twee heren uit Steenwijk. Hoe 
kinderen en jongeren en ouders alles op 
alles moeten zetten en heel veel 
problemen perse willen overwinnen om 
aan een diploma te komen.

En hoe schrijnend de armoe is, bleek uit twee 
stapeltjes diploma’s die niet werden 
opgehaald. Reden: voor het bewijs dat je 
geslaagd was moest 10 dollar betaald worden 
om de school uit de examenkosten te tillen. 
Tien dollars, dat is een onmogelijkheid voor 
heel veel ouders.

Mieke: - Maar liefst 7 oud-leerlingen die dankzij La Tulipe toch goed zijn terecht gekomen, kwamen ons 
zeer welsprekend hun verhaal vertellen, voor het front van het onderwijsteam. Het een nog 
ontroerender dan het andere, hoe La Tulipe hun redding was geworden. Het werd op video vastgelegd.
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En wat kunnen wij nu doen om te blijven helpen? Onze inkomsten hier in Nederland dalen. Bovendien: 
voor onze Euro kunnen steeds minder USDollars worden verkregen. We hebben geen reserve meer. Al 
het gedoneerde geld is ten goede gekomen aan La Tulipe, ook van de bollenactie, die het mooie bedrag 
opleverde van ruim € 1700 en waarbij weer veel goodwill bleek. 

We konden gelukkig vele grote tegenvallers bijna helemaal helpen opvangen, zoals herstel molestschade 
na oproer in januari, inbraken, herhaaldelijk stormschade aan dak en gebouw, waterschade, medische 
bijstand en bijdrage bij sterfgevallen in de kring van de medewerkers. 
Voor de bijdragen personeel komen we tekort. En voor het vormen van een reserve voor noodgevallen 
ook. Het personeel heeft aan Mieke Rang bij haar bezoek officieel een dringend verzoek gedaan om hen 
te steunen met o.m. voedsel in natura en bijdrage in medische kosten, naast hun beloning. Zelfs een 
doosje paracetamol is nu vaak onbereikbaar voor hen.  

Dank!
Dank is op zijn plaats aan al die mensen die 
ons hielpen als we voor bovenstaande 
voorvallen steun vroegen. Dank ook aan de 
gemeente Deventer voor de subsidie voor de 
reis van Mieke in juni.
En laten we de ZWO-groepen en andere 
kerkelijke bijdragen niet vergeten.
Zonder u zouden we niet zoveel hebben 
kunnen doen.
En zonder u zouden deze kinderen geen start 
hebben kunnen maken.

 Deze keer is onze brief duidelijk ook gericht op het versterken van onze achterban. Misschien brengt het 
lezen van deze regels u op een idee hoe u nog meer kunt bijdragen. Door voor ons bekendheid te geven 
bij uw vriendennetwerk, door ons te komen helpen met fondsenwerving, door toch maar uw bijdrage te 
verhogen, enz. 

Kijk vooral op www.mikondo.nl  nu en dan. Die website wordt met liefde opgetuigd en bevat alle 
informatie. Haak in op onze acties, zoals aankopen bij uw webwinkels via  de Mikondo Aktie pagina.
Bij meer dan 100 grote webwinkels wordt dan een percentage aan MIKONDO gedoneerd. Echt waar. 
Geldt ook voor reizen. 

 Wilt u niet bij uw boekhandel kopen? Bestel dan uw boeken bij , daarvan krijgt 
MIKONDO 10% !  
Zoek het even uit en plak een herinnering op uw bureau! Zegt het voort, zegt het voort. 

Of misschien gaat u de speciale Mikondo postzegel gebruiken: 

1 velletje met 10 zegels kost 10 euro, de frankeerwaarde is op dit 
moment 69 cent, volgend jaar 73 cent.

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

Stichting Vrienden van Mikondo, Deventer, ING: NL37 INGB 000 93 94 095
Wij hebben de ANBI status, wat u belasting voordeel oplevert!

www.facebook.com/VriendenvanMikondo
Website: www.Mikondo.nl    -    Mail: VriendenvanMikondo@gmail.com 
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